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EDITORIAL 

O VALOR DO VOTO-- O DEVER DE VOTAR 

Tem a Classe_ Médica nas suas mãos o poder de. com inteira 
liberdade, eleger os. que a irão representar durante os próximos 3 anos. 

A ex istência. a vários níveis de ele ição. de um só cand idato. poderá faci l
mente levar a que se pense ser inút il o voto. já que não há opções de alternativa. 

Nada ma is falso. po is que a força moral e prãt ica dos novos dir igentes. 
ao promover a defesa dos legítimos direitos da Classe, serã necessa
riamente condicionada e proporcional ao valor relat ivo e absoluto 
da votação que os elegerã. Apela-se por isso à consciê ncia de todos os 
Co legas. para a necessidade de. ultrapassando divergências pontuais legítimas 
ou até eventuais prejuízos. pensarem nos grandes prob lemas que a Medicina 
e a Saúde dos portugueses neste momento enfre ntam. Há que d isporem-se 
a contribuir com o seu voto. seja qual for o sent ido que lhe entendam dar. 
para que se manifeste o grau de so lidar iedade e coesão que a Classe possui 
neste momento. Há que demonstrar que os . d irige ntes representam de facto 
o sentir da maioria dos médicos.· 

Um longo caminho há a percorrer. e ainda nada foi definido com total 
c lareza. quanto às estruturas de Saúde que o País há-de possuir e constituirão 
a base do seu Sistema Nacional de Saúde. 

Para essa def inição. importa reforçar a acção concreta que a Ordem tem 
o dever e o direito de rea lizar no campo da Saúde. 

Serã pela mobilização da vontade da Classe e pela sua participação 
activa, esquecendo comodismos fãceis. que todos participarão da 
tarefa de reforçar a sua organização profissional assim contribuindo 
para uma melhor Saúde daqueles que. por dever e devoção, não deixarão 
de servir: os doentes. · 

NÃO A ABSTENÇÃO, VOTAR SEMPRE ! 
A SAÚDE DO NOSSO POVO. O FUTURO DA CLASSE ESTA 

NAS MÃOS DE TODOS. 
NÃO ABDIQUEM DO DIREITO E NÃO ESQUEÇAM O DEVER. 

A FORÇA DOS VOSSOS REPRESENTANTES SERA A VOSSA PRÓPRIA 
FORÇA. A FORÇA DE TODOS É O VOSSO VOTO . 
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CANDIDATURA DE ANTÓNIO GENTIL DA SILVA MARTINS 

Termo de aceitação e princípios de uma candidatura à Presidência 

da Ordem dos Médicos 

Para os devidos e legais efeitos declaro aceitar 
a ca ndidatura à PRESIDÊNCIA DA ORDEM DOS 
MÉDICOS. Entendo, no entanto. ao aceitá-la, dever 
expressar publicamente os princípios básicos que nor 
tearão a minha acção: 

1. Respeitar e fazer respeitar o Estatuto da Ordem, 
procurando dinamizar os órgãos que nele se definem 
e actuar como elemento cata li sador da unidade da classe, 
procurando que cada médico sinta a Ordem dos Médicos 
como parte de si mesmo. 

2. Participar activamente na vida da Ordem, de 
pleno direito, não me limitando a uma acção simbólica 
mas eminentemente efectiva. 

3. Pugnar pela manutenção da total independência 
da Ordem face ao poder político, nomeadamente no 
que respeita aos problemas éticos e técnicos da Medicina, 
de sua única responsabilidade. 

4. Defender a co laboração entre o Estado e a 
profissão médica organizada, a sua Ordem, em todos os 
aspectos da Políti ca de Saúde, mas aceitando desde já, 
como princípio genérico, que os fins não legitimam ou 
justificam os meios. 

5. Defender a Saúde da Comunidade nos seus 
múltiplos aspectos e com respe ito integral dos doentes 
mas também com respeito inteiro dos legítimos interesses 
dos médicos, procurando um justo equilíbrio entre 
ambos. Reforçar a acção moralizadora e disciplinadora 
da Ordem dos Médicos, com eliminação de quaisquer 
abusos ou comprovadas incompetências ou irresponsa
bilidades, para defesa dos legítimos direitos dos doentes. 

6. Defender o direito dos médicos a uma urgente 
segurança social condigna e à so lidariedade dos mesmos 
na correcção das injustiças que a Lei eventualmente não 
venha a contemplar (se necessá rio através de esquemas 
de segu ro e de assistência, comp lementa res). 

Defender a conservação do património de Caixa 
de Previdência da Ordem dos Médicos, procurando 
a sua integração na Ordem. 

7. Pugnar por uma Medicina tecnicamente correcta 
e eticamente válida através da qual se traduzirá o direito 
à Saúde. conside rando que a dignificação daquela 
deve ser resultante da tomada de consciênc ia e sent id o 
de responsabilidade dos médicos quanto aos seus deveres 
para com os doentes e não resultante de pressões que 
lhes sejam estranhas. 

8. Defender intransig entemente a dignidade da 
vida humana desde o momento da concepção e, em 
geral. todas as regras bás icas que informam o Juramento 
Hipocrático e se consubstanciam na Declaração de 

Ordem dos Médicos 

Genebra da Associação Médica Muncial, e assim se 
perante o dilema médico/ doente, será este sempre colo
cado em primeiro lugar. 

9. Defender um Sistema Nacional de Saúde que 
respeite: 

a) A livre escolha recíproca do M édico e do Doente, 
garantia de uma relação humana e personalizada 
entre ambos ; 

b) O segredo profissional médico, como garantia 
para o doente : 

c) A manutenção da independência profissional 
do médico, encarada, não como um privilégio 
deste mas como um direito inalienável do doente, 
o que pressupõe a livre orientação terapêutica, 
dentro dos limites impostos pela Ética e os 
condicional ismos económicos; 

d) A dignidade do acto médico, pela independência 
e competência nos planos moral e técnico; 
e) O princípio da remuneração por acto médico, 
como mais justa compe nsação do trabalho, 
de acordo com a sua quantidade e qualidade, 
e preferencialmente realizada através de uma 
convenção entre a profissão médica organizada, 
a sua Ordem, e as entid ades responsáveis pelo 
fun cionamento do SNS. 

f) O princípio de que em nenum momento a 
Medicina deve ser exercida como um comércio, 
sem prejuízo da correcta acção empresarial 
quando esta necessariamente deva ter lug ar. 

1 O. Lutar para que o Sistema Nacional de Saúde 
seja concebido não como uma mera emanação do 
Poder Político mas como forma mais racional e equili
brada de coordenar, integrar e aproveitar comp letamente 
as potencialidades reais existentes. 

Lutar por um SNS com infra-estruturas técnicas 
e humanas de apoio e que não tenha o Estado como 
empregador único, pela efectiva perda de liberdade de 
opção que tal representa e da qual seriam principais 
vítimas os novos médicos. 

Defender que os preceitos constitucionais e legais 
relativos aos direitos fund amentais devem ser interpre
tados e integrados de harmonia com a Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, e assim que toda 
a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para 
lhe assegurar e à sua família, a Saúde. Quem não dispuser 
de recursos suficientes nem estiver em condições de 
buscá-los por seus próprios meios, deve poder obter, 
em caso de doença os cuidados de que necessita. 

Lutar co ntra a estatização e defender um S NS não 
espartilhado, esparti lhante ou burocratizado. 
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Defender a Medicina Privada Clássica como um 
direito inalienável de Doentes e Médicos. numa sociedade 
livre e democrática . 

Defender a Medicina Convencionada e um Seguro 
de Saúde como a forma mais vá lida e socia lmente mais 
justa para servir de base ao futuro SNS. aceitando. 
como principio geral. uma taxa moderadora e que a 
convenção cubra sobretudo os médios e grandes riscos. 

11 . Defender um Ensino não artesanal da Medicina 
mas sim uma eduação médica contínua. da melhor 
qualidade técnica. adequada aos condicionalismos sócio
-eco nómicos do País e às necessidades dos doentes. 
individualmente e como grupo comunitário. 

Defender Carreiras Médicas devidamente estrutu
radas e integradas no SNS. 

12. Defender a implementação de um «numerus 
clausus» reali sta e uma se lecção rigorosa e vocacional 
dos futuros Médicos. 

1 3. Defender a renovação do Estatuto do Médico 
nos Serviços Oficiais de Saúde. para que assegure 
estabilidade de funções. independência económica e 
protecção social. dentro da óptica de ·um Sistema de 
Saúde que respeite os princípios acima definidos. 

14. Defender equilibradamente os interesses de 
todos os médicos. repudiando a existência de Classes 
dentro da Classe. prestando especial atenção aos 
problemas especificas dos grupos etários mais jovens 
e daqueles já em fim de carreira. 

1 5. Lutar pela criação da «Casa do Médico». e do 
Museu da Medicina Portuguesa . 

1 6. Pugnar por uma informação ética. técnica e 
sócio-profissional dinâmica. 

17. Procurar a profissionalização dos Serviços da 
Ordem e recorrer à utilização da informática para maior 
eficácia dos Serviços. 

18. Defender maior justiça tributária para os Médicos. 

19. Dinamizar o intercâmbio entre os Colégios de 
Especialidade e as Sociedades Científicas. 

20. Colaborar com as restantes «Ordens» existentes. 

21. Desenvolver as relações internacionais da 
Ordem. nomeadamente com a Associação Médica 
Mundial. a CIO. CPCEE. GIPE. PWG . UEMS. UEMO. etc. 

CURRICULUM VITAE 

I - Identificação 

ANTONIO GENTIL DA SILVA MARTINS. 50 anos 
de idade. nascido em Li sboa. freguesia da Lapa. em 
10/7/30. filho de António Augusto da Silva Martins 
(Cirurgião) e de Maria Madalena Gentil da Silva Martins. 
casado com Maria Guilhermina lvens Ferraz Jardim da 
Silva Martins. com 7 filhos (António Vasco. Inês Maria. 
Luís Carlos. Teresa Maria. Ana Maria. Rita Maria e Sofia 
Maria) . morador na Rua D. Francisco Manuel de Melo. 
1. 3°. Dto.. em Lisboa-1 . Neto de Francisco Soares 
Branco Gentil (Cirurgião. Professor de Cirurg ia na 
Faculdade de Medicina de Lisboa e fundador do Instituto 
Português de Oncologia que hoje tem o seu nome). 
e bisneto de Abflio Pinto de Mascarenhas (Obstetra . 
Professor de Obstetrícia na Faculdade de Medicina de 
Lisboa) . Cédula Profissional n.0 7442. da Secção 
Regional de Li sboa da Ordem dos Médicos. 
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11- Curriculum Científico 

Licenciado em Medicina e Cirurgia em 20 de Julho 
de 1953. com a média geral de 16 valores (Bom com 
distinção). 

Curso de Ciências Pedagógicas obtido em 1955. 
Bolseiro do British Council para o estudo da Cirurgia 

Pediátrica. 1956/57. 
Senior H ouse Surgeon. the Hospital for Sick Children. 

Londres. 1957. 
Registrar. Royal Liverpool Children's Hospital e 

depois Alder Hey Children's Hospital. Liverpool . 1957/59. 
Chefe de Clínica dos Hospitais Civis de Lisboa. 

Hospital de D. Estefânia (Pediatria Cirúrgica) desde 1965. 
Consultor e encarregado da Direcção da Clínica 

Oncológica IV (Pediatria) do Instituto Português de 
Oncologia de Francisco Gentil. desde 1966 (Serviço que 
org an izou ). 

Leccionou Cirurgia Pediátrica nos Hospitais Civis 
de Lisboa (1975/76). quando estes se encarregaram 
do Ensino Médico pré-graduado. em colaboração com 
a Universidade. 

Autor de 2 filmes Médicos sobre separação de 
irmãs siamesas (1 em preparação) e de outro sobre 
tratamento das Hipospádias. 2. 0 no Concurso para 
o Prêmio Mendes Ferreira. c lassificação atribuída pelo 
UICD (Colégio Internaciona l de Cirurgia Digestiva) ao 
seu filme sobre «Separação de gêmeas Siamesas Onfa
lofagas». 

Participou em Congressos e Cursos para pós 
graduados= 97. 

Conferências realizadas e trabalhos apresentados 
em Portugal e no Estrangeiro (Alemanha Ocidental. 
Austrália. Bélgica. Brasil. Espanha. Estados Unidos da 
América. França. Inglaterra. Itália. Holanda) = 123. 

Trabalhos publicados ou no prelo = 36. 

Presidente a sessões de Trabalho em Congressos 
Internacionais de Cirurgia Pediátrica (6) e de Cirurgia 
Plástica ( 6). 

Participante em Mesas Redondas Internacionais de 
Cirurgia Pediátrica (6- 2 como moderador) e de Cirur
gia Plástica e Reconstrutiva (4 -1 como moderador) . 

Li ções em Cursos Internac iona is = 8 (Brasil. Espa
nha. Estados Unidos da América). 

Editor dos livros das 1 as. Jornadas Luso- Brasileiras 
de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e das 1 as. Jornadas 
Luso- Espanholas e 1 as. Luso- Brasileiras de Cirurgia 
Pediátrica (em elaboração) . 

Co-autor de um livro de texto sobre Cirurgia Plástica 
e Reconstrutiva a editar pela Fundação Ibero- Latina
-Americana de Cirurgia Plástica -1980. 

Ex-Membro da Comissão de História de Cirurgia 
Plástica Estética da Sociedade Internacional de Cirugia 
Plástica Estética. 

