
Baixas médicas por via
eletrónica obrigatórias
SetembroDiplomada Saúde
e da Segurança Social pu
blicado ontemem Diário da

República visa evitar frau
des no subsídio de doença

As baixasmédicas terão apartirde
1 de setembro de ser obrigatoria
mente transmitidas eletronica

mente entre os serviços de saúde e
da Segurança Social para evitar
fraudes no subsídio dadoença
Segundo umaportaria dos mi

nistériosdaSaúde e daSolidarieda

deeSegurançaSocial amedidavisa
o reforço daeficácia do sistemade
segurança social na atribuição das
prestações no âmbito das eventua
lidades dedoença e dematernida
de paternidade e adoção Aporta
ria altera omodelo do certificados
de incapacidade temporária CIT
para efeitos de atribuição do sub
sídio de doençano âmbito do sis
temaprevidencial quepassa a ser
obrigatoriamente transmitido ele
tronicamente entre os serviços
competentes do Serviço Nacional
deSaúde e os serviços de seguran
ça social
Segundo oDiário deRepública

o modelo do CIT pode ser utiliza
do em versão impressa única e
exclusivamente nas situações em

que não seja possível a sua trans
missão eletrónica pormotivos de
força maior

Emjunho o secretário de Esta
do da Solidariedade e Segurança
Social MarcoAntónio Costa disse
terem sido detetados milhares de

baixas médicas que não obede
ciam aos requisitos legais Na altu
ra garantiu que o Governo será
completamente intransigente
comeste tipo de situações Tudo
aquilo que configurar a existência
de fraude será remetido para in
vestigação das autoridades com
petentes
SegundoMarcoAntónio Costa

em2011 foram inseridos noSiste
ma de Informação Nacional das
Unidade de Saúde SINUS 10 996
certificados de incapacidade tem
porária sem indicação do código
daunidade de saúde totalizando
204184dias dedoença Nomesmo
ano do total dos CIT 5347 não ti
nham o código da cédula profis
sional do médico totalizando
60 694 dias de doença

Em2012 foram inseridos 11713
CIT num total 233 453 dias de bai
xa sem indicação do código dauni
dadedesaúde Destes 4873 que to
talizavam53956 dias debaixa tam
bémnão tinhamocódigo dacédula
profissional domédico
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