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.EDITORIAL 
Está a terminar mais um ano e cumpre fazer um balanço. mesmo que sumário. 

da actividade realizada. 

Apesar do esforço e dedicação de muitos foi com pezar que verificámos 
a recidiva de uma doença crónica e incapacitante que desde sempre tem atingido 
a Classe Médica em Portugal. apenas com pequenos surtos de melhoria e dos 
quais o mais notável se processou em Agosto de 1979 : o excesso de individua
lismo e desmobilização. 

A Classe tem que acordar da letargia em que tende a afundar-se e necessita 
tomar o seu próprio destino e o da profissão que serve. nas suas próprias mãos. 
É pouco confiar nos dirigentes se não se está disposto a partilhar com eles 
o trabalho a favor de todos. 

Importa. por outro lado. que todos tomem consciência de que uma Ordem 
dos Médicos tem por dever transcender em muito a função de defesa sócio
-profissional e preocupar-se acima de tudo com o atingir-se o exercício de uma 
Medicina digna. humana. científica. que claramente contribua para a saúde 
de todos. 

O Médico não tem que ter complexos pelo facto da sua profissão lhe dar 
um lugar muito especial e importante em qualquer sociedade. Tem apenas que 
preocupar-se em merecer esse respeito especial e essa amizade que. como 
regra. liga o doente ao seu «Médico». 

Em nenhuma circunstância a Medicina deve ser exercida como um comércio 
mas ta l não exclui. obviamente, o direito a uma justa remuneração. Daí a impor
tância de um código de nomenclatura e valor relativo de Actos Médicos. recente
mente promulgado. servindo já de base a Convenções. mas exigindo. pela sua 
complexidade e margem de erro. a sua reavaliação a curto prazo. face ao que 
a realidade e a prática demonstrarem. 

Elemento fundamental . sobretudo para as gerações mais novas. é o estabe
lecimento de Carreiras Médicas. em que os Corpos Gerentes da Ordem se 
empenharam e que esperamos ver promulgar muito em breve. Não podemos 
porém esquecer o conjunto em que se inserem e que o elemento mais importante 
na melhoria das condições de Saúde em Portugal será uma alteração de menrali
dades. implicando a revisão da Lei de Bases do Serviço Nacional de Saúde 
de acordo com os princípios já oportunamente definidos pela Ordem dos Médicos. 

Não se convençam os políticos que basta pôr os actuai s Servi ços a render 
e em boa gestão. Se isso é certamente importante. não será sem uma alteração 
profunda das estruturas. humanizando-as. desburocratizando-as e tornando -as 
mais livres e responsáveis. e por isso mesmo mais rentáveis. que conseguiremos 
alcançar o objectivo desejado: alcançar o direito à saúde. 
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Defesa sócio-profissional 

POS IÇÃO DA ORDEM JUNTO AO «MASH 
FACE AO ATRASO DO PAGAM ENTO 

AOS MÉDICOS ADERENTES À CONVENÇÃO 

Tem sido com grande preocupação que a Ordem dos 
Médrcos tem constatado não estarem a ser cumprrdos os 
termos das Convenções efectuadas entre a Ordem dos 
Médicos e a SES/ SMS. Assim. sucede que os pagamen tos a 
ser processados aos médicos ao abr igo dessas Convenções. 
em vez de se realizarem nos prazos estipu lados. estão a ser 
feitos com atrasos de cerca de cinco meses. 

Atentos a tal crrcunstâncra. ofrcrou -se ao Senhor Mrnrs
tro dos Assuntos Socrars fazendo-o crente ser evrdente que 
tal situação é insustentável e compromete gravemente os 
acordos fertos. Solicitou-se por isso a sua atenção para as 
eventuais graves consequências que podem advir do não 
cumprimento das Convenções e que a Ordem dos Médicos 
desejaria evi tar. sobretudo pelo prejuízo que acarretarra aos 
utentes a sua interrupção. 

Chamou-se ainda a atenção do Ministro dos Assuntos 
Sociais para o facto de que a srtuação econômica dos 
médicos se começa a degradar· ráprda e gravemente. estando 
eles a frear em crrcunstâncras até mais graves do que as já 
experrmentadas antes do estabelecrmento das próprras 
Convenções. 

Termrnámos a nossa exposrção afrrmando peremptorra
mente ser rmperroso que se promovesse a ráprda solução 
deste assunto. se necessárro através de acção 1un to das 
fontes de frnancramento e rerterando que. dado qualquer 
acordo implicar o cumprrmento brlateral dos compromissos 
livremente assumrdos. estarmos convictos de que o Mrnistro 
dos Assuntos Sociais tudo fará para que assim aconteça 

• 
POS IÇÃO SOBRE A ENTRADA PARA 

O INTERNATO POLICLÍNI CO (Po) 

Face à então emrnente entrada dos Polrclinrcos (P 1). 
para o Internato. justrfrcou -se a tomada de posrção do Pre
sidente da Ordem dos Médrcos sobre a problemátrca que tal 
assunto levantou. 

Transcreve-se segurdamente o aludrdo parecer : 

1 o - Entende-se não dever caber ofrcralmente aos 
Cursos sucessrvos. o estabelecrmento dos crrtérros de drstr r
buição pelas vagas. mas srm que que devem exrstrr par·â
metros legars JUStos. prévra e pu blrcarnente expressos e 
entre os quars tenha lugar prrorrtárro regra rdêntica à cha
mada <dei dos cônJuges». 

2 o - Discorda -se frontalmente dos srstemas de drstrr
buição por srmples sortero . 

3 0 - Já está consagrada legalmente a forma de pro
vrmento das vagas. a publrcar a mu ito curto prazo. e onde se 
consagram parâmetros de drstriburção. a utilrzar com o 
auxilio da rnformátrca. para mars ráprda colocação dos 
Médrcos . 

4 ° - Entre esses parâmetros conta-se prrorrtarra
mente a opção 

Ordem dos Médicos 

so - Em teoria nada obsta a que os Médicos façam 
por consenso. prévia e part icularmen te uma drstriburção 
pelas vagas e indivrdualmente manifestem a opção resultan te 
de tal acordo· não nos parece no entanto ta l hipótese rea
lrsta ou viável em termos prát icos. 

Isto porque pressupõe como base um acordo unânrme 
de todos os can didatos. a nível nacional . o que se nos afi gura 
impossível de conseguir . Por ou tro lado. em termos lega is. 
nada vincula cada um à distr ibuição a que se chegasse e 
nesses casos ter iam necessariamen te de entra r em jogo os 
parâmetros legais. com consequen te perda da maror parte. 
senão da totalida de. dos eventuais beneficios obtidos com a 
distrr buição por opção privada e prévia. 

5 0 - Parece portanto que a at itu de mais rea lista e 
prática será aguardar a dist r ibuição a ser feita pela SES qu e. 
segundo informações que nos foram dadas. está progra
mada a cur to prazo com o eviden te rntu ito de colocar rapr
damente os Médicos. o que só trará beneficios a estes e aos 
doentes. Isto. repetimos. sem preju ízo da liberdade de se 
poder chegar a aco rdos parcelares . na tentativa de algum 
modo fac ilitar a distr ibui ção geral o fi cial a rea lizar. 

• 
SUBSÍDIOS DE FÉRIAS 

DOS POLICLÍNICOS 

A Com issão de In ternato Poli clín ico da Zona Sul 
(1980/ 81) entrou em contacto com a Ordem dos 
Médicos so licitando o nosso apo io a um requerimento 
que tinha entregue na Secreta ri a de Estado de Saúde 
no sentido de que o subsídio de fé ri as referente ao 
ano civi l 1980. lhe fosse creditado o mais breve possível . 

Reco rdando qu e em todos os Cursos anteriores 
nas co nd ições daque le a que pertencem os requerentes. 
foi superiormente dec id ido proceder ao pagamento 
do aludido subsídio. contactá mos o Secretário de 
Estado no sen tido de obter despacho favorável à j usta 
pretensão. com a possíve l brevidade. 

• 
ESTOMATOLOGISTAS 

EM SITUAÇÃO INJUSTA 

No caso concreto dos Estomatologistas que traba lham 
para os Serviços Médico-Soc iais. ver ifi cam-se fu ndamental
mente duas situações aqueles que por contrato ac tuam no 
seu consul tório e aqueles que exercem a sua act ividade nas 
rnstalações dos Serviços Médico-Soc iais. 

Ver if ica-se então que enquanto os encargos gerais de 
um consu ltór io têm subido de forma assustadora . a Ca ixa 
cont inua a «alugar». digamos assim. o consu ltór io dos 
Médicos que trabalham em insta lações próprias pela ridícu la 
quantia de 900$00 - importânci a cuja f ixação data já 
de 1975 

Porque é evidente que tal situação anôm ala e in justa. 
deve ser corrig ida . a Ord em dos Médicos solic itou ao Senhor 
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Secretário de Estado da Saúde o estudo do problema, com a 
possível brevidade, de forma a dar-lhe a solução que se 
impõe. 

• 
SERVIÇOS MÉDICO-SOCIAIS 

Contagem de Tempo 

Em Agosto, a Ordem dos Médicos oficiou à Secretaria 
de Estadó da Saúde (confirmando aliás correspon dência de 
Junho anterior) com referênc1a a uma Ordem de Serviço dos 
SMS, informando que «a data de admissão como Médico em 
prestação eventua l de serviço deverá ser a contar de 1 de 
Fevereiro de 1980.» 

Alertou -se ainda para o facto de haver Colegas a tra
balhar desde 1 de Fevereiro de 1979, sem qualquer inter
rupção de serviços e que assim se viam prejudicados. prin
cipalmente no que respeita a Férias, diuturnidades, subsídios 
diversos, etc. 

Solicitava-se ass1m, um despacho que completasse o 
articulado inicialmente citado, com explicitação de que a 
data de admissão teria que ser considerada desde a altura 
em que o Médico iniciou de verdade os trabalhos no Serviço. 

Considerava-se extremamente importante que este 
ponto fosse resolvido, a fim de ev1tar injustiças para os 
Médicos que estivessem apenas a trabalhar por contrato 
verbal. 

Através de ofício da Secretana de Estado da Saúde, 
recebemos a informação que sobre o assu nto foi prestada 
pelos Serviços Centrais dos Serviços Médico-SociaiS e que a 
seguir se transcreve : 

«0 Décreto-Lei no 135/ 80 permite, nomeadamente 
pelo seu arto 6°, a admissão precária de médicos em 
regime de prestação eventual de serviço, por tempo deter
minado, podendo os respectivos efeitos retroagir-se a 1 de 
Janeiro de 1980 (e não 1 de Fevereiro) . Não parece pos
sível , por simples despacho, alterar este limite temporal para 
a retroactividade do referido normativo . 

