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EDITORIAL 

O DIREITO E O DEVER DE VOTAR 

Aproximam-se novas eleições para os Corpos Sociais da Ordem dos Médicos 
e que terão lugar no pq)ximo dia 20 de Dezembro de 1980. 

Importa que toda~· os Médicos se sintam a própria Ordem e não a considerem 
como mais uma organização profissional entre tantas ou tras . Se a Ordem depende 
apenas da sua vontade democraticamente expressa importa reforçar a sua autoridade 
moral nas atitudes que venha a tomar para defesa dos interesses da Saúde e da 
Classe. através de uma votação maciça . 

Considera-se essencial que os Médicos tomem em mã6s o seu próprio destino 
e se respon sa bilizem pela gestão dos seus próprios problemas. Se Circunstâncias 
práticas impedem que. a todo o momento, todos sejam ouvidos. não há menos dúvida 
que os médicos terão de escolher aqueles que julguem melhor representar a sua 
maneira de pensar e as suas posições face à profissão. à Soçiedade e à vida. 

As mutações políticas que o País sofreu nos úiÚmos anos vieram pôr em causa 
a própria essência do associativismo médico bem como a forma deste se msenr na 
comunidade que serve. Nenhuma força política seja qual for o seu quadrante deixa rá 
de ver com agrado o «ter na mão» a força de uma c lasse como a Classe Médica e daí 
a necessidade imperiosa de esta se manter intransigentemente na posição que o 
Estatuto define • total independência da Ordem do Poder Político, sem prejuízo da 
colaboração que tem obrigação de prestar para a so lução dos problemas da 
Saúde no País. 

F<Jce aos custos galopantes da Saúde, que se verificam ern todo o Mundo. 
e que resultam não só dos avanços tecnológicos rnas da própria inflação e múltiplos 
factores da conjuntura econórnica. fácil é tenderem os Governos, por mais bern 
intencionados ·que sejam, a querer atribuir aos médicos a responsabilidade da alta dos 
custos e ao mesmo tempo a limitarem a sua catividade e remuneração. corn o se 
efectivarnente. fossem eles e estas. os cu lpados dos aumentos dos custos . Se o 
médico tern como valor fundamental o seu doente. não pode esquecer a s'Ua inserção 
numa coruunidade e as implicações que esta tem na sua forma de actuar. 

É sa~dáve l que na Classe Médica existam correntes várias de opinião rna s 
lamentável ser ia que qualquer delas não respeitasse integralmente os princípios éticos 
básicos da profissão e que por outro lado não pretendesse a qualificação técnica que 
permita ao doente benef iciar dos melhores cuidados em qualquer rnornento . 

A problemática da Saúde encontra-se ainda em fase de grande instabilidade , 
corn uma lei de bases. o (Decreto-Lei 56/79) que a Classe claramente condenou mas 
sem que uma nova Lei . que desde há muito se impõe te~tha sido concretizada . 
É extraordinariamente importante para a força reivindicativa da Classe Médica. 
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Necessidade da Tabela 

(Contmuação do numero antenor) 

CARDIOLOGIA 
Código'06 

PROVAS CARDIOLÚGICAS 01 

01 Balistocardiograma. com registo dum elec
trocardiograma ou de um mecanograma 
para referência com relatório 

02 Electroquimograma. com relatório 
03 Fonocardiograma. com registo si multâneo 

dum electrocardiog rama ou dum mecano
grama para referência. com relatório: 
Por cada banda de frequência ou foco de 
exame 
Máximo para conjunto de bandas de fre 
quência ou foco de exa me 

04 Prova farmacodinâmica. seguida de reg isto 
electrocardiográfico com relatório 

05 Registo electrocardiográfico no domicílio. 
com relatório 

06 Registo electrocardiográfico. com relatório 
07 Registo electrocardiográfico simples e após 

prova de esforço com relatório: 
Um contro lo 
Com tapete rolante ou bic icleta 

08 Registo dos índices osci lométricos dos 
membros com protocolo e gráfico 

09 Reg istos mecâ nico. gráfico ou eléctri co 
dum fenómeno de ori gem card íaca (pulso 
arterial ou venoso. apexocardiogra ma. ple
tismograma. etc.) com relatório 

1 O Vectoca rd iograma. com relató ri o 

DERMATO-VENEROLOGIA 
Código 12 

Tf:CNICAS COMPLEMENTARES 
DE DIAGNOSTICO 01 

01 Biópsias de fragmentos dermo -epi dérmicos 
com sutura 

02 Biópsias de fragmentos dermo -epidérmicos 
sem sutura 

03 Diagnóstico pela luz de Wood 
04 Exa mes bacteriológicos. micológi cos ou 

parasitológicos directos 
05 Provas de co ntacto incluindo leituras 
06 Provas intradérmicas incluindo leitu ras 
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K 14 
K 25 

K 5 

K 12 

K 12 

K 12 
K 5 

K 9 
K 15 

K 5 

K 5 
K 14 

K 12 

K 8 
K 2 

K 3 
K 12 
K 8 

TÉCNICAS ESPECIALIZADAS 
DE TERAP~UTICA 02 

01 Asp iração ou drenagem de adenite supurada 
02 Crioterap ia (por sessão) -Neve carbóni ca 

ou azoto líqu ido de lesões benignas 
03 Crioterap ia de pequenas lesões malignas 

ou pré-malignas na face 
04 Crioterapia de pequenas lesões malignas 

ou pré-ma li gnas fora da face 
05 Curetagem e/ ou electrocoagulação de 

lesões benignas superficiais 
06 Dermabrasão da face ou em extensão não 

inferior a um quinto da superfície corpora l 
Electrocoagulação ou electrólise de pelos 
ou va ri cosidades (por sessão) 

07 Electrocoagulação de lesões malignas 
Enxerto de cabe lo (técnica de Orentreich) 
por selo 

08 Intervenção cirúrgica a ca nivete para tumo 
res ou lesões da face superf iciais 

09 Intervenção cirúrgica a can ivete para tumo
res ou lesões fora da face superficiais 

1 O P.U.VA (por sessão)- Banho prévio com 
Pso laren 

11 P.U.VA (por sessão) -Terapêutica oral 
ou tópica com Psoralen 

12 Roentgenterapia (por sessão) 
1 3 Terapêuti ca intra - lesiona l com corticoste

roides ou ci tostáticos (por sessão)- na 
face. co uro cabe ludo e regiões peri-ungeais 

14 Terapêutica intra - les ional com corticoste-
roides ou citos táticos (por sessão) - em 
outras loca li zações 

15 Tratamento cirúrgico de xa ntelasmas (com
pleto) 

16 Ultra-violetas (por sessão) 

GASTROENTEROLOGIA 
Código 14 

DIVERSOS 01 

01 Biópsia gástrica 
02 Biópsia intestinal 
03 Cateterismo da papila com co langiografia 

ret róg rado 
04 Colheita de material para citologia exfo

liativa 
05 Colocação de prótese esofágica 

K 5 

K 5 

K 12 

K 7 

K 8 

K 90 

K 8 
K 12 

K 5 

K 30 

K 25 

K 12 

K 8 
K 8 

K 8 

K 5 

K 25 
K 2 

K 15 
K 15 

K 100 

K 15 
K 60 
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06 Colocação de Sonda Sengstaken- Black -
more 

07 Dilatação do esófago (cada) 
08 Espingteroctomia endoscópica 
09 I ntubação duodenal 
1 O I ntubação gástrica 
11 Medição de PH por eléctrodo no tubo 

digestivo 
12 Medição pressão intraesofágica 
1 3 Peritoneoscopia 
1 4 Peritoneoscopia e biópsia 
1 5 Pneumoperitoneu 1 a 

1 6 Pneumoperitoneu 2• 
17 Punção do baço 
1 8 Punção do baço com manometria para 

espleno portografia 
1 9 Punção hepática 
20 Retropneumoperitoneu 
21 Tratamento de hemorragia digestiva por 

congelação (Nayensken) 

EXAMES ENDOSCÓPICOS 02 

01 Anuscopia 
02 Colonoscopia esquerda 
03 Colonoscopia total 
04 Esofagoscopia 
05 Estirpação de polipos por colonoscopia 
06 Estirpação de polipos por gastroscopia 
07 Extracção de corpos estranhos por esofa-

goscopia 
08 Fibroduodenoscopia (2 • e 3• porção) 
09 Fibrogastroscopia e bulboscopia 
1 O Gastroscopia 
11 Rectosigmoidoscopia 

HEMODIÁLISE 
Código 16 

01 Custo técnico de cada sessão em doente 

K 25 
K 10 
K 100 
K 15 
K 5 

K 10 
K 10 
K 35 
K 45 
K 20 
K 10 
K 20 

K 25 
K 20 
K 20 

K 40 

K 4 
K 40 
K 60 
K 25 
K 65 
K 45 

K 60 
K 50 
K 35 
K 35 
K 12 

não infectado Au 8000$00 
02 Custo técnico de cada sessão em doente 

infectado Au 9000$00 
A revisão da actualização dos estudos 
técnicos deverá ser feita de 6 em 6 meses 

Acesso aos vasos para hemodiálise 

Prevê-se a modalidade de os Serviços 
Médico-Sociais comprarem o material de 
prótese e serem eles a fornecê-los. ou um 
Serviço de Hemodiálise idóneo a quem os 
S.M.S. confiem o material. 

MEDICINA INTERNA E PEDIATRIA 
Código 17 

01 Colocação de catéter umbilical no recém -
-nasc ido K 6 

02 Desbridamento arterial ou venosa K 1 O 
03 Exsanguinotransfusão K 60 
04 I ntubação duodenal K 1 O 
05 I ntu bação gástrica K 3 
06 Manipulação tendo em vista uma bronco-

grafia K 1 O 
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07 Manipulação tendo em vista uma encefa
lografia gasosa 

08 Manipulação tendo em vista uma mielo-
grafia 

09 Paracentese 
1 O Perfusão epicraniana 
11 Punção de abcesso frio 
1 2 Punção articular 
1 3 Punção de ascite 
14 Punção evacuadora de pleura ou peritoneu 
15 Punção femural. jugular ou seno longitu-

dinal 
1 6 Punção lombar com manometria e mano-

bras complementares 
17 Punção pericárdia 
18 Punção pleural (toracentese) 
19 Punção lombar terapêutica ou exp loradora 
20 Punção sub-occipital 
21 Punção ventricular ou sub-durai 
22 Transfusão ou perfusão intravenosa (apli

cação) 
23 Punção articular com infiltração 

NEUROLOGIA 
Código 19 

01 Electrocorticografia 
02 Electrodiagnóstico múltiplo. várias regiões. 

com relatório 
03 Electrodiagnóstico simp les. uma região. 

com relatório 
04 Electromiografia 
05 Exame electroencefalográfico com relatório 
06 Manipulação com o fim de encefalografia 

gasosa fraccionada 
07 Manipulação para mielografia 
08 Medida da cronaxia múltipla. várias regiões 

com relatório 
09 Medida da cronaxia simples. uma região 

com relatório 
1 O Poligrafia (electroencefa lograma. resistên

cia psicogalvânica) com relatório e amos
tra do traçado 

11 Punção lombar. com manometria e mano
bras complementares principalmente injec
ção de ar 

1 2 Punção sub-occipital. com ou sem injecção 
medicamentosa 

1 3 Reoncefalografia com relatório 

01 Broncoscopia 

PNEUMOLOGIA 
Código 23 

02 Mediastinoscopia 
03 Pleuroscopia com ou sem biópsia 
04 Pleuroscopia com secção de bridas 

OUTRAS n:CNICAS 02 

01 Biópsia pleural com agulha 
02 Cateterismo brônquico sob controlo radios 

cópico para fins diagnósticos ou terapêu
ticos 

K 20 

K 15 
K 8 
K 3 
K 6 
K 8 
K 8 
K 20 

K 3 

K 8 
K 10 
K 8 
K 6 
K 25 
K 8 

K 3 
K 12 

K 60 

K 15 

K 6 
K 35 
K 30 

K 15 
K 12 

K 25 

K 15 

K 40 

K 8 

K 15 
K 25 

K 30 
K 35 
K 25 
K 35 

K 15 

K 9 

Ordem dos Médicos 



03 Criação dum pneumodiast ino K 20 
04 Exsuf lação de pneumotórax espontâ neo - 1. a K 20 
05 Exsuflação de pneumotórax espontâneo-

seg uintes K 10 
06 Exsuflação do pneumotórax espontâ neo 

com asp iração contínua K 20 
07 lnjecção ou inst ilação de produto de con-

tra ste para radiodiagnóstico K 15 
08 Instala ção de pneumotórax com radios-

copia K 25 
09 Nebulizações (sessão) K 2 
10 Punção biópsia dum tum or pulmonar K 20 
11 Punção evacuadora de pleuresia com even-

tuais injecções ou lavagens K 25 
12 Punção pleural (toracentese) K 8 
13 Pun ção traqueal tran scutânea com ou sem 

co locação dum catéter K 9 
14 Rei nsuf lação de pneumotórax K 10 

PROVAS FUNCIONAIS 
RESPIRATÓRIAS 03 

01 Broncoespirografia K 30 
02 Compléance pulmonar K 20 
03 Determinação da ca pac idade de difusão K 40 
04 Determinação de des igualdade de ventil ação K 20 

Protocolo Convencional 

Os Serviços Médico-Sociais integram no âmbito da sua 
actividade a prestação, aos seus utentes, de cuidados de 
saúde de Patologia Clínica . 

Para a boa prossecução desses cuidados, em ordem a 
uma mais perfeita cobertura das necessidades dos utentes, 
torna-se necessário proceder a uma articulação entre os 
Serviços Médico-Sociais e os médicos membros do Colégio 
de especialistas de Patologia Clínica da Ordem dos Médicos_. 

Efectivamente, a capacidade de actuação dos Serv iços 
Médico-Sociais só pode ser ampliada , com um mínimo de 
custos e um máximo de eficiência , através duma relacio 
nação com os profissionais interessados que, fundada nos 
princípios da liberdade e da responsabilidade, permita a sua 
integração em novas estruturas de saúde. 

