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1. TENDINITE E TENOSSINOVITE  
 

A tendinite é já considerada uma doença profissional e está classificada na Lista das Doenças 

Profissionais - Código 4502.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 O que são as Tendinites e as Tenossinovites? 
A tendinite é uma inflamação de um tendão; a tenossinovite é a tendinite acompanhada por 
uma inflamação da bainha protetora que envolve o tendão. Os tendões são cordões fibrosos de 
tecido resistente que conectam os músculos aos ossos. Alguns tendões são envolvidos por uma 
bainha. A maioria das tendinites ocorre em indivíduos de meia-idade e em idosos, quando os 
tendões apresentam maior propensão às lesões. 

 

Entretanto, as tendinites também podem ocorrer em indivíduos jovens que se exercitam 
vigorosamente e em indivíduos que executam tarefas repetitivas. Determinados tendões, 
especialmente aqueles das mãos, são particularmente propensos à inflamação. Uma 
inflamação do tendão que estende o polegar para fora é denominada doença de Quervain.  
 

Inflamação 

Tendões 

Extensor 

retináculo  

http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/lista_doencas_profissionais.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/lista_doencas_profissionais.pdf
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A inflamação pode fazer com que os tendões que fecham os outros dedos fiquem aprisionados, 
produzindo uma sensação de estalido (dedo em gatilho). 
 
A tendinite acima do músculo bíceps braquial produz dor quando o cotovelo é flexionado ou 
durante a rotação do antebraço. A inflamação do tendão de Aquiles, no calcanhar, e de um 
tendão percorre o dorso do pé também é comum. As bainhas de tendões também podem ser 
afetadas por doenças articulares, como a artrite reumatóide, a esclerodermia sistêmica, a gota 
e a síndrome de Reiter. Nos adultos jovens que contraem gonorréia, especialmente nas 
mulheres, os gonococos podem causar tenossinovite, afetando comumente os tendões dos 
ombros, punhos, dedos das mãos, quadris, tornozelos e pés. 

 

 

 

Sintomas: Geralmente, os tendões inflamados podem causar dor ao serem movimentados ou 
palpados. A movimentação das articulações próximas ao tendão, mesmo quando o movimento 
é de pequena amplitude, pode causar dor intensa. As bainhas de tendões podem estar 
visivelmente inchadas em decorrência do acúmulo de líquido e da inflamação ou podem secar, 
produzindo atrito contra os tendões e causando uma sensação perceptível de atrito ou um som 
que pode ser ouvido com o auxílio de um estetoscópio quando a articulação é movimentada. 

Fonte (Manual Merck de medicina) 

 

Músculo Flexor do 

antebraço 

Osso 
Tendões 

Tendões 

Região afectada 

Musculo  
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2. COMO AGIR? 
 

2.1. Doença Profissional 

2.1.1 O que é Doença Profissional? 

 

É uma doença que afecta um trabalhador que, devido à natureza da sua atividade, às condições 
de trabalho ou às técnicas usadas no seu trabalho habitual, tenha estado exposto aos factores 
de risco indicados na Lista das Doenças Profissionais (Ver Lista das Doenças Profissionais em 
anexo). 
 

Pode também ser considerada doença profissional uma lesão corporal, uma perturbação 
funcional ou uma doença que não esteja incluída na Lista, desde que se prove que é 
consequência necessária e directa da atividade exercida pelo trabalhador e não resultado do 
desgaste normal do organismo.  
 

Para um trabalhador ser reconhecido como um doente profissional, é preciso que a doença 
profissional seja certificada pelo Departamento de Proteção contra os Riscos Profissionais com 
base no parecer dos peritos médicos competentes.  
 

2.1.2 Em que é que as doenças profissionais diferem das outras doenças? 

 
As doenças profissionais em nada se distinguem das outras doenças, salvo pelo facto de terem 
a sua origem em factores de risco existentes no local de trabalho. 
 

2.1.3 A quem compete fazer o diagnóstico de doença profissional? 

 
Qualquer médico, perante uma suspeita fundamentada de doença profissional – diagnóstico de 
presunção –, tem obrigação de notificar o Departamento de Protecção contra Riscos 
Profissionais (DPRP), mediante o preenchimento da Participação Obrigatória devidamente 
preenchida, a qual deve ser acompanhada de fotocópia dos exames médicos complementares 
de diagnóstico que estiverem na base da doença profissional diagnosticada e entregue nos 
Serviços da Segurança Social da sua residência ou directamente no Departamento de Protecção 
contra os Riscos Profissionais do Instituto da Segurança Social, I.P., no prazo de 8 dias, a contar 
da data do diagnóstico ou da presunção da existência de doença profissional (Mod. GDP 13-

DGSS - Participação obrigatória/Parecer clínico que deve ser preenchido pelo médico que suspeita de 
doença profissional, em anexo). 
 
