Número
Entidade nosológica

da
Tabela

Capítulo I
Constituição Geral

Idade em anos

9,5- 10
10-10,5
10,5- 11
11-11,5
11,5-12
12-12,5
12,5-13

Peso (KG)
min. med. max
26 / 33 /
27 / 34 /
28 / 35 /
29 / 36 /
30 / 38 /
32 / 40 /
34 / 43 /

43
44
46
47
49
52
55

Altura (cm)
min. med. max
128 / 135 /
129 / 136 /
131 / 138 /
133 / 140 /
136/ 142 /
137 / 144 /
141 / 148 /

142
143
145
147
149
151
155

perímetro do tórax (cm)
min. med. max
62 /
63 /
64 /
65 /
66 /
67 /
68 /

65
66
67
68
70
71
72

/ 72
/ 73
/74
/ 75
/ 77
/ 78
/ 79

Capítulo II
Doenças Infecciosas e Parasitárias

001

Tuberculose em atividade ou de cura recente (inferior a três anos).

002

Lepra (Doença de Hansen).

003

Sífilis.

004

Hepatite crónica viral.

005

Infeção por VIH1 ou VIH2.

006

Micoses refratárias ao tratamento e /ou com sequelas.

007

Paludismo crónico.

008

Quisto hidático com alterações funcionais ou não operado.

009

Outras doenças infeciosas e parasitárias ou suas sequelas, causando perturbações que diminuam a
capacidade.
Capítulo III
Neoplasias

010

Tumor maligno.
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011

Carcinoma in situ.

012

Tumores benignos que pelo seu tratamento ou localização possam causar deformidades ou causando
perturbações funcionais.

013

Tumores com qualquer localização, de evolução imprevisível, causando perturbações que diminuam a
capacidade.

Capítulo IV
Doenças do sangue, dos orgãos hematopoiéticos e outras situações envolvendo mecanismos imunitários
014

Anemias com repercussão funcional.

015

Diáteses hemorrágicas.

016

Outras doenças do sangue e órgãos hematopoiéticos.

017

Sarcoidose ou Imunodeficiências que diminuam a capacidade.

Capítulo V
Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas
018

Disfunção tiroideia.

019

Diabetes Mellitus.

020

Outras disfunções endócrinas.

021

Doenças metabólicas ou nutricionais com repercussão funcional.

Capítulo VI
Perturbações mentais e do comportamento

022

Alterações mentais orgânicas (demências, alterações da personalidade e do comportamento devidas a lesão
cerebral).

023

Alterações mentais e do comportamento devidas ao uso de substâncias psicoativas.

024

Consumo de substâncias psicoativas.

025

Esquizofrenia e estados esquizoides e delirantes

026

Perturbações do humor, mania, doença bipolar, estados depressivos causando perturbações que diminuam a
capacidade

027

Neuroses, distúrbios relacionados com o stress e somatizações.

028

Alterações da personalidade e do comportamento.

029

Atraso mental
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030

Outros distúrbios mentais, do comportamento e gaguez em grau suscetível de poder causar perturbações que
diminuam a capacidade.
Capitulo VII
Doenças do sistema nervoso

031

Doenças inflamatórias do sistema nervoso central ou suas sequelas.

032

Sindromas extrapiramidais.

033

Doenças desmielinizantes.

034

Epilepsia.

035

Enxaquecas e outras cefaleias, com repercussão funcional.

036

Doenças dos nervos, raízes e plexos nervosos ou suas sequelas causando perturbações que diminuam a
capacidade.

037

Doenças musculares e neuromusculares causando perturbações que diminuam a capacidade.

038

Outras doenças ou alterações do sistema nervoso que causem ou possam causar perturbações que diminuam a
capacidade.

Capítulo VIII
Doenças do olho e anexos
039

040

041

Doenças das pálpebras, do aparelho lacrimal, da órbita e da conjuntiva com nítida perturbação estética ou
funcional
Afeções da conjuntiva:


Pterigion. Calcificações, pigmentações e cicatrizes.

Xerose conjuntival. Conjuntivite crónica.

Tracoma. Afeções degenerativas extensas da conjuntiva.

Afeções das pálpebras:



042

Triquíase, ectrópion e entrópion.
Blefarofimose, ptose palpebral e lagoftalmia.