Assim . 
Os Serviços Médicos-Sociais, representados pelo 

"Presidente da sua Comi ssão lnsta ladora e a Ordem dos 
Médicos. representada pelo Presidente do seu Conselho 
Nacional Executivo celebram, ao abrigo do despacho do 
Secretário de Estado da Saúde de 24 de Junho de 1980, 
uma Convenção, nos seguintes termos. da qual fazem parte 
integrante os anexos abai xo indicados : 

- A Nomenclatura Médica Nacional de Patologia Clí
niça e respectivas tabelas (anexo 1). 

- O Regulamento da Comissão de Controlo Nacional 
(anexo 11 ). 

- A Norma de Adesão (anexo 111) . 
- O impresso normalizado (anexo IV) 

Ordem dos Médicos 

05 
06 
07 
08 

09 

10 

11 

01 
02 
03 
04 

05 
06 

Determinação de volume resid ual 
Ergoespirometria 
Espirografia com prova de broncodilatação 
Espirografia global com determinação do 
volume expiratório máx imo seg undo 
Espirografia com prova fármaco -dinâmica 
de provocação seguida ou não de bronco-
dilatação 
Espirografia com prova fármaco-dinâmica 
de provocação inalatória especifica com 
alérgenos 
Estudo da mecânica ventilatória 

PSIQUIATRIA 
Código 24 

Nomenclatura e Tabela 

Consulta em grupo 
Consulta individual 
Elaboratório de relatório- Médico Legal 
Terapêutica convu lxivante por meio físico 
(e lectro choque) 
Terapêutica insulínica. com ou sem coma 
Teste psicológico 

CONVENÇÃO PARA ESPECIALISTAS DE 
PATOLOGIA CLÍNICA 

ARTIGO 1o 

K 20 
K 30 
K 15 

K 8 

K 20 

K 40 
K 20 

K 3 
K 8 
K 50 

K 8 
K 8 
K 8 

A presente Convenção é outorgada pelos Serviços 
Médico-Sociais e pela -Ordem dos Médicos e destina-se a 
assegurar cuidados de saúde do âmbito da Patologia Clínica 
(análises clín icas) aos utentes dos Serviços Médico-Sociais. 

ARTIGO 2o 

1. Só podem aderir à presente Convenção, ficando 
abrangidos pelas suas cláusulas, as entidades singu
lares ou colectivas que o solicitem e cuja idoneidade 
seja formalmente atestada pela Ordem dos Médicos 
que pode retirá -la logo que se verifique incumpri 
mento das regras que deram lugar ao seu reconhe
cimento. 

2. A adesão far -se-á mediante o preenchimento da 
Norma de Adesão (anexo 111) e entrega desta nos 
S.M.S. depois de cumpridas as respectivas forma
lidades. 

ARTIGO 3o 

As prestações de cuidados de saúde abrangidas por 
esta co~venção são as constantes da Nomenclatura Médica 
Nacional de .Patologia Clínica anexa a esta Convenção. 
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ARTIGO 40 

A integração ou eliminação de exames da Nomenciatura 
Médica Nacional , referida no artigo anterior compete à 
Comissão de Controlo prevista no no 36 desta Convenção. 
precedendo parecer científico e técnico da Ordem dos 
Médicos. 

ARTIGO 5o 

As entidades singulares ou colectivas aderentes fi cam 
sujeitas às formalidades previstas nesta Convenção. 

ARTIGO 6° 

Os Serviços Médico-Soc iais comprometem-se a não 
estabelecer discriminação entre os médicos que aderirem à 
presente Convenção. 

ARTIG O 7o 

Os médicos convencionados devem actuar no domínio 
da Patolog ia Clínica com total independência . no integral 
respeito dos princípios que regem o exercício profissional . 
de molde a que os utentes beneficiem de cuidados de saúde 
de qualidade. 

ARTIGO go 

Os Serviços Médico-Soc iais comprometem-se a cola 
borar com a Ordem dos Médicos e a desencadear as acções 
necessárias junto dos médicos assistentes. do restante 
pessoal e dos próprios utentes. com vista ao rigoroso cum
primento da presente Convenção. 

ARTIGO go 

Os médicos convencionados podem solicitar ao médico 
assistente informações clínicas complementares em ordem a 
valor izar o diagnóstico laboratorial. bem como propor a 
prescrição de outros exames de Patologia Clínica para escla
recimento completo de situações clínicas em estudo. 

ARTIGO 10o 

Os médicos convencionados obrigam-se a cumprir os 
programas de controlo de qualidade. intra e interlabora
toriai s, que venham a ser adaptados e bem assim a aceitar 
inspecções quando necessárias. 

ARTIGO 11 o 

Os programas de controlo de qualidade. as inspecções. 
o reconhecimento prévio da idoneidade e a defini ção da 
capacidade de atendimento de cada unidade prestadora de 
cuidados de saúde competem à Ordem dos Médicos. 
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ARTIGO 12o 

1. Exclusivamente para os efeitos previstos no artigo 
anterior . será cr iado um fundo . proveniente de uma 
taxa a incid ir sobre a facturação. da responsabili-

dade. em partes igua is. dos Serviços Médico-Socia is 
e dos médicos convencionados. 

2 . O va lor da ta xa e as normas da gestão do fundo 
serão objecto de despacho do Secretário de Estado 
da Saúde. ouvida a Comissão de Controlo Nacional. 

AR TIGO 13o 

Os médicos convencionados comprometem-se a pro
porcionar aos utentes dos Serviços Médico-Socia1s as 
melhores condições de atendimento e a não esta belecer 
qua lquer t ipo de discriminação em função do seu estatuto. 

AR TIG O 14o 

Os médicos convenc ionados podem possuir. além das 
suas instalações centrais e desde que elas o comportem. 
postos de recolha de produtos biológicos em condições a 
regulamentar pela Comissão de Controlo Nacional. 

AR TIGO 150 

Os médicos convencionados devem garantir o começo 
de execução dos exames no prazo máximo de cinco dias. 
contados a partir da apresenação do doente ou da mar
cação. excepto 

a) Se da prescrição constar a nota de urgência clín ica. 
devidamente justificada. caso em que o doente será 
atendido de imediato. dentro do horário normal de 
recepção de doentes; 

b) Se o utente se encontrar com incapacidade tempo
rária para o trabalho. ou os exames forem pedidos 
por junta médica . casos em que deverá ser atend ido 
no prazo máximo de dois dias úteis. 

AR TI GO 16o 

Para efeitos do disposto no art igo anterior . a definição 
de capac idade de atendimento deverá ponderar uma per
centagem de reservas a ca lcula r . 

AR TIGO 17o 

O prazo máximo de entrega de resultados ou relatórios 
é de cinco dias úteis após a colheita dos produtos biológicos. 
excepto para os exames clínico-analíticos que. por condições 
técnicas específicas. imponham maior prazo. 

AR TIGO 18o 

O prazo de validade das prescrições de exame é de dez 
dias. contados a partir da data da prescrição 

AR TIGO 190 

Os resu ltados ou relatórios dos exames efectuados. 
dirigidos em envelope fechado ao médico assistente. pode
rão ser entregues ao próprio utente ou a quem o represente 
ou enviados à unidade de saúde requisitante. sendo neste 
último caso os portes de correio da responsabilidade dos 
Serviços Médico-Sociais. aos quais deverão ser facturados 
mensa lmente . 

Ordem dos Médicos 
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ARTIGO 20o 

1. Os médicos convencionados não podem recusar o 
atendimento dos utentes dos Serviços Médico
-Sociais. 

2. Exceptuam-se os casos previstos no n° 5 do Des
pacho do Secretário de Estado da Saúde de 
24/6/80 e ainda, nos termos da alínea e) da mesma 
disposição: 

a) Quando estiverem ultrapassados os prazos de 
va lidade das requisições ou estas exibam sinais de 
viciação; 

b) Nos casos em que se verifique impossibilidade de 
execução dos exames por avaria do equipa
mento; 

c) Quando o impresso da requisição não contenha a 
identificação e a assinatura do médico requi 
sitante; 

d) Quando do impresso de requisição não conste a 
identificação da unidade de saúde emissora; 

e) Nos casos em que a prescrição não designe 
correctamente os exames clinico-analíticos requi 
sitados. nos termos da Nomenclatura Médica 
Nacional de Patologia Clínica. 

ARTIGO 21o 

As interrupções de actividade, seja qual for a sua natu 
reza , não podem exceder um total de sessenta dias por ano e 
devem ser comunicadas à Comissão de Controlo, para que 
fique salvaguardada a prestação de cuidados de saúde de 
Patologia Clínica a nível local. 

ARTIGO 22o 

Nos casos em que os laboratórios não tenham con
dições técnicas para a execução de alguns dos exames 
prescritos numa requisção devem solicitar a colaboração de 
outro laboratório convencionado adequado, sem por isso 
alienarem a total responsabilidade da requisição aceite. 

ARTIGO 23o 

Os impressos de requisição de modelo normalizado a 
utilizar pelas unidades de saúde, no âmbito da presente 
Convenção, constituem encargo dos Serviços Médico
-Soc iais. 

ARTIGO 24.o 

Os médicos convencionados devem apresentar de uma 
só vez aos Serviços Distritais dos Serviços Médico-Sociais 
requisitantes a totalidade da facturação em dívida durante os 
primeiros dez dias do mês imediato àquele a que diz rspeito 

ARTIGO 25o 

Os Serviços Distritais dos Serviços Médico-Sociais 
devem proceder à conferência e pagamento das facturas no 
prazo máximo de 50 dias, a contar da data da sua apre
sentação. 

ARTIGO 25o 

As divergências de facturação apenas suspendem os 
pagamentos correspondentes aos exames em que tais 

Ordem dos Médicos 

divergências se verifiquem até que sejam reproduzidos os 
esclarecimentos ou feitas as correcções devidas. 

ARTIGO 27.o 

1. Os Serviços Médico-Soc iais comprometem-se a não 
recorrer aos serviços de outras entidades em substi
tuição das que são objecto desta Convenção, quer se 
apresentem sob a forma de análises clínicas quer sob 
a forma de meros resultados. 

2. Excluem-se do disposto no número anterior: 

a) As análises quimico-biológicas a realizar por 
licenciados em Farmácia, titulados com a espe
cialidade reconhecida pela respectiva Ordem e 
que sejam objecto de convenção paralela; 

b) Os laboratórios dependentes do Instituto Nacional 
de Saúde Ricardo Jorge ou outro Organismo 
Estatal instalado em áreas onde não exista cober
tura para realização de análises clínicas ou análises 
químico-biológicas de aplicação à clínica; 

c) Outras entidades que o Colégio de Especialidade 
de Patologia Clínica considere idóneas para a 
realização de sub-especialidades; 

d) A título excepcional, os licenciados em Ciências 
Químicas ou Biológicas que façam prova ine
quívoca do exercício de actividade de análises 
químicas ou biológicas de aplicação à Clínica. há 
mais de 5 anos. reportados à data da assinatura 
da presente convenção; 

e) Os laboratórios dos S.M.S. existentes à data da 
presente Convenção; 

f) Os laboratórios estatais que possam fornecer 
serviços disponíveis no mesmo grau de espe
cialização na área coberta pelos médicos espe
cialistas em Patologia Clínica abrangidos pela 
presente Convenção. 

ARTIGO 28o 

A apreciação das violações desta Convenção que 
envolvam aspectos de natureza científica, técnica , deonto
lógica ou profissional. é da competência da Ordem dos 
Médicos. 

ARTIGO 29o 

A apreciação das violações de natureza jurídico
-administrativa das regras convencionadas é da competência 
da Comissão de Controlo Nacional. 

ARTIGO 3Qo 

As sanções a aplicar pela Comissão a que se refere o 
artigo anterior podem revestir natureza financeira ou sus
pensiva, de acordo com regulamento a elaborar. 

ARTIGO 31o 

A presente Convenção pode ser denunciada pelos 
médicos convencionados com a antecedência mínima de 
três meses, mediante comunicação escrita por carta regis
tada e aviso de recepção dirigida aos S.M .S. 
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ARTIGO 32o 

As médicos. já contratados e que adiram à Convenção, 
é concedido o prazo de dois anos para adquirir os meios 
técnicos e instrumentais necessários quando deles não 
disponham. 

ARTIGO 330 

1. As tabelas constantes desta Convenção são revistas 
atendendo à taxa de inflação oficial, em Novembro 
de cada ano, para que a actualização entre em vigor 
em 1 de Janeiro seguinte sem prejuízo do disposto 
no 20 deste artigo. 

2 . As alterações anómalas de custos técnicos podem 
dar lugar. a todo o tempo, a revisão de preços. 
mediante parecer favorável da Comissão de Con 
trolo Nacional. 

ARTIGO 340 

1. O coeficiente unitário (K) dos actos médicos é fixado 
em 50$00 sendo atribuídos 1.5 unidades por 
doente, independentemente do número de análises. 

2. O coeficiente unitário (K) dos custos técnicos é 
fixado em 45$00 até 31 de Dezembro de 1980 e em 
50$00 a partir de 1 de Janeiro de 1981. 

ARTIGO 350 

As análises clínicas cuja recolha do produto biológico dê 
lugar a deslocações, por indicação expressa do médico 
assistente, são pagas do seguinte modo : 

a) Quando a deslocação for feita dentro dos limites da 
área urbana, as análises são acrescidas de 50 % do 
seu valor normal; 

b) Quando a deslocação for feita fora dos limites da 
área urbana. as análises são acrescidas de 75% ou 
100% do seu valor. respectivamente. até ao limite 
de 1 O km e para além deste limite. 

ARTIGO 350 

1. Para correcta execução da Convenção, existirá uma 
Comissão de Controlo Nacional com a composição, 
atribuição e condição de funcionamento definidas no 
respectivo regulamento. 