 

http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/lista_doencas_profissionais.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/GDP_13_DGSS.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/GDP_13_DGSS.pdf
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2.1.4 O meu médico disse-me que, provavelmente, tenho uma doença profissional.  
O que é que vai acontecer a seguir? 

 
Se o seu médico suspeitar que tem uma doença profissional, deve pedir para a doença ser 
diagnosticada e certificada pelo DPRP, de forma a ter direito a várias compensações (pensão, 
subsídios e outras prestações). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.4.1 Como é feita a certificação?  

 

 Quando suspeita de doença profissional, o médico do beneficiário preenche a 
Participação Obrigatória Parecer Clínico de doença profissional (Modelo GDP13 – DGSS 
em anexo) e envia-a ao DPRP.  

 Se a Participação Obrigatória não vier acompanhada de um Requerimento de Pensão 
por Incapacidade Permanente por Doença Profissional (Modelo GDP12-DGSS em 
anexo), o DPRP envia este requerimento ao beneficiário. O beneficiário preenche este 
requerimento, assina e envia-o para o DPRP.  

 O beneficiário é chamado para uma consulta, onde um médico do DPRP observa os seus 
exames e decide se é necessária mais informação.  

 

http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/GDP_13_DGSS.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/GDP_12_DGSS.pdf
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 Se necessário, o médico do DPRP pede ao Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no 
Trabalho ou ao Departamento de Pessoal da empresa onde o beneficiário trabalha ou 
trabalhou para preencher um Relatório de Avaliação da Exposição a Riscos de Doença 
Profissional (Modelo GDP14-DGSS em anexo).  

 Se necessário, é feita uma avaliação do posto de trabalho do beneficiário pelos serviços 
competentes do DPRP.  

 

 No final, a informação reunida é avaliada por dois médicos do DPRP (um deles 
especialista na doença profissional que se suspeita que o beneficiário tenha), que 
decidem se a pessoa tem ou não uma doença profissional e, se sim, qual o grau de 
incapacidade (ver quadro de resultados possíveis do processo de certificação).  

 

2.5 Tenho direito a alguma indemnização em caso de doença 

confirmada? 
 

Se tiver uma doença profissional certificada pode ter direito a:  
 

 Pensão por doença profissional  

 Subsídio de elevada incapacidade  

 Bonificação de Pensão  

 Subsídio de readaptação de habitação  

 Prestação suplementar por assistência a terceira pessoa  

 Subsídio para frequência de cursos de formação profissional.  

 Prestações em espécie  
 

2.5.1. Que formulários e documentos tenho de enviar e a quem? 

Tem de enviar os documentos abaixo ao: 
DPRP - Departamento de Protecção contra Riscos Profissionais: 
Av. Marquês de Tomar, nº 21 - 8º - 1050 - 153 Lisboa 

 
Processo inicial (modelos / requerimentos em anexo) 

 
Mod. GDP 13-DGSS - Participação obrigatória/Parecer clínico que deve ser preenchido pelo 
médico que suspeita de doença profissional. 
 
Mod. GDP 12-DGSS – Requerimento de Pensão por Incapacidade Permanente por Doença 
Profissional. 
 
Mod. GDP14-DGSS – Relatório de Avaliação da Exposição a Riscos de Doença Profissional – 
pode ser pedido mais tarde pelo DPRP – a preencher pelo Serviço de Segurança, Higiene e 
Saúde no Trabalho ou pelo Departamento de Pessoal da empresa onde trabalha. 
 
Exames e elementos complementares de diagnóstico (de acordo com a doença).  
 
Documento comprovativo do NIB (talão de multibanco, fotocópia da primeira folha da caderneta 
bancária ou informação da entidade bancária), para que o pagamento seja feito por transferência 
bancária. 

http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/GDP_14_DGSS.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/GDP_13_DGSS.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/GDP_12_DGSS.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/GDP_14_DGSS.pdf
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Pedido de bonificação de pensão  
Mod. GDP21-DGSS – Requerimento de Pensão Bonificada 

Pedido de prestação suplementar por assistência de terceira pessoa  
Mod. GDP18-DGSS - Requerimento de Prestação Suplementar à Pensão – se precisar que lhe 
prestem assistência nas atividades básicas do dia a dia. 
 