Concretamente no que respeita a férias (aspecto mera
mente transitório). a Comissão lnstaladora já emitiu, há 
tempos, instruções no sentido de. para esse efeito, ser con
siderado tempo de serviço anterior a 1980, prestado por 
simples "ajuste verba l".» 

• 
SUBSÍDIOS DE FÉRIAS 

Relativamente aos subsídios de férias e de Natal. maté
ria contemplada no Decreto-Lei n° 496/80, de 20 de Outu 
bro, o Serviço do Contencioso da Ordem emitiu o seguinte 
Parecer : 

1. O art 0 1 o do Decreto-Lei no 496/80, de 20 de 
Outubro, estabelece o âmbito de aplicac;::io do diploma: 

a) Funcionários e agentes em efectividade de serviço 
da Administração Central, Regional e Local e insti
tutos públicos que revistam a natureza de serviços 
personalizados ou de fundos públicos; 

b) Membros dos Gabinetes (da Presidência da Repú
blica, do Primeiro-Ministro, dos Ministros); 

c) Os que desempenham cargos ou funções (no Estado) 
pagos por gratificação . 

2. Este âmbito é precisamente o mesmo dos diversos 
diplomas que são emanados para a revisão dos vencimentos 
dos funcionários públicos, nomeadamente do Decreto-Lei 
no 204-A/79, de 5 de Ju lho (citado no seu preâmbulo) e o 
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do Estatuto Disciplinar aprovado pelo Decreto-Lei 
no 191 -D/79, de 25 de Junho. 

3. O problema que se poderá pôr é o de saber se os 
Serviços Médico-Sociais são ou não institutos públicos per
sonalizados, face ao Decreto-Lei no 17/77, de 12 de Janeiro, 
ao Decreto Regulamentar 1 2/77, de 7 de Fevereiro e ao 
Decreto-Lei n° 124/79, de 1 O de Maio. 

Parece legítimo excluir os Serviços Médico-Sociais deste 
contexto tanto mais que o próprio pessoal dos Serviços 
Médico-Sociais tem Estatuto próprio, constante da Por
taria no 193/79, de 21 de Abril. 

4 . Ora, este estatuto diferenciado para o pessoal dos 
Serviços Médico-Sociais legitima que a Ordem dos Médicos 
defenda a excl usão da aplicabilidade do Decreto-Lei 
n° 496/80, de 20 de Outubro, aos médicos que prestam 
serviço nos Serviços Médico-Sociais tanto mais que o âmbito 
geral do diploma não abrange esses Serviços. 

5. E excluindo-se os Serviços Médico-Sociais do âmbito 
de aplicação do Decreto-Lei n° 496/80, a regulamentação 
nele contida sobre subsíd ios de férias e de Natal não lhe diz 
respeito, porquanto só se proíbe o pagamento cumu lativo 
pelo exercício de cargos, em regime público ou regime pri 
vado, ao Estado, considerando como tal a Administração 
Central. Regional e Local e os institutos públicos perso
nalizados . 

CONCLUSÕES 

1 a -O Decreto-Lei n° 494/80, de 20 de Outubro, 
tem o âmbito de aplicação geral e comum à regulamentação 
retribuit1va do funcionalismo público. 

2a -Os Serviços Médico-Soc1ais não são objecto de 
rev1são anual de vencimentos pelos mesmos diplomas do 
func1onal1smo público, porquanto o seu pessoal tem esta
tuto próprio. 

3a - Assim é de considerar que os Serviços Médico
-Soc1ais não fazem parte do âm bito de aplicação do Decreto-
-Lei no 496/ 80 

4 a - Ao estabelecer-se no Decreto-Lei n° 496/80 a 
pro1bição de cumu lação de su bsídiOS de férias e de Natal. em 
relação a cargos de natureza pública e privada. não pode 
deixar de entender-se que a proibição é restrita ao âmbito de 
aplicação do diploma. isto é, quando o pagamento do exer
cício de funções é feito pelas ent1dades nele - incluídas . 

5a - E, assim, os médicos têm dire1to a receber os 
su bsídios de férias e de Natal dos Serviços Médico-Sociais 
pelos cargos que neles exerçam, tal como os devem receber 
das empresas privadas. independentemente dos cargos que 
exerçam no Estado, Autarquias Locais. Hospita1s. 

• 
ORDEM DOS MÉDICOS 

APOIA COLEGAS ESPANHÓIS 

Dentro do espírito de colaboração e solidariedade dese
jáveis entre Associações de Médicos de todo o mundo, o 
Presidente da Ordem dos Médicos enviou ao Dr . Perez dei 
Bosque, Presidente do Conselho Geral de Médicos de Espa
nha o ofício que a seguir se transcreve : 

«Foi com grave preocupação que esta Ordem dos 
Médicos tomou conhecimento da recente Legislação Espa
nhola pela qual se pretende que diplomados com cu rsos 
superiores curtos («diplomado en enfermeria») venham a 
poder trans1tar directamente para o ciclo clínico das Facul
dades de Medicma. 

Tal legislação poderá levar a problemas graves no 
futuro, quando da projectada integração Europeia em que os 
nossos dois Países se encontram envolvidos. 

Ordem dos Médicos 
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A Ordem dos Médicos de Portugal é intransigente
mente con tra a possibilidade de indivíduos insuficientemente 
preparados poderem ter acesso ao curso médico. e de 
nenhum modo. pode um Curso de Enfermagem ser consi
derado como equivalente. na sua preparação. à preparação 
básica que se exige no cic lo pré-clínico (3 pnmeiros anos) do 
Curso Médico. Se é compreensível (em Países em vias de 
desenvolvimento ou em que existe grande escassez de 
médicos) o desejo de preparar rap idamen te e em grande 
quantidade profi ssiona is de Saúde. tal at1tude é totalmen te 
aberran te. errada e desaconselhável em Países desenvol 
vidos . Isto até porque nestes ex1ste plectora méd1ca e os 
cuidados de Saúde são de nível elevado, como é o caso da 
Espanha . 

A Ordem dos Méd1cos de Portugal opor-se-á sempre. 
dentro dos limites das suas forças a qualquer su bversão da 
qualidade dos profissionais méd1cos e sente portanto o dever 
de alertar as Associações congêneres quan to à sua pos1ção 
de irredutibilidade neste caso . 

Algumas forças de natureza política interessadas na 
destru1ção do exercício l1vre da profissão médica. e na sua 
«proletarização» no mau sent1do do termo. parece não 
reparar que estão comprometen do gravemente a qualidade 
do exercício profi ssiona l e como tal o direi to à saúde dos 
doentes. 

Impor ta po1s aler tar urgente e f1rmemente o Governo 
Espanhol no sen t ido de não perm1tir a degradação do exer
cício profissional méd1co e para que tome consciênc1a de que 
tal permissão levaria certamente a graves problemas e 
poderá mesmo ser impeditiva duma normal integração 
europeia . 

Espero que o Exmo. Colega possa fazer uso desta nossa 
pos1ção no sent1do de levar o Governo Espanhol a clan ficar a 
actual Legislação sobre este assunto .» 

• 
QUESTÕES SOBRE MEDICINA DENTÁRIA 

A. Estabelecimento dos M~icos Dentistas, 
ao nível da CEE 

O Vogal do Ministério dos Assuntos Socia is na Comis
são para a Integração Europeia . solicitou que a Ordem dos 
Médicos se pronunciasse sobre o assunto em epígrafe. 

Ao fazê-lo. começámos por informar da existência de 
três grupos profissionais que. fundamentalmente. actuam no 
campo de assistência Odonto-Estomatológica : os licenciados 
em Medicina com a especialização em Estomatologia. os 
licenciados em Medicina Dentária e os Odontologistas. 

Alertou -se em seguida para o facto deste último grupo 
só a título excepcional possuir preparação que de perto se 
possa aproximar da preparação dos dois grupos profissio· 
nais previamente referidos . 

Assim. a Ordem dos Médicos propôs que : 

1. Médicos Estomatologistas - Quanto aos médicos 
Estomatologistas. deverá solicitar-se a introdução na Direc
tiva em causa. de uma disposição semelhante à do arto 19 
introduzida a pedido da Itália e. segundo a qual. os Estados 
membros reconhecem. para efeito do exercício das activi
dades v isadas no artigo primeiro. os diplomas. certificados 
ou outros títulos de médico concedidos em Portugal às 
pessoas que hajam iniciado a sua formação univers itária de 
Médico. o mais tardar até 18 meses após a notificação da 
Directiva em causa. desde que possuidores do certificado 
emitido pelas competentes Autoridades Portuguesas. neste 
caso a Ordem dos Médicos. 

Ordem dos Médicos 

2 . Médicos Dent1stas- Quanto a estes não haverá 
qualquer alteração a propor. já que estão por direito incluí· 
dos nas Directivas sem mais qualquer formalidade. 

3 . Odontologistas - Não é possível conceder aos 
odontologistas portugueses. equiparação quanto à sua 
habilitação a Medicina Dentária. dado que não a possuem . 
Torna-se extraordinariamente importante. evitar as con
fu sões que se têm gerado no nosso país. quanto à compe
tência- e atri buições dos odontologistas. cuja actuação está 
al1ás definida em legislação recente. t o problema semãn
tiCO e a term inolog ia de odontologista que. por vez es tem 
levado a confusões graves e que devem ser evitadas a todo 
o custo. 

A Ordem dos médicos emitiu enfim o parecer de que se 
deverão aplicar aos Médicos Estomatologistas normas que 
lhes permitam circular livremente nos países da CEE onde tal 
Especialidade não ex1ste. que os licenciados em Medicina 
Dentána não terão quaisquer problem as para essa circulação 
e que tal circu lação deve se r vedada aos simples odonto
logistas. que não têm habi li tações para a prática da Medi· 
cina Dentária . 

Finalmente concluiu -se asseverando-se que a certifi 
cação da capacidade de exercíc1o profissional . deve ser da 
responsa bilidade da Ordem dos Médicos. conforme actual 
mente a Lei determina e mesmo em relação aos Médicos 
Dentistas assim deverá ser. dado que. é neste momento a 
Ordem dos Médicos a sua Entidade Tutelar. vis to não pode
rem exercer a sua profi ssão sem nela estarem inscritos. 