2. A C.C.N. poderá criar delegações regionais, se assim 
o entender . 

ARTIGO 37o 

A presente convenção entra em vigor a partir da data da 
homologação pelo Secretário de Estado da Saúde e produz 
efeitos a partir de 1 de Junho de 1980. 
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Lisboa, 

Pei'O Presidente da Comissão lnstaladora 
dos Serviços Médico-Sociais 

Pei'O Presidente do Conselho Nacional 
Executivo da Ordem dos Médicos 

REGULAMENTO DA COMISSÃO 
DE CONTROLO NACIONAL 

ARTIGO 1o 

A Comissão de Controlo Nacional prevista no artigo 
36° da Convenção celebrada entre os Serviços Médico
Sociais e a Ordem dos Médicos. no domínio da Paologia 
Clínica. tem a seguinte constituição: 

a) Um elemento em representação da Secretaria de 
Estado da Saúde, que presidirá; 

b) Dois elementos da Ordem dos Médicos; 
c) Dois elementos dos Serviços Médico-Sociais . 

ARTIGO 2o 

Os elementos da Comissão deverão estar designados. 
assim. como os seus substitutos. no prazo máximo de trinta 
dias após a entrada em vigor da Convenção. 

ARTIGO 3o 

A Comissão só poderá funcionar com todos os seus 
elementos. 

ARTIGO 40 

A Comissão Nacional compete : 

a) Zelar pelo cumprimento das normas convencio
nadas; 

b) Esclarecer todas as dúvidas surgidas na interpre
tação das regras convencionadas ; 

c) Apreciar as irregularidades e. após processo devi
damente elaborado. julgar e aplicar sanções sobre as 
violações de natureza jurídico-administrativa dils 
normas convencionadas; 

d) Recolher informações, estudar. planear e executar 
de forma coordenada todas as medidas de racio 
nalização do sistema, que visem a obtenção de maior 
eficácia e rendibilidade ; 

e) Propor, com base em parecer científico e técnico da 
Ordem dos Médicos. as actualizações da Nomen
clatura Médica Nacional de Patologia Clínica. 

f) Manter permanentemente uma carta sanitária geral 
dos médicos especialistas convencionados bem 
como das unidades laboratoriais; 

g) Estudar. planear e coordenar a constituição duma 
rede nacional de cuidados de saúde, de natureza 
clinico-analítica, para a zona de actividade extra 
hospitalar ; 

h) Coordenar as interrupções temporárias dos labo
ratórios ; 

i) Procurar conciliação em todos os casos de risco de 
conflito ; 

j) Intervir no processo de revisão periódica da Con
venção, bem como discutir e propor à aaprovação 
governamental o valor da unidade/ conta, 

I) Reconhecer a capacidade de atendimento dos labo
ratórios definida pela Ordem dos Médicos ; 

m) Elaborar o regulamento dos postos de recolha de 
produtos biológicos. nos termos do Arto 140 da 
Convenção . 
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ARTIGO 5o 

A Comissão Nacional reun1rá mensalmente ou med1ante 
convocatóna do Presidente com quinze d1as de antece
dência. ou ainda. por iniciativa de qualquer dos seus mem
bros. convocada com a mesma antecedência em data e local 
a designar . 

ARTIGO 5o 

As deliberações da Comissão deverão ser tomada s. por 
maiona de votos . no pra zo máx1mo de tr1nta dias sobre a 
data em que as matér1as lhe forem apresentadas . 

ARTIGO 70 

As deliberações referidas no artigo anterior . bem como 
os assuntos tratados em cada reunião ficarão exarados em 
acta devidamente assinada por todos os elementos 
presentes . 

ARTIGO so 

A Comissao disporá de um Serviço de secretariado para 
cumprimento das responsabilidades inerentes ao exercício 
das competências que lhe estão atribuídas. 

ARTIGO 9o 

Os encargos financeiros resultantes do funcionamento 
da Comissão Nacional são da responsabilidade dos Serviços 
Médico-Sociais . 

NORMA DE ADESÃO 

(Nome) __________________________________ _ 

médico especialista membro do Colégio de Especialistas de 
Patologia Clínica da Ordem dos Médicos. portador da Cédula 
Profissional n° residente em ______ _ 

e proprietário/ responsável da unidade de medicina labo
ratorial com laboratório central em e postos 
de recolha de produtos biológicos em---,--------
declara aceitar as condições contratuais estabelecidas na 
Convenção entre os Serviços Médico-Socia is e a Ordem dos 
Médicos de Patologia Clínica . Mais declara que possui capa
cidade de atendimento para utentes/ dia. e que o 
horário de atendimento para recepção e/ou colheita de 
produtos biológicos é de _____ h a _____ h. 

(Data) __ ;_; ____ 

(Assinatura reconhecida)--------------

Reconhece-se a idoneidade profissional 
e técnica do aderente acima identificado. 

Lisboa, 

O PRESIDENTE DO COL~GIO DE ESPECIALISTAS 
DE PATOLOGIA CLINICA 

PATOLOGIA CLÍNICA 

Código 
02 

3 .0010 
3.0020 
3.0021 
3.0022 
3 .0030 
3 .0031 
3.0032 
3.0033 
30040 
3.0041 
3.0050 
30060 
3 .0061 
3 .0070 
3 .0080 
3.0081 
3 .0091 
3 .0100 
3.0111 

ACTO MÉDICO (por doente) 

Acetilcolnestera se 
Acetona 
Acetona ( Pesq .) 
Acidez Gástrica (P . Segal) 

Designação 

Ácidos Aminados (Separação por cromatografia b1dimensional) 
Ácidos Aminados (Separação por cromatografia unidimensional) 
Ácidos Aminados de Reacção Alcalina 
Ácidos Aminados de Reacção Ácida Neutra 
Ácido Ascórbico 
Ácido Ascórbico (Pesq .) 
Ácido Beta - Hidroxi butírico 
Ácidos Biliares 
Ácidos Biliares (Pesq .) 
Ácido Clorídrico Livre e Acidez Total (conteúdo Gástrico e Duodenal) 
Ácido Diacético 
Ácido Diacético (Pesq.) 
Ácido Fenilpirúvico (Pesq ) 
Ácido FÓiico 
Ácido Glutânico (Pesq ) 
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K 

1.5 

s 7.5 
s-u 4.5 

1,5 
3 

s-u 2 
S-U 9 
S-U 15 

33 
S-U 4 
S-U 1.5 
s 4.5 
s-u 4.5 

1,5 
G 15 

4,5 
1.5 

u 1.5 
S-U 1.5 
s-u 4.5 
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Código 

02 

30120 
30130 
30131 
30141 
30150 
3.0151 
3 .0160 
30170 
3.0180 
30190 
3.0200 
3.0210 
3.0220 
40010 
1.1200 
3.0230 
1.2300 
1 3011 
1.3021 
1.3010 
1.3020 
1.3031 
1.3030 
2 .1100 
1.2310 
1.2320 
3.0240 
3.0241 
3 .0250 
3.0260 
3.0270 
2.2010 
2 .2020 
2.7030 
2.2031 
3 .0280 
3.1600 
30290 
5.1010 
5.1020 
5 .1030 
1.2410 
2.2040 
1.3110 
1.3111 
2 .2050 
2.2060 
2 2070 
2 .2080 
1.3211 
1.3210 
1 3041 
1 3040 
1.3310 
30300 
2.1150 
1.3050 
2.2090 
2 .2100 
1.2420 
30311 
1.1510 
30320 
3.0330 
5 .1500 
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Acidos Gordos Livres 
Acido 5 - Hidroxi-lndolacético 
Acido 5 - Hidroxi -lndolacético (Pesq.) 
Acido Homogentísico (Pesq ) 
Acido Láctico 
Acido Láctico ( Pesq.) 
Acidos Orgânicos + Azoto Amoniacal 
Acido Oxálico 
Acido Pirúvico 
Acido Siático 
Acido Urico 
Acido Vanilmandelico 
Açúcares (Estudo Cromatográfico) 
Addis (contagem de) 
Adenograma (não inclui colheita) 
Adenosinotrifosfatase 
Adesividade Plaquetária 

Designação 

Aglutininas Anti -Eritrocitárias (Pesq em meio salino) 
Aglutininas Anti -Eritrocitárias (Pesq. em meio albuminoso) 
Aglutininas Anti -Eritrocitárias (Titulação em meio salino) 
Aglutininas Anti -Eritroc1tárias (Titulação em meio albuminoso) 
Aglutininas Anti -Eritrocitárias (Pesq com enzimas) 
Aglutininas Anti -Eritrocitárias (Titulação com enzimas) 
Aglutininas Séricas Bacterianas 
Agregação plaquetária espontânea 
Agregação plaquetária induzida pelo ADP. Adrenalina. Colagénio. Ristocetina (cada) 
Albumina 
Albumina (Pesq.) 
Alcool Etílico 
Aldolase 
Aldosterona 
Alfa 1 - Antitripsina 
Alfa 2 - Macroglobulina 
Alfafetoproteína 
Alfafetoproteína (Pesq .) 
Amilase 
Aminofilina 
Amónia 
Anlibiograma 
Antibiograma para Bacilos Acidos resistentes 
Antibióticos (Determinação da concentração inibitória mínima) 
Anticoagulantes circulantes 
Anticorpos Anti -ADN 
Anticorpos Anti -Leucocitários (Titulação) 
Anticorpos Anti -Leucocitários (Pesq .) 
Anticorpos Anti -Mitocondria (lmunofluorescência) 
Anticorpos Anti -Músculo Liso (lmunofluorescência) 
Anticorpo An ti -Nuclear (I m unofl uorescência) 
Anticorpo Anti -N ucleoproteínas 
Anticorpos Anti -Piaquetários (Pesq ) 
Anticorpos Anti -Piaquetários (Titulação) 
Anticorpos Bifásicos (Donatth -Landsteiner) (Pesq .) 
Anticorpos Bifásicos (Donatth -Landsteiner) (Titulação) 
Anticorpos Espermoglutinantes 
Anti -epilépticas (Drogas-Cada) 
Antiestreptolisina O (Titulação) 
Antigénios Eritrocitários (Excluindo os Sist. ABO e Rhesus) 
Antigénio Austrália (Pesq .) 
Anticorpo Ant1 Au 
Antitrombina 111 
Arsênico (Pesq .) 
Auto -Hemolise 
Azoto dos Acidos Aminados 
Azoto Total não Proteico 
Autovacina 

K 

s 5.5 
u 15 
u 6 
u 2 
s 6 
s 1.5 
F 15 
u 5 
s 5 
s 5 
S-U 3 
u 15 

7,5 
u 4,5 
A 10,5 
s 7 
s 9 
s 4 
s 4,5 
s 6 
s 7,5 
s 4 
s 7 .5 
s 4.5 
s 7.5 

6 
S-U 1,5 
u 0.5 
s 7 ,5 
s 5.5 
S-U 30 
s 12 
s 12 
s 12 
s 6 
S-U 4 
s 
S-U 7,5 
U-E 4 
U-E 12 

9 
s 6 
s 7,5 
s 15 
s 6 
s 9 
s 9 
s 9 
s 9 
s 7.5 
s 15 
s 4 
s 6 
s 9 
s 24 
s 4.5 
s 6 
s 7.5 
s 7,5 
s 7,5 
S-U 4 
s 6 
s-u 6 
S-U 2 
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Código 

02 

5.1040 
5 .1050 
5 .1060 
5 .1061 
5 .1071 
3 .0340 
2 .2110 

2 .2111 
3 .0350 
3 .0360 
3 .0370 
3 .0371 
3 .0380 
5 . 1080 
3 .0390 
5 . 1090 
5 . 1100 
5 .1110 
5 .1120 
5 .1130 

3 .0400 
30410 
3 .0420 
3 .0430 
3 .0421 
4 .0100 
3 .0302 
3 .0440 
2. 1160 
3.0450 
3 .0460 
2 .2120 
30470 
3 .0480 
30490 
5 .1060 
5 . 1050 
6 .0110 
3 .0510 
3 .1292 
3 .0530 
3 .0540 
30550 
3 .0560 
3 .0570 
2 .2130 
2 .2140 
2 .2 160 
2 .2170 
2.2180 
1.2010 
1.2020 
4 .0200 
3 .0070 
1.3070 
1.3071 
1.3070 
5 .1210 
3 .058 1 
3 .0580 
3.0020 
3 .0021 

Designação 

Bacteriológico Cultural. incluindo identificação (em Anaerobiose) 
Bacteriológico Directo (Ex . Citológico) 
Bacteriológico Directo e Cultural (com identificação) 
Bact. (Cit. ; TSA ; Micol e parasit.) 
Barbitúricos (Pesq .) 
BEl (lodo extraível pelo Butanol) 
BENCE-JONES (Paraproteína) com caracterização das cadeias Kapa Lambda por 
imunoelectoforese 
BENCE-JONES (Paraproteína) - (Pesq . Met. Ouim .) 
Beta -Lipoproteínas 
Bicarbonatos 
Bilirrubina total 
Bilirrubina (Pesq .) 
Bilirrubina total + conjugada 
Bordetella Pertussis (Pesq .) 
Bromosulfoftaleina (Não inclui ampola) 
BK - Exame Cultural 
BK - Pesquisa por Exame Directo Simples 
BK - Pesquisa por Exame Directo com Homogeneização 
Bacilos Acidos Resistentes Ex. Di r . Simples 
Bacilo de Difteria (B . de Loeffer) (Pesq .) 

