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Doença
1. Subsídio de Doença
É um montante, substituto de salário, atri-
buído aos segurados e pensionistas que 
exercem actividade profissional remunera-
da, pago por cada dia de incapacidade do 
trabalho destinado a compensar a perda de 
rendimentos pelo facto do trabalhador estar 
doente.
Considera-se “Doença” a situação mórbida 
e evolutiva que resulte incapacidade tem-
porária para o trabalho, não decorrente de 
causa profissional, acidente de viação e de 
actos de terceiros.

1.1. Quem tem direito ao Subsídio de 
Doença?
• Segurados dos Regimes de Trabalhador 
por Conta de Outrem e do Trabalhador por 
Conta Própria temporariamente incapazes, 
inscritos no INPS e que preencham os re-
quisitos na Lei;
• Pensionistas que exercem actividade pro-
fissional remunerada;
• Segurados que acompanham o filho, com 
idade até 6 meses doentes em regime de in-
ternamento;
• Segurados autorizados a acompanhar fa-
miliares doentes evacuados.
1.2. Quais as condições de atribuição do 
subsídio de doença?
• Estar Inscrito no INPS;
• Situação de incapacidade temporária para 
o trabalho certificada pelos serviços públi-
cos de saúde ou convencionados pelo INPS;
• Preencher o Prazo de Garantia, que é de 4 
meses seguidos ou interpolados com registo 
de remunerações, à data do início da incapa-
cidade para o trabalho;
• Preencher o Índice de Profissionalidade, 
que é de 30 dias de trabalhos efectivos nos 
últimos 3 meses;
antes do início da incapacidade. Para acti-
vidades descontínuas, sazonais e irregulares 
– 15 dias de trabalho efectivo.
• Ter as contribuições pagas até o 2º mês 
imediatamente anterior ao início da incapa-
cidade – Trabalhadores por Conta Própria
1.3. O índice de profissionalidade é o 
mesmo para todos os trabalhadores por 
conta de outrem?

NÃO – Quando a actividade é exercida de 
forma descontínua ou sazonal, o índice de 
profissionalidade é de 15 dias de trabalho 
efectivo nos últimos três meses que antece-
dem o mês em que ocorra a doença com a 
certificação de incapacidade para o trabalho.
1.4. Que documentos são necessários para 
atribuição do subsídio de doença?
O trabalhador deve apresentar no INPS, o 
Certificado de Incapacidade Temporária - 
CIT, no qual o médico confirma a incapaci-
dade para o trabalho.
1.5. Como é certificada a doença?
A doença é certificada em modelo próprio, 
através do formulário CIT, emitido pelos 
serviços públicos de saúde ou con vencio-
nados pelo INPS. O CIT é preenchido em 
triplicado:
- O original, depois de autenticado pelos 
serviços de saúde, é enviado, pelo benefici-
ário, aos Balcões de Atendimento do INPS;
- O duplicado fica na posse do beneficiário, 
como prova da situação de incapacidade e 
para ser apresentado nos serviços de saúde, 
nos casos de prorrogação de baixa;
- O triplicado é entregue, pelo beneficiário, à 
entidade patronal, para justificação de baixa.
1.6. Qual é o prazo máximo para a entrega 
do CIT?
• Entregar o CIT aos serviços do INPS, no 
prazo de 10 dias corridos, a contar da data 
do início do período da incapacidade para 
o trabalho;
• Nos casos de internamento o prazo para 
enviar o CIT é de 10 dias corridos, a contar 
da data da alta;
• O prazo para entrega da CIT do segurado 
no exterior é de 10 dias corridos, a contar do 
seu regresso ao País.
• Ter as condições de atribuição exigida.
1.7. Qual é o prazo máximo de concessão 
do subsídio de doença?
• Para os Segurado activos – 1095 dias
• Para os Pensionistas que exercem activida-
de profissional remuneradas - 90 dias
• Para os Segurados autorizados a acompa-
nhar beneficiários evacuados – 90 dias
1.8. Qual é o período de espera para ter 
acesso ao subsídio de doença?
• Para os segurados do Regime de TCO , o 
Subsidio de Doença é pago depois do 3º dia 
de cada impedimento para o trabalho;

• Para os segurados do Regime de TCP, o 
pagamento do Subsidio de Doença começa 
a contar a partir do 30º dia.
1.9. Como é calculado o subsídio de 
doença?
70% da remuneração de referência do traba-
lhador (R) Remuneração de referência (R): 
valor que se obtém através da soma das re-
munerações declaradas do trabalhador nos 
quatro meses que antecedem ao mês em que 
ocorra o evento, (doença ) a dividir por 120 
dias. A fórmula é R/120.
1.10. Se a doença ocorrer durante e quando 
o segurado estiver fora do país, o que deve 
fazer para ter direito ao subsidio de doença?
Ao regressar ao país, o trabalhador que te-
nha declarado doente no estrangeiro, apre-
senta no INPS no prazo de 10 dias após o 
regresso, o relatório médico acompanhado 
dos exames de diagnóstico, para efeitos de 
certificação pela Comissão de Verificação de 
Incapacidades (CVI).
1.11. Se o impedimento para o trabalho, 
por motivos doença, for superior a 30 dias, 
de quem é a competência para certificar a 
incapacidade para o trabalho?
É da Comissão de Verificação de Incapaci-
dade por proposta do médico assistente
1.12. Se a incapacidade for resultante de 
acidente de trabalho, quem paga o salário 
dos dias de baixa ou incapacidade para o 
trabalho?
Não sendo a baixa motivada por uma do-
ença natural, o INPS não é a entidade res-
ponsável mesmo que o trabalhador seja um 
segurado. No caso, uma das Seguradoras, 
com a qual a empregadora tenha contrato 
de apólice de seguro é que deve responsa-
bilizar-se perante o trabalhador vítima de 
acidente de trabalho.
1.13. Quem é responsável se a incapacidade 
for resultante de acto da responsabilidade 
de terceiro (ex: acidente de viação, 
atropelamento, agressão, etc.)?
A responsabilidade pelo pagamento da in-
demnização ao beneficiário é da pessoa cau-
sadora do acidente ou da companhia de se-
guros para a qual tenha havido transferência 
de responsabilidade. O INPS tem o direito 
de ser reembolsado pelo terceiro responsá-
vel, até o limite do que tenha eventualmente 
pago.