Afeção do aparelho lacrimal:

Disfunções e tumores da glândula lacrimal.

Obstrução das vias lacrimais.

Dacriocistite/canaliculite lacrimal crónicas.
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043

Afeções da órbita:




Corpo estranho.
Deformações da órbita.
Anoftalmia.

044

Doenças da esclerótica, córnea, iris e corpo ciliar com perturbação funcional.

045

Opacidade e outras alterações da córnea:




046

Doenças congénitas.
Leucoma e cicatrizes extensas abrangendo a área pupilar e provocando baixa de visão e
distrofias da córnea.
Queratocone provocando baixa de visão.

Outras afeções do olho:



Anomalias funcionais da pupila em grau moderado perturbando a visão de modo
significativo: midríase ou miose persistentes, reação pupilar anormal ou desigual.
Uveítes e doenças imunológicas crónicas.

047

Doenças do cristalino.

048

Doenças da coroideia e da retina.

049

Glaucoma.

050

Doenças do nervo óptico e vias ópticas.

051

Doenças do vítreo.

052

Estrabismo e outras afecções da mobilidade ocular:



053

Acuidade visual:




054

Estrabismos e outras anomalias dos movimentos binoculares com nítida perturbação estética
ou funcional.
Nistagmo acentuado ou moderado

Corrigida10/10 num olho e pelo menos 8/10 no outro e 10/10 em visão binocular corrigida.
Ametropia superior a 5 dioptrias em cada olho ou totalizando 10 nos dois olhos.
Ambliopia grave ou moderada.

Sentido cromático:


Discromatopsia quando não identifica as cores fundamentais.
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055

Outras alterações do olho e anexos com repercussão funcional.

Capítulo IX
Doenças do ouvido e apófise mastóidea

056

Nariz e seios perinasais.
Perfuração septal.
Rinites:



Rinite atrófica.
Outras rinites não controladas.

Polipose Nanossinusal.
Epistaxis de repetição com necessidade de recurso a ambiente hospitalar.
Deformidade marcada da pirâmide nasal que condicione repercussão funcional.

057

Cavidade oral e garganta
Hipertrofia Adenoideia condicionando obstrução respiratória.
Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono.
Fenda palatina ou lábio leporino.
Deformidades, ou anomalias do trato digestivo superior, boca, língua, palato, garganta, faringe, laringe e nariz
que interfiram com mastigação, deglutição, fala ou respiração.

058

Laringe e traqueia
Patologia crónica da laringe, incluindo paralisia das cordas vocais, disfonia crónica, laringite crónica, pólipos,
tecido de granulação ou outra doença sintomática da laringe.
Traqueostomia Percutânea ou Cirúrgica.

059

Função Auditiva
Perda audiométrica superior a 20 db, em frequências entre 250 e 4000 Hz.

060
061

062
063
064
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060

Ouvido Externo
Otite externa crónica ou recorrente, acompanhada de exostoses ou meatos indevidamente estreitos.
Atresia ou microtia.
Estenose congênita ou adquirida do Canal Auditivo Externo (CAE).
Eczema moderado ou grave do CAE.
Deformidade do pavilhão auditivo com repercussão funcional.

061

Ouvido Medio












Timpanoplastia Tipo I há menos de 12 semanas.
Perfuração atical, central ou marginal.
Miringoesclerose com retração marcada.
Timpanoplastia tipo II ou superior.
Mastoidectomia radical / modificada ou uma operação de fenestração mesmo que a cavidade esteja
completamente epitelizada e audição preservada.
Placas calcáreas (miringosclerose) se ocupam mais de 1/3 de pars tensa.
Otite Média Aguda recorrente com sequelas.
Otite Média Crónica com sequelas.
Granulação ou pólipo.
Estapedectomia.
Tubos de ventilação transtimpânicos.

Outra Patologia Otológica:
062







Zumbido ou acufeno com limitação funcional.
Otosclerose mesmo se operado com sucesso.
Doença de Menière.
Disfunção vestibular incluindo nistagmo de origem vestibular.
Paralisia do Facial permanente.

Capítulo X
Doenças do aparelho circulatório

063

Hipertensão arterial.

064

Cardiopatia isquémica.