Galardoado com o Prêmio Silva Pereira. do I.P.O.F.G. 
(1972) em conjunto com Francisco Gentil Martins e 
Mário Sousinha. 

Cerca de 8000 intervenções de grande Cirurgia 
realizadas. 

Membro de Honra das Sociedades Brasileira e 
Espanhola de Cirurqia Pediátrica. 

Membro das Sociedades Alemã Ocidental. Argen
tina. Belga. Brasileira. Espanhola. Francesa e Inglesa 
de Cirurgia Pediátrica. 

Membro das Sociedades Brasileira. Espanhola. 
Francesa e Ingl esa de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva . 

Membro dos Colégios de Cirurgia Pediátrica e 
Cirurgia Plástica e Reconstrutiva da Ordem dos Médicos. 

Ordem dos Médicos 



Membro das Sociedades Internacionais de Cirurgia 
Plástica Estética. de Oncologia Pediátrica. de Cirurgia 
Pediátrica. de Cirurgia Máxilo-Facial. da Academia 
Internacional de Cirurgia Cosmética. do Colégio In ter
nacional de Cirurgiões e da Associação Europeia de 
Cirurgia Máxilo-Facial. 

Membro das Sociedades Portuguesas de Ciências 
Médicas de Lisboa. de Pediatria. de Cirurgia Pediátrica. 
de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e de Cirurgia da M ão 
e Membro para as Especialidades de Cirurgia Pediátrica 
e Cirurgia Plástica . 

111- Curriculum Sócio-Profissional 

Organizou as 1 as. Jorn adas Luso-Brasileiras e as 
1 as. Jornadas Luso- Espanholas de Cirurgia Pediátri ca. 

Presidente da Comissão Organizadora do XI Con
gresso da Sociedade Internacional de Oncologia Pediá
trica (SIOP)- Lisboa 1979. 

Membro do Conse lho Executivo da Sociedade 
Internacional de Oncologia Pediátrica (SIOP) em 
1978/1979. 

Organizador e coordenador do 1 o Curso Interna 
cional de Oncologia Pedi átri ca (integrado nas 1 as. Jor
nadas Nacionais de Pediatria) -Espinho- 1 979. 

Consultor temporári o da OMS para a Oncologia 
Pediátrica- Praga- 1977. 

Delegado Oficial dos Cirurgiões Pediatras Portu
gueses às 1 •. 2•. 3•. 4•. 5• e 8• reuniões da EUPSA 
(União Europeia de Sociedades de Cirurgiões Pediatras) 
e à 1.a reunião da Federação Mundial de Associações 
de Cirurgiões Pediatras. 

Representante da Federação Mundial das Associa 
ções de Cirurgiões Pediatras e da Ordem dos Médicos 
na reunião da CIOMS sobre Experimentação Médica 
e Direitos Humanos- Estoril - 1 978. 

Presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgiões 
Pediatras 1975/1980. 

Organizou as 1 as. Jornadas Luso- Brasileiras. os 
1 °. 2° e 3° Cursos para pós -graduados de Cirurgia 
Plástica e Reconstrutiva e o 1 o Curso Internacional de 
Cirurgia Plástica de Urgência (Lisboa). 

Secretário-Geral (1964/66 e 1966/68) e Presidente 
(1968/70. 1970/72 e 1972/74) Sociedade Portuguesa 
de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva. 

Delegado Oficial da SPCRR aos 3° (1968). 
4° (1971) e 5° (1974) Congressos da Confederação 
Internacional de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva. 

Membro do Conselho de Governadores do Co légio 
Internacional de Cirurgiões. 1966/6 8. 

Delegado Oficial da Secção Regional do Sul da 
Ordem dos Médicos e convidado especia l à XXX Assem
bleia Médica Mundial- 1976- S. Paulo. 

Delegado Oficial da Secção Regional do Sul da 
Ordem dos Médicos à XXXI Assembleia Médica Mundial 
- 1977- Dublin. 

Delegado Oficial da Ordem dos Médicos às 
XXX II (Manila) e XXXIII (Caracas) Assembleias Médicas 
Mundiais. 1978 e 1979. 

Presidente-eleito da Associação Médica Mundial 
(1979 / 81) e tomando o cargo de Presidente de 1981 
a 1 983. 

Membro do Conselho Executivo da Associação 
Médica Mundial 1979/1985. 

Actual Membro das Comissões de «Estatutos e 
Regulamentos» e de «Ensino Médico» da Associação 
Médica Mundial. 

Ordem dos Médicos 

Delegado Oficial da Ordem dos Médicos à Reunião 
Anual da Comissão Médica Permanente da CEE -1977 
e 1980. 

Presidente da Direcção da Associação dos Estu 
dantes de Medicina de Lisboa- 1951 /52. 

Delegado Oficial da Ordem dos Médicos à Confe 
rência Internac ional das Ordens dos Médicos- Pari s 
1978-1979. 

Convidado especial para o Colóquio Europa e 
Saúde organizado pelo Instituto de Ciências da Saúde. 
de Paris- 1 980. 

Convidado especial da União Europeia de Médicos 
Especial istas (UEMS) nas comemorações do XX aniver
sá rio 1978- Liég e. 

Delegado oficial da Ordem dos Médicos na União 
Europe ia de M éd icos Especialistas (UEMS) -1980 
Lisboa e Veneza. 

Representante da Ordem dos Médicos no grupo 
G I PE (Presidentes das Associações Médicas Grega. 
Ital iana. Portuguesa e Espanhola) - Roma -1978. Ate
nas- 1 979. Lisboa - 1 980. 

Presidente da Ordem dos Médicos 1978/ 80. 
Delegado da Faculdade de Medicina à Comissão 

In ter-Associações - 1951 /52 
Delegado mais votado no grupo Sócio- Profissional 

dos Médicos do I POFG. para a Assembleia de Delegados 
- 1974/76 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Grupo 
Sócio-Profissiona l dos Médicos do IPOFG -1974/78. 

Delegado mais votado dos Médicos do Hospital 
de D. Estefânia. 

IV - Outras actividades (extra-profissionais) 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de Traba 
lhadores do Hospital de D. Estefânia -1974/75 

Colaborador na Obra Social do Padre Abel Varzim 
e da Caritas Portuguesa. 

Fundador e Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral da Associação de Pais da Escola Preparatória 
Marquesa de Alorna. 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Comis 
são de Moradores da Junta de Freguesia de S. Sebastião 
da Pedrei ra- 1975. 

Curso Geral de Solfejo do Conservatório Nacional. 
Sócio-fu ndador da Juventude Musical Portuguesa. 

Campeão de Portugal de Ténis. Juniores. Pares 
-Homens. 1945. 

Campeão de Portugal de Vo leibol. li Di visão. Equipa 
do CIF. 1948. 

Jogador n.o da Federação Portuguesa de 
Badmington 

Campeão de Portug al e Recordista. com carabina 
livre a 50 m. posição deitado - 1953. 

Campeão de Portugal. com espingarda de guerra 
a 300m. posição deitado -1954. 

Mestre atirador com pistola automática. a 25m 
-1945e1963. 

Olímpico- Roma- pistola automática. a 25m 
- 1960. 

12 vezes internacional- pistola automática. a 25m 
(Brasil. Espanha. Mónaco. Portugal e Roménia). 

5 vezes internacional- pistola livre a 50 m (Brasil. 
Espanha. Mónaco e Portu ga l) . 

Passatempos: Filateli a. Numismática. Medalhística 
e Fotografia. 
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Secção Regional do Centro 
LISTA A 

MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL 

Presidente- José Nicolau Dias da Fonseca 
Vice- Presidente- António José Canelas de Lucena e 

Sampaio 
1 o Secretário- António Henriques Pinho Marques 
2° Secretário- João José Almeida Crisóstomo dos 

Santos 

CONSELHO REGIONAL 

- Alípio Manuel Barreiros de Carvalho 
-Ângelo Augusto Barroso 
-Carlos Abílio Costa Ferro 
-Fernando Jaime Alves Dias Martinho 
- lsidoro Diogo Andrade Pimenta 
-Maria Ascenção M . Teixeira Rebelo 
- Mé;Hia Helena Abreu dos Santos Serra 
-Maria de Lourdes Teixeira Guerreiro 
-Mário Magalhães Borges Alexandrino 
-Rui Braga Carrington da Costa 
-Rui Rodrigues Baptista 

Face ao art 0 42. 0 -1. na primeira reunião os membros 
executivos esco lherão entre si os respectivos cargos. 

CONSELHO FISCAL REGIONAL 

Presidente- Rui A rn aldo de Seixas Nogueira de 
Lemos 

- Luísa Maria da Si lva Sales 
-Maria de Lourdes de Andrade Almeida 

Mendes de Abreu 

CONSELHO DISCIPLINAR REGIONAL 

-Artur Augusto da Silva 
-Luís do Carmo Grego Esteves 
- Manuel António Carvalho Simões 
- Rui de Melo Pato 
-Victor Manuel de Jesus Dourado 

RAZOES DE UMA CANDIDATURA 
E PROGRAMAS DE ACÇÃO 

DOS CANDIDATOS 

Face ao artigo 72°-1. os cinco membros elegerão 
entre si o presidente. 

O Decreto-Lei 282/77. estabelece com carácter 
obrigatório a inscrição na Ordem dos Médicos. Assim. 
abrange todos os licenciados em Medicina. Mas. a 
inércia de muitos de nós. permitiu que legalmente. 
a actual Direcção da Ordem. defensora dos interesses 
de minorias. não só despreze os colegas mais novos. 
como desprestigie a carreira médica hospitalar. 

A medicina privada não é para nós um anátema . 
Privada e estatal devem coexistir. Porém. a actual 
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Ordem excomungou as carreiras médicas. tentando 
neutralizar qualquer esquema de serviço nacional de 
saúde. 

Fundamentalmente pretende controlar a classe médica. 
mesmo contra a sua vo ntade. como acontece com o não 
reconhecimento dos títulos hospitalares. e com o projecto 
de carreiras médicas da Secretaria de Estado da Saúde 
e da actual Ordem. 

Quanto a condições de trabal ho nada fez de signifi 
cativo por melhorá-las. Esse facto. torna mais imperioso 
o recurso à medicina privada. Para isso. é necessá rio 
o «agrément» da Ordem. não vá a concorrência perturbar 
os interesses económicos daqueles que se inscreveram 
nas especialidades antes de 1978. mesmo sem qualquer 
exame a nível hospitalar. 

Ass im. chamamos a atenção para· 
A inoperância dos actuais corpos gerentes em criar 

perspectivas de trabalho e de carreira condig na para os 
policlínicas. não auscultando nem querendo ouvir a sua 
opinião. 

A mesma inoperância se verifica em relação aos colegas 
mais id osos. nomeadamente na ausê ncia de esq uemas 
nacionais que possibilitem a indispensável actua li zação 
profissional. 

Frizamos a falta de iniciativas generalizadas que 
resolvam os problemas de segurança social. em especial 
uma reforma condigna abrangendo todos os médicos. 

Denunciamos o isolamento dos actuais corpos gerentes. 
que furtando-se ao diálogo quer com os médicos em geral. 
quer com as estruturas que os representam sectoria lmente 
(assembleias regi onais. colég io de especialidades. etc.). 
levou a tomadas de posição lesivas de legítimos interesses 
de largos sectores médicos. Como co rolário desta situa 
ção. surg iu o poder discricionário do actual Presidente 
da Ordem. que cons ideramos inadmissível. Esta situação 
chegou ao desrespeito pelo próprio Estatuto da Ordem. 

t: tempo de combater por uma causa comum: a digni
ficação da profissão médica. 

Nestas condições propomo-nos lutar por: 

1 -Estruturação e funcionamento das carreiras mé
dicas. não subalterni za ndo qualquer delas. 

2- Acesso à actualização periódica como meio de 
valorização profissional. 

3- Correcção de anomalias que possam fazer perigar 
as qualificações legalmente obtidas. 

4- Reconhecimento imediato dos títulos hospita
lares obtidos. e adequada regulamentação de 
toda a qualificação profissional. 

5- Condições de trabalho cond ignas. que possam 
obstar à necessidade de acumulações. 

6- Abertura ao diá logo com todos os interessados. 
não só através do efect ivo funcionamento dos 
Orgãos da Ordem. mas também pela audição 
de todas as estruturas representat ivas de médicos. 

Acreditamos que este programa de acção possa obter 
o consenso da maioria. 

Com base neste programa de acção. os abaixo 
assinados. declaram aceita r os lugares de membros dos 
órgãos regionais da Secção Regional do Centro. caso 
sejam eleitos em 20 de Dezembro de 1 980. 

Ordem dos Médicos 



LISTA B 
MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL 

Presidente- Henrique Miguel Resende de Oliveira 
Vice- Presidente- Dinis da Silva Freitas 

1 o Secretário - José Alberto Pinto Mendes 
2° Secretário- Zita Maria Lima Veiga 

CONSELHO REGIONAL 

Presidente- Armando Lopes Porto 
- António Alberto Gonzalez Rosete 
- António Alberto Marques Monteiro 
- António de Figueiredo Ribeiro 
- António João Prado Almada Cardoso 
-Celso Moreira dos Santos Chieira 
-José António Morão Pires Marques 
-José Augusto Cortez Henriques da 

Cunha 
-José Manvel Godinho Matos Romão

zinho 
-Manuel Godinho Ferreira de Oliveira 
-Maria I rene Valente Baptista Martins 

CONSELHO FISCAL 

-Albertina da Costa Barros 
- António José Mendonça Soares 
-Guilherme Elísio Rodrigues Tralhão 

CONSELHO DISCIPLINAR 

Presidente- António Vasco Beltrão Pai ares Baptista 
Vogais- António Augusto Romão Marques 

Do nato 
-Luciano Sérgio Lemos dos Reis 
-Manuel Cipriano Miraldo 
-Raul de Azevedo Ferreira da Bernarda 

PROJECTO DE PROGRAMA 
PARA O TRIÉNIO 81 / 83 

Os elementos que compõem a lista que ora se candidata 
ao mandato referente ao triênio 81/83, têm consciência 
que é seu dever. em todos os momentos. UNIR. DEFEN 
DER. DIGNIFICAR. VALORIZAR e DINAMIZAR a 
Classe Médica. 