Mod. GDP 13-DGSS - Participação obrigatória/Parecer clínico - a preencher pelo médico Caso já 
esteja a receber assistência, documento comprovativo da remuneração paga à pessoa que lhe 
presta assistência. 
 

Pedido de subsídio de elevada incapacidade permanente 
Mod. GDP18-DGSS - Requerimento de Subsídio 

Pedido para subsídio de frequência de ações no âmbito da reabilitação profissional  
Mod. GDP18-DGSS - Requerimento de Subsídio 

 

2.5.2. Como funciona esta prestação?  Quanto e quando vou receber? 

 Quais podem ser os resultados da certificação da doença profissional?  

 Quanto se recebe?  

 Durante quanto tempo se recebe?  
 

Quais podem ser os resultados da certificação da doença profissional? 

 

Atenção: A avaliação da doença profissional também pode concluir que o doente tem uma 
incapacidade temporária causada por doença profissional. Nesse caso não há certificação da doença 
profissional, continua de baixa enquanto o médico do DPRP achar necessário. 

 

http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/REQUERIMENTOGDP_21_DGSS.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/REQUERIMENTOGDP_18_DGSS.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/GDP_13_DGSS.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/REQUERIMENTOGDP_18_DGSS.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/REQUERIMENTOGDP_18_DGSS.pdf
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2.5.3. Quando obterei uma resposta? 

Depende da doença e dos passos necessários para a certificar.  
O tempo médio de certificação da doença profissional é de 182 dias. 

 

2.6 O que é o Departamento de Protecção Contra Riscos 

Profissionais (DPRP)  
O Departamento de Protecção contra os Riscos Profissionais é a instituição que pertence à 
Segurança Social e que tem por missão assegurar a prevenção, tratamento, recuperação e 
reparação de doenças ou incapacidades resultantes de riscos profissionais e é ainda a entidade 
que certifica se a doença participada corresponde a uma doença profissional , e nesse caso, 
reembolsa as despesas devidas à doença.  
 

2.6.1 Onde se situa o DPRP?  

 

DPRP - Departamento de Protecção contra Riscos Profissionais 

Av. Marquês de Tomar, nº 21 - 8º 

1050 - 153 Lisboa 

 

 
Fonte: INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P 
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3. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA POR DOENÇA 

PROFISSIONAL  
 

3.1 Incapacidade Temporária por Doença Profissional o que é? 
 
Incapacidade Temporária por doença profissional é um benefício pago em dinheiro ao 
trabalhador com suspeita de doença profissional, durante um período de tempo limitado, pela 
perda ou redução da capacidade de trabalho ou de ganho resultante dessa doença. 
 

3.1.1 Quem tem direito? 

Têm direito à Incapacidade Temporária: 

 Os trabalhadores por conta de outrem, excluindo os trabalhadores da Administração 
Pública. 
 

 Os trabalhadores independentes (a recibos verdes ou empresários em nome individual) 
a descontarem para a Segurança Social. 
 

 Os trabalhadores domésticos, desde que estejam inscritos como trabalhadores por 
conta de outrem. 
 

 As pessoas inscritas no Seguro Social Voluntário, se pagarem os 0,5% para doença 
profissional. 
 

3.1.2 Quais as condições para ter acesso? 

 

 Ter um Certificado de Incapacidade Temporária (CIT/baixa) para o trabalho, passado 
pelo Serviço Nacional de Saúde que indica que tem uma doença, ver exemplo de 
formulário em anexo que deverá ser preenchido pelo médico.  
 

 Ter os descontos para a Segurança Social em dia, até 3 meses antes, se for trabalhador 
independente ou beneficiário do Seguro Social Voluntário. 
 

 Ter os descontos para a Segurança Social em dia se for trabalhador por conta de 
outrem. Se a entidade empregadora não estiver a fazer os seus descontos, só tem 
direito ao subsídio se avisou a Segurança Social quando começou a trabalhar para essa 
entidade. 

http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/certificadodoenatemporaria.pdf
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3.1.3 Como Pedir? 