Cadmio (Reacção de) 
Cálcio 
Cálcio Ionizado 
Cálcio Ionizado (Por cálculo) 
Cálcio prova de Sulkovitch 
Cálculos Urinários - Exame químico qualificativo 
Carbamazepam 
Carboxihemoglobina (Pesq.) 
Casoni (Reacção de) (Não inlui ampola) 
Catecolaminas fraccionadas (Adrenalina + No r Adrenalina) 
Catecolaminas totais 
Células LE 
Ceruloplasmina (Met. químico) 
Cestosteróides (Separação Cromográfica) 
17 Cetosteróides 
Citobacteriológico Cultural (incluindo identificação) 
Citobacteriológico (Exame directo) 
Citologia exfoliativa 
Chumbo 
Cloro 
Cobre 
Colesterol total 
Colesterol tota l livre e esterificado 
Colesterol das lipoproteínas de alta densidade 
Colinesterase 
Complemento (Teste Crivo em placa de Hemólise) 
Complemento (Tí tulo hemolítico C'H50) 
Complemen to (Fracção C' 3) 
Complemento (Fracção C' 4) 
Complemento (Fracção C' 1q Estearase) 
Consumo de Protrombina (Prova de) 
Consumo de Protrombina (Prova de Correcção do) 
Contagem de Addis 
Conteúdo Gastro-Duodenai -Exame químico 
Coombs directa 
Coombs indirecta (qualitativa) 
Coombs lndirecta (Com titulação) 
Coprocu ltura 
Coproporfir inas (Pesq .) 
Coproporfirinas 
Corpos Cetónicos 
Corpos Cetónicos (Pesq .) 
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K 

12 
2 
6 

U-E 12 
S-U 2 
s 15 

S-U 10.5 
u 2 
s 4,5 
s 4 ,5 
s 2 
u 4,5 
s 4 

5.5 
s 9 

6 
1,5 
3 
1.5 
4,5 

s 1.5 
s-u 3 
s 7.5 
s 5.5 
u 1,5 
u 7,5 
s 24 
s 3 

1.5 
S-U 24 
u 19.5 
s 5.5 
s 6 
s-u 9 
s-u 9 

6 
2 
7 .5 

S-U 7 ,5 
S-U 3 
S-U 5.5 
s 3 
s 6 
s 6 
s 7.5 
s 12 
s 12 
s 9 
s 9 
s 12 
s 4 
s 7,5 
u 4,5 
G 15 
s 4,5 
s 5.5 
s 9 
F 7.5 
u 3 
u 15 
s-u 4 .5 
S-U 1,5 
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Código 

02 

1. 1520 
3.0590 
3.0610 
30620 
3.0630 
3.0640 
3.0650 
3 .0660 
1.3081 
1.3080 

30670 
3.0680 
3.0690 
3.0710 
3.0720 
3.0730 
3.0740 
30750 
30760 
1.1110 
3 .0770 

30780 
3.0790 
3.0800 
3.0810 

.1210 

.1120 

.1121 
1.1130 
5.1220 
1. 1600 
60010 
60020 
6.0030 
6.0040 
6.0050 
3.0820 

11220 
3.0830 
5 .1230 
3 .0840 
30850 
3.0860 
3.0870 

1.25 10 
1.2520 
1.2530 
1.2540 
1.2550 
1.2560 
1.2570 
1.2580 
1.2590 
1.2600 
1 2330 
2.2510 
1.1230 
1.1240 
3.0880 
3.0303 
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Designação 

Corpos de Heinz-Erlich (Pesq.) 
Cortisol 
Creatina 
Creatinafosfoquinase (C~K) 
Creatinafosfoquinase Fracção MB 
Creatinafosfoquinase separação electroforética das iso-enzimas 
Creatinina 
Creatinina (Depuração da) 
Crioaglutininas (Pesq .) 
Crioaglutininas (Titulação) 
Crioglobulinas 

Desidrogenase Alfa-Hidroxibutírica 
Desidrogenase Glucose-6-Fosfato 
Desidrogenase Glutâmica 
Desid ~ogenase Láctica 
Desidrogenase Láctica (separação electroforética das iso-enzimas) 
Desidrogenase Láctica (Separação térmica das i3o-enzimas) 
Dehid ro- l soa nd rosterona 
Desidrogenase lsocítrica 
Desidrogenase Málica 
Diâmetro Globular médio 
Digoxina 

Electroforese das glicoproteínas 
Electroforese da hemoglobina 
Electroforese das Lipoproteína s 
Electroforese das Proteínas (Inclui doseamento das proteínas totais) 
Eosinófilos (Contagem) 
Eritrograma (Hemoglobina. Eritrocitos e V . GL) 
Eritrograma + Leucocitos 
Eritrosedimentação 
Espermocultura 
Esplenograma (Sem colheita) 
Espermograma (Número , vitalidade , formas anômalas. citologia geral) 
Espermatozóides -prova de Hünner 
Espermatozóides - prova de Palmer 
Espermatozóides - prova de Séguy 
Espirai s de Crushman e fibras elásticas (Pesq .) 
Equilíbrio ácido-básico (Ph, pC02. p02, saturação de 02. excesso de bases-tampão e 
bicarbonatos padrão) 
Esterase dos leucocitos 
Estradiol 
Estreptocos-Beta Hemolíticos 
Estriol 
Estrogénios fraccionados (G~ávida) 
Estrogénios totais 
Exton-Rose (prova de) 

Factor I 
Factor 11 
Factor V 
Factor VIl 
Factor VIII 
Factor IX 
Factor X 
Factor XI 
Factor XII 
Factor XIII 
Factor Plaquetário 3 (Actividade de) 
Factor Reumatoide (RA test) (Prova de aglutinação do latex 
Fagocitose dos Polimorfonucleares (Diminuição do número de bactérias viáveis) 
Fagocitose dos Polimorfonucleares (NBT-TEST) 
Fenilalanina 
Fenobarbital 

K 

s 3 
s-u 15 
S-U 9 
s 6 
s 12 
s 12 
s-u 2 
S-U 5,5 
s 4,5 
s 7,5 
s 4 ,5 ·,· 

s 6 
s 6 
s 6 
s 6 
s 12 
s 9 
s 13,5 
s 6 ,) s 6 
s 3 
s 24 

s 9 
s 9 
s 7,5 
s 6 
s 3 

2 
s 3 
s 2 

6 
B 10.5 

7,5 
7,5 
7.5 
7,5 
2 

s 30 
s 6 
S-U 18 

5,5 
s-u 18 
S-U 15 
S-U 21 
S-U 6 

s 4,5 
s 4 ,5 
s 4,5 
s 4.5 
s 7,5 
s 7,5 
s 4.5 
s 7,5 
s 7,5 
s 4,5 
s 9 
s 4 
s 15 
s 9 
S-U 30 

24 
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1.3090 Fenótipo Rhesys - Aglutinogénios ~ 9 
30890 Ferro s 4 
3 .0900 Ferro (capacidade total de fixação do) s 4,5 
1.2510 Fibrinogénio s 4 ,5 
1.2710 Fibrinolise - Li se do coágulo de euglobulinas s 6 
1 2720 Fibrinolise - Lise coágulo de sangue total s 1,5 
30910 Fosfatase ácida (Fosfatase ácide total) S-U 3 
30920 Fosfatase ácida + Fracção prostática S-U 6 
3 .0930 Fosfa tase alcalina S-U 3 
1. 1264 Fosfatase ácida dos leucocitos s 4,5 
1. 1260 Fosfatase alcal ina dos leucocitos s 4,5 
30970 Fosfohexose isomerase s 6 
3 .0980 Fosfog liceromutase s 6 
3 .0990 Fosfolipidos s 4 
3 . 1010 Fósforo Inorgânico s-u 2 
12050 Fragilidade capi lar (prova do laço Rumpel Leed) 1,5 
1. 1530 Fragilidade Osmótica s 4,5 
1.1540 Fragilidade Osmótica após incubação a 370 s 6 
3 . 1020 Frutose s 4,5 
3 . 1030 F.S.H. S-U 18 

3 . 1040 Galactose S-U 6 
3 . 1041 Galactose ( Pesq .) S-U 1,5 
3 . 1050 Galactose Prova de tolerância à .. S-U 12 
3 . 1060 Galactose - 1 fosfato -glutamiltransferase s 6 
3 . 1070 Gama Glutami ltranspeptidase s 6 
2 .2210 Gamapatia mono monoclonal (estud o duma .. ) s-u 22.5 
30820 Gases no sangue s 30 
1.28 10 Gei -Etanol (Prova da) s 3 
30780 Glicoproteínas (E studo electroforético) s 9 
3.1080 Glicose s-u 2 
3 .1081 Glicose (Pesq .) S-U 0.5 
3 . 1082 Glicose - Prova de tolerância com 5 doseamentos + 1 Dos. prévio s-u 10.5 
3 .1083 Glicose - prova de tolerância com 6 doseamentos + 1 Dos . prévio s-u 12 
3 .1085 Glicose prova de Exton -Rose S-U 6 
3 .1084 Glicose - prova de tolerância com 7 doseamentos + 1 Dos . prévio S-U 13.5 
3.1130 Glutamina S-U 6 
3.1140 Glutatião reductase s 6 
3 . 1141 Glutatião reductase (pesq . de deficiência) s 4,5 
3. 1150 Gonadotrofina coriónica (Doseamento radio -imunológico) S-U 18 
3 . 1160 Gorduras totais (Fezes de três dias) F 15 
3 . 11 70 Grau de digestão dos alimen tos nas fezes F 4 
2 .2 190 Gravidez (Diagnóstico imunológico) u 4 
1.3 120 Grupo Sa nguíneo (ABO + Rh) s 4,5 

3 . 1180 Hanger (Reacção) s 1,5 
5 . 1140 Hansen (Pesq . de bacilos de) 4 ,5 
3.1190 Haptoglobina s 6 
2.2090 HBs (Pesq . de antigénio .. ) s 7.5 
1.1010 Hematócrito s 1,5 
5.1150 Hemocultura geral s 7,5 
5.1160 Hemocultura de Kayser s 5 
1.1020 Hemoglobina s 1,5 
1.2021 Hemoglobina (Pesq .) S-U 0.5 
1. 1030 Hemoglobina A2 s 4.5 
1. 1040 Hemoglobina Fetal s 4.5 
1.1050 Hemoglobina S (Pesq .) s 3 
1.1060 Hemoglobina Plasmática s 4,5 
1.1070 Hemoglobina-estudo electroforético s 9 
3 .1210 Hemoglobina-pesqui sa nos conteúdos gástrico e duodenal G 2 
1.1100 Hemograma (incluindo hematócrito) s 5 
1.2910 Heparina. prova de tolerância à .. s 4,5 
2.2090 Hepatite (Pesq . de antigénio de superfície) s 7,5 
3 .0304 Hidantoína s 24 
1.2040 Hicks-Pitney (Prova de) s 7 ,5 
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::1.1230 17 Hidroxiesteróides totais S-U 10.5 3.1240 Hidroxiesteróides (Silber-Porter) S-U 9 3.1250 Hidroxiprolina 
S-U 30 3.1260 Hormona folículo -estimulante S-U 18 2.1120 Huddleson (Reacção de) s 4 .5 

2.1010 lmobili Hidroxiesteróides totais S-U 10.5 3.1240 Hidroxiesteróides (Silber-Porter) S-U 9 3 .1250 Hidroxiprolina 
S-U 30 3.1260 Hormona folículo -estimulante S-U 18 

I 2.1120 Huddleson (Reacção de) s •r 
2.1010 Imobilização treponémica (Teste de) (TPI) s 30 22220 lmunoelectroforese com anti-soros monoespecíficos (Mínimo 6) S-U 22.5 2.2230 lmunoelectroforese com anti-soro polivalente S-U 9 2.1020 lmunofluorescência para pesquisa de anti -corpos anti-treponema s 13.5 2.1310 lmunofluorescência para identificação de agentes bacterianos s 13.5 2 .2240 lmunoglobulinas (lgG + lgA + lgM) s 22.5 2.2250 lmunoglobina s 12 2.2260 Jmunoglobina lgE s 12 2 .2270 lmunoglobina lgE (Doseamento rádio imunológico) s 15 5.1170 Inoculação em animal para identificação bacteriana 15 3.1270 Insulina s 18 3.1280 lodo total e proteico s 12 3.1290 lonograma (Na. K, C 1) s 9 

2.1030 Kahn (Reacção de) s 2 3.1310 Kaliemia s 3 5.1160 Kayser (Hemocultura) s 5,5 3.1320 Kunkel fenólico (Reacção de) s 1.5 3.1330 Kunkel zinco (reacção de ... ) s 1,5 

1.2050 Laço (Prova de Rumpel Leed) 
1.5 3.1340 Lactogénio placentário (Hormona) S-U 18 3.1350 Lactose (Doseamento) S-U 6 3.1352 Lactose (pesq.) S-U 1.5 3.1360 LAP (Leucina-Animopeptidase) s 6 1.1270 LE (Pesq. de células) s 5,5 2 .2280 Le Test (Anticorpos anti nucleares) s 5.5 1. 1280 Leucocitos , Estudo da morfologia pelo método de enriquecimento s 3 1.1291 Leucócitos (Contagem) s 1,5 1. 1262 Leucócitos-esterases s 6 1.1260 Leucócitos-Fosfatase Alcalina s 4.5 1.1263 Leucócitos-Peroxidases s 3 3 . 1360 Leucina-Aminopeptidase s 6 1. 1290 Leucograma (Contagem de Leucócitos e fórmula) s 4 3 . 1370 Levu lose (Doseamento) S-U 6 3.1371 Levulose (Pesq.) S-U 1.5 1.1310 Linfócitos B (Contagem) s 15 1.1320 Linfócitos T s 9 3. 1380 Lipase s 6 3.0800 Lipoproteinograma s 7.5 3.1390 Lípidos totais s 3 3 . 1410 Liquor (Células ; Pandy; Proteínas ; Cloretos e Glucose) 10,5 1.2720 Lise do coágulo de sangue total s 1.5 1.2710 Lise das euglobulinas s 6 3.1420 Litio s 5.5 5 . 1130 Loeffler (Pesquisa B. Difteria) 

4 ,5 

3.1430 Maclagan (Reacção de) (Timol) s 1.5 3 .1440 Magnésio s 5.5 3.1451 Melanina (Pesq.) u 3 3.1460 Mercúrio s 3 3.1461 Mercúrio (Pesq .) s 3 3.1471 Metahemoglobina (Pesq .) s 3 
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5.1610 Micológico Cultural (Exame) incluindo identif. 7.5 
5.1061 Mico I. Bact. (Cit.; TSA; e parasit.) U-E 12 