Cabem nesta definição o reconhecimento do respeito 
pelo doente e a defesa e dignificação do médico. carac
terísticas especiais do binómio MtDICO-DOENTE. elo 
essencial duma cadeia que se pretende forte. coerente 
e livre. 

Nos próximos anos. alguns problemas relevantes 
irão deparar-se aos Médicos. t desejo dos elementos 
desta lista promover que a classe possa em plena 
consciência e dentro dos condicionalismos deonto
lógicos específicos. assumir plenamente as suas respon
sabilidades. 

1 -Respeitar o Estatuto da Ordem dos Médicos. 
observar os seus princípios fundamentais e dar 
cumprimento às suas finalidades essenciais. 

2- Participar activamente na definição dum Sistema 
Nacional de Saúde através de propostas realistas 
baseadas em alternativas ponderadas capazes de 
resolver o impasse criado pela publicação da 

Ordem dos Médicos 

Lei no 56/79. evitando a demagogia com que. 
até agora. a Administração Pública tem encarado 
a problemática da Saúde. Terá o referido projecto 
como objectivos finais : facultar aos utentes os 
cuidados de saúde de que necessitem sem 
discriminação social ou económica e reforçar 
a personalização e responsabilização do Acto 
Médico só possível com a livre escolha do Médico 
pelo utente. 
Desburocratizar e melhorar as estruturas de Saúde 
actuais e procurar um melhor aproveitamento dos 
recursos financeiros existentes. Defender e incen
tivar o exercício da Medicina Convencionada. 

3- Defender os princípios éticos. deontológicos e de 
qualificação profissional que levem ao exercício 
duma Medicina renovada. humanizada. ao Serviço 
do Povo Português. 
Nesse sentido. pugnar pelo estrito cumprimento do 
Código Deontológico. para que sejam preservados 
os valores humanos da Medicina e salvaguardada 
a independência do Médico. 

4- Defender os direitos sócio-profissionais dos Mé
dicos: 

a) Reafirmando o direito da Ordem dos Médicos 
de ratificar contratos de prestação de serviço 
a Instituições Públicas e Privadas e as Con 
venções colectivas e contratos de trabalho 
celebrados entre entidades patronais e sindicais 
envolvendo obrigações e direitos dos Médicos. 
Só serão considerados válidos aqueles que 
assegurarem condições deontológicas. técnicas 
e sociais que permitam. com eficácia e digni
dade. o exercício da Medicina. 

b) Salvaguardar os legítimos interesses dos Mé
dicos que trabalham por conta de outrem. 
estudando dentro das Secções Regionais a 
criação de um departamento de relações de 
trabalho. Orgão Consultivo do Conselho Nacio
nal Executivo neste Sector. 

c) Defender a revisão do Estatuto do Médico 
nos Serviços Estatais de Saúde conforme 
previsto no próprio diploma. 

d) Defender os legítimos direitos dos Médicos 
quanto a remunerações que deverão ser com
patíveis com a diferenciação técnica e respon
sabilidade profissional e social do Médico 
e acautelar nomeadamente o que se refere 
a contagem de tempo para a reforma. 

e) Considerar em especial os condicionalismos 
existentes dos Médicos Policlínicas. auscul
tando as suas críticas e sugestões. quer 
individualmente quer em representação (desde 
que esta se encontre correctamente atribuída). 

f) Garantir o acesso ao Serviço Médico à Periferia 
e melhorar as condições da sua prestação. 
enquanto existir e não se verificarem. condições 
alternativas de Carreira a todos os Médicos que. 
havendo concluído o Internato Policlínica 
(Geral). assim o desejem. 

5- Defender um esquema de Segurança Social válido 
para os Médicos e seus familiares. 

6- a) Promover a qualificação profissional através 
da actividade do Conselho Nacional de Ensino 
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e Educação Médica. dos Colégios de Especia
lidade. 

b) Defender os parâmetros : «curricula». critérios 
de estágio. de idoneidade dos Serviços. consti
tuição dos Júris e duração dos estágios das 
especialidades. consignados pela Ordem dos 
Médicos com o objectivo de alcan çar um nível 
de formação profissional de nível equivalente 
à existente na C.E.E., facilitando. aquando da 
adesão de Portugal, a equiparação. integração 
e livre circulação do Médico Português. 

c) Defender a Carreira de Generalista actualmente 
existente porque cria uma figura imprescindível 
na personalização do exercício da Medicina 
que se pretende alcançar. e porque se insere 
dentro de uma lógica de S.N.S. que permite 
aliar uma cobertura de assistência Nacional 
completa, com liberdade dos cidadãos na 
escolha dos profissionais ou instituições de 
quem pretendam receber prestações de saúde. 
Defender a possibilidade de acesso por parte 
do Clínico Geral já existente à referida Carreira 
de acordo com parâmetros de equiparação que 
preservem a dignificação e diferenciação da 
mesma. 

d) Garantir a possibilidade de acesso ao Concurso 
para as Carreiras Médicas em qualquer ano 
a todos os Médicos que tenham concluído 
o Internato Geral e o . S.M.P. enquanto este 
existir. 

7- Defender o princípio da participação efectiva da 
Ordem no ensino médico: 

a) Assegurando o acesso ao Internato Policlínica 
(Geral) de todos os licenciados em Medicina. 

b) Zelando pela qualidade do ensino Médico 
pós-graduado. nomeadamente educação médica 
contínua. 

c) Defendendo a aplicação de um «Numerus 
Clausus» de acesso às Escolas de Medicina. 
compatível com as necessidades e possibili
dades reais do Pais. 

8- Participar activamente na definição da política 
Nacional de Saúde. 

9- No âmbito das relações da Ordem: 

a) Procurar que a Ordem dos Médicos seja um elo 

de ligação de todas as Instituições Médicas 
do País. 

b) Manter as ligações com a A.M.M .. C. Médico 
da C. E. E. e Federação das Ordens dos Médicos. 

c) As Organizações Internacionais Médicas. 
nomeadamente a A.M.M., a C.M.P. da C.E.E .. 
a Conferência Internacional das Ordens. o 
Grupo Europeu Hospitalar Júnior. a União 
Europeia de Médicos Especialistas. União Euro
peia de Clínicos Gerais, etc. 

d) Colaborar intimamente com as Sociedades 
Médicas Portuguesas. 
e) Promover o intercâmbio com as restantes 
Ordens profissionais portuguesas (Advogados. 
Engenheiros e Farmacêuticos). 

f) Colaborar com as Associações de outros 
profissionais de saúde. 

1 O- Defender os legítimos direitos dos Médicos no 
exercício da clínica livre, através da revisão 
tributária justa que tenha em conta as despesas 
na formação contínua do Médico, aquisição de 
material e equipamento de que a população é 
beneficiária. 

11 -No plano da informação Médica: 

a) Promover a realização do Congresso Nacional 
de Medicina em 1983. 

b) Organizar a Biblioteca Nacional Médica e um 
Centro de Documentação. 

c) Contemplar atentamente o sector informativo 
expresso na publicação regular da Revista da 
Ordem dos Médicos e de outras publicações 
consideradas úteis para a Classe. 

1 2 -Procurar ter. em todos os locais de actividade 
médica. delegados da Ordem dos Médicos que 
permitam informá-los e protegê - los nos seus 
direitos. 

1 3 - Defender um plano de educação sanitária da 
população. colaborando activamente com todos 
os técnicos e instituições envolvidos na melhoria 
das condições de vida. dentro de uma política 
global de promoção da Saúde. 

14 - Procurar dar corpo à ideia de um «Domus Medi
corum». verdadeiro convívio dos Médicos Portu
gueses. onde se reunissem com a Ordem outras 
Instituições Médicas. 

TITULARES ACTUAIS 

ASSEMBLEIA REGIONAL DE COIMBRA 

Presidente- Henrique Miguel Resende de Oliveira 

Vice - Presidente- Luís Alberto Félix de Almeida Hen
riques 

1 o Secretário- Guilherme Elísio Rodrigues Trai hão 

2° Secretário- José Alberto Pinto Mendes 

ASSEMBLEIA DISTRITAL DE AVEIRO 

Presidente- Amo rim Rosa de Figueiredo 

Vice-Presidente - José Maria Lobo de Portugal Sanches 
de Morais Ribeiro Raposo 
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1 o Secretário- Oscar Sérgio de Almeida Neves 

2° Secretário- Augusto Almeida Marques Henriques 

ASSEMBLEIA DISTRITAL DE COIMBRA 

Presidente- Guilherme Gonçalves de Oliveira 

Vice- Presidente- Dá rio Bettencourt de Oliveira Cruz 

1.0 Secretário- João Rui Gaspar de Almeida 

2° Secretário- Manuel Joaquim Terra Pires Cabral 

Ordem dos Médicos 



ASSEMBLEIA DISTRITAL DE C. BRANCO 

MESA DE CASTELO BRANCO 

Presidente- Francisco de Sá Pereira 

1 o Secretário-Júlio Hugo Pina Bicho 

2° Secretário- Manuel Diamantino Carmona Bicho 

MESA DA COV/ LHÃ 

Presidente- Fausto Pessoa Elias da Costa 

1. o Secretário- António Feio Neves da Gama 

2° Secretário- Alvaro Ra scão Ferreira Pinto 

ASSEMBLEIA DISTRITAL DA GUARDA 

Presidente- Francisco J osé Pi ssa rra de Matos 

Vice- Presidente- Alberto Limão Viei ra da Fon seca 
Oliveira Almeida 

1 o Secretário- José Alvares S. Soares 

2° Secretário- Agostinho Amaral 

ASSEMBLEIA DISTRITAL DE LEIRIA 

Presidente- António Júlio Gusmão Guterres Ou in 
tela 

Vice- Presidente- Augusto Correia de Sousa 

1 o Secretário- José Seabra Pinto 

2° Secretário- Rui Manuel de Lemos Correia Fonseca 

ASSEMBLEIA DISTRITAL DE VISEU 

Presidente- José Luís de Lucena e Vale 

Vice-Presidente - J osé Joaquim Madureira Trind adE 
Oliveira 

1 o Secretá rio- Ferna ndo Correia Almeida Ruas 

2° Secretário- José Hern âni Coelho Silveirinha 

CANDIDATOS 

SECÇÃO REGIONAL DO CENTRO 
DA ORDEM DOS MÉDICOS 

MESA DA ASSEMBLEIA DISTRITAL 

COIMBRA 

Presidente- Guilherme Gonçalves de Oliveira 
Vice-Presidente- João Silvino Fernandes 

1 o Secretário- Adelaide Rodrigues Chaves 
2° Secretário- Saudade Rosa do Carmo Martins 

Ordem dos Médicos 

CONSELHO DISTRITAL 

Presidente- Fausto Afonso Pontes 
Voga is- João Joaquim Tinoco Torres Lopes 

- J oaquim Luís da Silva Borges 
- Júlio Gil Agostinho 
-Maria Helena Duarte Henriques Gou-

lão 

PLENARIO DOS CONSEL HO S REGIONAIS 

Delegados- Abílio Almeida Henriques 
- António Freire Lobo Vaz Pato 
-Augu sto Manuel Frias Barbosa Roxo 
-Carlos Manuel Couceiro Neto de Sousa 
-José Gama Ve iga Vieira 
-José Hen rique Dias Pereira 
- Lourenço José Oliveira Gonçalves 
- Manuel Luís Correia de Matos Seja 
-Virgílio Manuel Guerra dos Reis Nunes 

• 
DISTRITO MÉDICO DE AVEIRO 

MESA DA ASSEMBLE IA DISTRITAL 

Presidente- Amorim Rosa de Figueiredo 
Vice- Presidente- José Maria Lobo de Portugal Sanches 

de Morais R. Raposo 
Secretário- João Eduardo Cura Gomes Soares 
Secretário - J orge Manuel Carga de Pinho e Melo 

CONSE LH O DISTRITAL 

Presidente- Antídio das Neves Costa 
Vogais- Jorge Manuel Neves de Almeida 

-Jorge Cardoso do Vale Leite da Silva 
-Augusto Cancela de Amorim 
- António Júlio Correia Teixeira da Silva 

PLENARIO DOS CONSE LHO S REGIONAIS 

Delegado- António Augusto Faria Gome~ 

PROGRAMA DE CANDIDATURA 
DA DISTRITAL DE AVEIRO 

Colaboração com a Regional num espírito de conti
nuidade de acções para as bases e destas para a Regional. 
Auscultar as ansiedades de classe na sua implantação 
sóc io-profiss ional e labora l. 

11 

Promover a actualização científica dos Médicos do 
Distrito. procurando a realiza ção de reuniões descentra 
lizadas com a colaboração de especialistas credenciados. 

111 

Zelar pelos interesses da classe no campo da Segurança 
Social e Laboral. 
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IV 

Executar o estabelecido nos estatutos. 