 
Formulários e documentos que tenho de entregar 
 
Tem de entregar no Departamento de Proteção contra os Riscos Profissionais (DPRP) os 
seguintes documentos: 
 

3.1.4 Documentos 

 
O original do CIT (Certificado de Incapacidade Temporária para o Trabalho por Doença), ver 
formulário em anexo. 
 

Quem pode passar o CIT (Certificado de Incapacidade Temporária para o Trabalho por 
Doença): 

 Centros de Saúde. 

 Hospitais (exceto serviços de urgência). 

 Serviços de atendimento permanente (SAP). 
 

3. 1.5 O que fazer com as duas cópias do CIT 

 
Uma cópia do CIT fica com o beneficiário, como prova da situação de incapacidade e para 
ser apresentado nos serviços de saúde, se precisar de prolongar a baixa. 
 
Outra cópia, é entregue pelo beneficiário aos seus empregadores, para justificar a baixa. 

 

3.1.6 Para onde devem ser enviados os documentos 

 
DPRP - Departamento de Protecção contra Riscos Profissionais  
Av. Marquês de Tomar, n.º 21 - 8.º 
1050-153 Lisboa 

 

3.1.7 Até quando posso pedir? 

 
Desde 1 de setembro de 2013, os Certificados de Incapacidade Temporária para o Trabalho 
(CIT) passam, obrigatoriamente, a ser enviados eletronicamente pelos serviços de Saúde para a 
Segurança Social. 
  

http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/certificadodoenatemporaria.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/certificadodoenatemporaria.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/certificadodoenatemporaria.pdf


 

13 
 

 

3.1.8 Qual a Relação com outros Subsídios? 

Pode acumular a Incapacidade Temporária por Doença Profissional com: 

 Pensão de Invalidez (se tiver continuado a trabalhar) 
 

 Pensão por IPP (em determinadas condições) 
 

 Pensão por Incapacidade Permanente Absoluta para o Trabalho Habitual – IPATH; 
(em determinadas condições). 

Não pode acumular a Incapacidade Temporária por Doença Profissional com: 

 Subsídio de Desemprego 
 

 Subsídio de Doença (não pode receber baixa por dois tipos de doenças ao mesmo 
tempo – profissional e natural, comum e direta) 
 

 Pensão por Incapacidade Permanente Absoluta para o Trabalho Habitual (IPATH) 
pela mesma doença 
 

 Pensão por Incapacidade Permanente Absoluta para Todo e Qualquer Trabalho 
(IPATQT) 
 

 Pensão de Velhice 
 

 Subsídio para frequência de cursos de formação profissional 
 

3.1.9 Durante quanto tempo se recebe? 

 
Incapacidade Temporária Absoluta 
 
Começa a receber no primeiro dia em que não trabalha e lhe é dada baixa pelo médico 
do Serviço Nacional de Saúde e recebe até: 
 

 Estar curado; 
 

 A incapacidade passar a ser considerada permanente (regra geral, passa a 
receber uma pensão); 
 

 Acabar o prazo (normalmente o subsídio é suspenso ao fim de 18 meses mas 
pode ser prolongado até 30 meses, por proposta médica). 
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Incapacidade Temporária Parcial 
 
Começa a receber a partir da data indicada pelo médico do DPRP e termina quando 
aquele lhe der alta. 
 

3.1.10 A partir de quando se tem direito a receber 

Incapacidade 

Temporária Absoluta 

A partir do 1º dia em que não possa 

trabalhar 

Incapacidade 

Temporária Parcial 

A partir da data em que houver redução 

de trabalho por indicação do médico do 

DPRP 

Quanto se recebe 

Incapacidade 

Temporária Absoluta 

70% da remuneração de referência nos 

primeiros 12 meses.  

75% da remuneração de referência daí em 

diante. 

Incapacidade 

Temporária Parcial 
70% do valor correspondente à redução 

sofrida na capacidade de ganho. 

 

 
Nota: a remuneração de referência nunca é inferior ao Indexante de Apoio Social – IAS. Atualmente o 
valor do IAS é de € 419,22, pelo que a remuneração de referência nunca poderá ser inferior a este valor. 
 

Atenção: Quando a Incapacidade Temporária Absoluta (baixa) é por Doença Profissional, o beneficiário 
não tem direito a receber prestações compensatórias dos subsídios de férias, natal ou outros 
semelhantes. Os valores que são pagos ao beneficiário por cada CIT já incluem a parte dos subsídios de 
férias e de Natal, porque a remuneração de referência anual inclui aqueles subsídios e é dividida por 12 
meses em vez de 14. 