·5.1620 Micológico directo (Exame) 3 
1.1330 Mielograma (S/ colheita) M 10.5 
3.1481 Mioglobina (Pesq.) u 3 
3.1490 Monofosfato de adenosina s 12 

1.2820 Monómetros de fibrina (Pesq. de) S-U 4.5 
2.1170 Monocucleose infecc iosa (Mono Spot Testou equiv .) s 4,5 

2.1180 Mononucleose infecciosa (Pesq. de anticorpos para a R. de Davidson ou equtv.) s 7,5 

3.1510 M ucopolissacáridos (Estudo crom otográ!ico) 6 

3.1520 Muramidase 6 

1.1240 NBT -teste (Fagocitose dos polimorfonucleares) s 9 

3.1540 5 - Nucleotidase s 6 

3.1550 Ornitina -Carbamil-transferase s 9 

3.2010 Osmolaridade S-U 5.5 

5.2010 Parasitológico (Exame) directo 3 
5 1061 Parasit. Bact. Cit. TSA ; Micol U-E 12 
3.1560 Parathormona S.U.FL 24 
1.1265 P.A .S. dos Leucocitos s 4,5 
2.1180 Paui-Bunnel (Reacção) s 7,5 
3.1570 PBI s 12 
3.0820 PH e Gazes no Sangue s 30 
3.1518 Pentoses (Pesq .) S-U 3 
1.2064 P & P (Owren) s 4 
3.1590 Pepsina 6 
1.1263 Peroxidase dos Leucócitos s 3 
1.1410 Plaquetas (Contagem) s 2 
1.2330 Plaquetas-Factor 3 s 9 
1.2730 Plasminogénio s 6 
1.1080 Ponteado basófilo dos eritrócitos (Pesq .) s 0.5 
3.1610 Porfirinas (URO + Copproporfirinas) u 18 
3.1611 Porfirinas ( Pesq.) u 3 
3.1620 Porfobi linogénio u 6 
3 .1621 Porfobilinogénio ( Pesq .) u 1,5 

3 .1293 Potássio s-u 3 
3.1630 Pregnandiol u 18 
3.1640 Pregnantriol u 15 
3 .0305 Primidona u 21 

30950 Pregnantrolona + Pragnantriol u 30 
1.2830 Produtos de Degradação da Fibrina (Pesq .) S-U 3 
3.1650 Progesterona S-U 24 
3 .1660 Prolactina S-U 24 
3.1670 Proteínas s-u 2 
3.1681 Proteínas (Pesq .) u 0.5 
2.2111 Proteína de Bence-Jones (Pesq . por Met. Quim.) u 2 
2.2110 Proteína de Bence-Jones ... Kapa e Lambda s-u 10.5 
3.1700 Proteínas (Doseamento por imunodifusão das s/ fracções -cada S-U 12 
2 .2310 Proteína C-Reactiva s 3 
3.1720 Proteínas Totais e Fracções s-u 4 
3.0810 Proteinograma (Proteínas Totais + Electroforese) s 6 
1.2840 Protamina (Prova de) s 3 
1.2060 Protrombina (Taxa de) s 3 
1.2070 Prova da geração da tromboplastina s 7,5 
1.2050 Prova do Laço 1.5 
1.3130 Prova do soro acidificado (HAM) s 4.5 
1.2010 Protrombina (Prova de consumo da) s 4 

1.2020 Protrombina (Prova da correcção de consumo) s 7.5 
3.1085 Prova de Exton -Rose 6 
3.1082 Prova de tolerância à glicose com 5 doseamentos + 1 Dos. prévio S-U 10.5 
3.1083 Prova de tolerância à glicose com 6 doseamentos + 1 Dos. prévio S-U 12 

3.1084 Prova de tolerância à glicose com 7 doseamentos + 1 Dos. prévio S-U 13.5 
1.2910 Prova de tolerância à Heparina s 4.5 
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5 .1010 Ouimioterápicos (Teste de sensibilidade aos) 4 

1.1090 Restos Nucleares dos eritrócitos s 3 
3.1730 Renina S-U 24 
2 .2320 R. A. Teste s 4 
3.1740 Reserva Alcalina s 3 
1.2530 Resistência osmótica s 4.5 
1.2540 Resistência osmótica após incubação a 37oc s 6 
1. 1420 Reticulóticos (Contagem) s 1.5 
1.2081 Retracção do coágulo (Pesq.) s 1.5 
1.2080 Retracção do coágulo (Percentagem) s 2 
1.2050 Rumpei -Leed (Prova do Laço) 1.5 

3 . 1750 Sangue oculto (Pesq .) U-F 2 
4.0020 Sedimento urinário u 1.5 
1.1430 Soderócitos e sideroblastos (Percentagem) S-M 3 
3 .1294 Sódio (Doseamento) S-U 3 
3.1760 Somatotrofina s 18 
30070 Suco Gástrico e Duodenal - Exame Macroscópico + Exame Químico G 15 
1.1550 Sulfahempglobina (Pesq .) s 3 
3.1770 Sulfato de Zinco (Reacção do .. ) Kunkel s 1.5 

3 . 1780 T3 s 13.5 
3.1790 T4 s 13.5 
3 . 1810 Takata s 1,5 
3 . 1790 Tiroxina s 13.5 
1.2090 Tempo de coagulação (Lee White) s 1,5 
1.2 110 Tempo de Hemorragia (Duke) s 1,5 
1.2120 Tempo de Hemorragia (IVY) s 3 
1.2130 Tempo de Cefalina s 2 
1.2 140 Tempo de Cefalina-Caolino ou Tempo de Tromboplastina Parcial Activada s 2 
1.2062 Tempo de Protrombina s 3 
1.2160 Tempo de Reptilase s 4.5 
1 2170 Tempo de Stypven s 4.5 
1.2 180 Tempo de Trombina s 3 
1.2190 Tempo de Trombina-Coagulase s 4 ,5 
1.2 150 Tempo de Recalcificação do plasma s 2 
1.2210 Tempo de Recalcificação do plasma activado s 2 
1.2 140 Tempo de Tromboplastina parcial activado s 3 
2 .2290 Testes Cutâneos para avaliações da hipersensibilidade retardada 22.5 
5 . 1020 Teste de sensibilidade aos quimioterápicos de bacilos resistentes 12 
3 . 1820 Testosterona (Doseamento) s 18 
2 . 1010 TPI (Teste de imobilização do treponema) s 38 
3 . 1830 T. S. H. s 18 
1.2910 Tolerância à Heparina (Prova de) s 4.5 
3 . 1840 Transaminase glutâmica - Oxalacética Det. actividade s 3 
3 .1850 Transaminase glutãmica - Pirúvica s 3 
5 .1240 Treponema (Pesq . em campo escuro) 4 ,5 
3 .1780 Triiodothyronina (T3) s 13.5 
3.1860 Trigliceridos (Doseamento) s 5.5 
3 .1870 Tripsina 7 .5 
3 .187 1 Tripsina (Pesq .) 2 
1.2220 Tromboelastograma s 12 
1.2920 Tromboteste s 4 
5 .1010 TSA (Antibibiograma) 4 
1.2930 TWO Seven-Ten s 4 

3 . 1880 Ureia s-u 2 
3.1890 Ureia (Depuração) s-u 5.5 
40030 Urina 11 · u 2 
4 .0040 Urina -contagem minutada u 4.5 
3 . 1911 Urobilinogénio (Pesq .) u 1.5 
3 . 1921 Urobilina (Pesq .) u 1.5 
3 . 1931 Uroporfirinas (Pesq .) u 4 .5 
3.1930 Uroporfirinas u 9 
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2. 1040 
2.1050 
1.11 30 
3. 1940 
3.1950 
3 .1900 
3.0040 
3 .0041 
3 . 1970 

2.1060 
2.1070 
2 .2330 
2.1110 
2. 1190 
3 .1980 
2 .1130 
2.1140 

3.1190 

0 .0100 

0 .0110 
0 .0112 
0 .0114 
0 .0116 
0 .0118 
0 .0120 
0.0122 
0 .0124 
0.0126 
0 .0128 
0.0130 
0 .0132 
0 .0134 
0 .0136 
0 .0138 
0 .0140 
0 .0142 
0 .0144 
0 .0146 
0.0148 
0 .0150 
0 .0152 

0 .0500 

0 .0501 

0 .0502 

0 .0503 

0 .0900 

V.D .R.L. Qualitativa 
V.D .R.L. Quantitativa 
Velocidade de Sedimentação 
Viscosidade sanguínea 
Vitamina A 
Vitamina B 12 
Vitamina C 
Vitamina C (Pesq .) 
Volemia 

Wasserman (Qualitativa) 
Wasserman (Quantitativa) 
Waaler-Rose (Reacção de) 
Weii -Felix 
Weinberg-Betencourt (Reacção de) 
Weltman (Reacção de ... ) 
Widal (Reacção de) 
Wright (Reacção de) 

Zinco (Doseamento) 

COLHEITA DE PRODUTOS 

Algaliação 
Aspiração Brônquica 
Extracção do conteúdo duodenal 

Designação 

Extracção do conteúdo gástrico (uma colheita) 
Idem , mais de uma colheita com uma única entubação 
Colheitas de Faneras 
Punção arterial periférica 
Punção arterial profunda 
Punção arterial 
Punção esplénica. hepática ou pulmonar 
Punção ganglionar 
Punção óssea para extracção de medula 
Punção pleural 
Punção pericárdica 
Punção prostática 
Punção testitular 
Punção raquidiana lombar 
Punção venosa jugular 
Punção venosa femural 
Punção do seio venoso longitudinal superior 
Colheita de exudados purulentos superficiais 
Colheita de exudados vaginais 

DOMICÍLIOS: 

Quando a deslocação for feita dentro da localidade, as análises serão acrescidas de 50% 
do seu valor normal ; 
Quando a deslocação for feita fora dos limites da localidade e até ao li mie de 1 O km, as 
análises serão acrescidas de 75 %do seu valor normal ; 
Quando a deslocação for feita fora dos limites da localidade e para além de 1 O km do 
seu limite. as análises serão acrescidas de 100% do seu valor normal. 

NOTAS: 

Quando para a realização de uma prova houver necessidade de administrar qualquer 
produto. ao doente (ex.: B.S F., Glucose ... ) este será facturado à parte . 
Os exames referidos na tabela são quantitativos sempre que não seja especificado o 
contrário. 
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K 

2 
4 
2 
9 
6 

15 
4 
1,5 
9 

4,5 
9 
7 ,5 
6 
7 ,5 
4,5 
4 ,5 
4.5 

5.5 

3 
6 
6 
6 
9 
1,5 
3 
4 
3 
6 
6 
6 
6 
9 
6 
6 
6 
1.5 
1.5 
1,5 
1,5 
1.5 
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Informação 

EXEMPLO E JUSTIÇA 

Recebemos da Assembleia Municipal de S. Pedro do Sul 
fotocópia da seguinte proposta ali aprovada: 

«0 Médico José Leitão de Castro exerceu durante mais 
de trinta anos com total abnegação e em circunstâncias 
extraordinariamente difíceis a sua actividade clínica dando 
lenitivo essencialmente aos pobres . 

Exerceu muitos anos em Sul, em Santa Cruz da Trapa . 
bem como no Hospital desta Vila . 

Porque se trata de uma figura com raras qualidades de 
Médico e de Homem o nosso Concelho não o esquecerá . 

O Grupo do C.D.S. propõe que fique exarado_ em acta . 
um voto de pesar pelo seu falecimento e que seja guardado 
um minuto de silêncio em sua memória . 

Oue desta deliberação se dê conhecimento á viúva. 
Exma. Senhora D. Alda Feijão Leitão de Castro. à Direcção 
Distrital de Saúde e Ordem dos Médicos . 

Pelo C.D.S. 
Margarida Mendes de Barros.» 

• 
~<INDEX OF DOCTORSn 

Médicos portugueses. falando línguas. nomeadamente 
alemão ou inglês. e que desejem ver publicados gratuita
mente as suas referência s num manual informativo para 
turistas deverão enviar para Dieter Hermannsdórfer. 8621 
Altenkunstadt. República Federal da Alemanha. a respos ta 
ao seguinte questionário: 

1) Name 
2) Address of the consu lting room 
3) Telephone number of the consulting ·room 
4) Consulting hour 
5) Special branch (if specialist) 
6) Emergency address 
7) Telephone number of emergency 
8) Visits outside of the consulting room (yes or no) 
9) Kind of foreign language (good ora little bit) 

• 
DISPENSA DE SERVIÇO NOS SMS POR 

MOTIVOS DE EXAME DE ESPECIALIDADE 
DA ORDEM DOS MÉDICOS 

A Comissão lnstaladora dos SMS. à solicitação 
da Ordem dos Médicos. comunica que através de 
oficio-circular foram emitidas instruções aos Serviços 
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Distritais para poderem ser dispensados de comparência 
aos Serviços. os Médicos que de qualquer modo estejam 
envolvidos nos exames de Especialidade da Ordem dos 
Médicos. nem lhes devendo ser exigida a respectiva 
comunicação com antecedência superior a oito dias. 

• 
CONCURSO DE ADMISSÃO 

AOS INTERNATOS DE ESPECIALIDADES 

Face à irregularidade das condições em que se reali · 
za ram as provas. do Concurso de Admissão do Internato das 
Especialidades. nomeadamente no Centro do País solici
tou-se ao SES que proceda a urgente inquérito, por 
forma a esclarecer exactamente as circunstâncias em 
que foram prestadas as provas e que n_enhuma decisão 
sobre classificações seja tomada sem a conclusão 
desse inquérito. 

O Conselho Nacional Executivo alertou a Secretaria de 
Estado da Saúde para a indispensabilidade de condições 
mínimas que garantam a dignificação dos Concursos e alerta 
para a responsabilidade dos Júris nomeados por essa Secre
taria de Estado da Saúde quando aceitam condições não 
adequadas. 