065

Doenças do endocárdio, miocárdio e pericárdio.

066

Lesões valvulares com repercussão funcional.

067

Alterações da condução e do ritmo cardíaco com repercussão funcional.

Página 6 de 14

07079
068
080

Perturbações da condução cardíaca (crónicas/permanentes):



069

Bloqueio aurículo-ventricular de 20 grau Mobitz II, condução aurículo-ventricular anormal
(síndroma de Wolff-Parkinson-White e de Louwn-Ganong-Levine).
Bloqueio aurículo-ventricular completo, bloqueio de ramo esquerdo.

Perturbações do ritmo cardíaco:




Extra-sistoles auriculares, nodais, supraventriculares e ventriculares polifocais ou unifocais
frequentes, com repercussão funcional.
Taquicardia paroxística supraventicular.
Taauicardia paroxística ventricular. fibrilhacäo e flutter auriculares.

070

Doenças vasculares cerebrais e suas sequelas.

071

Doenças das artérias, arteríolas, capilares, veias e da circulação linfática não classificadas noutro local com
repercussão funcional.

072

Doenças arteriais periféricas:




073

Varizes dos membros inferiores:


074

078

Varicocelo moderado ou grave.

Doenças não infeciosas dos linfáticos:




077

Hemorroidas dolorosas, procidentes, ulceradas ou com hemorragias frequentes.

Varizes de outras localizações:


076

Varizes volumosas com alterações tróficas ou repercussão funcional.

Hemorróidas:


075

Doença de Raynaud moderada ou grave com repercussão funcional.
Claudicação intermitente.
Tromboangeíte obliterante (doença de Burger).

Linfagiectasias volumosas.
Linfedema e quilocelo.
Linfangite crónica.

Outras alterações do sistema circulatório causando perturbações que diminuam a capacidade.
Hipotensão com repercussão funcional.

087

088
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089

Capitulo XI
Doenças do aparelho respiratório

079

Desvio do septo nasal acentuado.

080

Polipose nasal ou sinusal deformante ou obstrutiva.

081

Sinusite crónica não controlada.

082

Laringite e laringotraqueíte crónicas com disfonia ou dificuldade respiratória.

083

Outras afeções das vias aéreas superiores que condicionem disfonia ou dificuldade respiratória.

084

Doença pulmonar obstrutiva crónica com repercussão funcional.

085

Asma brônquica moderada ou grave.
Asma de esforço.

086

Bronquiectasias e supurações pulmonares.

087

Pneumoconioses e outras doenças causadas por agentes externos com repercussão funcional.

088

Doenças da pleura com repercussão funcional.

089

Pneumotorax.

Capítulo XII
Doenças do aparelho digestivo

090

091

092

093

094

095

096

Afeções crónicas da boca e glândulas salivares que perturbem a fonação ou a mastigação.

Perda ou irrecuperabilidade de 4 ou mais dentes, exceto os sisos ou quando a perda for motivada por correção
ortodôntica.

Doenças do esófago com repercussão funcional, nomeadamente acalasia, esofagite, estenose e divertículo.

Hérnias na parede abdominal.

Doenças inflamatórias crónicas não infeciosas do intestino.

Gastrite e duodenite sintomáticas.

Ulceras gástricas e duodenais ativas.
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097

Colites crónicas sintomáticas.

098

Divertículos intestinais com graves perturbações funcionais ou inflamatórias.

099

Fissura e fistula do ânus.

100

Outras afeções intestinais:



Poliposes extensas com hemorragias frequentes. Prolapsos rectais volumosos.
Rectite e proctite crónica sistemáticas.

101

Doença hepática crónica.

102

Patologia biliar sintomática ou com elevado risco de complicações.

103

Doenças do pâncreas (pancreatite crónica, quisto e pseudoquisto).

Capítulo XIII
Doenças da pele e tecido celular subcutâneo

104

Infeções da pele refratarias ao tratamento ou com sequelas importantes.

105

Dermatoses bolhosas.

106

Dermatites e eczemas com repercussão funcional.