 

3.1.11 Como se calcula o valor do subsídio 
 

Incapacidade Temporária Absoluta 

 

 Calcula-se a remuneração de referência anual – os rendimentos que teve (ou que teria tido se 
trabalhasse regularmente durante todo o ano), incluindo o subsídio de férias e o de natal. 

 

 Divide-se esse valor por 12 para encontrar a remuneração de referência mensal. 
 

 Divide-se a remuneração de referência mensal por 30 para encontrar a remuneração de 
referência diária. 

 

 Multiplica-se o valor obtido por 0,70 (ou 0,75 conforme a duração da doença) e obtém-se o 
montante diário de subsídio (quanto recebe por dia). 

 

http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/certificadodoenatemporaria.pdf
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Incapacidade Temporária Parcial 

 Calcula-se a remuneração de referência anual – os rendimentos que teve (ou que teria tido se 
trabalhasse regularmente durante todo o ano), incluindo o subsídio de férias e o de natal 
 

 Divide esse valor por 12 para encontrar a remuneração de referência mensal 
 

 Divide a remuneração de referência mensal por 30 para encontrar a remuneração de referência 
diária 
 

 Multiplica a remuneração de referência pela percentagem de incapacidade atribuída pelo perito 
médico do DPRP 
 

 Multiplica este valor por 0,70 e obtém o montante diário de subsídio (quanto recebe por dia) 

 

3.1.12 Como posso receber 

 

 Por transferência bancária. 

 Por vale postal. 
 

3.1.13 Quando Termina 

 
O pagamento deste subsídio é suspenso quando: 
 

 Os serviços clínicos do DPRP lhe derem alta clínica por doença profissional 
 

 O médico lhe der alta 
 

 A incapacidade passar a ser considerada permanente (avaliação feita pelos 
médicos do DPRP) 
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DOCUMENTOS A CONSULTAR 
Disponíveis no portal da FESETE - área privada 

 
Todos os formulários /requerimentos, Legislação aplicável e Guias de apoio aos temas 
abordados neste documento, estão disponíveis no site da Segurança Social e Instituto da 
Segurança Social IP, podendo ainda ser consultados no portal da FESETE, na área privada. Caso 
não tenham acesso à senha para registo no portal, podem solicitar a referida senha de acesso 
através de:  
 

 portal da FESETE: http://fesete.pt/portal/ 

 contacto telefónico: 22-6002377 

 email: para lurdes.fonseca@fesete.pt 
 
Formulários / Requerimentos: 
 
GDP13-DGSS  - Participação obrigatória / Parecer clínico de doença profissional 

 
GDP12-DGSS - Requerimento de pensão por incapacidade permanente para o trabalho - Protecção na 
doença profissional 
 
GDP14-DGSS - Relatório de avaliação da exposição a riscos - Protecção na doença profissional 
 
GDP21-DGSS  - Requerimento de pensão bonificada - Protecção na doença profissional 
 
GDP18-DGSS - Requerimento sub. elevada incapacidade / frequência de acções / prestação suplementar 
assistência 3.ª pessoa 
 

MOD 141.10 - CIT - CERTIFICADO DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO  

 
Fonte: SEGURANÇA SOCIAL 
 
 
Legislação: 
 
Portaria N.º 220/2013 - Primeira alteração à Portaria n.º 337/2004, de 31 de Março, que estabelece o 
novo regime jurídico de protecção social na eventualidade doença, no âmbito do subsistema 
previdencial de Segurança Social 
 
Lei - N.º 98/2009 - Regulamenta o regime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças 
profissionais, incluindo a reabilitação e reintegração profissionais, nos termos do Art.º 284.º do Código 
do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro. 

