
Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.

Parque de Saúde de Lisboa | Edifício 16 | Avenida do Brasil, 53 | 1700-063 Lisboa | Portugal
Tel. Geral: 21 792 58 00 | Fax: 21 792 58 48 | Email: geral@acss.min-saude.pt | www.acss.min-saude.pt

Página 1 de 4

N. 13/2021/ACSS
DATA: 2021-10-07

CIRCULAR INFORMATIVA

PARA: Todos os estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde 

 

ASSUNTO:Lei n.º 14/2021 - Regime transitório para a emissão 
de atestado incapacidade multiusos para os doentes 
oncológicos

A Lei n.º 14/2021, de 6 de abril, estabelece um regime transitório para a emissão de 
atestado médico de incapacidade multiuso para os doentes oncológicos, prevendo o 
seguinte:
 

- É instituído um procedimento especial de emissão de atestado médico de 
incapacidade multiuso para os doentes oncológicos recém-diagnosticados, com 
fundamento na atribuição de um grau mínimo de incapacidade de 60 %, no 
período de cinco anos após o diagnóstico (após o termo da validade de cinco 
anos do respetivo atestado o interessado terá ser submetido a uma avaliação 
presencial por junta médica de avaliação de incapacidade);

 
- Este atestado médico é da responsabilidade do hospital onde o diagnóstico foi 
realizado, sendo competente para a emissão do atestado e para a confirmação do 
diagnóstico um médico especialista do mesmo serviço, mas diferente do médico 
que segue o doente.

 
Tendo em atenção a aplicação deste diploma legal, e de forma a garantir a necessária 
uniformidade de procedimentos, foi publicado, em Diário da República, o despacho da 
Direção-Geral da Saúde que aprova o modelo de atestado médico de incapacidade 
multiuso (AMIM) que deve ser emitido nos termos da Lei n.º 14/2021, de 6 de abril 
(doentes oncológicos).
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Complementarmente, procedeu-se à publicação da Circular Informativa n.º 6/2021 desta 
ACSS, que presta esclarecimentos aos diversos serviços e estabelecimentos integrados 
no Serviço Nacional de Saúde sobre a matéria em causa.
 
Nesta sequência, e para complementar os esclarecimentos e orientações operacionais, 
informa-se o seguinte:

1 – Âmbito de aplicação
 
A emissão do AMIM prevista na Lei n.º 14/2021, de 6 de abril, deve ser realizada pelos 
serviços e estabelecimentos integrados no Serviço Nacional de Saúde, ou que com ele 
tenham convenção.

2 - Definição de doente recém-diagnosticado para efeitos da Lei n.º 14/2021, de 6 
de abril
 
A definição de doente recém-diagnosticado prevista na Lei n.º 14/2021, de 6 de abril, 
compreende as situações cujo diagnóstico antecede em 60 dias a data em que foram 
suspensas as juntas médicas, ou seja, todos os doentes oncológicos diagnosticados 
desde 17 de janeiro de 2020. Com efeito, dispondo a administração de 60 dias para 
realizar a junta, nos casos em que tal não tenha ocorrido, deverão estas situações ser 
consideradas no âmbito do regime excecional aqui em causa.
 
Por outro lado, admitindo que o prazo de 60 dias atrás citado, por não ser imperativo, 
possa ter sido excedido, entende-se  que devem, ainda, ser considerados como recém-
diagnosticados, as situações de doença oncológica que, tendo sido diagnosticadas 
antes de 17 de janeiro, o requerente comprove ter requerido o agendamento da 
respetiva junta médica, mas cuja avaliação não tenha ocorrido por motivo, naturalmente, 
não imputável ao requerente.

3 – Arquivamento de dados e reporte mensal às ARS, I.P.

Todos os serviços e estabelecimentos integrados no Serviço Nacional de Saúde, ou que 
com ele tenham convenção, que procedam à emissão de AMIM para efeitos do disposto 
na Lei n.º 14/2021, de 6 de abril, devem conservar um registo com o número de AMIM e 
a identificação das pessoas (nome e n.º de utente) a quem foram emitidos AMIM ao 
abrigo deste procedimento transitório.

Em termos complementares, os serviços e estabelecimentos integrados no Serviço 
Nacional de Saúde, ou que com ele tenham convenção para os efeitos aqui em causa, 
devem reportar às ARS, I.P. territorialmente competentes a seguinte informação:

 Até ao dia 31 de outubro de 2021, deve ser remetido, para efeitos do referido 
diploma legal, informação, desagregada por mês, sobre os AMIM emitidos com 
indicação do nome e do número do utente de cada beneficiário, no horizonte 
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temporal compreendido entre o dia 6 de abril e 30 de setembro ambas as datas 
de 2021.

 Até ao dia 5 de cada mês, deve ser remetida às ARS, I.P. territorialmente 
competentes, informação sobre os AMIM emitidos no mês anterior com indicação 
do nome e do número do utente de cada beneficiário. Salienta-se que este 
procedimento dinâmico, deve iniciar-se em novembro de 2021, tendo como 
referência o mês de outubro deste ano e assim sucessivamente.

4 – Operacionalização nos sistemas de informação

Foi criado nos sistemas de informação o código 1303 - Utentes com grau de 
incapacidade igual ou superior a 60% - Doentes oncológicos – Lei n.º 14/2021, de 6 de 
abril, devendo ser considerado que: 

 Data de registo – data em que o utente faz prova da sua incapacidade e data a 
partir da qual a isenção passa a ter efeito;

 Data de início – data do diagnóstico (de acordo com os n.º 1 e 3, do artigo 2º, da 
Lei n.º 14/2021, de 6 de abril sendo que esta informação está registada no AMIM 
de acordo com o modelo publicado pelo Despacho n.º 5110-A/2021, de 19 de 
maio);

 Data de validade – 5 anos após o diagnóstico.

O hospital de diagnóstico emite o AMIM, de acordo com o n.º 2, do artigo 2º, da Lei n.º 
14/2021, de 6 de abril e o hospital de tratamento atribuirá a isenção através do perfil 
Hospital Edição Geral – Área Atribuição de benefícios, no Registo Nacional de Utentes, 
uma vez que será no hospital de tratamento que será aplicado o benefício de isenção no 
âmbito dos cuidados de saúde que serão prestados.  

Os hospitais e centros de saúde que eventualmente já tenham atribuído esta isenção 
através de outros códigos de isenção referentes à condição de incapacidade igual ou 
superior a 60%, deverão fechar esse código e, na sequência, criar nova isenção com o 
novo código, cuja data de registo tem de ser posterior à data de fecho da isenção 
anterior. 

O procedimento descrito no n.º 2, do artigo 2.º, da Lei n.º 14/2021, de 6 de abril - 
confirmação do diagnóstico e emissão do atestado por médico especialista (do hospital 
onde o diagnóstico foi realizado), diferente do médico que segue o doente -, não é uma 
junta médica, tal qual esta está definida na Lei, pelo que não poderão ser aplicadas 
taxas sanitárias. 
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O Presidente do Conselho Diretivo

(Victor Herdeiro)
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