Dermite de contacto e outros eczemas:
107



108

Eczemas graves crónicos e ou frequentemente recidivantes, dermites de contato por
determinantes praticamente inevitáveis no serviço (fardamento e equipamento,
fotossensibilização, etc... )

Dermite por ingestão ou administração parentérica de substância:


Devida a substâncias frequentemente presentes na alimentação.
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109

Neurodermatoses:



110

111

Liquenificações crónicas e neurodermites circunscritas.
Neurodermites extensas.

Psoríase e outras doenças papulo-escamosas com repercussão funcional ou sob terapêutica imunológica.

Urticaria crónica com repercussão funcional.

Acne severo refratário.
112

Síndromes Penfigoides.
113

114

Afeções das glândulas sudoríparas com repercussão funcional.

Outras doenças crónicas da pele com repercussão funcional.
115

116

Afeções hipertróficas e atróficas da pele com repercussão funcional.

Capítulo XIV
Doenças do sistema músculo-esquelético e tecido conjuntivo
117

Artrite reumatoide e outras poliartrites.

118

Artroses com impotência funcional.

119

Outras artropatias com diminuição da capacidade.

Deformidades adquiridas dos membros:
120


121
122

Pé plano, valgo, varo, equino ou cavo pronunciado ou estático.
Deformações adquiridas dos dedos dos pés:


123

Diminuição do arco dos movimentos, causando perturbações que diminuíam a capacidade.

Hallux valgus marcado com cavalgamento de dedos ou dedos em martelo.

Outras deformações adquiridas dos membros:
Encurtamento de um membro superior maior que 6 cm ou inferior maior que 3 cm. Encurtamento do braço maior
que 4 cm.
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124

Lesões da rótula e do joelho.

125

Lesões articulares do joelho:




126

Joelhos valgos e varos:








127

Lesões meniscais ou ligamentares com sintomatologia e impotência funcional.
Corpo estranho intraarticular de solução cirurgica duvidosa.
Condromalacea da rotula.

Genus valgus com um afastamento intermaleolar superior a 8 cm
Genus valgus com afastamentos, respectivamente, intermaleolar e intercondiliano superior a
10 cm, com discreta perturbação da marcha
Genus valgus com um afastamento intermaleolar superior a 12 cm (ou a 10 cm, com
acentuada perturbação da marcha e ou artropatia).
Genus varus com um afastamento intercondiliano superior a 8 cm, sem perturbações da
marcha e ou artropatia.
Genus varus, plano ou cavum nas condições anteriormente indicadas
Genus varus com um afastamento interciondiliano superior a 15 cm (ou a 12 cm, com
perturbação acentuada da marcha e ou artropatia). Pé equino e pé talus.

Doenças sistémicas do tecido conjuntivo
Doenças da coluna vertebral causando perturbações que diminuam a capacidade para o serviço.

128
129

Espondilose e doenças afins:


130

Lesões dos discos intervertebrais:


131

Hérnias ou roturas discais com sinais de nevrite ou radiculite, lumbago ou ciática.

Alterações da curvatura da coluna:


132

Espondilose em qualquer localização, com sintomatologia persistente ou com sinais de
compressão medular ou arterial, Hiperostose vertebral anquilosante. Espondilartropatias.

Escoliose média ou grave (ângulo de Coob superior a 20º)

Doenças dos músculos, tendões, ligamentos e aponevroses, causando perturbações que diminuam a capacidade.

133

Lesões das inserções tendinosas e afins: periarterites escapuloumeral e do punho, epicondilite, tendinite
rotolina, síndroma de Pellegrini-Stieda, bursite ou tendinite aquiliana, metatarsalgia com sintomatologia
marcada e persistente e acentuada impotência funcional do membro afetado.

134

Outras lesões sinoviais: dos tendões e das bolsas:



135

Tenossinovite e bursite com acentuada alteração funcional e sem tratamento adequado.
Rutura do tendão de Aquiles ou respetivas sequelas.

Alterações dos músculos, ligamentos e aponevroses nomeadamente fascite, poliomiosite, miopatias
congénitas ou adquiridas, com repercussão funcional.
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136

Corpo estranho residual nas partes moles com sintomatologia álgica e compromisso funcional persistente
ou sequelas de lesões provocadas por corpos estranhos que diminuam a capacidade.