8 . Despacho n. 0 51 /80, sobre contrataçio 
de odontologistas pelos Serviços Médico-Sociais 

Fo1 a Ordem dos Médicos surpreendida com a publi· 
cação do Despacho n° 51/80. publicada no «Diário da 
Repúbl1can. li Série. no 229. de 3/10/80. e que em segUida 
se transcreve: 

«A situação do País em termos de cobertura estoma
tológlca é reconhecidamente def1citána o que naturalmente 
se re flecte com part1cular inc1dência nos Serv1ços Médico
·Soclais. dado o volume de utilização destes Serviços. 

A circunstância de o número de odontologistas ser 
presen temente s1 gn1ficativo em consequência da reali zação 
do respectivo curso de rec1cla gem poderá permit1r corr ec
ções Si gnificativas à denu nciada situação deficitária. 

Reveste assim part1cular interesse a previsão de urna 
medida de polít ica que vise a possi bilidade destes profiS
sion ais serem ut ilizados nos postos clínicos dos Serviços 
Médico-Sociais. 

Além de um reg ime de prestação de serviços a ser 
exerc1do nos postos médicos dos Serviços Médico-Sociais 
que d1sponharn de equipas estornatológicas su baproveita
das. admite-se que os odon tologistas possam exercer a sua 
act1vidade em consultóno própr io median te o pagamento de 
remuneração adequada. 

A adesão de odontologis tas a este outro regime fica 
condicionada às áreas de menor dispon ibilidade de recursos 
no domínio da estornatologia . 

Estabelecem-se. po1·ém. determinadas regras que se 
reputam indispensáveis para execução da medida. 

Nestes termos. determino o seguinte : 

a) A cumprir as regras administrativas em uso nos 
Serv iços Médico-Sociais ; 

b ) A proporcionar aos utentes dos Serviços Médico
·Sociais as melhores cond ições de atendimento e a 
não estabelecer qualquer tipo de discriminação ; 

c) A col aborar com as direcções clín icas dos Serviços 
Médico-Sociais; 

d) A não conceder baixa por doença; 
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e) A responsabi lizar-se pela utilização de impressos em 
uso nos Serviços Médico-Sociais. nomeadamente de 
receituário e de elementos auxiliares de diagnóstico. 

5 - Os odontologistas a que este regime respeita não 
podem recusar o atendimento dos utentes dos Serviços 
Médico-Sociais, excepto : 

a) Se estiverem excedidos os limites de atendimento 
fixados por dia de consulta. constantes no contrato 
individual ; 

b) Se o utente recusar a sua identificação ou exiba falta 
de correcção; 

c) Se o prazo de validade da creden cia l estiver ultra
passado. 

6 - Só é permitido o recurso a odontologistas em con
sultório próprio quando a capacidade de atendimento nas 
unidades médico-sociais na especia lidade de estomatologia 
for superior a setenta e duas horas. 

7 - O acesso aos odontologistas faz-se por meio de 
impresso de modelo normalizado e depende do pagamento 
da taxa moderadora de 50$ que será paga directamente 
pelo utente ao odontologista convencionado no acto da 
consulta a qual será deduzida na facturação a apresentar nos 
Serviços Distritais dos Serviços Médico-Sociais 

8 - Estão isentos do pagamento da taxa moderadora 
prevista no número anterior : 

a) As mu lheres na assistência pr é-natal e puerpér io; 
b) Os filhos dos utentes até completarem 12 anos de 

idade; 
c) Os pensionistas da pensão social; 
d) Os pensionistas da pensão de inva lidez. velhice. 

sobrevivência e orfandade; 
e) Os beneficiários do abono complementar a crianças 

e jovens deficientes; 
f ) Os beneficiários do subsíd io mensal vita lício . 

9 - A comissão instaladora dos Serviços Médico
-Sociais é incumbida a competência de produ zi r as normas 
regulamentares para cumprimento rigoroso deste despacho. 

1 O - Este despacho entra imediatamente em v igor . 

M inistério dos Assuntos Sociais. 26 de Set embro 
de 1980. - O Ministro dos Assuntos Sociais, João António 
de Morais Leitão.'' 

- Os Serviços Médico-Sociais são autorizados a con
tratar em regime de prestação de serviços os odontologistas 
cuja categoria profissional possa ser confirmada pelo Sin
dicato Nacional dos Odontologistas . 

2 - O contrato de prestação de serviços previsto 00 
número anterior apenas será permitido na base de um 
mínimo de vinte e quatro horas semanais. ao qual corres
ponderá a remu neração mensal de 18 300$ . 

3 - Admitem-se regimes de trabalho de trinta e seis 
horas semanais. mediante a remuneração de 27 500$. 

4 - O regime de trabalho previsto no número anterior 
fi ca condic ionado à taxa de utilização das equipas estoma
tológicas nos Serviços Médico-Sociais. 

5 - A contratação dos odontologistas prevista neste 
despacho deverá obedecer aos seguintes critérios de pre-
ferência: · 

8 

a) Exercício de funções nos Serviços Médico-Sociais; 
b) Anti guidade na categoria profissional ; 
c) Classificação no curso de reciclagem organizado 

pela Secretaria de Estado da Saúde. 

6 - Aos odontologistas compete executar as tarefas 
que pelos diplomas legais lhes são atribuídas. 

7 - Os odontologistas integram-se em equipas de cui
dados de estomatologia, sob a supervisão, sempre que 
possível. de um médico estomatologista . 

8 - Os odontologis tas obr igam-se a cu mprir as normas 
em v igor nos Serviços Médico-Sociais a cuja disciplina 
interna ficam sujeitos . 

9 - O pessoal abrangido por este despacho tem direito, 
nos termos lega is. a subsídio de alimentação e a outras 
remun erações acessórias sendo o tempo de serviço pres
tado contado. para todos os efeitos. em futura nomeação 
por qualquer cargo público . 

1 O - Os odontologistas ficam sujeitos ao regime disci
plinar dos funcionários e agentes da Administração Central. 
Regional e Local. 

li 

1 - Os odontologistas contratados ao abrigo deste 
despacho podem exercer. complementarmente. a sua acti
v idade em consultório próprio . 

2 - As propostas de adesão ao regime previsto no 
número anterior ficam condic ionadas às áreas de menor 
disponibilidade de recursos no âmbito da estomatologia . 

3 - Os odontologistas que adiram a este reg ime com
prometem-se ao limite máximo de consulta de oito utentes 
por dia, percebendo a remuneração de 300$ por consulta. 
verba que inclui a indemnização do material dentário 
utilizado. 

4 - Os odontologistas que exerçam a sua actividade 
em consu ltório por adesão a este regime de trabalho com
prometem-s e: 

POSIÇÃO DA ORDEM DOS MÉDICOS 

Ao enviá-lo ao Colégio de Estomatologia, logo nos 
dispusemos a opormo-nos fronta lmente ao Projecto acima 
citado. do qual não tivemos conhecimentos prévio já que 
apenas nos foi feita uma comunicação telefónica por parte 
dos SMS solicitando opinião quanto à possibilidade dos 
Odontologistas traba lharem para esses Serv iços. quando 
não existissem Estomatologistas em número suficiente. 

O Presidente da Ordem. sempre telefonicamente. infor
mou que aguardaria parecer do Colégio, mas que pessoal
mente concordava com essa possibilidade de trabalho dada 
aos Odontolo9istas. desde que: 

1. Se mantivesse clara hierarlluização técnica. formal 
e no exercício de funções. ao nível da assistência dentária 
(distinção entre Estomatologistas. Médicos Dentistas e 
odontologistas) . 

2 . Os odontologistas só fossem uti lizados face à inexis
tên cia do número de Estomatologistas necessários. 

3. Desde que os odontologis tas se mantivessem estri
tamente no que está consignado na Lei como suas funções 
e âmbito de actividade. 

Em nenhum momento consideramos aceitável remu
nerar os odontologistas por forma idêntica aos Estomato
logistas e outros Especialistas Médicos. dada a enorme 
diferença de qua lificação e competência. 

Igualmente se considera inaceitável a forma como se 
processa o acesso do doente ao odontologista. nomeada
mente porque a estes é dado livre acesso ao «Acordo». 
quando aos Médicos são postas francas restr ições . 

Face ao Despacho, o Pres idente .da Ordem enviou ao 
Secretário de Estado da Saúde uma exposição na qual se 
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afirmava que, se é verd ade que não se põe em causa o 
d1re1to dos odontologistas. uma vez que se encon tram lega
li zados. a emprego nos Serviços Médico-Socia is, também é 
verdade que este grupo de pro f1 SS1ona1s não deve beneficiar 
de legislação de excepção. 

E que a escass ez da co bertur a odonto-estomatológ1ca 
do País por pr-ofiSS ionaiS devidamente preparados com for
mação curricula r tradicional e diplomados. não pode justi 
ficar que os referidos pro f1 ss iona1s passem a benefi ciar de 
cr1térios que os colocam ao nível de licenciados Médicos ou 
até em posição preferenc1al. 

Parece igualmente esqu ecer-se. o que é grave. a con
tratação de profissionaiS bem qua ld1cados. como são os 
Médicos Dentistas. 

Informou-se que a D1r ecção do Colégio de Estomato· 
legistas elaborou a nosso pedido um parecer (que juntámos) 
e que em tudo nos parece pertm ente e deve ser contem
plado na nova legislação. 

Finalmente. sol icitou-se ao Secretár iO de Estado da 
Saúde a revisão imed1ata do Despacho em causa. não dei
xando porém de salientar. para além dos comentáriOS feitos 
pela Direcção do Colégio dos Estomatologistas que a Ord em 
está na disposição de se opor frontalmen te ao Despacho 
acima ci tado, do qual não teve conhec1m ento prév1o já que 
apenas lhe foi feita uma comunicação te lefónica por parte 
dos SMS solicitando op inião quanto á possibil idade dos 
odon tologistas trabalharem para esses Serviços. quando não 
Axistissem Estomatologistas em nú mero suficiente. 

Conclui-se afirmando que em nenhu m momento cons i
deramos aceitável remunerar os odontolg1stas por fo rma 
idêntica aos Estom atologistas e ou tros Especialis tas Médicos. 
dada a enorme diferença de quali fi cação e competência 
(quer ao nível dos SMS qu er do «Acordo>>). cons iderando-se 
igualmente inaceitável a forma como se processa o acesso 
do doente ao odontolog1sta. nomeadamente porque a estes 
é dado livre acesso ao «Acord o>>. quando aos Méd1 cos são 
postas fran cas restr ições. 