• 
CONCURSO DE ADMISSÃO 

AOS INTERNATOS DAS ESPECIALIDADES- P4 

O Conselo Nacional Executivo solicita à SES que sera 
urgentemente definida a data de execução dos concursos 
actuais médicos P4. e que tal conhecimento seja facultado 
aos candidatos com antecedência mínima de 3 meses . 

Mais se solicitou que tal data não venha a ser pror
rogada . 

• 
CONCURSO EXTRAORDINÁRIO 

PARA OFICIAIS MÉDICOS DO QUADRO 
PERMANENTE DO EXÉRCITO 

O Estado-Maior do Exército irá abrir um concu rso 
extraordinário para médicos especialistas que desejem 
ingressar no· quadro permanente do Exército. e cujo aviso 
definitivo será oportunamente publicado no DR e divulgado 
através dos órgãos de comunicação socia l. o qual incluirá as 
seguintes especialidades : Anestesia e Reanimação . Cirurgia 
Cárdio-Toráxica. Cirurgia Geral. Dermatovenereologia. Esto
matologia, Fisiatria. Neurologia . Oftalmologia. Ortopedia. 
Patologia Clínica. Pneumologia . Radiodiagnóstico e Urologia . 
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ALTERAÇÕES AO IMPOSTO 
PROFISSIONAL 

O Decreto-Lei n° 183-D/ 80. de 9 de Junho. f1 xou 
novas al terações ao Cód1go do Imposto Prof1ssional . as qua1s 
são do maior mteresse para os méd1cos. destaca ndo-se . 

- Novos encargos podem ser deduzidos das receitas 
no apuramen to da matéria colectável : 
a) Valorização prof1ssional do con tnbuinte; 
b) Reparação e assistência de equ ipa mento IndiS

pensável ao exercício da activ1dade . 

2 - Deduções mínimas: percentagem ún1ca de 22 % 
(n ° 1 e parágrafo 1° do artg1o 100 do Cód1go IP ) 

3 - Deduções fixas: percentagem ún1ca de 12 % 
(n° 2 e o parágrafo 2° do art1go 10° do Cód igo). 

4 - Nova tabela de taxas: 

Rend tmentos colec távets anuats Percen tagens 

Até 105 000$00 (1sento de tmposto) 
Até 150 00$00 
Até 225 000$00 
Até 300 OOOSOO 
Até 450 000$00 
Até 600 000$00 
Até 750 000$00 
Até 900 OOOSOO 
Até 1 050 000$00 
Até 1 200 000$00 
Até 1 350 000$00 
Supenor a 1 350 000$00 

• 
MÉDICOS DO LAR RESIDENCIAL 

DE ALCOBAÇA 

2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
113 
18 
20 
22 

Através de uma ca rta recebida do Ministério dos 
Assuntos Sociais fomos informados que a Portari a 
que altera a letra de vencimento dos M édicos do Lar 
Residencial de Alcobaça, já se encontra elaborada 
ag uardando- se a sua publicação do D. R. 

EDITORIAL 
(Continuação da pág. 1) 

o resultado da votação que irá processar-se no fim do 
ano. Já que ele reflecttrá o apoto que a Direcção eleíta 
trá ter ao longo dos 3 anos do seu trabalho . Importa 
por ou tro lado apo tar ou rejeitar claramente e na 
med1da do possível as pos1ções até ago ra assu mtda s. 
prendendo-se sobretudo ás ltnha s de força funda 
mentais e tentando ultrapassar d1 scordância de por
menor. 

Pouccs c lasses profi ss1onats terão comprom1ssos 
soc ia is tão graves e importantes como a Classe M éd1ca. 
Para que os se us dirtgentes possam melhor aval1ar da 
consonânc ta do seu pensamento e acção com os 
desejos da Classe e que possam demonstra r publica 
mente a unidade que congrega o s M éd 1cos e lh es dá 
força, é fundam ental que n1nguém detxe de votar nas 

Ordem dos Médicos 

Opinião 

SINDICATO INDEPENDENTE DOS MÉDICOS 

Chegou recentemente às mãos do Conselho Nacio nal 
Executivo. uma exposição fei ia ao Senhor Ministro dos 
Assuntos Sociais. pelo Sindicato Independente dos 
Médicos. Para além da terminologia que nos abstemos 
de comentar. e de que é exemplo a frase que a seg uir 
se transcreve : «A filosofia que molda os documentos 
defende despudoradamente os interesses da oligarquia 
por agora instalada nas cú pul as da Ord em». apraz - nos 
registar que o Sindicato Independ ente dos Médi cos 
co ncorda inteiramente com o «Numerus Clausus» pro 
posto pela Ordem já há vá rios anos. e por outro lado 
entende também que «não é possível» a ed ifi cação de 
um sistema de Saúde eficiente dentro da legislação 
paralisante da fun ção públi ca» 

Fi ca mos surpree ndidos por outro lado. e lamen tamos. 
que a Direcção do Sindicato independente dos Médicos 
desconheça o Esta tuto da Ordem, ao qual necessaria 
mente estão vinculados todos os Médicos portugueses. 
e desco nheça nomeadamente que só a Ordem tem 
poderes para criar Espec ialidad es, formular os «C urri cula». 
estabelecer normas de exame. constituir Júris. definir 
a ido neidade de Serviços. Dado que a leg islação do 
País. desde 5 de Julho de 1977 e também o projecto 
de Carreira Hospi talar rece ntemente divulgado. nada 
mais fazem do que dar cumprimento ao in stituído 
naquela Lei ( Dec. 282/77), será que a actuação do 
Sindicato Independente dos M édicos tem sempre esta 
grande objectividade a nível de conhecimentos? 

Embora discordemos das suas actuações, gosta
ríam os de ver os Sindica tos existentes a actu ar com um 
nível mais de acordo com as expectativas a que a Classe 
Médica tem direito 

António Gentil Martins 

próx tma s eletções seja qual for o sen ttd o que entender 
dar ao seu voto. Da orientação do voto dependerá em 
grande parte a o nenta ção da Saúde em Portuga l, as 
Carreira s Médtcas. a liberdade profissional, a segu
rança soc 1al. a capacidade real da dignlftcação da 
prof1ssão e a qualidade dos Serv1ços que o Médtco 
presta à comunidade . 

Ass1m se apela po1s ao voto mac1ço na s próx1mas 
ele1ções . 

Só através desse voto serà possível a Ordem 
cu mpnr no máx1mo da s suas potenc ialidades a m1ssão 
que a si próprios os méd1cos se 1mpuseram e que se 
enuncia no própr1o Es tatuto da Ordem. mu1to parti 
cu larmente no que se refere aos deveres da pro f issão 
para com todo o ser humano. 

Não à abstenção . Votar s1 m , e sempre 

António Gentil Marttl7s 
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Defesa sócio-profissional 

AUMENTO DA- LETRA 

Em final de 1978. assegurava já o então Secretário de 
Estado da Saúde. Dr. Mário Marques. existi rem cond1ções 
financeiras para que os Médicos trabalhando para o S.O.S. 
tivessem um aumento de duas letras no seu vencimento . 

Circunstâncias bem conhecidas da SES levaram a que a 
subida fosse ªpenas de uma letra tendo no entanto a Classe 
·demonstraclo durante a greve efectuada em 1979 não estar 
disposta a tran s1gir quanto á não concretização futura do 
aumento incialmente previsto . Por isso. ao terminar a greve. 
informou o Governo de então quanto á necessidade impe
riosa de no orçamento para 1980 Já ser contemplada a 
verba requerida para aquele efeito . 

Passado que foi já um ano. nem o V nem o VI Governos 
Constitucionais concretizaram tal medida . sendo ainda os 
médicos remunerados abaixo dos valores atribuídos aos 
restantes licenciados trabalhando nos Serviços Ofic1ais. 
situação intolerável porque injusta e qu"e a Classe não pode 
aceitar passivamente . 

Como responsáveis pela defesa sócio-profissional 
dos Médicos, de acordo com o Decreto-Lei n.0 282/77, 
solicitámos à SES a subida urgente de uma letra em 
todos os graus da Carreira. 

Esperamos que o Governo não deseje colocar 
contra si a Classe Médica e dê a máxima prioridade à 
solução desse assunto. 

• 
ACORDO OM/SMS/SES 

Em relação ao Acordo entre a OM e os SMS/ SES. 
respeitante ao ambu latório . surgiram dúvidas quanto à 
capacidade que um Médico tem de ver doentes para fora elo 
Distrito em que tem o seu consultório. e também quanto à 
forma e entidade neste caso pagadora . 

Parece evidente que não pode existir qualquer restrição 
quanto ao direito do doente de procurar o Médico que quiser 
dentre os do Acordo. e não apenas na área do seu Distrito. 
sendo como é óbvio e consta do mesmo Acordo. que os 
SMS não se responsabilizarão pelas despesas de transporte 
que resultem dessa opção do utente. 

Parece também lógico que em princípio seja o Serviço 
Distrital em que o médico tem o seu consultório e pelo qual 
aderiu ao Arordo. que faça o pagamento . seja qual for a 
origem «distrital» do utente. devendo qualquer encontro ·de 
contas. se necessário. ficar a cargo dos Serviços Médico
-Sociais. 

Assim a CN E insistiu junto da SES para a correcta 
solução deste assunto . 
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SMS E ODONTOLOGISTAS 
O SURPREENDENTE DESPÀCHO 51 /80 

Surpreendido com a publicação do Despacho 
n. 0 51/80, publicado em D. R., 11 Série, n. 0 229 de 
3/10/1980- não pode a Ordem dos Médicos deixar 
de manifestar a sua total discordância em relação à 
generalidade do seu conteúdo. 

Se é verdade que não se põe em causa o direito dos 
odontologistas, uma vez que se encontram legali
zados, a emprego nos Serviços Médico-Sociais, tam
bém é verdade que este grupo de profissionais não deve 
beneficiar de legislação de excepção. 

A escassez da cobertura odonto-estomatológica do País 
por profissionais devidamente preparados com formação 
curricu lar tradicional e diJ?Iomados, não pode justificar 
que os referidos profissionais passem a beneficiar de 
critérios que os colocam ao nivel de licenciados 
Médicos ou até em posição preferencial. 

Parece igualmente esquecer-se, o que é grave, 
a contratação de profissionais bem qualificados, como 
aio os Médicos Dentistas. 

A Direcção do Colégio de Estomatologistas elaborou 
a nosso pedido um parecer que juntamos e que em tudo nos 
parece pertinente e deve ser contemplado na nova legislação. 

Assim. solicito a V. Exa. a revisão imediata do Des
pacho em causa. não deixando porém de salientar, para além 
dos comentários feitos pela Direcção do Colégio dos Esto
matologistas. o seguinte: 

A Ordem dos Médicos está na· disposição de se 
opor frontalmente ao Despacho acima citado, do qual 
não teve conhecimento prévio já que apenas lhe foi feita 
uma comunicação telefónica por parte dos SMS solicitando 
opinião quanto à possibi lidade dos Odontologistas traba
lharem para esses Serviços. quando não existissem Estoma
tologistas em número suficiente. 

O Presidente da Ordem, sempre telefonicamente, 
informou a Secretaria de Estado da Saúde que aguardaria 
parecer do Colégio de Estomatologia, mas que pes
soalme.nte concordava com essa possibilidade de 
trabalho dada aos Odontologistas, desde que: 

- Se mantivesse clara hierarquização técnica, 
formal e no exercicio de funções, ao nível da 
assistência dentária (distinção entre Estomatolo
gistas, Médicos Dertistas e Odontologistas). 

2 - Os Odontologistas só fossem utilizados face 
à inexistência do número de Estomatolo
gistas necessários. 

3 - Desde que os Odontologistas se · mantives
sem estritamente no que está consignado na 
Lei como suas funções e âmbito de acti
vidade. 

Ordem dos Médicos 



Em nenhum momen.to consideramos aceitável 
remuner .. r os Odontologistas por forma idêntica aos 
Estomatólogistas e outros Especialistas Médicos, 
dada a enorme diferença de qualificação e compe
tência (quer ao nível dos SMS quer do «Acordo»). 

Igualmente se considera inaceitável a forma 
como se processa o acesso do doente ao Odontolo
gista, nomeadamente porque a estes é dado livre 
acesso ao uAcordon, quando aos édicos são postas 
francas restrições. 

Em 
Em 
Em 
Em 
Em 
Em 

• 
NÚMERO DE MÉDICOS DENTISTAS 

POR HABITANTE 

França ············ · ····· para 1793 
G. Bretanha ····· ··· ········· para 3140 
Bélgica. ··· ·· · ·· ·· ·· ·· · para 2649 
Holanda · ·· ···· ·· · ···· · ·· · ··· para 3337 
R. F. Alemã ····· · · · ··· ·· · · · para 1978 
E. U. A. ......... . . para 191 7 

Proporção ideal habitantes/ Médicos-dentistas num 
País com a evolução cul tural e económ ica da França, 

= · 1 para 1800. 

• 
SERVIÇO MÉDICO À PERIFERIA 

A Ordem dos Médicos propôs à SES a publicação 
de uma Portaria Adicional sobre o Serviço Médico 
à Periferia que contemp la certas disposições que, de 
justi ça, dados os condicional ismos até agora ex istentes, 
deverão aplicar-se ao grupo de Médicos que em 1981 
irá efectuar o Serviço Médico à Periferia. 

Por outro lado. o Conselho Nacional Executivo da 
Ordem dos Médicos. congratu la-se pela aceitação da 
sua tese de que tais Médicos, porque já autónomos, 
não deviam fi car em regime obrigatório de exclusividade. 

Transcrevem-se as propostas feitas à Secretaria 
de Estado da Saúde: 

Disposições transitórias 

1 - Em relação ao Art 0 no 25.1. dado que se, por 
hipótese, todos os «Méd icos» opta rem pelos mesmos 
3 loca is de exercício profi ss ional. ficarão esgotadas 
as opções, deverá acrescentar-se: 
Todos os Médicos que não tenham obtido coloca
ção numa das 3 opções previstas no Art. 0 25. 
deverão ind icar 3 novas opções, 48 horas após 
notificados, e entre as co nsta ntes do novo mapa 
de vagas sobrantes. devendo o processo repeti r-se 
sempre que necessário. 