137

Osteopatias e condropatias causando perturbações que diminuam a capacidade

138

Osteocondropatias:


139

140

Sequela de Osgood -Schlatter (tuberosidade anterior da tibia), Sever (calcaneo)ou LeggCalve-Perthes (anca) dolorosa ou que diminua a capacidade.

Outras doenças do sistema músculo-esquelético e do tecido conjuntivo causando perturbações que diminuam a
capacidade.
Outras lesões articulares:


141

Luxação recidivante. Protusão acetabular. Anquilose articular associada a impotência
funcional.

Outras deformações adquiridas:


142

143

144

Deformações da parede torácica com repercussão respiratória e ou circulatória

Outras malformações congénitas e anomalias cromossómicas causando perturbações que diminuam a
capacidade.

Outras malformações congénitas do sistema ósteo-muscular:
.

Espinha bífida com grande abertura do arco vertebral e perturbações funcionais
Hemispondilia e vértebra supranumerária Espondilolistese e espondilólise congénitas
Sacralização da 53 lombar e lombarizaçäo da P sagrada com perturbações funcionais
Síndroma neuro-vascular do membro superior. Osteodistrofiæs e controdistrofias
Malformações do tórax (incluindo diafragma) com prejuízo da dinâmica respiratória e ou
circulatóri

Sequelas de lesões traumáticas causando perturbações que diminuam a capacidade.









Portador de material protésico
Portador de material osteossíntese (placa, parafusos, cavihas ou fios de kirshner)
Status pós ligamentoplastia com instabilidade ligamentar mantida.
Status pós remoção de material de osteossíntese com um tempo de pós operatório
inferior a 6 meses.
Fratura do corpo vertebral da coluna causando com uma diminuição da altura do
corpo vertebral superior a 25% ou alterações significativas no normal alinhamento
da coluna.
Status pós fratura com sintomatologia moderada a severa.
Diminuição do arco dos movimentos significativa da articulação atingida.
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145

Amputação traumática de outros dedos da mão:




146

Compromisso funcional não superior a 3% (face à TNI)
Compromisso funcional não superior a 6%.
Compromisso funcional superior a 6%.

Amputação traumática de dedos dos pés:




De um dedo com compromisso funcional não superior a 2% (face à TN]).
De um dedo com compromisso funcional não superior a 5%.
De um dedo com compromisso funcional superior a 5% ou de dois dedos do mesmo pé.

Capítulo XV
Doenças do aparelho genito-urinário

147

Doenças glomerulares.

148

Nefropatias tubulo-intersticiais.

149
150

Insuficiência renal crónica.
Litiase.

Doenças da bexiga e uretra
151

Cistite crónica.

152

Bexiga neurogénica com enurese frequente e incapacitante.

153

Estenose da uretra (pós-infecciosa ou traumática) associada a sintomatologia moderada a grave.

154

Outras doenças do aparelho urinário causando perturbações que diminuam a capacidade.

155

Outras afeções do rim e do ureter:




156

Ptose renal acentuada e «rim flutuante» - com sintomatologia frequente e acentuada ou
sinais de dificuldade de drenagem.
Estenose ureteral com drenagem difícil, hidroureter.
Refluxo vesico ureteral.

Hematúria:




Hematúria microscópica esporádica e sem causa aparente. Micção frequente
Hematúria microscópica frequente
Hematúria macroscópica persistente sem causa conhecida. Retensão vesical completa ou
incompleta Incontinência urinária não neurogénica.
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Doenças do aparelho genital masculino causando perturbações que diminuam a capacidade.
157

Hidrocelo.

158

Orquiepidimite Crónica sintomática e resistente à terapêutica.

159

Doenças da mama com repercussão funcional.

160

Sequelas de doenças inflamatórias do aparelho genital feminino causando perturbações que diminuam a
capacidade.

161

Endometriose com repercussão funcional.

162

Prolapso genital feminino.

163

Fistula dos órgãos genitais femininos.

Capítulo XVI
Traumatismos, intoxicações e outras lesões de causas externas

164

Sequelas de intoxicações causando perturbações que diminuam a capacidade.
Sequelas de lesões provocadas por outras causas externas causando perturbações que diminuam a capacidade.

165
166

Complicações de actos médicos e cirúrgicos não classificados noutros capítulos causando perturbações que
diminuam a capacidade.
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