Certifico que a presente fotocópia constituída por treze 
folhas está conforme o original e que o reproduz inte
gralmente. 

Maria de Lurdes Nogueira 

• 

DISTRITO Mi:DICO DE CASTELO BRANCO 

MESA DA ASSEMBLEIA DISTRITAL 
DE CASTELO BRANCO 

Presidente- Francisco António Morão de Paiva 
Sousa Chichorro 

Vice- Presidente- António Feio Neves da Gama 
1 o Secretário- Fernando Manuel Pitté Lema Monteiro 
2° Secretário- Manuel Diamantino Carmona Bicho 

CONSELHO DISTRITAL DE CASTELO BRANCO 

Presidente- Augusto José Araújo dos Anjos 
Vogais- Albano Antunes Oliveira 

- António José Mendonça Pires Antunes 
-António José Ramos Morgado 
-Mário Fernando Pombo Costa 

PLENÁRIO DOS CONSELHOS REGIONAIS 

Delegado- Jorge Manuel dos Santos Costa Reis 

PROGRAMA DE CANDIDATURA 
DA DISTRITAL DE CASTELO BRANCO 

Em traços gerais o nosso programa de acção será 
o de procurar o maior intercâmbio entre todos os colegas 
deste Distrito a fim de elevar o nível científico dos médicos. 
auscultar as suas necessidades profissionais e estabelecer 
melhores relações pessoais . 

Pensamos também que é importante despertar nos 
médicos o sentido de classe. para que todos possamos 
unir-nos na defesa dos interesses comuns. 

t então fundamental que todos sintam a presença 
viva da Ordem e para isso é necessária a nossa acção 
constante. 

Com esta finalidade iremos fazer reuniões periódicas 
divulgando simultaneamente as de carácter cientifico. 

Acreditamos que dois aspectos relevantes modificaram 
o regimen em que a classe médica vivia no Distrito até 
há pouco tempo. 

Um deles é o nosso Serviço Nacional de Saúde com 
a medicina convencionada e o outro. não menos impor
tante. foi a vinda recente dos policlínicas. 

Nestes campos o Conselho Distrital pensa dedicar-se 
quer por um lado esclarecendo os médicos das vantagens 
do novo regimen de saúde em Portugal. quer por outro 
dando uma especial atenção a este grupo de médicos 
com os seus problemas próprios. 

Continuamos a defender e para finalizar. que a Ordem 
deve ter funções sindicais. 
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Mário Fernando Pombo Costa 
Av. 1 o de Maio. n.0 89-2 .0 Dto.- Castelo Branco 
Cédula Profissional no 10016 

DISTRITO Mi:DICO DA GUARDA 

MESA DA ASSEMBLEIA DISTR ITAL DA GUARDA 

Presidente- Francisco José Pissarra de Matos 
Vice- Presidente- José Alvares Sousa Soares 

1 o Secretário- Raul Gil Saraiva 
2° Secretário- António Joaquim Santana 

CONSELHO DISTRITAL DA GUARDA 

Presidente- Silvano dos Santos Marques 
Vogais- Fernando José Alves Correia 

Higino Afonso da Fonseca 
José Martins das Neves 
Pedro Ernesto Teodoro Almeida Veiga 

PLENÁRIO DOS CONSELHOS REGIONAIS 

Delegado- Alberto Limão Vieira da Fonseca 
Oliveira 

PROGRAMA DE CANDIDATURA 
DA DISTRITAL DA GUARDA 

Constituirá preocupação fundamental de todos os 
membros propostos para os Corpos Dirigentes da Ordem 
dos Médicos do Distrito da Guarda a defesa dos interesses 
profissionais dos colegas e a defesa dos direitos da 
população do Distrito a uma melhor acção médica. 

Haverá ligação estreita com os Órgãos Regionais 
Centrais da Ordem dos Médicos de modo a haver uma 
integração em todas as acções destinadas a promover 
a melhoria do Sistema de Saúde a nível local e de todo 
o Pais. 

Como no período anterior. continuaremos a promover 
reuniões científicas de modo a poder ser feita uma 
reciclagem constante. 

Pela Lista proposta 

Si/vano dos Santos Marques 

• 
DISTRITO Mi:DICO DE LEIRIA 

MESA DA ASSEMBLEIA DISTRITAL DE LEIRIA 

Presidente- Jorge Daniel Madeira Proença de 
Almeida 

Vice- Presidente- José Lopes dos Santos Fael 
1.0 Secretário- Carlos Alberto Nunes Cordeiro 
2. 0 Secretário- Manuel Diamantino Marques Lopes 

CONSELHO DISTRITAL DE LEIRIA 

Presidente - Virgo lino Ferreira Cardoso 
Vogais- Armando Pereira Domingues Pedro 

- Asdrúbal Correia Teodósio 
. -Joaquim Manuel Policarpo 
-Raul Inácio Demóstenes Fernandes 

PLENÁRIO DOS CONSELHOS REGIONAIS 

Delegado- Fernando Alberto Lopes dos Sa ntos 

Ordem dos Médtc os 
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PROGRAMA DE CANDIDATURA 
DA DISTRITAL DE LEIRIA 

1) Participação activa em toda a problemática da Ordem 
dos Médicos. nomeadamente Serviços Médico 
-Sociais. Segurança Social. Carreiras Médicas. Exer 
cício de Medicina Livre. Deontologia. Medicina por 
conta de Outrem. Ensino e Educação Médica. 

2) Dinamização dos médicos do distrito médico de forma 
a apreciarem os assuntos da Ordem dos Médicos 
a nível distrital e comparticiparem nos de âmbito 
regional e nacional . 

• 

DISTRITO Mi:DICO DE VISEU 

MESA DA ASSEMBLEIA DISTRITAL DE VISEU 

Presidente- José Luís Lucena e Vale 
Vice- Presidente- José Joaquim Madureira Trindade de 

Oliveira 
1 o Secretário- José Alvaro Lopes da Cunha 
2° Secretário- Lurdes Marques dos Santos 

CONSELHO DISTRITAL DE VISEU 

Presidente- António Carlos dos Santos Laranjeira 

Vogais- Antón1o Augusto de Almeida 
- António Pinto Fernandes Pêga 
-José António Martins Portugal de 

Abreu 
-Rui Manuel Brito de Almeida Sacadura 

PLENÁRIO DOS CONSELHOS REGIONAIS 

Delegado- Rui José Neves Dias 

PROGRAMA DE CANDIDATURA 
DA DISTRITAL DE VISEU 

1 -Considerando a desmobilização existente dos mé
dicos. em virtude da pouca operacionalidade dos 
órgãos representativos; 

2- Considerando. no entanto. que nos dois últimos anos 
algo se fez de novo; 

3- Considerando a distribuição geográfica do Distrito; 
4- Considerando a convicção dos candidatos na 

possibilidade e necessidade de colaboração activa 
da nossa Ordem; 

PROPOMOS 

1 -Dinamizar a actuação dos médicos da sua Ordem ; 
2- Colaborar com o seu Conselho Regional; 
3- Estudar e equacionar os problemas de saúde 

Distritais. 

Pei'A Lista Proposta. 

António Carlos dos Santos Laranjeira 

Secção Regional do Norte 
TITULARES ACTUAIS 

LISTA A 
ASSEMBLEIA REGIONAL 

Presidente- Bernardo Maria Pereira Teixeira Coelho 
Vice-Presidente- José Bárbara Branco 

1 o Secretário- João Carlos Prazeres de Azevedo 
Franco 

2° Secretário- José Manuel Sanches Pinto Vascon 
celos 

CONSELHO REGIONAL 

-Alfredo José Correia Loureiro 
- António Fernando Bastos Lima 
- António Germano de Pina da Silva 

Leal 
- António José dos Santos Moreira 

da Silva 
- António Luís Abranches do Canto 

Moniz 
-Artur Manuel Osório Morais de Araújo 
-Carlos Fernando Vieira da Silva Torres 
- Davide Maurício da Costa Carvalho 
-José Guimarães dos Santos 
-José Luís Madeira Jorge Castedo 
-José Remísio de Castro Lopes 

Ordem dos Médicos 

CONSELHO DISCIPLINAR 

- António Queiroz Marinho 
-Daniel dos Santos Pinto Serrão 
-José Cardoso da Silva 
-Maria da Conceição Fernandes Mar-

ques 
-Oswaldo Ferreira Bonifácio 

CONSELHO FISCAL REGIONAL 

Presidente- Jacinto Adriano Ferreira Alves de 
Magalhães 

-Alvaro de Almeida Guimarães 
-José Carvalho de Oliveira 

ASSEMBLEIA REGIONAL 

Presidente- Bernardo Maria Pereira Teixeira Coelho 
Vice- Presidente- José Bárbara Branco 

1.0 Secretário- João Carlos Prazeres de Azevedo 
Franco 

2° Secretário- José Manuel Sanches Pinto Vas
concelos 
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ASSEMBLEIA DISTRITAL DO DI STR ITO MÉDICO 
DE BRAGA 

Presidente- João Afonso Brandão de A lmeida 
Vice-Presidente- Hélder da Costa Machado 

1° Secretário - J osé Li clnio Vieira Féli x 
2.0 Secretário- Nu no Barroso Martins Pacheco 

ASSEMB LEI A DISTRITAL DO DISTRITO MÉD ICO 
DE BRAGANÇA 

Presidente- Maria O/inda Lopes Montanha 
Vice- Presidente- Fernando António Neto Pires de 

Carva lho 
1.0 Secretário- Francisco José Calejo Pires 
z.o Secretário- José Hamilton Gera ides Coelho Ferro 

Beça 

ASS EMBLEIA DISTRITAL DO DISTRITO MÉDICO 
DO PORTO 

Presidente- Miguel de Macedo Teixeira 
Vice - Presidente- Nu no Berrance Correia de Abreu 

1° Secretário- Rui Manuel Pimenta da Costa 
2. 0 Secretário- Tiago Manuel Ferreira Delgado 

ASSEMBLEIA DISTRITAL DO DISTRITO MÉDICO 
DE VIANA DO CASTELO 

Pres idente- Alfredo Eduardo Lourenço Pinto 
Vice - Presidente- Manuel Martins Borlido Laranja 

1. 0 Secretário- António Jácome da Silva Ramos 
2.0 Secretário- Jorge Vieira de Lemos Pacheco Viana 

ASSEMBLEIA DISTRITAL DO DISTRITO MÉD ICO 
DE VI LA REAL 

Presidente- António Passos Coelho 
Vice-Presidente- Camilo de Matos Si lva de Araújo 

Correia 
1.o Secretário- Manuel António Cruz Gomes 
z.o Secretário- Manuel Romão Melo Brás de Ma

ga lh ães 

• 
CANDIDATOS 

DISTRITO MÉDICO DE BRAGA 

MESA DA ASSEMBLEIA DI STR ITAL 

Presidente- Victor Manuel Machado de Barros 
Vice - Presidente- Alvaro José de Matos Amorim 
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1.0 Secretário- Francisco João Matos Carne iro e 
Castro 

z.o Secretário- Joaquim de Araújo Faria Vi las Boas 

CONSELHO DISTRITAL 

-Agostinho José Ferreira Veloso 
-Fernando João Duarte Vieira Gomes 

de Sousa Alves 
-Germano Carl os de Amorim Cerq ueira 

PLENAR/0 DOS CONSELHOS REGION AIS 

Delegados- José Arma ndo Moscoso de Pimenta 
Fernandes 

-José da Silva M artins 

• 

DISTRITO DE BRAGANÇA 

MESA DA ASSEMBLEIA DI STRITA L 

Presidente- Maria O/inda Barrei ra Lopes Mon
tanha 

Vice-Presidente- Fernando António Neto Pires de 
Carvalho 

1° Secretário- Francisco J osé Calejo Pi res 
2. 0 Secretário- José Hamilton Gera ides Coelho Ferro 

CONSELHO DISTRITAL 

Presidente- António Francisco Urze Pires 
Vogais- António José Moreira Pires 

-José Aurélio Ferreira Mexedo de 
Carvalho Machado 

-Mário Augusto Rafael 
-Simão Carlos Silva 

PLENARIO DOS CONSELHOS REGION AIS 

Delegado- António Manuel Caiado Ferrão 

• 

DISTRITO MÉDICO DO PORTO 

MESA DA ASSEMBLEIA DISTRITAL 

Presidente - Miguel de Macedo Teixeira 
Vice-Presidente- Nuno Berran ce Correia de Abreu 

1.0 Secretário- Rui Manuel Pimenta da Costa 
2.0 Secretário- Tiago Manuel Ferreira Delgado 

CONSELHO DISTRITAL 

-Alberto Dom ingos Pinto de Castro 
-Carlos Augusto de Pina da Silva Leal 
-Luís Filipe Menezes Lopes 
- Pedro Graça Moura 
- Serafim Manuel da Rocha Guimarães 

PLENARIO DOS CONSE LHOS REGION A IS 

-Agostinho Guilherme Pinto de Andrade 
-Albino Aroso Ramos 
-Amadeu José de Campos Costa 
-Aníbal António Gil de Sousa Justi-

niano 
- António Fernandes de Oliveira Bar

bosa Ribeiro Braga 
- A ntónio Lourenço de Oliveira 

Ordem dos Médicos 



- António Luis Lobo de Morais Sarmento 
-Armando Franchini Corregedor da 

Fonseca 
- Belmiro dos Santos Patrício 
- Emídio Artur de Campos Fernandes 
-Eva de Miranda Xavier 
-Henrique José Ferreira Gonçalves 