2- Em relação ao Art 0 26 ° deverá co ntemplar-se 
o segui nte: 

a) Nestas distribuições, será aplicada a Lei dos 
Cônjuges, tendo pri oridade a colocação do 
cônjuge com emprego fixo. 

b) Dado que em anos anteriores. e nomeada mente 
em 1 978, as então - S. E.S. entenderam entregar 
aos Cursos a responsabilidade da distribuição 
no Serviço M éd ico à Periferia e que, no Sul. 
o Curso ada ptou o critéri o de futuram ente dar 
prioridad e, na colocação nos Distritos, aos 
Médicos que ao efectuar os Intern atos P1 e P2 
os tivessem já efectuado a nível distrital. para 
o Serviço Médico à Periferia de 1981 , manter
-se-á em vigor este mesmo cr itér io, desde que 
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seja essa a opção dos candidatos que estejam 
nas referidas condições. 
Para efeitos desta distribui ção não são conside
rados como Distr itais (como não foram em 1978) 
os Hospitais de Vi la Franca de Xira, Cascais 
e Setúbal. 

c) Deverá utilizar-se a classificação. referida à média 
ponderada de Licenciatura, e considerada esta 
até às décimas. 

3- Deverá exist ir um prazo mínimo de ci nco dias para 
reclamações . 

4- Completada a distribuição prevista no Art. 0 26. 
poderão ser feitas trocas do prazo máximo de 8 dias. 
desde que haja acordo entre as partes. 

5- Enquanto não ex ist irem efectiva mente co ndi ções 
al tern ativas de Carreira, no espírito defendido 
sempre pela Ordem dos Médicos. deverá ser 
assegu rada a possibilidade de entrada no Serviço 
Médico à Periferia. a todos os Médicos que o 
desejem. 

6- Sempre que haja necess idade de recorrer a sorteio, 
deverá adaptar -se o critério de distribuição por 
Zonas, Norte. Centro e Sul. 

• 
INTEGRAÇÃO DOS MÉDICOS 

DA FUNÇÃO PÚBLICA 

Por inform ação da Secretaria de Estado da Saúde 
enco ntra- se já esc larecido e na correcta medida. a 
indicação de que efectivamente é vá lida, a integração 
na Função Pública, de todos os médicos que o reque
reram ao abrigo do Decreto - Lei 1 24/79. 

Assim se verifica a validade da reivindicação da 
Ordem, de que, o prazo estabelecido no art. 0 5. 0 do 
Estatuto do Médico apenas representava um prolon
gamento duma opção que, tendo sido feita, perma
necia com a total validade. 

Este aspecto é particularmente importante, no 
caso de médicos próximos do período de reforma, 
dadas as condições actuais e mesmo indefinição, quanto às 
futuras estruturas do Serviço Nacional de Saúde . 

Agradece-se a todos os co legas que não tenham 
já neste momento a sua situ ação regularizada e portanto 
a quem não estejam a ser reconhecidos. desde a data 
em que requereram a sua integração na Fun ção Pública. 
os respectivos direitos e. urgentemente o comu niquem 
à Ordem, a fim dela actuar junto da Secretaria de Estado 
da Saúde. 

• 
MÉDICOS DE VALÊNCIA 

Por informação recebida pela Secretaria de Estado 
da Saúde, foram já notificádas as instituições depen
dentes da Direcção-Geral de Saúde para que, e de 
acordo com o Estatuto do Médico, façam a remune
ração dos médicos de valência de acordo com o grau 
já atingido na Carreira Hospitalar ou seja. quando espe
cia listas, pela letra E. 

Como é evidente, esse pagamento deverá ter a 
retroactividade correspondente à promulgação do Esta 
tuto do Médico e seu conteúdo, ou seja, retroacti v idade 
a partir de 1 de Julho de 1979. 

Esperamos que o problema esteja neste momento 
completamente so luci onado e apelamos, para todos os 
Colegas que se si ntam lesados, para que urgentemente 
o comuniquem à Ordem dos Médicos. 
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OS MÉDICOS, O SERVIÇO MILITAR 
E A CARREIRA 

O CNE enviou ao SES um ofício solic itando que os 
Méd1cos tendo efectuado o Serviço Militar, fossem dispen
sados do Serviço Médico à Pen feria, ou de outras formas 
que assumissem carácter de Serviço Cívico. 

Tendo su rg ido dúvidas ao nível da classe quanto ao 
âmbito desta solicitação da Ordem , esclareceu-se que tal se 
aplicava a quaisquer médicos. tendo efectuado o Serviço 
Militar , mesmo ainda na sua qualidade de não médicos e 
nomeadamente àqueles que prestaram Serviço Militar no 
Ultramar Português. 

Considerou -se esta atitude um acto elementar de justiça 
para quem já deu ao seu País um contributo signif icativo. 

• 
SMS RECUSAM INTEGRAR COMO 

EVENTUAIS, MÉDICOS EM PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO 

Os Serv1ços Méd ico-Socia is têm recusado integrar 
como eventuai s médicos prestando o Serviço Militar obri 
gatório sob a invocação. dos mesmos não haverem con
cluído o Serviço Médico à Periferia , com ba se no Decreto
-Lei n ° 348/80, de 24 de Julho, citando em particular o seu 
artigo 2° «O exercício do SMP é condição necessária para 
admissão aos Concursos para o Instituto da Especialidade e 
seu ingresso nos SMS». 

Considerando a Ordem dos Médicos que tal interpre
tação não se con tém no espírito do referido decreto-lei, e até 
em cer ta medida desrespeita a sua filosofia , oficiou ao Secre
táno de Estado da Saúde no sentido de elaborar despacho 
interpretativo sobre a situação cnada . 

Sendo objectivo do ci tado Decreto-Lei pôr termo ao 
regime de exc lusividade até então existente, e orientar os 
médicos no sentido de ingressarem no SMP por se consi
derar ser es te , face às actuais condições, indispensável à 
garantia dum nível sati sfatório de assistência às populações 
mais afastadas dos grandes centros, perde total eficácia o 
seu artigo 2° quando é o próprio Estado a requisitar o 
médico, retirando-o do SM P para qualquer outro Serviço, 
como é o caso do Serviço Militar obrigatório . 

Dentro deste contexto o artigo 2o não só deixa de ter 
ra zão de existir, como irá inverter os valores que se preten 
dem defender no Decreto-Lei, já que se limitam sem ra zão as 
alternativas de exercício profissional dos Médicos em pres
tação do Serviço Militar obrigatório . 

• 
MÉDICOS POLICLÍNICOS IMPEDIDOS 

DE CONTINUAR O ESTÁGIO POLICLÍNICO 
POR MOTIVO DE INCORPORAÇÃO MILITAR 

Um grupo de colegas policlínicas em período de estágio, 
deu conhecimento à Ordem dos Médicos de que se encon
travam convocados para incorporação militar, muito prova
velmente devido ao facto de por lapso não haverem apre
sentado documento comprova tivo de frequência do estágio 
Policlínica. e apresentando um conjunto de propostas al ter 
nativas para a solução da situação. 

Em ofício enviado ao Chefe do Estado Maior do Exér
cito, a Ordem dos Médicos tornou-se porte-voz doa 
legitimo& interesses dos médicos em causa, defen
dendo o princípio de que não deveria, fosse qual fosse 
a solução adaptada, ser causa do grave prejuízo á 
carreira profissional daqueles colegas, o que aconte
cer ia a manter-se a incorporação militar antes de terminado 
o estágio clínico. 

Em resposta o Chefe do Estado Maior do Exército, 
informou a Ordem dos Médicos de que já haviam sido 
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transmitidas ás unidades de incorporação o procedi
mento a adoptar nas citadas situações, procedendo-se 
ao ad iamento de incorporação dos médicos policlínicas em 
tais condições, desde que, após efectuada a sua apresen
tação na unidade de destino, desde que declarem possuir a 
par te escolar completa do curso de Medicina ou freQ1Jência 
no P 1 ou P2, entram imedia tam ente de licença registada até 
à conclusão do P2». 

• 
INSPECTORES MÉDICOS DOS SERVIÇOS 

CENTRAIS DOS SERVIÇpS MÉDICO-SOCIAIS 

EXPOSIÇÃO ENVIADA À SES 

«0 parecer da Ordem , que se lhe afigura o único 
correcto e justo , implica que o ca rgo de lnspector Superi or, 
lnspector Médico Chefe lnspec tor Médico, deverá ser reclas
sificado com o grau equivalente a Chefe de Clín1ca e a ter 
direito a gratificação de Chefia, como os casos de lnspec tor 
Médico Chefe e lnspector Superior. 

A gratificação de Chefia do Médico Chefe , deve corres
ponder à de Director de Sérviço e a gratificação de Chefia 
para um lnspector Superior, deve corresponder à de Chefe 
de Departamento . 

Mais deve f icar expresso, que os lnspectores Chefes 
terão horário flexível de 36 horas, podendo no entanto 
pa ssa r ao regime de tempo prolongado e dedicação exc lu 
siva , de acordo com o disposto no Esta tuto do Médico e por 
isso lhes cabendo os respectivos complementos de. remu 
neração, caso tal aconteça . 

Como é evidente, a retroactividade e efeitos dessa 
portaria, deve ser 1 de Julho de 1979 e de acordo com o 
consignado no Estatuto do Médico . 

Por outro lado, dado que está estabelecido que o sis
tema de relógio de ponto para controlo do trabalho médico 
dos Serviços Médico-Sociais não será utilizado, também os 
Médicos e lnspectores dos Serviços Médico-Sociais deverão 
ter o seu horário apenas registado através de Livro de Ponto 
e não através de Relógio de Ponto .» 

• 
SUBSÍDIOS DE DESLOCAÇÃO NOS SMS 

CARTA AO PRESIDENTE 
DA COMISSÃO INSTALADORA DOS SMS 

Foi este Conselho Nacional Execu tivo da Ordem dos 
Médicos informado que os Serviços Distritai s dos Serviços 
Médico-Soc iais de Aveiro, se recusam a actualizar o subsídio 
de deslocação, e por outro lado se recusam igualmente a 
dialogar com a Ordem dos Médicos. Solicitamos de V. Exa . a 
urgente rectificação desta posição com a retroactividade 
que se determinou, face aos dados obtidos. 

•• 
MÉDICOS TÉCNICOS DO QUADRO 

PROVISÓRIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
DE COIMBRA 

A Ordem dos Médicos, face aos Médicos Técnicos 
do Quadro Provi só rio do Hospita l Universitário de 
Coimbra, todos eles habi litados com o Exame fina l do 
In ternato da Especialidade, e desempenhando nos 
respectivos Serviços fun ções em tudo idênticas às de 
Especialistas Hosp italares. so li c itou ao SES a promul 
gação imediata da legislação prevista no Art. 0 21 o do 
Estatuto do Médico, e com retroacti v id ade eq uivale nte 
a esse mesmo Esta tuto a fim de que seja corrigida 
a situ ação das remunera ções dos referidos Médicos. 
que co ntinuam a auferir venc imentos pela letra H, 
quando deviam já auferir vencimentos pela letra G, ao 
abrigo do Estatuto do Médico. 

Ordem dos Médicos 



Congressos e Reuniões Científicas 

I CONGRESSO INTERNACIONAL 
DE MÉDICOS LIVRES E INDEPENDENTES 

Tema : Sobrevivência da Clínica Livre 
Hotel Hi lton- Sidney- Austrá l ia -12 a 17 de Janeiro 

de 1981 . - latros. 
I Congresso Internaciona l de M édicos Livres e 

Independentes. terá lugar na Austrália de 12 a 17 de 
Janeiro de 1981. 

Mais de 2000 anos de tradição servem de base 
à moderna profissão médica. Através dos tempos. 
o médico ocupou um lugar ún ico na soc iedade- o lugar 
daquele que cu ra. que aconselha. profissionalmente 
independente e assim ganhou o respeito e a gratidão 
da humanidade. 

Somente no séc. XX surgiram tantativas de retirar 
à profissão médica a sua independência. A lgumas destas 
tentativas tiveram êx ito. pelo menos no sentido buro 
crát ica. Excepto talvez alguns casos isolados. tal não 
mostrou ser de benefício quer para o médico. quer 
para o doente. 

Contudo. num ce rto número de países ocidentais . 
subsistem aq ueles que querem retirar ao méd ico a sua 
independência. quer por motivações ideológ icas. quer 
na perpetuação do «fal so mito dos cu idados de sa úde 
gratu itos». 

Face a esta campa nha contínua. para destruir 
a liberdade da prática méd ica e durante uma reuni ão 
internacional que teve lugar em 1978. formou- se 
«latros». a fim de permitir um ponto de encontro de todos 
os méd icos que acred itam que o futuro da Med icina. 
como no passado. reside primariamente na Clínica 
Livre. 

O Congresso da latros terá lugar. juntamente com 
o Congresso Anual da Sociedade de Clínicos Gerais 
da A ustrá li a. uma Organização ded icada a manter 
a independência da Medic ina Li vre. 

O principal orador no Congresso do latros. é o 
professor Mi lton Freed man. economista bem conhec ido 
e campeão da iniciativa e empreend imentos privados. 
prêmio Nobel. consel heiro do Presidente dos Estados 
Unidos e autor de vár ios li vros. incluindo «Capital ismo 
e Liberdade» e «Liberdade para esco lh er>>. 

Outros oradores serão os Drs. F. M . Baul. antigo 
pres idente da A ssociação Americana de Médicos e 
Cirurgiões. que fa lará sobre a interferência do Governo 
na Med ici na Li vre; Dr. J. Garcia Olire. presidente do 
Conselho de Médicos Livres da América. que fa lará 
sobre «Dec laração da Independênc ia dos Méd icos 
Livres»: Dr. D. Mac Kay. presidente da Sociedade de 
Cl íni cos Gerais da Austrá lia. que falará da «Natureza 
da Clínica Privada»: o Dr. P. C. Arnould. ex- Presidente 
da Sociedade de Clínicos Gerais da Austrá lia. que 
fa lará da «Reacção da Clínica Privada à Interferência do 
Governo». o Sr. A. Karo consu ltor de marketing sobre 
«Levar a Mensagem aos Outros». o Sr. W. Okay, gestor 
do Grupo Segurador Centree «Seguro Saúde em 
Clínica Privada» e o Dr. D. M. Cumingham. presidente 
da Com issão Executiva da latros e ex-presidente da 
Sociedade de Clínicos Gera is da Austrál ia. que fa lará 
sobre «A Cena Internac iona l». 