Posição do Colégio de Estomatologia 

O Colégio de Estomatologia anal1sou esse Despacho 
que lhe mereceu as seguintes considerações : 

« 1. O 2o parágrafo do preâmbulo pareceu -nos despro
positado e sem qualquer sign1ficado prát1co. 

2. O 5° parágrafo levanta dúvidas e a sua aplicação 
pode ser desnecessariamente onerosa para os SMS. 

Ouando aqui se fala em «recursos no domín io da Esto
matologian refer e-se a recursos humanos ou de equipa
mento? 

Se há equipamento nos SMS sub-utilizado (parágrafo 4 0) 
há que contratar pessoal para o utilizar, sendo contraditóno 
não o aproveitar e enviar os doentes para os consultór ios 
próprios. 

3. No n° I, 1., há que definir bem quais os odontolo
gistas que ficam autorizados a ser contratados pelos SMS. 

Em nosso entender. eles devenam ser apenas aqueles 
que constem da lista nommativa dos candidatos aprovados 
(publicada no «Diário da República») quando da realização 
do curso de recic lagem para odontologistas. organ1za do pelo 
Ministério dos Assuntos SociaiS, Secretaria de Estado da 
Saúde, por despacho publicado na 11 Sér ie do O. R. no 37. 
de 14 de Fevereiro de 1977, e aqu eles cuja situação, 
naquela data. se encontrava já legalizada. 

4. No n° I. 2 .. não deverá fi gurar a palavra «apenas» 
pois entra em contradição com o número seguinte. 

5. No n° I, 5 ., como admitir que entre os cr~t éri os de 
preferência para con tratação, figure o que vem ex presso 
na alínea a) deste número? Não é este despacho normat ivo 
de admissão dos odontologistas nos SMS. e sendo assim 
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como se compr eende a antiguidade? Se alguém, indevida
men te já trabalha nos SMS há que rever o seu processo 
de adm1ssão. 

As alíneas b) e c). em nosso en tender, deveriam apare
cer em ord em 1nversa . 

6. No n° I. 6. a redacção deveria ser «Os odontolo· 
g1s tas só poderão executar as tarefas e recei tar os med1· 
camen tos que. por lei. lhes foram facultadas (0. R. de 23 de 
Dezembro/78 - Portaria 765/78 - Secretaria de Estado 
da Saúde) 

A red acção da proposta. em nosso entender. dá aso 
a que os odontolo g1stas possam executar outras tarefas. 
(Portaria n° 765/78. de 23/ Dez .. do Secretário de Estado 
da Saúde. publ1cado no O. R., de 23 de Dez./78) 

7 No no I, 7 ., no final do parágrafo acrescentar «e 
méd1co dentis t a>>. 

8. No n° li , 1., surge-nos a pergunta : como poderiam 
os SMS 1mpedw um contratado seu de exercer a sua acti
vldade em reg1me liberal para além das horas a que se com 
prometeu por contrato? Está prevista a activ1dade em 
reg1me de «exclus ividade». 

9. No n° li , 2., «recursos no âm bito da Estomatologia>> 
refere-se a recu rsos humanos ou de equipamento? 

10. Em nosso entender o n° 11 . 3. não tem qualquer 
S1gn 1ficado. Se um profiss ional quer tr abal har muitas horas. 
quem o pode Impedir? 

A remu neração a atribuir aos odontologis tas abrang idos 
neste número e que se nos afigura como uma «convenção>> 
dever1a ser baseada na tabela da convenção dos Médicos 
Es toma tolog1stas e não por remuneração fixa. independen
temente do trabalho rea l1 zado . Suger imos 60 ou 70% da 
ta bela re fer1da. 

1 1. Os números 11 , 6 . 7 ., 8 . e 9 .. não dever1am fazer 
parte de um despacho normativo da admissão de pessoal 
para os SMS, por serem normas de funcionamento desses 
mesmos Serv1ços.n 

O Colégio de Estomatologia manifestou ainda o seu 
veemente apo1o ás op1n1ões expressas telefonicamen te pelo 
Pres1 dente da Ordem dos Médicos. conforme atrás se trans
creveu . E reforçou o que foi expresso. de que. no exercício 
das suas funções e para todos os esforços e para todos os 
efe1tos. deverão os Médicos Estomatologistas e os Médicos 
Dentistas ser considerados super iores hierárq uicos dos 
odontologis tas. 

Cons1 derou a1nda o Colégio que não devereiam também 
ser esquec1das as reservas que têm sido postas a Médicos 
que f1zer am os seus estágios e obtiveram o seu título de 
Especialista pela Ordem dos Médicos. se não cu mpr iram o 
Serv iço Médico à Periferia. os quais. por norma dos SMS. 
apenas podem ter acesso à prestação de Serviços nos SMS 
em reg1me eventual. por dois meses e mediante artifícios. 
não podendo ocupar uma vaga em reg ime permanente; 
nenhuma res trição sendo posta à admissão dos odontolo
gistas. que. não obstante a sua designação. não deixam de 
ter aliás mediante alguma dose de boa vontade. a formação 
de paramédicos (salvo escassas excepções). 

REUNIÃO SES/OM 

Finalmente. teve lugar uma fru tu osa troca de impres
sões entre o SES acessorado por um adjunto do MAS e a 
Ordem dos M éd1cos representada pelo seu Pres1dente e 
pelos Drs. Simões dos Santos e Clar1mundo Emíl1o em 
representação do Colégio de Estomatologia. 

Na aequincia desta rauniio, aapara-aa que seja 
revogado o Despacho am causa a publicado um outro, 
baseado apenas na contratação da Odontologistas 
para trabalho nos SMS, mas no respeito da parima
troa corractoa. 
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Colégios de Especialidades Regimentos 

RELATÓRIO 

Relatório para os membros de : 
- Conselho Nacional de Ensino e Educação Médica 
- Conselho Nacional Executivo 
- Plenário dos Conselhos Regionais 

1 - O Estatuto da Ordem dos Méd1cos (Decreto-Lei 
no 282!77 . de 5 de Julho ). na subsecção V il da secção V I, 
artigos 87 o a 930. estatu1 a cr1ação e competências dos 
Colégios das Especialidades e a sua articulação com o Con 
selho Nacional de Ensmo e Educação Méd1ca (arto 88°, 
no 2 e arto 82°). na codificação da qualificação médica. 

2 - Logo que este Estatuto fo1 aprovado em plebiscito 
(Outubro de 1976). des1gnou a Inter Reg1onal um relator 
para compilar a documentação nacional e estrangeira. a 
partir da qual se fizesse o estudo da reforma do ensino 
médico pós-graduado em Portugal. 

3 - Nesta fase serviram de indicadores ao relator da 
Inter Regional. o Jornal Oficial do CP-C EE. os relatórios da 
U EMS e uma colectânea dos curricula e legislação corres
pondente de diversos países da Europa, Estados Un1dos da 
América e Canadá. 

4- Publicado o Decreto-Lei que tornava le1 do País o 
Estatuto plebiscitado (Junho de 1977) e realizadas eleições 
a nível nacional. de acordo com o mesmo (Abril de 1978). 
deliberou o Conselho Nacional Executivo. manter em fun
ções o seu relator mas criar legislação e órgãos específicos 
para a qualificação. 

5 - Em 1 de Junho de 1978 entra em vigor o Regula
mento dos Colégios das Especialidades. 

6 - Em Maio de 1978 são nomeados o Conselho 
Nacional de Ensino e Educação Méd1ca e os Colégios das 
30 Especialidades reconhecidas pela Ordem dos Médicos. 

7 - Em Setembro de 1978 foi solicitado aos Presi
dentes de cada um dos Colégios que. em cumprimento do 
arto 90 do Regulamento dos Colégios das Especialidades 
e arto 89o do Estatuto, elaborassem os respectivos 
Regimentos. 

8 - Até Janeiro de 1979. apenas 3 Colégios apresen
tam um relatório mais opinativo que regulamentar. 

9 - No Plenário dos Conselhos Regionais . no Porto. 
Janeiro de 1979. é ratificado o Regulamento Geral da 
Ordem dos Médicos. que nos artigos 22o a 24o. completa a 
regulamentação da qualificação médica. 
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1 O- O Conselho Nacional Executivo delibera : 

a) Nomear Comissões de Estudo para a cr iação de 
novas Especialidades (Medicina Interna. Clínica 
Geral. Medicina do Trabalho. Nefrologia. Cir.urgia 
Vascular e Hematologia Clínica) e de Competências 
médicas e cirúrgicas. previstas no arto 9Qo e a que 
a Ordem dos Médicos. em grande parte delas. era 
«forçada». pela existência já nos mapas dos Hospitais 

Cen tra1s de Chefes de Clímca e Especialistas. cuJa 
situação se inipunha definir à luz da nova legislação 
(Cirurgia Máxilo-Facial. Citologia Clínica. Genética 
Médica. Ginecologia Médica. Otoneurologia, Neu
rottalmologia. Neuroradiologia. ENMG e EEG sob a 
denominação comum de Neurofisiologia. Hemote
rapia. Alergologia. Cardiologia Pediátrica e Doenças 
Infecciosas) ou outras cujo desenvolvimento e dife
renciação parecia merecerem um ciclo de estudos 
especiais pós-internato de uma Espec1al1dade (Dia
betologia. Cuidados lntens1vos. Geriatna. Medicina 
Legal. Medicina San1tána ou Saúde Públi ca. Medi
cina Desportiva. Nutnção. Oncolog1a. Saúde Escolar. 
Imunologia e Hidrologia Médica) . 

b) Fundir numa só especialidades as de G1necologia 
e Obstetrícia . 

c) Separar a Medicina Nuclear da Radioterapia . 

11 - O Conselho Nac1onal Executivo distribui um 
esclarecimento sobre provas de avaliação. 

12 - Em Outubro de 1979 realiza-se em Lisboa uma 
reunião do Conselho Nacional Executivo com o Conselho 
Nacional de Ensino e Educação Médica e Pres1dentes dos 
Colégios das Especialidades e. a título de observador. tam
bém representantes das Sociedades Médicas Portuguesas. 
Nessa reunião verifica-se que a elaboração dos Reg1mentos 
dos Colégios ou estava mUltO atrasada ou aqueles afasta
vam-se das normas estatutárias e regulamentares . 

13 - Nessa reunião fica estabelecido que os Conselhos 
Directivos dos Colégios e as Comissões de Estudo 1rão fazer 
um esforço para darem cumprimento às normas es tatutánas 
e regulamentares. recebendo uma orientação genérica. 