Lecour de Menezes 
-João de Vasconcelos Castro e Melo 
-José Carlos Carrilho Vieira Santos 
-José Maria de Mesquita Montes 
-Maria Natália Pereira Fortuna de 

Oliveira 
-Pedro José de Castro Correia da Silva 
- Serafim António França Paranhos 

Gomes 

DISTRITO M~DICO DE VIANA DO CASTELO 

MESA DA ASSEMBLEIA DISTRITAL 

Presidente- Artur Jorge Barbosa Barrote 
Vice- Presidente- Manuel Martins Borlido Laranja 

1 o Secretário- Fernando Gonçalves Branco 
2. 0 Secretário- Jorge Vieira de Lemos Pacheco Viana 

CONSELHO DISTRITAL 

-João Alberto Serra Copeiro Granada 
-João António Pinto de Araújo Pimenta 
-José Cruchinho Pina da Silva Leitão 
-Manuel Joaquim Gonçalves Ribeiro 
-Manuel José da Costa 

PLENÁRIO DOS CONSELHOS REGIONAIS 

Delegado- José Maria Rodrigues de Carvalho 

• 
DISTRITO M~DICO DE VILA REAL 

MESA DA ASSEMBLEIA DISTRITAL 

Presidente- Sebastião Maria da Nóbrega Pinto 
Pizarro 

Vice- Presidente- José Borges Rebelo 
1. 0 Secretário- Ricardo de Vasconcelos Santos Moura 
2° Secretário- Francisco José de Azevedo Pires 

Areias 

CONSELHO DISTRITAL 

-Vicente Vaz Nicolau 
-José Lopes Vieira de Castro 
- Manuel de Sousa Seródio 

MEMBRO CONSULTIVO 

- José António Soares de Barros 

Ordem dos Médicos 

ELEIÇÕES 

Secção Regional do Sul 
ADIAMENTO 

Por motivo de erro técnico verificado na elaboração 
das listas dos Corpos Gerentes (Triénio de 1981 / 1983) 
dos órgãos Regionais e Distritais da Secção Regional 
do Sul da Ordem dos Médicos. são as eleições já mar
cadas para o dia 20 de Dezembro. transferidas para 
o dia 7 de Fevereiro de 1 981. nos locais e às horas 
a indicar oportunamente. 

Lisboa. 14 de Novembro de 1980. 

A Mesa da Assembleia Regional 
O Conselho Nacional Executivo 

NOTA: Mantêm-se as datas já anteriormente 
fixadas para as eleições do Presidente da Ordem 
dos Médicos e dos órgãos regionais e distritais 
das Secções Regionais do Centro e Norte. 

• 

Fundo 
de Solidariedade 
da Ordem 
dos Médicos 

Após concurso em que participaram 
algumas das mais importantes organizações 
do ramo, A ORDEM DOS MÉDICOS NOMEOU 
SUA AG~NCIA OFICIAL, PARA O ANO DE 
1980/81, A AG~NCIA CAPRISTANOS, VIA
GENS E TURISMO, S.A.R.l., em substituição 
da Agência Abreu. 

ATRAVÉS DESSA ESCOLHA COMPRO
METEU-SE AQUELA AG~NCIA A CONCEDER 
A ORDEM REGALIAS E FACILIDADES 
VARIAS NAS VIAGENS OU OUTRAS DAS 
SUAS ACTIVIDADES EM QUE PARTICIPEM 
MÉDICOS. ISTO INCLUI A ORGANIZAÇÃO 
DE CONGRESSOS OU OUTRAS MANIFES
TAÇÕES CIENTIFICAS OU APENAS SIM
PLES MANIFESTAÇÕES TURISTICAS. PARA 
ESTE EFEITO DEVERÃO OS MÉDICOS IDEN
TIFICAR-SE JUNTO DA AG~NCIA e sempre 
que possível comunicâ-lo à Ordem. 

ESSAS REGALIAS E FACILIDADES 
SERÃO UMA DAS BASES DO FUNDO DE 
SOLIDARIEDADE, CUJA IMPORTÂNCIA 
SERA DESNECESSARIO SALIENTAR. 

DADA A FINALIDADE SOCIAL E HU
MANA DESSE FUNDO, SOLICITA-SE A 
TODOS OS MÉDICOS QUE NÃO DEIXEM, 
SEMPRE QUE POSSIVEL E DURANTE 1980/ 
/1981, DE UTILIZAR AQUELES SERVIÇOS. 
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Defesa sócio-profissional 

SUBSIDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL 

Foi a Ordem dos Médicos surpreendida com 
o aparecimento do Decreto n. 0 496/80 de 20 de 
Outubro do corrente ano. no qual se afirma não ser 
permitida a atribuição cumulativa dos subsídios de 
Férias e de Natal. inclusivamente a nível da iniciativa 
privada. 

Acreditando que se trata de um lapso que o Governo 
não deixará de corrigir urgentemente pela injustiça 
que tal posição co nsagra. foi nesse sentido oficiado 
ao Ministro das Finanças e do Plano. defendendo-se 
a posição de que os subsídios de Natal e de Férias têm 
funções equiva lentes e quiseram representar de facto 
um va lor correspondente ao ordenado mensal. 
Daí que já consideramos incorrecto não ser. na Função 
Pública. possível acumular quer o subsídio de férias 
quer o subsídio de Natal. e ainda mais se caíra na 
incoerência de alguém que trabalhasse para o Estado 
em três empregos distintos de 2 horas (o que ainda 
por cima lhe acarretava tempo perdido). chegasse às 
férias ou ao fim do ano e recebesse apenas 1/3 do subsídio 
atribuído a outrem que trabalhasse o mesmo tempo, 
mas apenas em emprego único. 

Dadas as deficiências de estrutura do Sistema de 
Saúde que tem lançado os Médicos no pluriemprego 
(de que eles são mais vítimas do que culpados) será 
a Classe Médica uma das mais duramente atingidas por 
esta medida. 

Solicitou-se pois a revogação urgente da citada 
legislação sugerindo-se que seja claramente definido 
que subsíd ios de Férias ou de Natal são acumuláveis 
em qualquer circunstância. dado que eles representam 
definitivamente um va lor correspondente ao trabalho 
realmente prestado seja a que entidade for. parecendo 
lógico que o subsídios de Férias ou de Natal seja de facto 
correspondente ao ordenado mensalmente recebido. 

• 
MÉDICOS MUNICIPAIS 

Por ter sido detectado que algumas Câmaras 
Municipais continuavam a recusar-se a cumprir o precei
tuado no Estatuto do Médico no que diz respeito à 
remuneração dos Médicos Municipais e na sequência 
de outras acções já empreendidas e aqui oportuna
mente anunciadas. o Presidente da Ordem obteve 
enfim uma entrevista em Outubro passado. com o 
Ministro da Adm inistração Interna. na qual lhe expôs 
o problema. 

Posteriormente. e por solicitação do MAl. a Ordem 
forneceu-lhe uma lista das Câmaras em falta e dos respec
tivos Médicos prejudicados- que se transcreve no 
final desta nota. 

t com satisfação que se informa os interessados 
que por ofício de 11 de Novembro. o Senhor Ministro 
comunicou ter encaminhado pessoalmente o assunto 
para o Secretário de Estado da Administração Regional 
e Local com instruções no sentido de obter por parte 
das Câmaras Municipais em causa o conecto cumpri
mento do determinado no Estatuto do Médico. 
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Espera-se pois que a situação já esteja, neste 
momento. devidamente regularizada. 

« ... Aproveito para informar V. Ex• ter o assunto 
sido encaminhado. pessoalmente. para o Senhor Secre
tário de Estado da Administração Regional e Local 
que diligenciará obter o conecto cumprimento do 
determinado no Estatuto do Médico. pelas Câmaras 

Municipais em causa». 

Júlio Duarte de Sousa Ca laça. C. M. Silves 
João Alberto de Carvalho Ponte. C. M . Sousel 
Luís Filipe Vieira Lisboa. C. M. Li sboa 
Aníbal Alberto Teixeira. C. M. Cuba- Alentejo 
João Batista Mouro. C. M. Marvão 
Mário Beirão Vieira. C. M . Figueira Cast. Rodrigo 
Abílio Ferreira Machado. C. M. Vi la Pouca de Aguiar 
António Guerreiro Fernandes. C. M. Ermidas do Sado 
Oscar Câmara Pestana Costa Neves. C. M. de Almeirim 
A. Correia Alexandre. C. M. Leiria 
América Gonçalves Viana de Lemos. C. M. Lousã 
Raul Lima da Silva. e Joaquim Saraiva. C. M. Pedrógão 

Pequeno 
Carlos Alberto dos Santos Freitas. e José Cabral. C. M. 

Obidos 
Acácia Valente. C. M. Ovar 
Domingos Lourenço. C. M. Redondo 
José de Matos Fernandes. C. M. Ponte de Sor 
Luís Eduardo Canaveiras Menso. e A. Bandeira da 

Costa. C. M. Coimbra 
Raul Augusto de Carvalho Coelho. C. M. Moita 
J. A. Ponte e Sousa. C. M. Souse l 
Virgolino Ferreira Cardoso. C. M. Leiria 
J. Parada Monteiro. C. M. Barreiro 
José da Paz Rodrigues Pereira. e António Nicolau da 

Costa. C. M. Lagos 
Higino Duarte Casqui lho de Paiva Faria . C. M. Benavente 

• 
MÉDICOS DE BORDO 

A Ordem dos Médicos tomou conhecimento que 
em relação às actividades marítimas e em particular 
no que diz respeito às «Chamadas para Embarque». 
tal é feito através de uma Escala. que permite uma distri
buição justa e equilibrada. 

Nesta conformidade. a Ordem oficiou à Capitania 
do Porto de Lisboa solicitando a lista dos Médi c< ' '"" 
possuem cédula marítima e se encontram devidamente 
inscritos naquele Organismo na medida em que só 
perante o não interesse desses médicos. será legítimo 
que seja contratado um outro que não tenha a respectiva 
cédu la. 

Publica -se a seguir a aludida re lação sugerindo-se 
a todos os eventuais interessados que contactem 
a Ordem . 

Luís Carlos de Matos 
Manuel Torquato Viana de Mira 
Amadeu Carvalho de Almeida 
José Manuel Duarte Júnior 
Fernando Maia dos Santos Neto 
José Alberto Gaspar Antunes 

Ordem dos Médicos 
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Delfim Martins Pratas 
Alfredo Mendonça Oliveira 
António Azevedo Albergaria Martins 
Abflio Brito Canhão 
José Maria Tavares de Matos 
José Nunes Bento Xambre 
Guilherme Couvreur de Oliveira 
Luís Nuno dos Santos de Magalhães Correia 
Agostinho Maria Ribeiro 
Augusto Vitorino dos Santos 
Aníbal Teodemiro Borges 
Joaquim José Gregório Baltazar 
António Martinho do Rosário 
António Carrilho de Vilhena 
José de Sousa Machado 
Orlando Rodrigues Macedo Costa 
Evaristo Pestana Marques 
Domingos José Dias 
Fernando Simões Estima 
Rui Augusto Machado Cardoso 
Nuno Denis de Afonso Ribeiro 
Luís Filipe Cansado Tavares 
Rui António Coelho Ferreira de Carvalho 
Armindo Tavares dos Santos 
Caetano Firmino Velhinho Condeça 
Júlio César Videira 
António Vaz Gamboa 

Jorge Rabaça Correia Cordeiro 
Francisco Mendes Tengarrinha 
José Maria de Vasconcelos Pinto da Cunha 
António de Matos Lopes Ferreira 
Armando de Almeida Sampaio 
Abel de Macedo Salazar Carreira 
Gonçalo João Soares de Albergaria de Azevedo 

Gomes 
Mário Ange lina Cascalho 
Armando de Almeida Gonçalves 
Mário Reis Lopes 
Fernando Courado Miravant Tavares e Almeida 
Alei ndo Fruta do Fragoso 
José Teixeira Machado Maranhas 
Egas do Vale Santos 
José Caria Mendes 
Luís Jorge Caldeira Inácio da Silva 
José João Gomes de Oliveira 
Francisco de Jesus Azevedo 
António Manuel Vieira de Figueiredo Leite 
Bernardo da Veiga Gil da Fonseca Pinheiro 
Armindo Saturnino Pinto Figueira da Silva 
Alcino da Silva Casimira 
Manuel Cândido Antunes Pereira 
Rui José Gomes de Brito 
António Jorge Flores Brito 
José Manuel Saraiva Cordeiro 
Nuno António Canova de Magalhães Xavier 
lrnaud Pinto Sanfins 
Pedro Manuel da Silva Bernardo Gonçalves 
Rui Cabral de Sampaio 
João Francisco da Silva Tavares 
João Alcindo Pereira Martins e Silva 
José Augusto Barre iros da Costa Braga 
Eurico Abelard Sarmento Morais 
Manuel Ferreira Sarafana 
Francisco Alvaro Espírito Santo Lopes 
António Dulcidónio Zacarias Menino Jesus Barros 

Dias 
Artur Gameiro Alves dos Santos 
Manuel Eduardo Gomes Pinto 
José Luís Castro Rodrigues 
José Ventura de Almeida 
Sérgio Magro dos Reis 
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Defesa da ética 
e direitos do doente 

SEGREDO PROFISSIONAL 

Face à carta recebida da Dr• Isabel do Carmo 
a Ordem dos Médicos enviou ao Ministro da Ju sti ça 
a seguinte carta: 

«Foi esta Ordem dos Médicos alertada para o 
facto de. com certa frequência os guardas que acompa 
nham os presos que se deslocam a consultas médicas. 
pretenderem estar presentes durante os exames. Tal 
atitude contraria frontalmente um direito humano elemen
tar e uma regra básica da ética médica. direito inalienável 
do doente. e que é o sigilo profissional. 