Ordem dos Médicos 

Os organizadores acreditam ser no interesse de 
todos os médi cos li vres. supor a latros. estando presentes 
no Congresso e mostrando a sua so lidariedade intern a
cionalmente. contra as investidas da burocraci a. 

• 
PEDIATRIA UPDATE 1981 

11.° CURSO ANUAL DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM PEDIATRIA 

O Departamento de Pedia tr ia do Long lsland Yew1sh 
-Hill side Medica i Center anuncia a rea li zação entre 2-8 de 
Fevereiro e 8 de Março de 1981. em Marbella , Espa nha dum 
cu rso de ac tuali zação. em Pedia tria. Encontra-se à disposi 
ção dos interessados. na sede da Ordem dos Médicos. pro
grama detalhado. 

• 
TENTH ALL NEPAL MEDICAL CONFERENCE 

OFTHE 
NEPAL MEDICAL ASSOCIATION 

Reali za r-se-á em Kathmander. no Nepal . de 19 a 22 de 
Fevereiro de 1981 . uma reunião médica onde se abordarão 
em seminários e simpósios temas de grande actua lidade. 
Os interessados deverão dirigir-se à Odem dos Médicos para 
mais informações. 

• 
1981 SOUTH AFRICAN MEDICAL CONGRESS 

Sob o tema genérico «Medicine in the 1980's» rea li 
zar-se-á em Pretória entre 6 e 1 O de Julho do próximo ano 
um Congresso que vise divu lgar os mais modernos métodos 
de tratamento médico em vá rias áreas di sc iplinares. 

Os interessados deverão dirigir-se ao Prof. W . Bans. 
General Secretary, Private Baj 169. PRETOR IA. 0001 
REPUBLIC OF SO UTH AFRICA. 

• 
CONVOCATÓRIA 

Nos termos do art 0 59° do Estatuto. convoco 
o Plenário dos Conse lhos Regionais. a reunir em sessão 
extraordin ária. no próximo dia 1 3 de Dezembro. pelas 
1 2.00 horas. em 1 • co nvocação. na Sede da Secção 
Regional do Norte da Ordem dos Médicos. Rua A lvares 
Cabral. n.0 76- Porto. com a seg uinte 

Ordem de Trabalhos 
1 - Leitura da Acta 
2- Especia lidades e Competênc ias- ratif icação 
3- Regulamento Geral dos Colégios de Especia -

lidade 
Apreciação do Artigo 19- ponto 8 

4- Cód igo Deontológico- aprovação 
5 - Informações e Expediente 

O Presidente 

António Gentil Martins 
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Ter carro 

sem o 
pagar! 
t270.oo por dia 
ande o que andar! 
Para que melhor saboreie os úitimos dias 
das suas férias ou um agradável 
fim de semana fora de casa, para que se torne 
mais rentável a sua viagem de negócios, 
a AVIS, RENT A CAR, criou o programa 
CARRO-HOTEL, em que lhe .oferece 
por cada dia de aluguer um bom hotel 
onde ficar (2 ou 4 pessoas, com ou sem 
pequeno almoço) e todos os quilómetros 
que andar. 

Tudo isto desde 1 270$00 I Dia. 

Melhores condições ... 
só tendo Cartão A VIS. ( ~ 
De Norte a Sul, temos 
milhares de carros 
para andar e dezenas 
de hotéis onde ficar. 

e Apartamentos 
incluidos: 

Hotel Estoril Sol 
Hotel Alfamar 

Hotel Sintra Estoril 
Hotel O. Pedro 

Hotel Cibra 
Grande Hotel da Figueira 

/ 

Hotel O. João 11 
Hotel Golfinho 

,.. / Estalagem de Piscina 
/ Albergaria Nicola 

Aparthotel Solférias 
Hotel Vermar 

Estalagem da Cegonha 
Hotel Albufeira Praia 

Estalagem/Apartamentos ACM 
Hotel Londres 

Hotel Ofir 
Hotel Internacional 

Touring Club 
Hotel Eurosol 

Maisone«es/ Alga r Seco 
Aparthotel Torralta 

Hotel Fundador 

~~ ~=~I 
A VIS Alugamos automóveis equipados com ... Hotel! 

Reserve o seu Carro/Hotel com antecedência. 
CENTROS DE RESERVAS-Lisboa 561177 I Porto 315947 I Faro 24538 I Funchal 25495 I P. Delgada 25200 

Publicidade 
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Serviço Bibliográfico 

Colaboração Rache 

I. «'Face-saving' treatment tips for your acne patinet» 
M. WAISMAN -- 1980 

2. «Pharmacokinetics of amphotericin B and flucytosine» 
A. POLAK - 1979 

3. «Trial with sulphamethoxazole 400 mg with trimetoprim 
80 mg combination in enteric fevem 
T. G. PILLAI - 1980 

4. «Long-term low-dose co-trimoxazole in prophylaxis 
o f childhood urinary tract infection: Bacteriological 
aspects» 
R. N. GRUNEBERG- 1976 

5. «Long-term low-dose co-trimoxazole in prophylaxis of 
childhood urinary tract infection: clinicai aspects» 
J. M. SMELLIE - 1976 

6. «Terapy of primary breast cancer» 
J. F. HOLLAND - 1977 

7. «Adjuvant treatment of cancer (breast carcinoma)» 
M. V. VIOLA - 1977 

8. «Systemic therapy for metastic breast cancem 
UCLA Conference - C. M. HASKELL - 1977 

9. «Le traitement du syndrome de Parkinson par la L-dopa 

seule et associée à un inhibiteur de la décarboxylase» 
G. FEISE - 1974 

10. «Étude de tolérance à long terme du Rohypnol en millieu 
hospitalier» 
C.-M. KWIATKOWSKI - 1975 

11. «Estudio clinico de algunas indicaciones dei flunitra
zepam» 
A. MA TORRAS- 1977 

12. «Pharmacologie du flunitrazépam» 
J. DU CAILAR- 1978 

13. «Pharmacokinetic and clinicai observations on prolonged 
administration of flunitrazepam» 
E. WICKSTROM - 1980 

14. «Tratamento da infecção por Giardia Lamblia nas 
crianças com uma única dose de TIBAL» 
N. LYNGKARAN- 1978 

15. «Vitamine C: Nouvelles perspectives dans la lutte contre 
!e tabagisme, le cholesterol et !e cancer» 
SER VICE BIBLIOGRAPHIQUE ROCHE- 1978 

16 «Comparação entre ornidazol e metronidazol : Ensaio 
clínico-terapêutico duplo-cego em giardíase intestinal» 
E. LEITE - 1976 

i--------------------------------------------------------------------------------------------------1 
l 

NOME 

MORADA 

l 
I 

l. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. O 7. O 8. O 9. O 10. O : 
l 

11. D 12. D 13. D 14. D 15. D 16. D 17. O 18. O 19. O 20. O : 
I 

L-----··-·-----·-·--------------------------------------------------------------~--------------: 
Enviar o cu pão por correio ou entregar a um delegado da ROCHE na próxima visita . 

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO MÉDICA 
Roche Farmacêutica Química, Lda. 
Av. Fontes Pereira de Melo, 6-6.o 
1098 LISBOA CODEX 
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Investigação sobre o tratamento 
da aterosclerose hiperlipémica com 'FIBROCIDE (SP 54) 

por 

W. ZELLER, H. SCHON e I. ALADAG 

(Clínica e Policlínica Médica da Universidade de Erlangen Nuremberga - Director: Prof. Dr. N. Henning) 

Medicação a longo prazo num total de 46 doentes 
sofrendo de arteriosclerose e hiperlipemia e 9 doentes 
sem aumento patológico de lípidos no sangue, que for
maram um grupo testemunha. Período de observação 
preliminar: 3 a 4 meses , com análises quinzenais dos 
lípidos no sangue. Após início do ensaio, determina· 
ram-se, primeiramente todas as semanas, em seguida de 
2 em 2 semanas, os ácidos gordos esterificados (triglice
ndos), bem como o colesterol sérico total. 

I.: grupo .oral - um total de 22 doentes tratados 
com 2 (3) grajeias de 25 mg 3 vezes por dia. 11.: grupo 
parentérico - um total de 18 doentes tratados com 
100 mg i.m . por dia . III. : grupo testemunha - 9 doentes 
sem lípidos sanguíneos patologicamente alterados, dos 
quais se trataram 4 casos por via parentérica ( 100 mg i.m . 
diários) e 5 por via oral (2 (3) grajeias de 25 mg por dia) 
durante vários meses. 

Np grupo parentérico ( 18 casos), os ácidos gordos 
esterificados baixaram em média, durante o tratamento , 
de 27 %, isto é, de 769 para 562 mg % (efeito máximo, 
num caso isolado, de 44 %). Em relação ao nível de 
colesterol, a diminuição média foi de 19 % em todo o 
grupo (com um máximo de 30 %). Em 9 doentes com 
hipercolesterolemia acentuada (valores de partida supe
riores a 300 mg %), o teor de colesterol pa~sou de 
427 mg % para 343 mg %, baixando portanto em média 
de 20%. 

No grupo oral (22 casos), os ácidos gordos esterifi
cados baixaram em média de 29% (efeito máximo num 
caso isolado, de 56%). Em 10 doentes com valores 
iniciais fortemente aumentados (superiores a 2,0 mEq/ 
/ 100 ml), a redução média foi de 32 %; atingiu os 6% em 
relação a níve is moderadamente elevados de ácidos 
gordos esterificados (superiores a 1,5 > 2.0 mEq). Em 
relação ao total dos casos, verificou-se para , ' colesterol 
plasmático, um retrocesso de 18 % (36." 111 ~ "~ , para 
228 mg %). Nos li doentes sofrendo de hipcr,·, >lcsterole
mia acentuada (valores iniciais superiores a Jun mg %) os 

Ácidos gordos esterificados 

Anres Depois 

Total : 22 doentes 74b rrrg % 532 mg % 
Grupo oral 

AGE >2.0 mEq : 
lO doentes 11 79 mg % 802 mg % 

Col. > 300 mg % 
li doentes - -

Total: 18 doentes 769 mg % 563 mg % 
Grupo parentérico 

AGE'>2.0 mEq : 
9 doentes 11 26 mg % 76 1 mg % 

Col. '>300 mg % 
12 doentes - -

Total: 9 doentes 
Teslemunhas (4 casos inj. 352 mg % J20 mg % 

5 casos grajeiasl 

Sinopse dos valo res médios antes e depois do tratamento. 
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valores baixaram de 28 %, em média, durante o trata
mento (de 457 mg% para 326 mg %), com um máximo 
de 44%. 

Nos 9 doentes com valores iniciais normais. não se 
observaram alterações sensíveis durante o tratamento a 
longo prazo , no que diz respeito tanto às injecções 
(4 doentes) como às grajeias (5 doentes). A influência 
não foi significativa dado que a redução média foi apenas 
de 5 % para os ácidos gordos esterificados e de 1,4 % 
para o colesterol total. 

Os doentes indicaram frequentemente , já decorrido 
um breve período de tratamento , que tinham melhorado 
os sintomas subjectivos. Nos doentes com perturbações 
circulatórias periféricas e claudicação intermitente, os 
trajectos percorridos sem incómodos aumentaram gra
dua.lmente. A melhoria da circulação foi objectiva por 
oscilografm e termometria cutânea. Em 3 doentes havia 
uma síndrome pós-enfarte. O tratamento inicial com 
anticoagulantes fora interrompido por haver tendência 
para hemorragias. O tratamento subsequente com 
FIBROCIDE produziu uma evolução sem complicações, 
havendo melhorias subjectivas e objectivas. Não houve 
recidivas . Uma doente de 81 anos com embolia arterial 
da A. femoral direita fora internada 12 horas após o 
início da doença (não se realizou intervenção cirúrgica 
por deficiências respiratórias e devido à idade avançada 
da doente). Decorridas 48 horas sobre o início do trata
me~to com i?jecções de FIBROCIDE, observou-se pul
saçao do osc llograma. No decorrer de 10 dias, os dados 
osilográficos normalizaram-se, acontecendo o mesmo 
com a irrigação cutânea. Além disso, havia 4 doentes 
com trombose aguda da veia pélvica . Com o tratamento 
pelo FIBROCIDE, observou-se um rápido retrocesso dos 
sintomas clínicos, num caso foi possível dominar uma 
recidiva mediante nova administração do medicamento. 

Observou-se uma tolerância perfeita e ausência de 
manifestações secundárias mesmo na administração con-

Colesterol to tal 

Antes Depois 

365 mg % 288 mg % 

- -

457 mg % 326 mg% 

373 mg % 308 mg ~~ 

-- -

427 mg "lo 34J mg % 

220 mg % 2 17 mg 0/o 

tínua de doses elevadas durante 
períodos muito longos {v ia paren
térica : 3 casos tratados durante 
6 meses. 16 casos durante 4 meses, 
com 100 mg i.rn. pur dia; via oral: 
I caso durante 18 meses. 10 casos 
durante 6 meses. com 200 mg/ dia). 

«De no tar que uma parte dos 
doentes já mencionava uma melho
ria subj ectiva após um pequeno 
período de tratamento. Nos casos 
agudos (trombose. emboli a. sí n
drome pós-enfart e). a administra
ção parentérica do FIBROCIDE 
deve ser preferida devido ao início 
mais rápido do efe ito. ao passo que 
se verifica que é mais fav orável a 
medicação oral no tratamento a 
lo ngo prazo. na profilaxia e nos 
tratamentos complementares>>. 
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