14 - Em Abril de 1980. o Presidente do CN E envia a 
todos os Colégios e Comissões de Estudo. carta-circular 
onde se apontam as lacunas encontradas nos documentos 
elaborados e se solicita a sua urgente rectificação e con
clusão segundo um Regimento-tipo que permitisse uma 
certa unidade em tal tipo de Regulamento . 

15 - Em Maio e mediante relatório. o CN E aprova o 
Plano Geral dos curricula das diferentes Especialidades. 
tomando em consideração os dados fornecidos pelos res
pectivos Colégios. os existentes na CEE e os propostos pela 
UEMS e a indispensável harmonização. Assim. as especia
lidades alo agrupadas em 4 s•riea. 

a) Cirúrgicas: Cirurgia Geral. Cirurgia Cárdio Torácica. 
Cirurgia Pediátr ica. Cirurgia Plástica e Reconstrutiva. 
Ginecologia e Obstetrícia. Neurocirurgia. Ortopedia 
e Urologia. 
Não foi considerada a Cirurgia Vascular. por não 
haver Regimento ou Relatório . 
Tempo total : 6 anos. 

b) Mjdicaa: Medicina Interna. Cardiologia. Derma
·Venereologia. Endocrinologia. Gastrenterologia, 
Hematologia Clínica. Medicina Tropical. Nefrologia. 
Neurologia. Pneumologia e Reumatologia . 
Tempo total : 5 anos. 
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c) Directes: 
1. Médico Cirúrgicas : Estornatologia. Oftalmologia 

e Otorr1nolarlngo log1a. 
2. Clínica Gera l e Pediatna . 
3. PsiQUiatria e Ps1Qu1atria In fan til . 
4. M edic1na do Trabalho . 

Tempo total · 5. 4 e 3 anos. 

d) Complementares: 

1. Anatorn1a Patológ1ca e Patologia Clínica . 
2. Anes tes1ologia e Rean1rnação . 
3 . M edicina Fís1ca e Reabilitação . 
4 . Rad10d1agnóst1CO . Rad ioterapia e Medicina 

Nuclear . 
Tempo total : 5 e 4 anos . 

16 - Ern 17 de Jun ho de 1980. com os dados forne
cidos pelo CN E. aSES publica a portar ia 357/80. que o fi cia
liza aqu eles tempos curriculares . 

17 - Ern Novembro de 1980 o CNE delibera submeter 
à ratif1 cação do PCR. a realizar ern 13 de Dezembro no 
Porto. os Regimentos aprovados prev1arnente pelo CN E com 
o parecer do CN EEM e 1nforrna todos os Conselhos Direc
tlvos e Comissões de Estudo do facto e de ter designado 
corno relator para o estudo !mal. urn dos seus membros. 

18 - t esse estudo que é apresentado a seguir . 

I - Regimento 

a) Segu ndo as linhas gerais definidas na reunião geral 
de Novem bro de 1979 e de acordo com as normas 
estatutárias e regulamentares : 
C1rurgia Pediàtrica. Cirurg ia Plástica e Re.construtiva. 
Neurocirurgia. Gmecolog1a e Obstetrícia. Cirurgia 
Vascu lar . Endocrinologia. Medicina Tropi cal . Gas
tren terologia. Reumatologia. Pediatna. Estomato
logla. Otomnolanngolog1a. Psiquiatria Infant il. Ana
tomia Patológica. Anestesiologia e Reanimação. 
Med1cina Física e de Reab1l1tação. Patologia Clínica. 
Radiodiagnóst1co e Radioterapia ( 19) 

b) Tendo de ser adequado às normas estatutári as e 
regu lamen tares . 
C1rurg1a Geral e Derrn atolog1a e Venerologia (2) . 

c) Elaborado a part1r do texto-base fornecido pelo 
relator do CN E 
Medicina Interna. Cardiologia . Hematologia Clínica. 
Oftalmologia e Medicina Nu clear (5) . 

d) Organizado pelo relator a partir de elementos cum
culares nucleares (tempo de es tágio e sua distri
buição. cu rr1cu lum C1rúrg1co ou de técnicas. pro
grama teórico e sua realização prática. critérios de 
idoneidade dos Serviços e Provas completos ou 
menos completos · 
Cirurgia Cardiotoràcica. Ortopedia. Urologia. Nefro
lo gia. Neurolog1a. Pneumologia. Psiquiatr ia e Clí
nica Geral (8) . 

e) Sem quaisquer elementos permitindo elaborá-lo : 
Medicina do Trabalho ( 1 ) 

li - Constituição 

a) Denommação da Especialidade : 
1. Gin ecologia e Obstetrícia.- foi proposta. inicial

mente. pelo Colégio. a denominação de Obste
trícia e Ginecologia . Posteriormente. aceitou a 
denominação supra. internacionalmente adaptada. 

2. Endocrinologia - Nutrição - Reservas do Colé
giO à su pressão de Nut r 1ção. Esta deve-se a ter 
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s1do cr1ada urna Corn1ssão de Estudo para a 
cnação de urna cornpetênc1a de «Nutr1çãon que 
na generalidade dos países não está no âmb1to da 
Endocrmolog1a mas serve de apo1o plundiSCI· 
plmar sobretudo nas mst1tu1ÇÕes hospitalares . 

3 . Ps1QU1at r1a Infantil -- O Colég10 opta. em defi
nitivo. por es ta denominação . Cons 1dera-se que 
deve ser ace1te. 

4. Anestes1olog1a e Rean1mação - O Colég1o com 
base num requer1rnento da quase total1dade dos 
anestes1olog1stas deseja adoptar esta denomi
nação 

5 . Rad ,oterap1a/Oncolo g1a - O Conselho D1r ect 1vo 
1nforma não ace1ta1 o Colég1o a supressão de 
Oncolog1a com base ern serem os méd1cos r adio
terapeutas os ú n1cos a fazerem Oncolog1a em 
exclus1vo 
Com base ern del1beração tomada na últ1ma reu 
nião elo CNE. ern Co1mbra. ern Novem bro. não é 
de cons1dera1·. não só pela nomenclatura acloptada 
oflc1al e mternac1onalmente como po1· estar em 
estudo a cr1ação da Cornpetênc1a de Oncolog1a 
( rnéd1cos. Clrul·g,ões e r ad1oter apeutas) . 

b) Defm1ção da Espec1alidade 
Não o f1z erarn a1nda : 
Clrurg1a Geral . C1rurg1a Card1otorác1Ca. Urolog1a. 
Card1olog1a. Derrnatolog1a e Venereolog1a. Nefro
log ,a. Pneurnolog1a. PSIQLffatna e Ps1QU1atr1a Infan
til ( 10) 

c) Acurnulabil1dade do exercíc1o da Espec1al1dade com 
urna out1·a e qua1s : 
1. Cons1derarn não acumulável 

G1necolog1a e Obstetrícia . Neuroc1rurg1a. Reuma
tologla. Ped1atr1a. Estomatolog1a. Oftalmo log ia. 
Otomnolanngolog,a. M ed1cma Fís1ca e de Reabi 
litação. Pneurnolog1a e Anestes1olog1a ( 1 0) 

2 . Adm1tem a titulo tran s1tór10. a sua acumula
bllldade . 
Clr urg1a Ped1átr1ca . C1rurg1a Plást1ca e Recons
tr utlva. Cwurg1a Vascula1·. Med1c1na Interna 
Gastrenterolog1a. M ed1cma Twp1cal. Endocri
nologia . Rad1oterap1a . Radlüd1agnóst1co. M ed1· 
ema Nu clear . Patolog1a Clín1ca. Anatom1a Pato 
lóg1ca. Ps1Q u1atr1a Infantil . 01·toped1a e Hemato
logia Cl ín1 ca ( 15 ). 

3. Não 1nd1cararn . 
Clrurg1a Geral. Card10IOg1a, Dermatovenereolog1a. 
Nefro log1a. Neurolog1a. Clín1ca Geral. Ps1QU1atr1a . 
Urolog1a e Clrurg1a Carcl1otorác1Ca ( 19) . 
A U E.M .S. recomenda o exe,· cíc lo exclusivo de 
uma só especia lidade. 
O ant1go regulam ento da Ordem perm1t 1a a sua 
acumulação. até duas espec1al1dades. t1das 
por af1ns . 
Cons1dera-se de insem no ar t1culado do Regula
mento dos Colégios de Espec1al1dades normas 
genéri cas . de fmmdo o carácter transitór1o. a res 
trição a duas e a necess1dade de serem de exer
cíCIO af1m (art 0 2. por exemplo). 

111 - Órgãos de Gestão 

Alguns Colég1os põem reservas ao Conselho D1rect1vo 
ser nomeado e não el81to pelos mem bros do Colégio reu 
nidos em Assemble1a Geral eleitora l. A doutrina é contrár1a 
ao espírito e à forma do Estatuto. M esmo no anterior Esta
tuto e até nos chamados Smdicatos Méd1cos que ex1s t1ra m 
entre as duas épocas da Ordem ( 197 4- 1976). nu nca as 
Comissões de Especi alidade for arn de ele1ção . 
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Assembleias Gerais : 
Também alguns Colégios no seu Regimento davam a 

este órgão de consulta profissional, uma estrutura e fun
cionamento que ultrapassava em muito essa função e pode
na vir a originar várias «Orden s>> e não uma ún1 ca . 
Recomenda-se qu e o CNE submeta ao PCR. a emenda elo 
art 0 7 ° do Regulamento dos Co lég1os das Espec1al1dacles 
que vai anexo. 

IV - Tempo de estágio 

a) Contestam o tempo total de estágio : 
Cirurgia Geral (considera sufici ente 4 anos e ser 
demasiado passar de 3 para 6 anos), Derma tolog ia 
e Venereologia e Neurologia (3). 

b) Contestam o estágio vestibular de 1 ano na Espe
cia lidade-mãe (Cirurgia Geral ou Medicina Interna): 
Ortopedia, Dermato-Venereologia e Neurologia. 

Evocam a plectora de candidatos ao estágio nos ser 
viços das referidas Especialidades e a pouca utilidade dos 
mesmos . 

Não se considera de aceitar as reservas, tendo em vista 
os tempos e existência de preparação vestibular, nos Países 
da Europa, de melhor qualificação e tendo alguns até sistema 
de residência para o Internato . 