Não se pode ver qualquer justificação para este 
atropelo das regras e direitos. mesmo sob o pretexto 
duma maior segurança e controlo dos presos. 

Solicita-se a V. Ex.• que sejam dadas instruções 
rigorosas e urgentes para que. em nenhuma circuns
tância. os guardas prisionais ou outras entidades depen
dentes do seu Ministro. violem o preceito do segredo 
profissional . mantendo-se a relação médico-doente sem 
qualquer tipo de interferências. seguros que só por 
desconhecimento de V. Ex• tais situações têm ocorrido.» 

• 

LIBERDADE DO MI:DICO 
-DIREITO DO DOENTE 

O Conselho Nacional Executivo reafirma a doutrina 
de «que qualquer médico é livre de sugerir ao seu doente 
a entidade prestadora de cuidados de que ela possa 
necessitar. direito que não pode nem deve ser cerceado. 
Tal princípio. aceite no respeito das normas éticas da 
profissão. aplica -se universalmente. quer na clínica 
livre. ou regime de convenção ou qualquer outra orgânica 
de prestação de cuidados de saúde». 

PRI:MIO NACIONAL DE MEDICINA 

A Ordem dos Méd icos na sua missão de valorizar 
os elementos da Classe e promover o avanço dos 
conhecimentos médicos. decidiu instituir o «Prêmio 
Nacional de Medicina» no valor de Esc.: 50 OOOSOO 
destinado a galardoar um dos trabalhos apresentados 
no IV Con gr "~'u dcional de Medicrna. há pouco 
realizado . 

Para além deste. o Laboratório Wyeth- Pasteur 
instituiu um outro prêmio no valor de Esc.: 40 000$00. 
destinado ao segundo melhor trabalho apresentado. 

O Júri é composto pelos elementos do Conselho 
Nacional de Ensino e Educação Médica. 
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Especialidades Médicas 

EXAMES PARA OBTENCÃO 
DO TÍTULO . 

O Conselho Nacional Exe
cutivo decidiu que em 1981 se 
mantenham em vigor os Tempos 
de Treino previstos para 1980 
e que constam do mapa junto. 

Especialidade 

Anatomia Patológica ...... . .. ... . 
Anestesiologia ...... . .... . . 
Cardi o logia 
Cirurgia ....................... . 
Cirurgia Pediátrica 
Cirurgia Plástica e Reconstrutiva 
Cirurg ia Toráxica ...... .... . . 
Dermatovenereo log ia 
Doenças Tropicais .. ....... . .. . . .. .. .. . . . . . 
Endocrino logia -nu li I C,. aO 

Estomatologia . 
Fi siatria .......... . 
Gastreterologia ....... ..... . 
Generalista . 
Ginecologia e Obstetrícia . 
Medicina In terna ............... .. 
Medicina Nuclear ................... .. 
Medicina do Trabalho 
Neurocirurgia . 
Neurologia. 
Oftalmologia 
Ortopedia ................... .. 
Ottorrinolaringologia .............. . 
Patologia Clínica ...... ... .. ...... . . .. .. . . ... .. 
Pediatria ...... .. . .. .. .......... . .. . 
Pedops iquiatria ..... . . ........... . ..... .. . 
Pneumotisio logia ..... ... ... . ......... . .. ... .. . 
Psiqu iatria . .. .. ...... . . .... ....... ...... .. . 
Radiodiagnóstico ..... .... ... .. . .. . ... .. ... . 
Radioterapia ...... .. .. .. .. ... .... .. . ... . .. .. . 
Reumatologia .. . ... ...... ............. .... . 
Urologia ........... ... . ... .... ...... .... ... . .... . 

• 

Período 
de 

Formação 

5 anos 
4 anos 
4 anos 
5 anos 
6 anos 
5 anos 
6 anos 
4 anos 
3 anos 
4 anos 
3 anos 
4 anos 
4 anos 
3 anos 
5 anos 
4 anos 
4 anos 
3 anos 
5 anos 
4 anos 
4 anos 
5 anos 
4 anos 
4 anos 
4 anos 
4 anos 
4 anos 
4 anos 
4 anos 
4 anos 
6 anos 
5 anos 

DISPENSA DE COMPAR~NCIA DO SERVIÇO 
NOS S.M.S. PARA EFEITOS DE EXAMES 

Informam-se todos os Colegas de que após dili
gências efectuadas pelo Co nse lho Nacional Executivo 
da Ordem. não será exigida aos médicos do corpo clínico 
dos Serviços Médico-Sociais que tenham necessidade 
de ser dispensados de comparência ao serviço por motivos 

de exame de Especialistas na Ordem dos Médicos. que 
a comunicação seja feita com a antecedência superior 
a 8 dias (anteriormente era ex igido o prazo de 3 semanas). 
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PARECER DO CNE 
SOBRE NEUROFTALMOLOGIA 

Esta Ordem dos Médicos entende que a Neuroftal
molog ia não deve exist ir como lugar of icia l dos Quadros 
Hospita lares dado que não é especialidade reconhecida 
pela Ordem dos Médicos. 

Tal facto não invalida que dentro de um Serviço 
de Oftalmologia um ou mais dos seus membros se 
dediquem a um sector de Neuroftalmologia . 

É consenso que a Neuroftalmologia é uma das 
várias valências que deve exist ir em qualquer Serviço 
de Oftalmologia. pois é apenas um dos capítulos. 

O médico que deseje dedicar -se- lhe deve de ter 
completado a sua Especialidade de Oftalmologia e 
integrar-se no Quadro de um Serviço dessa Especialidade 
sem prejuízo do seu destacamento para outro Serviço 
Hospitalar. de acordo com os Orgãos de Di recção 
Hospitalares sob parecer da sua Direcção Médica. 

Para exercer funções de Neuroftalmologia deve 
possuir-se para além daquele títu lo na «Especialidade 
Base» um estágio de pelo menos 1 ano na área das 
Ciências Neurológicas. sendo 3 meses em Neurocirurgia 
e 9 meses na Neurologia Médica. 

Esta Ordem entende que os lug ares de Especialidade 
de Neuroftalmologia eventualmente existentes em qua
dros hospitalares devem ser substituídos por lugares de 
Oftalmologistas desses mesmos hospitais. 

para acesso ao grau de Chefe de Clínica e exercício 
de funções de Neuroftalmologista. deverá o candidato 
dedicar-se a esse sector da M edici na. na qualidade de 
Especialista. há pelo menos 3 anos . 

• 
CURSO DE POST-GRADUAÇÃO 

Organizado pelo Serviço de Medicina li - Centro 
de Gastrentero log ia- da Facu ld ade de Medicina de 
Lisboa- Hospi tal de Santa Maria. realizar-se-á a 13 
e 14 de Feverei ro próximo. o 11 Curso de Actualização 
em Doenças do Fígado. com a participação de Hans 
Popper. do Mount Sinai School of Medicine. Nova 
Iorque. Dame Sheila Sherlock. do Royal Free Hospital. 
de Londres e J. P. Benhamou. do Hosp ital Beaujon. 
de Paris . 

A iniciativa. que terá lug ar no Anfiteatro 2 da 
Fundação Calouste Gulbenkia n. dese nrolar-se-á de acordo 
com o segui nte programa : 

Dia 13. das 9.00 às 13.00 horas- Tumores do 
fígado e das 14.30 às 17 .00 horas. Hepatites . 

Dia 14. com horário idêntico. Cirrose hepática e 
Casos Clínicos. 

Por ocas ião deste Curso. serão impostas as insígnias 
Doutorais Honoris Causa. da Universidade Clássica de 
Li sboa. aos Profs. H. Popper e Shei la Sherlock. 

As inscrições. bem como quasquer outras infor 
mações. deverão ser endereçadas para o Centro de 
Gastrentero log ia- Serviço de M edicina 11 . Hospital de 
Santa Maria (telefone 76 01 11 ). 

Ordem dos Médicos 



Lugares a concurso 
CONCURSO EXTRAORDINARIO 
PARA OFICIAIS M~DICOS 
DO QUADRO PERMANENTE DO EX~RCITO 

Solicita- nos o General CEM E a publicação do 
pré-aviso de um concurso extraordinário para oficiais 
Médicos (Esp.) do Quadro Permanente do Exército. 
cujo aviso definitivo será oportunamente publicado 
no Diário da República. e divulgado através dos jornais 
diários e dos órgãos de Comunicação Social. Este 
concurso será aberto para as seguintes Especialidades: 

-Anestesia e Reanimação 
-Cirurgia Cárdio.Toráxica 
-Cirurgia Geral 
- Dermatovenereologia 
- Estomatologia 
- Fisiatria 
-Ofta lmologia 
-Ortopedia 
-Patolog ia Clínica (Análises Clínicas) 
- Pneumologia 
- Radi odiagnóstico 
-Neurologi a 
-Urologia 

Espera-se que todos os interessados estejam atentos 
aos Órgãos de Comunicação Social. e no que se refere 
a este concurso. 

• 
PROBLEMAS MILITARES RESOLVIDOS 

Por lapso dos interessados. aconteceu que nume
rosos médicos policlfnicos foram chamados para iniciar 
no dia 1 de Setembro. o seu Serviço Militar. 

Tal facto ficou a dever-se a que. se bem que dentro 
dos prazos legais tenham pedido adiamento de incor-

poração para concluir o estágio policlínica e tenham 
entregue a respectiva certidão de licenciatura passada 
pela Universidade. se esqueceram de entregar documento 
comprovativo da frequência do Estágio policlínica. 

Alertada para tal facto pelos Colegas em questão. 
entrou a Ordem em contacto com o Estado Maior do 
Exército. solicitando que fosse concedido adiamento 
da sua incorporação. a realizar logo após terem terminado 
o referido Internato. frizando-se que esses médicos 
pretendiam. não a isenção do Serviço Militar. mas sim 
o seu adiamento. a fim de evitar os gravosos prejuízos 
que acarretaria para a sua Carreira Profissional a incor
poração feita desde já. Como alternativa. caso a anterior 
não fosse viável. propôs-se que os Co legas em questão 
se apresentassem no dia 1 de Setembro. mas que lhes 
fosse conced ida li cença registada para finalizarem o 
Estágio Policlínica. iniciando-se a recruta apenas a partir 
da finalização deste- solução que foi posteriormente 
aceite pela instância militar. 

Do Estado Maior do Exército foi recebido o ofício 
que se transcreve: 

«Sobre o assunto do ofício em referência. tenho 
a honra de informar V. Ex.• de que os recrutas médicos 
que não comprovaram as suas habilitações literárias 
e a quem competiu a incorporação no zo T/CGM/80. 
após efectuarem a sua apresentação na unidade de 
destino, desde que declarem possuir a parte escolar 
completa do curso de Medicina ou frequência no P1 ou 
P2. entram imediatamente de licença registada até 
à co nclusão do P2. 

Assim. os recrutas nas condições acima citadas 
terão de comprovar, nas suas Unidades, as declarações 
prestadas. 

Mais informo V. Ex• de que as Unidades onde os 
supracitados recrutas foram incorporados têm já conhe
cimento do procedimento a adaptar.» 

Alegramo-nos pois. por mais uma vez. a Ordem ter 
actuado com pleno êxito no âmbito da defesa sócio
-profi ssional dos Médicos. contemplando-se assim legí
timos e justos interesses. 

Convencões- Protocolo 
I 

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

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 Radiodiagnóstico ou Radioterapia da 
Ordem dos Médicos. 

Efectivamente, a capacidade de actuação dos Serviços 
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 Comissão lnstaladora e a Ordem dos 
Médicos, representada pelo Presidente do seu Conselho 
Nacional Executivo celebram, ao abrigo do despacho do 

Ordem dos Médicos 

Secretário de Estado da Saúde de 24 de Junho de 1980, 
uma Convenção. nos seguintes termos, da qual fazem parte 
integrante os anexos abaixo indicados : 

- A Nomenclatura Médica Nacional de Radiodiagnós
tico ou Radioterapia e respectivas tabelas (anexo 1). 

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

-A Norma de Adesão (anexo 111) . 

CONVENÇAO PARA ESPECIALISTAS DE 
RADIODIAGNÓSTICO E RADIOTERAPIA 

ARTIGO 1o 

A presente Convenção é outorgada pelos Serviços 
Médico-Sociais e pela Ordem dos Médicos e destina-se a 
assegurar cuidados de saúde do âmbito do Radiodiagnóstico 
ou da Radioterapia aos -utentes dos Serviços Médico-Sociais . 

31 



ARTIGO 2o 

1. Só podem aderir à presente Convenção. ficando 
abrangidos pelas suas cláusulas, as entidades sin 
gulares ou colectivas que o solicitem e cuja idonei
dade seja formalmente atestada pela Ordem dos 
Médicos que pode retirá-la logo que se verifique 
incumprimento das regras que deram lugar ao seu 
reconhecimento . 

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 30 

As prestações de cuidados de saúde abrangidas por 
esta convenção são as constantes da Nomenclatura Médica 
Nacional de Radiodiagnóstico ou Radioterapia anexa a esta 
Convenção. 