 
Decreto-Lei n.º 352/2007, de 23 de Outubro, que aprova a nova Tabela Nacional de Incapacidades por 
Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais, revogando o Decreto-Lei n.º 341/93 de 30 de setembro, 
e aprova a Tabela Indicativa para a Avaliação da Incapacidade em Direito Civil. 

http://fesete.pt/portal/
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/GDP_13_DGSS.pdf
http://www4.seg-social.pt/documents/10152/21729/GDP_13_DGSS
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/GDP_12_DGSS.pdf
http://www4.seg-social.pt/documents/10152/21729/GDP_12_DGSS
http://www4.seg-social.pt/documents/10152/21729/GDP_12_DGSS
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/GDP_14_DGSS.pdf
http://www4.seg-social.pt/documents/10152/21729/GDP_14_DGSS
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/REQUERIMENTOGDP_21_DGSS.pdf
http://www4.seg-social.pt/documents/10152/21729/GDP_21_DGSS
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/REQUERIMENTOGDP_18_DGSS.pdf
http://www4.seg-social.pt/documents/10152/21729/GDP_18_DGSS
http://www4.seg-social.pt/documents/10152/21729/GDP_18_DGSS
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/certificadodeincapacidadetemporaroa141_10.pdf
http://www4.seg-social.pt/documents/10152/13206/141_10
http://www4.seg-social.pt/documents/10152/1197978/Port_220_2013
http://www4.seg-social.pt/documents/10152/15512/LEI_98_2009
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/DL_352_2007.pdf
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Decreto Regulamentar n.º 76/2007 - Lista das Doenças Profissionais e o respectivo índice codificado, 
aprovada pelo Decreto Regulamentar n.º 6/2001 de 5 de Maio. 
Decreto regulamentar - N.º 6/2001 - Lista das Doenças Profissionais. 
 
 
Decreto-lei N.º 28/2004 - Estabelece o novo regime jurídico de protecção social na doença, no âmbito 
do subsistema previdencial de Segurança Social que se aplica subsidiariamente às incapacidades 
temporárias por doença profissional. 
 
Decreto regulamentar N.º 6/2001 - Lista das Doenças Profissionais. 

 
Decreto-Lei N.º 248/1999 - Procede à reformulação e aperfeiçoamento global da regulamentação das 
Doenças Profissionais em conformidade com o novo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 100/97 de 13 
de Setembro, e no desenvolvimento do regime previsto na Lei n.º 28/84 de 14 de Agosto.  
 
Lei N.º 100/1997 - Aprova o novo regime jurídico dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais. 
 
Decreto-lei N.º 341/1993 - Aprova a Tabela Nacional de Incapacidades por Acidentes de Trabalho e 
Doenças Profissionais. 

 
Fonte: SEGURANÇA SOCIAL 
 

GUIAS: 

 Doença Profissional - Certificação 
 

 Doença Profissional -  Prestações em Espécie 
 

 Prestações por Morte 
 

 Tabela Nacional de Incapacidades 
 

 Lista das doenças profissionais e o respetivo índice codificado, aprovada pelo Decreto 
Regulamentar n.º 6/2001 de 5 de Maio (revisto pelo Decreto Regulamentar n.º 76/2007 de 17 de 
Julho)  

 

 Beneficiários de Acordos Internacionais vítimas de acidente de trabalho ou de doença 
profissional  

 
 Incapacidade Temporária por Doença Profissional 

 
 Serviço de Verificação de Incapacidade Temporária 

 
 
Fonte: INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL IP 
 
 
 
 

 

http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/DREG_76_2007.pdf
http://www4.seg-social.pt/documents/10152/34347/DREG_6_2001
http://www4.seg-social.pt/documents/10152/16660/DL28_2004
http://www4.seg-social.pt/documents/10152/34347/DREG_6_2001
http://www4.seg-social.pt/documents/10152/16170/DL_248_1999
http://www4.seg-social.pt/documents/10152/19381/LEI_100_1997
http://www4.seg-social.pt/documents/10152/114473/DL_341_1993
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/GUIAPRATICOdoenca_profissional_certificacao.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/GUIAPRATICOdoenca_profissional_prestacoes_especie.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/GUIAPRATICOdoenca_profissional_prestacoes_morte.pdf
http://www4.seg-social.pt/documents/10152/156134/Tabela_nacional_incapacidades
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/GUIAlista_doencas_profissionais.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/DecretoREGulamentar_6_2001.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/DecretoREGulamentar_6_2001.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/DecretoREG_76_2007.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/GUIA%20PRATICOacordos%20internacionais.pdf
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/GUIA%20PRATICOacordos%20internacionais.pdf
http://www4.seg-social.pt/documents/10152/14997/incapacidade_temporaria_doenca_profissional
http://fesete.pt/portal/docs/pdf/anexosdoencaprof/GUIA%20PRATICOservico_verificacao_incapacidade_temporaria.pdf