V- Júri 

Muitos Colégios dão carácter de obrigatoriedade ao J úri 
ser constituído na totalidade ou pelo menos o Presidente, 
por Chefes de Clínica ou equiparados da Carreira Médica 
Docente, ou pelo menos, Especialistas há mais de 5 anos. 
Embora os Regulamentos sejam omissos e sem que possa 
ter carácter de obrigatoriedade, considera -se de ser tomado 
como norma e sempre que possível , com ca rácter prefe
rencial , portanto, como maneira de assegurar, pelo menos 
em teoria, um ju lgamento melhor . 

VI- Provas 
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a) Alguns Colégios põem reservas ao ca rácter elimi
natório de todas as provas (que consideram se deve
ria reservar para a prova curricular ) e repudiam a 
sua quantificação, particularmente o de Neurologia. 
Esta doutrina é, actualmente , contrária ao defin ido 
regulamentarmente pelo Regulamento dos Colégios 
das Especialidades (art 0 19o, n.os 4, 5, 6 e 7) 

b) Teste de Escolha Múltipla : 
É recusado por Neurologia , Cirurgia Gera l e Psiquia
tria Infantil (3) . 
É aceite com reservas e para aplicação do art o 180 
n° 2 do Regulamento dos Colégios das especia li
dades : Cirurgia Cardiotorácica, Ginecologia e Obste
trícia , Neurocirurgia , Psiquiatr-ia e Anatomia Pa to
lógica (5) . 

c) Prova de avaliação sumária : 
Não é aceite - Cirurgia Geral e Psiquia tr ia (2). 
É sugerida a sua substituição por uma prova clínica 
directa , dita «de cara s>>; Medicina Interna, Neu
rologia (2) . 

d) Prova prática (clínica) : 
Constando de 2 doentes e não 1: Medicina Interna, 
Neurologia e Psiquiatria (3) . 
Constando de 2 doentes e também de prova clínica 
directa («prova de cara sn); Medicina Interna e 
Neurologia (2) . 

e) Alguns Colégios consideram dever ser autorizada 
uma nova prova, que julgam indispensável ao exame 
de qualificação, dada a índole muito peculiar da 
Especial idade: 
Pneumologia, Nefrologia e Estomatologia (3). 
Considera-se de aceitar e sugere-se uma emenda ao 
arto 18° do Regulamento dos Colégios das Espe
cia lidades, novo n ° 6. 

V Il - Admissão por consenso 

O critério adaptado pa ra a admissão por consenso nas 
Especia lidades cr1adas pela Ordem ao abrigo dos arti
gos 87o, n o 2 e 90o do Estatuto foi muito diverso. 

1. Medic ina Interna -A res pectiva Comissão consi
derou ser necessár ia uma ava liação curricular e exigíveis 
pelo menos os parâmetros do art 0 92° do Estatuto. 

O CNE aceitou a inscr ição de todos os médicos habi 
litados com o exame de saída do Internato Hospitalar de 
Medicina Interna fe ito em Serviços idôneos, até 1 de Junho 
de 1978. 

2. Nefrologia - Inscrições mediante a apreciação 
curricular fe1ta por um «Júri Nacional de Avaliação Curri
cular» constituído por três elementos nomeados pelo CNE 
de entre os Chefes de Clínica ou equiparados da Carreira 
Médica Docente. 

3. Hema tologia Clínica - Insc rição automática para 
todos os que tenham o respectivo Internato Hospitalar, sem 
limitação da data em que foi concluído e por apreciação 
cu rricular de todos aqueles que se consideram habilitados 
embora sem o Internato. 

4. Cirurgia Vascular - Intermédia entre a Nefrologia e 
a Hematologia Clínica. 

5. Clínica Geral - Nao está definido . 
6. Medicina do Traba lho - Foi adaptado o ter o curso 

de Medicina do Trabalho e 7500 hora s de exercício pro
fissional. 

A responsabilidade que a Ordem assumiu quando, por 
le1, o Estado nela delegou a cr1ação das Especialidades 
(outrora por Decreto-Lei, depois de múltiplos pareceres por 
não poucas entidades nem todas médicas) impõe normas 
que acautelem uma qualificação, suficiente, pelo menos. 

Por isso se sugere que no arti culado do Regulamento 
dos Colégios das Especialidades se faça inserir normas gené
r icas que tenham em vista aquele fim (art o 2 o , por exem
plo) e se tome por padrão a redacção proposta pela Comis
são de Med1cina Interna. 

VI II -Bibliografia 

Foi solicitado a todos os Colég ios e Comi ssões que for 
necessem uma lista de livros e revista s de orientação e desti 
nados a estimular nos estag iár ios a consulta bibliográfica, 
e nos serviços a sua existência di rec ta ou por fotocópia . 

Amda não o fizeram: ' 
Cirurgia Geral, Dermatolog ia e Venereolog1a , Hema

to logia Clínica, Neurologia, Oftalmologia , Clínica Geral (6) 

IX- Serviços idóneos 

Não forneceram lista de serviços idôneos: 

1 Cirurgia Geral, Ortopedia, Gastrenterologia , Hema
to logia Clínica, Dermatologia e Venereologia , Neurologia 
e Psiquiatria (7) 

Ord em dos Médicos 
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2. Adaptaram os reconhecrdos pela Ord em ao abngo 
do antrgo Regulamento. su1ertando-se estes e todos os 
ou tros que se consrderam ao abngo das condrções minrmas 
exrgrdas para a rdonerdade a r· equererem- no. para ul tenor 
decrsão do Colégro-Cardrolog ra. 

3. Para os Colégros do n ° 1 adaptou o relator o cr r
téno do n° 2. embora consrder·e os rnconvenrentes e até os 
ri scos que comporta. 

X - Quadro de Especialistas 

For apensa ao Regrmento de cada Colégro uma lrsta dos 
mtdrcos rnscrrtos no respectrvo Quadro e que de acordo 
com o art 0 20°. do Regulamen to dos Colégros das Espe
cralrdades são membros do Colégro. 

Esta lrsta poderá e deverá servrr para se forn ecer à Lr sta 
Telefónica (pág rnas amarelas) . de futuro. obvrando a srtu a
ções pouco recomendávers que l101e se verrf rca m 

li 

1. Competências médicas e cirúrg icas : 
De acordo com o já drto no n ° 1 O deste relatório. o 

CN E deliberou nomear Comissões de Estudo para deter 
minadas «área s» das Ciências Médicas com vrsta à sua dife
renciação num cic lo de estudos médrcos de pós-graduação 
especial e pós-internato de uma dada Especralrdade . 

a) Para técnicas murto especralrzados exigrndo prepa
ração específica e aplrcávers multidrsciplinarmente : 
Citologia Clínica . Electroneuromiografia . Electroen 
cefalografia . Hemoterapra. lmunologra e Neurora 
diologia (6) 

b) Areas confinantes de duas ou mais Especia lidades 
exigindo formação com plementar par trcular · Aler 
gologia e lmunologra Clín rca. Cardiologia Pediátrica. 
Cirurgia Maxila-Facial e Cuidados Intensivos (4) . 

c) Areas de uma dada Especia lidade. carecendo pela 
sua aplicação no exercícro da clínica e partrcular 
mente em meio hosprtala r. de diferenciação e curri 
cu lum complementar com ou sem participação de 
outras Especia lidades. 
Diabetologia . Doenças Infecciosas . Ginecologia Mé
dica . Otoneurologra (5 ) 

d) Campo das Ciências Médicas de aplicação a dado 
grupo etário ou nosológrco exigindo especia li stas de 
formação várra com formação complementar 
espífica . 
Geriatria e Oncologra (2 ). 

e) Sectores médicos de carácter multrdiscrplinar ou 
características muito peculiares. em geral de tipo 
preventivo 
Genética Médica . Hidrologia Médica . Medrcrna Legal . 
Medicina Desportr va . Nutrição. Medicina Sanitárra 
(ou Saúde Pública e Saúde Escolar) (7) 

2. Neste momento e quanto aos re latórros das respec 
tiva s Comissões de Estud o. dispõe-se de 

a) Estudo completo e que nos parece suficiente : 
Electroneuromiografia. Electroencefalografia. Hemo
terapia . Diabetologra . Hidrologia Médrca . Alergologia 
e Imunologia Clínica . Cardrologia Pedrátrrca e Doen
ças Infecciosas. Alergologra e lmunologra Clínrca . 
Cardiologia Pedrátrrca e Doenças Infecciosas. con 
sideram mesmo as Comrssões de Estudo preenche
rem as condições de serem Especralidades . 
Recomenda -se ao CNE que sobre a pretensão sair 
ci te pareceres aos Colégros com afinrdades para as 
áreas referida s. 

Ordem dos Médicos 

Chama-se a atenção para o fa cto de termos. neste 
momento. 35 Especralrdad es Médicas e Crrúrgrcas. o 
que nos coloca no grupo da vanguarda . qua nto a 
número. na Europa Ocrdental. 
É de reconhecer as Competências acima referidas . 

b ) Estudo rn completo e até este momento rn su ficiente 
para recomendar o seu reco nhecimento : 
Gerratna . Medrcrna Desportiva. Neuiroftalmologia . 
Neuroradrologia e lmunologra (5). 
A Comr ssão de Neuroradrologia impugna a criação 
da competêncra. con srdera tratar-se de uma verda 
derra Espec ral rdade. baseando-se na exrstêncra de 
um servrço hosprtala r de Hosprtal Central. com 
1 Chefe de Clinrca e 1 ou 2 Especral ista s e de Depar 
tamentos noutros e aparando-se numa lista de assi 
natura s de todos os médrcos que a praticam no Pa ís . 
É de solrcrtar parecer aos Colég ios de Neurologia. 
Neurocrru rgra e Radrodiagnóstico sobre a pretensão . 

c) Sem qualquer estud o feito até esta data · 
Crrurgra Maxrlo -Fac ral. Crtolog ia Cl ínrca. Cu idados 
lntensrvos. Genética Médrca. Ginecologia Médica . 
Medrcrna Legal. Medicina Sanitária. Nutrição. 
Oncologra . Otoneurologia e Saúde Escolar ( 11 ). 

Lrsboa . 9 de Dezembro de 1980. 

O Relator 
Robert Pereira Martins 

DE LI BERAÇ0ES DO 
CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO 

1 - O Conselho Nacronal Executivo reunrdo . no Porto . 
na Sede da Secção Regrona l do Norte. em 13 de Dezembro 
de 1980. apreciou o Relatórro sobre este assunto que lhe for 
presente pelo membro desrgnado como relator. 