ARTIGO 4° 

A integração ou eliminação de exames da Nomenclatura 
Médica Nacional . referida no artigo anterior compete à 
Comissão de Controlo Nacional prevista no n° 33 desta 
Convenção. precedendo parecer científico e técnico da 
Ordem dos Médicos. 

ARTIGO 5o 

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

ARTIGO 6° 

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

ARTIGO 7o 

Os médiéos convencionados devem actuar no domínio 
do Radiodiagnóstico e da Radioterapia com total indepen
dência. no integral respeito dos princípios que regem o 
exercício profissional. de molde a que os utentes beneficiem 
de cuidados de saúde de qualidade. 

ARTIGO 8° 

Os Serviços Médico-Sociais 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 9° 

Os médicos convencionados podem solicitar ao médico 
assistente informações clínicas complementares em ordem a 
valorizar o diagnóstico ou a terapêutica . bem como propor a 
prescrição de outros exames de Radiodiagnóstico para 
esclarecimento completo das situações clínicas em estudo . 

32 

ARTIGO 10o 

Os médicos convencionados obrigam-se a cumprir os 
programas de controlo de qualidade. que venham a ser 
adaptados e bem assim a ace1tar inspecções quando neces
sárias . 

ARTIGO 11 ° 

Os programas de controlo de qua lidade. as inspecções. 
o reconhecimento prévio da idoneidade e a definição da 
capacidade de atendimento de cada unidade prestadora de 
cuidados de saúde competem à Ordem dos Médicos . 

ARTIGO 12 o 

1. Exc lusivamente para os efeitos previstos no artigo 
anterior. será criado um fundo. proveniente de uma 
taxa a incidir sobre a facturação. da responsabi 
lidade. em partes iguais. dos Serviços Médico
-Sociais e dos médicos convencionados . 

2 . O valor da taxa e as normas da gestão do fundo 
serão objecto de despacho do Secretário de Estado 
da Saúde. ouvida a Comissão de Controlo Nacional. 

ARTIGO 13o 

Os médicos convencionados comprometem-se a pro
porcionar aos utentes dos Serviços Médico-Sociais as 
melhores condições de atendimento e a não estabelecer 
qualquer tipo de discriminação em função do seu estatuto. 

ARTIGO 14 o 

1. Os médicos convencionados não poderão marcar 
exames. estudos ou tratamentos em prazo superior a 
15 dias. contados a partir da data da apresentação 
dos utentes. excepto tratando-se do aparelho diges
tivo . urinário e mamário, casos em que o prazo é 
dilatado para 30 dias . 

2. Nas situações de urgência devidamente compro
vada . os exames deverão ser realizados imediata 
mente até ao limite de 2 por dia . 

ARTIGO 150 

O pra zo máximo de entrega de resultados ou relatórios 
é de 8 dias úteis após a execução do exame radiológico. 
excepto para os exames que. por condições técnicas espe
cíficas. imponham maior prazo. 

ARTIGO 16o 

O prazo de validade das prescrições de exame é de 1 O 
dias. contados a partir da data de prescrição. 

ARTIGO 17 0 

Os resultados 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 18o 

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

2. Exceptuam-se os casos previstos no no 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 ultrapassado_s os prazos de 
validade 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 ou tratamentos requi 
sitados. nos termos da Nomenclatura Médica 
Nacional de Radiodiagnóstico ou Radioterapia. 

ARTIGO 19.o 

As interrupções de actividade. seja qual for a sua natu
reza. não podem exceder um total de 90 dias por ano e 
devem ser comunicadas à Comissão de Controlo. desde que 
se encontre salvaguardada a prestação de cuidados de 
saúde de Radiologia a nível local. 

ARTIGO 20o 

Nos casos em que as entidades prestadoras dos cui
dados de saúde não tenham condições técnicas para a 
execução de alguns dos exames prescritos numa requisição. 
devem solicitar a colaboração de outra entidade conven
cionada que a substitui na responsabilidade da execução do 
exame. 

ARTIGO 210 

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

ARTIGO 22o 

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 respeito. 

ARTIGO 23o 

Os Serviços Distritais dos Serviços Médico-Soc iais 
devem proceder à conferência e pagamento das factura s no 
prazo máximo de 50 dias. a contar da data da sua apre
sentação. 
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ARTIGO 24o 

As divergências de facturação apenas suspendem os 
pagamentos correspondentes aos exames em que tais 
divergências se verifiquem até que sejam reproduzidos os 
esclarecimentos ou feitas as correcções devidas. 

ARTIGO 29o 

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 . 

ARTIGO 25o 

Os Serviços Médico-Sociais comprometem-se a não 
recorrer aos serviços de outras entidades em substituição 
das que são objecto desta Convenção exceptuando-se os 
Serviços de Radiologia dos Serviços Médico-Sociais . exis
tentes à data da assinatura da presente Convenção. e bem 
assim os serviços do Estado aos quais seja possível recorrer 
no âmbito do radiodiagnóstico ou radioterapia . 

ARTIGO 26o 

A apreciação das violações desta Convenção que envol
vam aspectos de natureza científica. técnica . deontológica 
ou profissional. é da competência da Ordem dos Médicos. a 
qual deve exercer competente poder disciplinar . 

ARTIGO 27o 

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

ARTIGO 28o 

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. sem pre
juízo do disposto no artigo seguinte . 

ARTIGO 3Qo 

Os médicos. já contratados e que adiram à Convenção. 
é concedido o prazo de 2 para adquirir o~ meios técnicos e 
instrumentais necessários quando deles não disponham. 

ARTIGO 31o 

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 2o 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. 
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ARTIGO 32o 

1. O coeficiente (K2) unitário para os custos técnicos é 
de 50$00 até 31 de Dezembro de 1980. 

2. O coeficiente (K 1) unitário dos actos médicos é 
fixado em 50$00. 

ARTIGO 330 

Tendo em vista uma Nacional execução da Convenção é 
criada uma Comissão de Controlo com a composição. atri
buições e condições de funcionamento definidas no res
pectivo regulamento. 

ARTIG O 34o 

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. 

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 
33° da Convenção celebrada entre os Serviços Médico
Sociais e a Ordem dos Médicos. no domínio do Radlo
diagnóstico e Radioterapia. tem a seguinte constituição: 

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

b) Dois Radiologistas em representação 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 . 
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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 
vio lações de natureza jurídico-administrativa das 
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 Radiodiagnóstico ou 
Radioterapia ; 

f) Manter permanentemente actualizada uma carta 
sanitária geral dos médicos especialistas conven
cionados bem como das instalações radiológicas ; 

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

h) Coordenar as interrupções temporárias das uni
dades de Radiologia ; 

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

i) Intervir no processo de revisão periódica da Con
venção. bem como discutir e propor à aprovação 
governamental o valor da unidade/conta ; 

I) Reconhecer a capacidade de atendimento das uni 
dades de Radiologia definida pela Ordem dos 
Médicos. 

ARTIGO 5o 

A Comissão Nacional reunirá mensalmente ou mediante 
convocatória do Presidente com quinze dias 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 tomadas. por 
maioria de votos. no prazo máximo de trinta dias sobre a 
data em que as matérias lhe forem apresentadas . 

ARTIGO 7o 

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

ARTIGO go 

A Comissão 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. 

Ordem dos Médicos 



NORMA DE ADESÃO Mais declara que possui a capacidade de atendimento 
para utentes/dia. e cujo horário de atendimento 
é de ___ h a ___ h. 

(Nome) _______________________________ ___ 

(Data) ------------------------------------
Médico Especialista membro dos Colégios de Especialistas 
de Radiodiagnóstico e/ou Radioterapia da Ordem dos 
Médicos. portador da cédula profissional n.o _____ _ (Assinatura reconhecida)-------------
residente em ________________ ___ 

e proprietário/ responsável da unidade de radiologia . sita 
na ____________________ ___ 

Concelho de----------- declara aceitar as 

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

Lisboa. 

condições contratuais estabelecidas na Convenção entre os 
Serviços Médico-Sociais e a Ordem dos Médicos no domínio 
do Radiodiagnóstico e/ou Radioterapia. 

O PRESIDENTE DO COLtGIO DE ESPECIALISTAS 
DE RADIODIAGNOSTICO E/ OU RADIOTERAPIA 

RADIODIAGNÓSTICO 

Código Designação K1 + K2 K 
01 

APARELHO DISGESTIVO 

0.1001 Abdómen simples - 1 incidência 2 7,5 9,5 
0.1002 - 2 incidências 2 13.5 15.5 
0.1101 Colangiografia endovenosa (excluindo estudo tomográfico) 6 21 27 
0.1111 Colangiografia endovenosa c/ perfusão (excl. estudo tomográfico) 6 21 27 
0.1201 Colecistografia 6 10,5 16,5 
0 . 1202 Colecistografia - 2 incidências + compressão doseada + prova 

de Boyden 6 13.5 19.5 
0.1003 Dentes - filme intrabucal oclusal 1 1.5 2,5 
0.1004 Dentes - filmes intrabucais - cada fi lme 1 0.75 1,75 
0 . 1005 Dentes - ortopantomografia facial 2 19,5 21 ,5 
0.1006 Dentes todos 2 21 23 
0.1301 Duodenografia hipotónica 6 13.5 19,5 
0.1302 Esófago 6 16,5 22,5 
0.1303 Estômago e Duodeno 6 18 24 
0.1007 Faringe e Laringe - 1 incidência 3 ·3 6 
0.1008 Fígado simples - 1 incidência 2 3 5 
0.1009 - 2 incidências 2 9 11 
0 . 1304 Intestino delgado, trânsito 6 45 51 
0.1305 Intestino grosso (clister opaco) 6 27 33 
0 . 1306 Intestino grosso, clister opaco c/ prova de esvaziamento e duplo 

contraste 6 36 42 
0 . 1307 Intestino grosso. por ingestão. trânsito intestinal 6 22,5 28,5 
0 . 1010 Pescoço, partes moles - 1 incidência 2 4,5 6.5 
0 .1308 Região ileo-cecal ou ceco-apendicu lar 5 13,5 18.5 

APARELHO RESPIRATÓRIO E CIRCULATÓRIO 

02001 Tórax . pulmões e coração - 1 incidência 2 4,5 6.5 
0.2002 - 2 incidências 2 12 14 
0 .2003 - 3 incidências 2 16,5 18.5 
0.2004 - 4 incidências 2 21 23 

APARELHO URINÁRIO 

0.3001 Bexiga simples - 1 incidência 2 3 5 
0.3002 Rins simples - 1 incidência 2 7,5 9.5 
0.3003 - 2 incidências 2 13.5 15,5 
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Código 
01 

0.3101 
0 .3102 
0.3103 
0.3164 
0.3105 

04001 
04002 
04003 
04004 
04005 

05101 
0.5201 
0.5001 
0.5202 
0.5203 
0.5204 
0.5205 
05206 
0.5207 
0.5208 
0.5002 
0.5003 
0.5209 
0.5004 
05005 
0.5006 

05077 

0.5008 

0.5009 
0.5010 
0.5011 
0.5012 
0.5210 
0.5013 
05211 

0.6101 
0.6001 
0.6102 
0.6002 
0.6003 
0.6004 

0.7101 
0.7102 
0.7108 
0.7103 
0.7104 
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Designaçio 

Urografia endovenosa 
Urografia endovenosa minutada 
Urografia endovenosa c/ filme pós-micciona l 
Urografia endovenosa + película de pé ou filme tardio 
Urografia endovenosa com perfusão (excluído o estudo tomográfico) 

ECOTOMOGRAFIA 

Abdominal 
Ginecologia 
Obstetrícia 
Renal e supra renal 
Tiroideia 

EXAMES ESPECIAIS 

Artropneumografia do joelho, incluindo punção 
Broncografia -cada incidência (só radiologia) 
Cálculos salivares. filme simples - 2 incidências 
Cistografia com duplo contraste. excluída a algaliação - 3 incidências 
Cistografia. excluída a algaliação - 3 incidências 
Colangiografia per-operatória 
Dacriocistografia (excluída a introdução do contraste) 
Espleno-portografia (excluído o custo cirúrgico) 
Fistulografia 
Flebografia 
Gravidez - 1 incidência 

- 2 incidências 
Histerosalpingografia (excluída a aplicação do histerógrafo) 
Idade óssea fetal - 1 incidência 
Intensificação de imagens 
Localização e extracção de corpos estranhos sob controlo radioscópico 
(radiocirurgia) 
Localização de corpos estranhos intraoculares por meio de 4 imagens 
em posições diferentes 
Localização de corpos estranhos intraoculares p/ método de Comberg 
(lente de contacto) 
Macrorradiografia - 1 incidência - preço da região + 
Medição dos membros inf . c/ filme extra-longo 
Medição dos membros inf . por sectores articulares 
Microrradiografia (película 10 X 10) 
Pielografia ascendente unilateral . excluído o cateterismo 
Radiografia estereoscópica - preço da região + 
Uretrografia retrógrada (excluindo a introdução do contraste) 

EXAMES MAMÁRIOS 

Galactografia. cada lado 
Mamografia - 4 incidências. 2 de cada lado 
Ouistografia gasosa. cada lado 
Termografia das áreas mamárias 
Xerorradiografia mamária bilateral - 2 incidências de cada lado 
Xerorradiografia mamária unilateral - 2 incidências 

NEURO-RADIOLOGIA 

Angiografia da carótida externa - por punção percutânea 
Angiografia por cateterismo da humeral ou femural - da fossa posteriór 
Angiografia por cateterismo da humeral ou femural - dos 4 vasos 
Angiografia cerebral - por punção percutânea da carótida 
Angiografia cerebral - por punção percutânea das 2 carótidas 

K1 + K2 K 

6 30 36 
6 51 57 
6 31,5 37 ,5 
6 33 39 
6 30 36 

20 31.5 51.5 
20 15 35 
20 15 35 
20 31.5 51.5 
20 15 35 

8 30 38 
3 6 9 
3 9 12 
4 10.5 14,5 
4 7.5 11.5 
4 9 13 
4 6 10 
6 63 69 
6 10.5 16,5 
6 16,5 22.5 
2 7,5 9.5 
2 13,5 15.5 

10 22.5 332,5 
2 7.5 9,5 

9 9 

10 15 25 

10 7.5 17,5 

10 13.5 23,5 
6 6 

6 10.5 16.5 
6 9 15 
0.5 0.75 1.25 
6 9 15 

3 3 
4 9 13 

11 25.5 36.5 
10 25.5 35,5 
11 19.5 30.5 
10 21 31 
10 25,5 35,5 
10 9 19 

40 75 115 
40 210 250 
40 210 340 
40 120 160 
40 165 205 
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Código Dealgnaçi o K1 + K2 K 
01 

0.7105 Angiografia da fossa posterior - por punção percutãnea da vértebra 40 165 205 
0 .7106 Angiografia medular 40 210 250 
0 .7201 Flebografia orbitária por punção da veia frontal 40 97,5 137,5 

Note: Inclui-se neste exame o estudo do seio cavernoso ou do golfo jugular . 

0 .7301 Mielografia com contraste gasoso incluindo punção e injecção de 
contraste negativo 40 165 205 

0 .7107 Mielografia com contraste positivo. incluindo punção e registo 
manométrico do L.C.R. 40 52.5 92. 5 

0 880 8 E ARTICULAÇ6E8 

0 .8001 Anca - 1 incidência 2 4 .5 6.5 
0 .8002 - 2 incidências 2 9 11 
0 .8003 Antebraço - 2 incidências 2 4.5 6.5 
0 .8004 Articu lações temporo·maxilares. boca aberta e fechada 2 12 14 
0 .8005 Bacia - 1 incidência 2 6 8 
0 .8006 Braço - 2 incidências 2 5 8 
0 .8007 Buracos ópticos 2 10.5 12.5 
0 .8008 Calcâneo - 2 incidências 2 3 5 
0 .8009 Charneira occipito·atloideia - cada incidência 2 4 ,5 6.5 
0 .8010 Clavícu la - cada incidência 2 3 5 
0 .8011 Coluna Cervical - 2 incidências 2 4 ,5 6.5 
0 .8012 Coluna Cervical - estudo funcional - 4 incidências 2 13.5 15.5 
0 .8013 Coluna cérvico·dorsal. :.!ona de transição - 2 incidências (frente oblíqua) 2 7 .5 9.5 
0 .8014 Coluna Coccígea - 2 incidências 2 7 .5 9.5 
0 .8015 Coluna dorsal - 2 incidências 2 12 14 
0 .8016 Coluna lombar - 2 incidências 2 12 14 
0 .8017 Coluna lombo-sagrada (charneira) - 2 incidências 2 12 14 
0 .8018 Coluna lombo-sagrada. em carga, com inclinações (estudo funcional) 3 21 24 
0 .8019 Coluna sagrada - 2 incidências 2 7 .5 9.5 
0 .8020 Coluna vertebral. em filme extra longo (30 + 90) - cada incidência 

em carga 2 16.5 18.5 
0 .8021 Costelas. cada hemitorax - 2 incidências 2. 12 14 
0 .8022 Cotovelo - 2 incidências 2 4 ,5 6.5 
0 .8023 Coxa ou fémur - 2 incidências 2 12 14 
0 .8024 Crânio - 2 incidências 2 9 11 
0 .8025 Crânio e sela turca - 3 incidências 2 13.5 15,5 
0 .8026 Dedo da mão ou do pé - 2 incidências 2 1.5 3.5 
0.8027 Esqueleto - 1 incidência em película 35 X 43 3 9 12 
0 .8028 Esqueleto de adulto. 1 incidência por sector (mínimo de 9 películas) 4 48 52 
0 .8029 Esterno - 2 incidências 2 9 11 
0.8030 · Esterno·claviculares (articu lações) - 3 incidências 3 10,5 13,5 
0 .8031 Face - 2 incidências 2 6 8 
0 .8032 Joelho - 2 incidências 2 4.5 6.5 
0.8033 Mandíbula - cada incidência 1 3 4 
0 .8034 Mão - 2 incidências 2 4,5 6.5 
0 .8035 Mastoideias - cada incidência e lado 1 7,5 8.5 
0 .8036 Maxilar superior - 2 incidências 2 6 8 
0 .8037 Ombro - cada incidência 2 4.5 6.5 
0 .8038 Omoplata - cada incidência 2 4.5 6.5 
0 .8039 Órbita - cada incidência 2 3 5 
0 .8040 Ossos próprios do nariz - cada incidência 2 1.5 3.5 
0 .8041 Pé - 2 incidências 2 6 8 
0 .8042 Perna - 2 incidências 2 7.5 9.5 
0 .8043 Punho - 2 incidências 2 4,5 6.5 
,0.8044 Punhos e mãos (idade óssea) - 1 incidência 3 6 9 
0 .8045 Rochedos (os dois lados c/ 3 incidências) 3 10.5 13.5 
0 .8046 Sacro·ilíacas (articulações). os dois lados - 1 incidência 2 4.5 6.5 
0 .8047 Sacro·ilíacas (articu lações) os dois lados - 3 incidências 2 10.5 12.5 
0 .8048 Seios pari-nasais - 2 incidências 2 6 8 
0 .8049 Seios peri·nasais - 3 incidências 2 9 11 
0 .8050 Sela turca - cada incidência 2 1.5 3.5 
0 .8051 Tíbio·Társica - 2 incidências 2 4.5 6.5 
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Código 
01 

0 .9050 
0 .9051 
0 .9052 
0.9053 
0.9054 
0 .9055 
0.9056 
0 .9057 
0.9058 

1.0001 
1.0002 
1.0003 
1.0004 
1.0005 

1.0006 

1. 1001 
1. 1002 

2.1001 
2.1002 
2 .1003 
2 .1004 

3 .1001 
3 .1002 
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Deaignaçio 

TERMOGRAFIAS E XERORRADIOGRAFIAS 

Termografia 
Termografia abdominal 
Termografia da coluna dorsal 
Termografia do escroto 
Termografia da face ou do crânio 
Termografia dos membros (superiores ou inferiores) 
Termografia peniana 
Termografia tiroideia 
Xerorradiografia (excepto das áreas mamárias). preço da região + 

TOMOGRAFIAS 

Tomografia , cada incidência ou lado. mínimo 5 planos. filmes 18 X 24 
Cada plano mais · 
Tomografia. cada incidência ao lado. mínimo 5 planos. filmes 24 X 30 
Cada plano mais 
Tomografia. cada incidência ou lado. mínimo 5 planos. 
filmes 30 X 40 ou 35 X 35 
Cada plano mais 

Nota a: 
1. No caso do exame ter uma só incidência, cada incidência mais é 

valorizada em 100 %, excepto nos casos previstos na Tabela. Se o 
exame tem duas incidências. cada incidência mais é valorizada em 
50%. excepto nos caos previstos na Tabela . 

2. Os produtos de contraste são pagos pelo preço de venda ao público 
e mencionados nas facturas relativamente a cada exame. 

3 . Os medicamentos utilizados por necessidade do exame ou exigidos 
pelo estado do doente são pagos à parte pelo preço de venda ao 
público mencionando-os na factura . 

4. Todos os exames feitos em posição ortostática. excepto os já men-
cionados na Tabela. são acrescidos de 25% por exame. 

TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTORIZADA 

Crânio 
Tórax e Abdomen 

Nota: 
Não incluindo o uso de contraste 

K 1 = ACTO M~DICO 
K2 = CUSTO T~CNICO 

RADIOTERAPIA EXTERNA 

Acelerador linear de partículas 
Cobaltoterapia 
Roentgenterapia convencional 
Roentgenterapia superficial 

Planeamento de tratamento radioterápico : 

Simples 
Com execução de curvas de isodose. etc . 

K1 + K2 K 

10 12 22 
10 15 25 
10 15 25 
10 30 40 
10 10.5 20.5 
10 42 52 
10 30 40 
10 6 16 

7 .5 7 .5 

6 10.5 16.5 
3 3 

6 18 24 
7 .5 7,5 

6 30 36 
9 9 

45 255 300 
50 300 350 

K1 + K2 K 

10 2 12 
8 2 10 
3 2 5 
2 2 4 

6 
20 
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A HIDROXOCOBAlAMINA EM DOSES 
ElEVADAS EM CANCEROlOGIA 

por M. M. J. REBOUL E M. BELLET 

De início, as cobalaminas foram utilizadas em 
doses muito pequenas, da ordem de alguns micro
gramas, para permitir a maturação dos eritrócitos 
nos doentes com anemia perniciosa. 

Posteriormente demonstrou-se que estas doses 
eram demasiado fracas para prevenir os acidentes 
neurológicos das síndromes neuro-anémicas, que 
exigiam posologias muito mais altas. 

Só mais tarde ainda foram preconizadas doses 
extremamente elevadas, quer com base na sua acção 
trófica geral - como interveniente na síntese das 
proteínas - quer num efeito antálgico muito parti
cular. Neste domínio a hidroxocobalamina foi prefe
rida à cianocobalamina devido à sua grande fixação 
tissular, às taxas séricas elevadas que determina, 
ao seu armazenamento hepático intenso e à sua 
absorção particularmente prolongada. 

A hidroxocobalamina em doses muito elevadas 
exerce efeitos farmacodinâmicos característicos que 
se traduzem antes de mais por uma acção analgésica 
sobre o sistema nervoso central e periférico. A publi
cação das bases clínicas desta actividade em numerosas 
revistas incitou-nos a verificar se ela também se 
exerceria nos doentes de cancerologia. 

Levá mos a cabo um ensaio no Serviço do Professor 
Reboul, no Hospital de Saint-André, de Bordéus, 
utilizando um soluto injectável de hidroxocobalamina 
doseada a lO 000 microgramas de hidroxocobalamina 
base anidra por ampola de 2 ml.* 

Foram submetidos a esta terapêutica 50 doentes, 
sofrendo a maior parte de tumores malignos. A nossa 
intenção era, por um lado, estudar a sua actividade 
sobre as dores e, acessoriamente, a sua eficácia como 
eutrófico e mesmo euforisante. 

Do grupo faziam parte 30 mulheres e 20 homens, 
com idades compreendidas entre os 20 e os 86 anos. 
Todos receberam de uma a quatro ampolas por dia , 
por via intramuscular, e a duração do tratamento 
variou entre 5 e 30 dias. 

Nos 44 doentes atingidos de tumores malignos 
este tratamento associou-se à radioterapia ou à 
quimioterapia, ou aos opiáceos. 

Resultados 

Resumidamente, podemos agrupar os nossos 
resultados sobre a dor do seguinte modo: 

- resultados excelentes - 10 
- resultados bons - 24 
- resultados médios 
- resultados nulos 

7 
- 9 

casos ... 20 % 
casos ... 48 % 
casos . . . 14 % 
casos ... 18 % 

Além disso, em oito doentes foi possível suprimir 
os opiáceos de maneira definitiva e em 25 conseguiu-se 
reduzir as doses, o que nos parece muito apreciável. 

Além da acção analgésica constatámos também 
os efeitos próprios da hidroxocobalamina, isto é, 
uma actividade eutrófica, anti-anémica e, em certos 
casos, euforisante, por simples estimulação do estado 
geral e tratamento da desnutrição. 

Não é possível determinar previamente a posologia 
diária para uma dor determinada. É a resposta ao 
tratamento que permite esta tlelecê-la para cada caso 
particular. 

Alguns doentes reagem a uma única ampola 
diária (10 000 microgramas), ao passo que outros 
necessitam de duas, três ou quatro ampolas por dia . 

A tolerância local foi excelente em todos os 
50 casos do nosso estudo. Não obstante, foram obser
vadas certas precauções: o NOVOBÉDOUZE DEZ 
MIL foi sempre injectado lentamente e por via intra
muscular profunda, que é o modo de administração 
ideal, dado que assegura uma reabsorção o mais 
lenta possível, taxas plasmáticas elevadas e um 
armazenamento hepático importante. 

Conclusões 

O NOVOBÉDOUZE DEZ MIL constitui uma 
terapêutica analgésica particularmente eficaz nas dores 
cancerosas. Além disso, é dotado das propriedades 
próprias da vitamina Bl2, isto é, actua como um 
anti-anémico, Pm eutrófico e, nalguns casos, como 
um euforisante. 

A posologia diária deve ser estabelecida de 
acordo com a resposta do doente ao medicamento. 

A tolerância ao NOVOBÉDOUZE DEZ MIL 
foi muito boa. 

Durante o tratamento, nunca observámos qual
quer «poussée» neoplásica desencadeada por esta 
terapêutica e, do mesmo modo, esta constatação 
nunca teve lugar no Serviço desde que a hidroxocoba
lamina é utilizada. 

• Especialidade dos Laboratórios do Doutor E. Bouchara com a designação de NOVOBÉDOUZE DEZ MIL. 

(Trabalho efectuado no Serviço de Carcinologia do Hospital Saint-André, Bordéus, Prof. J. Reboul) 
Extraído de: Bordeaux Médica! - n. 0 8, Agosto 1968, pág. 1489-1491. 
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