2 - Adaptou as propostas nele contidas. na genera
lidade e consrderou : 

2 - Por rntermédio do rela tor. facultar à Comissão de 
Estudo de Medicina do Trabalho. o relatório da CP-CEE 
sobre Medrcrna do Trabalho. drstribuído em Dublin às Dele
gações Nacionars. para que aquela possa. com ele e o 
texto-base fornecrdo pelo Conselho Nacional Executivo. 
procurar . com toda a brevrdade. nunca depois de 23 do 
corrente . elaborar o seu Regimento. 

4 - Quanto à denomrnação de Especialidades : 

a) Anestesiologra - Manter a designação tradicional. 
tanto mais que está constituída uma Comissão de 
Estudo para a eyentua l criação da Competêncra de 
«Curdados Intensivos». 

b ) Radioterapra - Confirmar a deliberação tomada na 
reunião de Cormbra de não autorizar a junção de 
Oncologia . 

5 - Exercícro cumulatrvo de Especialidades : 
Perfilha o parecer do relator ao propor ao Plenário dos 

Conselhos Regronar s. a rn sersão no articulado do Reg imento 
dos Colégros de Especralrdades. de normas genéncas defr 
nrndo o carácter tran srtórro e a necessidade de serem ape
nas duas e afrn s. 

6 - Assemblera s Gerars . 
Irá propor ao Plenárro dos Conselhos Regionais a 

substrturção do actual artrculado pelo proposto pelo relator . 
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7 - Sobre tempos de estág1os, totais e parciais, e sua 
d1 stnbu1ção. con firma o definido em Ma1o e constante da 
Portana 357 / 80. 

8- Júr1 : 
O Conselho Nacion al Executivo cons1dera de adoptar 

como norma que o Júri seja cons titu ído por especia listas 
1nscr1tos há mais de 5 anos, salvo nas Especialidades criadas 
há menos tempo , e sempre que possível com o grau hospi
tala r de Chefe de Clínica ou equivalente na Carreira Médica 
Docente . 

9 - Provas de qualificação : 
O Conselho Nacional Executivo considera não ser de 

alterar o carácter eliminatório e o tipo de provas e por isso 
não serem de considerar as alterações propostas por alguns 
Colégios (Vg . provas de «caras» e 2 doentes na prova clínica). 

Quanto à prova técnica só a poderá autorizar desde que 
não envolva manobras invasivas . 

1 O - Novas Especialidades : 
O Conselho Nacional Executivo confirma a criação das 

Especialidades de Medicina Interna, Clínica Geral , Medicina 
do Trabalho, Nefrologia e Hematologia Clínica e cria a de 
Cirurg1a Vascular . 

A admissão por consenso , até 6 meses, nestas Espe
cialidades fica sujeita às normas do arto 92o, alínea b) do 
Estatuto e o Internato Hospitalar, naqueles em que exista, só 
conferirá qualidade para admissão se o respectivo exame de 
saída com aproveitamento tiver sido realizado antes da 
entrada em vigor do Regulamento dos Colégios de Espe
cialidades - 1 de Junho de 1978. 

11 -Completar o Regimento : 
O Conselho Nacional Executivo aconselha os Conselhos 

Directivos dos Colégios a que faltem documentos (Biblio
grafia, Serv1ços Idôneos, critério de acumulabilidade, etc.) 
no respectivo Regimento , a que o completem no prazo 
de 15 dias . 

12 - Quadro de Especialistas (Listas «Páginas Amarelas») : 
O Conselho Nac1onal Execut1vo vai providenciar para a 

irregular insersão de nomes nas Especialidades, desde que 
não constem no respectivo Quadro . 

13 - Competências : 
O Conselho Nacional Executivo vai propor ao Plenário 

dos Conselhos Regionais a insersão no articulado do Regu
lamento dos Colégios de Especialidades de normas gené
ricas definidoras. 

Quanto às competências em estudo, delibera : 

a) Reconhecer as de Electroneuromiografia , Electroen
ce falograf ia, Hemoterapia , Diabetologia, Hidrologia 
Médica, Alergologia e Imunologia Clínica, Cardio
logia Pediátrica e Doenças Infecciosas . 

b) Aquelas cujas Comissão de Estudo ainda não com
pletou o seu relatório, decidiu convidar a completá
-los no prazo máximo de 15 dias . 

c) As cujas Comissões de Estudo não apresentaram 
qualquer relatório aguardar para o próximo ano que 
as mesmas Comissões ou outras elaborem os rela
tórios respecti vos. 

Competências que desejam ser Especialidades : 
O Conselho Nacional Executivo considerou o número já 

elevado de Especialidades existentes (35) e a necessidade de 
estudo verdadeiramente completo para as cria r de futuro. 

Nesse espírito resolveu solicitar pareceres aos Colégios 
de Especialidades com afinidades às «áreas» do conheci
mento médico que desejam ser criadas como Especialidades: 

- Cardiologia Pediátrica. 
- Doenças Infecciosas . 
- Alergologia e Imunologia Clínica. 
- Neuroradiologia . 

DELIBERAÇÕES DO 
PLENÁRIO DOS CONSELHOS REGIONAIS 

O Plenário dos Conselhos Regionais , reunido em sessão 
extraordinária, no Porto , na Sede da Secção Regional do 
Norte, em 13 de Dezembro de 1980 e no que a este assunto 
se refere , deliberou : 

1. Aprovar o relatório e as decisões tomadas pelo 
Conselho Nacional Executivo sobre o mesmo . 

2 . Ratificar os Regimentos das 29 Especialidades já 
reconhecidas no anterior Estatuto e os das criadas ao abrigo 
do art 0 87 °-2 e 90o do Estatuto actual. 

3. Ratificar, igualmente, a criação de 8 competências. 
4. Discutir e aprovar as propostas de emenda do Regu

lamento dos Colégios das Especialidades : 

a) Novo número no arto 2o que passa a ter 2 números, 
o número 1, correspondente à redacção actual e o 
n° 2 com uma definição genérica de competência. 

b) Substituir o actual art0 7 0 por um articulado de 
onze números, constante, em anexo, deste relatório. 

c) O n° 8 do arto 190 passa a admitir 3 tipos de clas
sificação · aprovado, unanimidade e unanimidade 
com distinção . 

d) Nas disposições transitórias há , intercalado, um 
novo art 0 (21 °) sobre a acumulabilidade de espe
cialidades. 

e) Todos os artigos depois do arto 20o avançam uma 
unidade (21 / 22, 22/ 23, 23/24). 

5. Estágios não Estrangeiros : 
Foi considerado que, mesmo em caso de omissão no 

Regimento do Colégio, estes estágios serão objecto de 
análise valorativa 

6. Ouvido o Delegado Dr . Mário Moura e com assenti
mento do Conselho Nacional Executivo, a Medicina Física 
e a Reabilitação passou do grupo IV para o grupo 111. 

7. Manifestado receio pela queda de idoneidade de 
alguns Hospitais Distritais (particu larmente o do Funchal) foi 
esclarecido pelo Conselho Nacional Executivo que há um 
período de 1 a 6 anos, segundo as especialidades, para 
preencher os critérios mínimos para ser Serviço Idôneo. 

8. Foi definido, como princípio , que a idoneidade para 
permitir o estágio de qualificação possa ser extensiva a Insti
tuições Médica Privadas e mesmo Consultórios , mormente 
para especialidades em «Crise»: Radiodiagnóstico. Oftal
mologia, etc . 

9. Para a Ordem dos Médicos é primacial que entre ela 
e aSES se estabeleçam normas quanto à disponibilidade dos 
Serviços para executar as provas de exame, obviando a 
si tuações delicadas que possam vir a criar-se . 

• 

ESPECIALIDADE DE MEDICINA INTERNA 

Face a dúvidas surgidas, esclarece -se que a admissão 
por consenso para a Especia lidade de Medicina Interna, 
se limita, no caso concreto daqueles que até 31 de Junho 
de 1978 teriam acesso à Ordem, àqueles que tenham 
feito na sua Carreira Hospital ar provas teórico-práticas, 
e nelas tenham obtido aproveitamento. 
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Regulamento dos 
Colégios das Especialidades 

SECÇÃO I 

DA CONSTITUIÇÃO 

ARTIGO 1 o -Os Colégios das Especialidades são 
constituídos por todos os médicos com o título de Espe
cialista pela Ordem dos Médicos inscritos nos respectivos 
Quadros. 

ARTIGO 2° 
1. Os Colégios das Especialidades têm como objectivo 

a valorização do conhecimento e exercício da Medi
cina de forma a atingir os padrões internacionais 
mais elevados para benefício da Saúde da população 
portuguesa. 

2 . Competência é uma qualificação pós-especialização 
obtida através da aquisição de conhecimentos dife
renciados ou de aprendizagem de técnicas especí
ficas , pressupondo curricula, provas de avaliação 
e funções definidas. 

ARTIGO 30 - Os Colégios das Especialidades funcio
nam no âmbito da Ordem dos Médicos e de acordo com os 
seus Estatutos. 

ARTIGO 4 0 -Só podem inscrever-se no Quadro de 
Especia listas da Ordem os médicos que se encontrem ao 
abrigo do artigo 92o do Estatuto da Ordem dos Médicos 
desde que respeitadas as condições previstas na alínea d) do 
artigo 81 o do Estatuto . 

SECÇÃO 11 

DA DIRECÇÃO 

ARTIGO 50 - Cada Colégio é gerido por um Conselho 
Directivo constituído por um Presidente e seis Vogais, nos 
termos do artigo 880 do Estatuto da Ordem dos Médicos. 

ARTIGO 5o - Cada Colégio de Especialidades terá 
uma sede nacional em local a determinar pelo Conselho 
Nacional Executivo. 

ARTIGO 7o 
1. A Assembleia Geral ou Plenária do Colégio é cons

tituída por todos os médicos inscritos no Colégio, 
no pleno gozo dos seus direitos estatutários. 

2 . A Assembleia Geral tem a capacidade de deliberar 
e recomendar sobre assuntos peculiares ao exer
cício da Especialidade e à competência ou ao fun
cionamento do Colégio, a serem propostos pelo 
Conselho Directivo ao Conselho Nacional Executivo. 

3. A Assembleia Geral pode reun1r a nível nacional ou 
regional. 

O Conselho Directivo deve convocar a Assembleia 
Geral sempre que o considere necesário ou a reque
rimento de pelo menos vinte por cento dos membros 
inscritos no Colégio. 

5. t da competência da Assembleia Geral : 

a) Propor alterações ao Regimento, quando expres
samente convocada para tal fim; 
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b) Deli berar sobre proposta do Conselho D1rect1vo 
quanto à quot1zação ad1c1onal para despesas 
suplementares do Colégio. SUJei ta à posterior 
ratificação pelo Plenár iO dos Conselhos Re
gionais-; 

c) Pronunciar-se sobre todos os assuntos que mte 
ressem aos seus membros. particularmente no 
que se refere ao exercíc1o profiSSional 

6 . A Assemble1a Geral é. como o Conselho D1rect1vo. 
um órgão técnico consult1vo. se rvindo através 
deste . de assessor qualificado ao Conselho Nacio
nal Executivo e Conselho Nac1onal do Ens1no e 
Educação Méd1ca . 

7 . O funcionamento desta s Assembleias rege -se pelas 
disposições dos Art1gos 4 7 o a 6 1 ° do Regula 
mento Geral da Ordem dos Méd1cos . 

8 . As Assembleias são pres1d1das pelo Pres idente do 
Conselho 01rectivo do Colég1o e secreta riada s por 
do1s membros do Colég1o escolhidos pelo P1·es1-
dente de entre os presen tes no iníc1o da sessão . 

9 . A convocação das Assemble1as é fe1ta por carta. 
com a antecedência mínima de dez d1a s. para local , 
dia e hora fi xados e com decla ração da Ordem de 
Trabalhos. 

1 O. A Assemble1a é convocada pelo Presiden te do Con
selho Directivo ou no seu Impedimento pelo mem
bro coordenador Reg1onal da Reg1ã o onde se rea 
lize a Assemble1a . 

11 . Quaisquer deliberações não podem dei xa r de obser
var as dispos1ções do Estatuto e do Regulamento 
Geral da Ordem dos Méd1cos. 

ARTIGO 80 - A contabilização e cobrança desta quota 
é da competência e responsabilidade do respect1vo Conselho 
Directivo . 

ARTIGO 90 - Cada Colégio elaborará, num prazo de 
6 meses após a sua tomada de posse, um Regulamento 
especial que submeterá à aprovação do Conselho Nacional 
Executivo e que constituirá o seu regimento . 

ARTIGO 1 o o - As Direcções dos Colégios deverão 
diligenciar para que na admissão dos seus membros efecti
vos -as Sociedades Científicas observem o mesmo critériO 
que o estabelecido neste Regulamento . 

SECÇÃO 111 

DOS EXAMES DE ESPECIALIDADE 

ARTIGO 11 o - Só podem candidatar -se ao exame de 
especialidade dos Colégios da Ordem dos Médicos os 
médicos que tenham cumprido com aproveitamento as nor
mas curriculares definidas ao abrigo do disposto na alínea d) 

do artigo 81 o do Estatuto da Ordem dos Médicos. 
ARTIGO 12o- Para cada especialidade haverá anual

mente uma época de exames marcada com uma antece
dência mínima de 6 meses. 

23 



ARTIGO 13o -As provas. que serão a nível nacional. 
realizar-se-ão nas cidades sedes das Secções Regionais da 
Ordem dos Médicos. segundo o critério a definir pela Direc
ção do Colégio e aprovado pelo Conselho Nacional Executivo. 

ARTIGO 14.0 

1. O Júri será nacional e nomeado anualmente pelo 
Conselho Nacional Execu tivo sob proposta do Colé
gio da respectiva especialidade. 

2. O Júri compor-se-á de um Presidente e quatro Vogais. 
sendo o Presidente e 4m Vogal da Secção onde se 
realizam os exames e os outros Vogais das restantes 
Secções . 

3. Os membros do Júri têm de ser membros do res
pectivo Colégio de Especia lidade . 

4. As decisões processuais serão tomadas por maioria 
tendo o Presidente voto qualitativo. 

5. As decisões classificativas do Júri são tomadas por 
escrutínio secreto e delas não haverá recurso . 

SECÇÃO IV 

DA ADMISSÃO E PROVAS 

ARTIGO 15 0 
1. Os candidatos a exame de especialidade terão de 

requerer ao Colégio respectivo. através da sua 
Secção Regional. a sua admissão às provas até 31 de 
Janeiro de cada ano . 

2. O Colégio deliberará. através da verificação do 
currículo . no prazo máximo de 30 dias. sobre a 
admissibilidade do candidato às provas finais do 
exame de especialidade . 

3. No caso de não admissão. o Colégio terá de infor
mar. por escrito. o candidato da razão da sua decisão 
e deverá indicar as lacunas curriculares que o can
didato terá de preencher . 

ARTIGO 16° - Os exames finais de especialidade a 
definir pelo Conselho Nacional de Educação Médica. nos 
termos do artigo 81 o. alínea d). constarão obrigatoriamente 
de uma prova curricular e de provas teorico-práticas . 

24 

ARTIGO 17 o 
1. A prova curricular constará da verificação. ava liação 

e discussão do currículo. dispondo o Júri para estudo 
prévio de um prazo máximo de 60 dias. 

2. A prova curricular incluirá obrigatoriamente a apre
ciação de : 

a) Relatórios de actividade anuais e no final de cada 
estágio eleborados pelo candidato e autenticados 
pelo Serviço onde decorreu o estágio; 

b) Informações anuais e no final de cada estágio 
fornecidas pelo Serviço onde decorreu o estágio. 
em folhas de avaliação próprias. elaboradas pela 
Ordem dos Médicos. 

3. A discussão curricular consisti rá em : 

a) Apreciação do currícu lo por pelo menos três 
membros do Júri ; 

b) Cada um dos membros do Júri disporá para o 
efeito de um máximo de quinze minutos. dispondo 
o candidato de igual tempo para a sua resposta; 

c) A duração total da prova não deverá exceder 
duas horas e meia . 

ARTIGO 1so 
1. As provas teorico-práticas serão definidas no Regi 

mento de cada Colégio. de acordo com as seguin tes 
normas gerais. 

2. Em princípio haverá um teste de escolha múltipla. 
sa lvo justificação devidamente fundamentada do 

Colégio. a submeter a decisão do Conselho Nacional 
Executivo: 

a) Prova elaborada dentro dos princípios de escolha 
múltipla constituída por duzentas perguntas. a 
responder em três horas e meia; 

b) Do total das perguntas . pelo menos 25% deve
rão incid ir sobre ciências básicas aplicadas à 
especialidade; 

c) A classificação da prova lar-se-á na esca la de 
O a 20 arredondada até à décima. conside
rando-se como O, 1 ca da pergunta certa ; 

d) Serão eliminados os ca ndidatos que obtenham 
menos de 150 perguntas certas; 

e) Se o Júri entender que o número de candidatos o 
justif1ca. as provas poderão decorrer no mesmo 
dia e hora noutras Secções Regionais para além 
da designada para realização das provas. Nesse 
caso. serão onentadas pelos membros do Júri da 
respec t1va Secção Regional coadjuvados. se 
necessário. por membros do Colégio para o efeito 
nomeados; 

f) Deverá ser indicada anua lmente bibliografia orien
tadora. genérica . não vmcu lativa . pelos respec 
tivos Colégios. 

3. Prova de avaliação sumá ria. 

a) Prova constituída pela apreciação e interrogató
rio sumário sobre problemas práticos bem defi 
nidos característicos da especia lidade ; 

b) Os problemas a aval1ar variarão em tipo e predo
minância consoante a especialidade e poderão 
ser constituídos por : 

- Observação de doentes. quer directamente. 
quer por me1os iconográficos; 

- Apreciação de métodos semiológicos espe
ciais. nomeadamente endoscopias e registos 
gráficos; 

- Apreciação de métodos complementares de 
diagnóstico; 

- Apreciação de preparações microscópicas; 
c) O número de problemas não deverá ser menor do 

que se1s nem ma1s do que dez; 
d) Cada conjunto de problemas será sorteado entre 

os candidatos; 
e) O candidato não poderá ser interrogado por mais 

de dois membros do Júri em cada problema ; 
f) A duração total da prova não poderá ser inferior a 

uma hora nem exceder hora e meia. não devendo 
a apreciação de cada problema demorar mais do 
que quinze minutos. 

4. Prova prática : 

a) Nas Especialidades Cl ínicas. a cada candidato 
será distribuído um doente sorteado de um con
junto previamente escolhido; 

b) O candidato observará durante hora e meia o 
doente que lhe foi atribuído podendo executar as 
técnicas não 1nvas1vas da Especialidade que 
forem adequadas e possíveis; 

c) Segue-se relatório a elaborar no prazo de hora e 
me1a. de que con ste história clínica. exame objec
tivo e diagnóstico clínico provisório e a sua justi
ficação e terminando com a requisição escrita 
dos exames complemen tares que julgar conve
nientes pa ra o diagnóstico definitivo; 

d) Recebidos os exames requisitados. o candidato 
elaborará relatório fina l de que conste : avaliação 
dos exames complementares. discussão do 
diagnóstico e diagnóstico diferencial . proposta 
terapêutica e prognóstico e para o que disporá de 
o período de uma hora . 
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Durante esse período poderá observar de novo o 
doente e executar as técn1cas não invas1vas da 
Especialidade que forem adequadas e possive1s ; 

e) Um destes períodos. poderá ser prolongado por 
ma1s uma hora se o Júr1 ass1m o entender. antes 
do 1nic10 das provas ; 

f) Este relatório f1nal será lido perante o Júr1. decor 
ridos que sejam r,ão menos de doze horas após o 
inicio da prova; 

g) O relatór~o final será aprec1ado por não menos de 
três membros do Júr1. que d1sporão de qumze 
m1nutos cada um para o efe1to. d1spondo o can
didato de igual tempo para responder a cada 
membro ; 

h) Nas especialidades não clin1cas. esta prova será 
substituída por execução de técnicas próprias . 
nomeadamente uma autópsia. exame radiográ 
flcos ou laborator1a1s organizados em moldes 
paralelos com as necesár1as adaptações; 

i) Será des1gnado um membro do Júr1 para prestar 
assistência ao candidato durante a execução 
da prova. 

5. Prova de Interrogatório livre· 

a) Consiste no 1nterrogatór1o do cand1dato por. pelo 
menos. três membros do Júri sobre temas 
diferentes ; 

b) Cada membro do Júr1 disporá para o efeito de um 
máx1mo de quinze minutos. dispondo o candidato 
de 1gual tempo para a sua resposta; 

c) A duração total da prova não deverá exceder 
duas horas e meia . 

ARTIGO 19 0 
1. No 1nic1o de cada prova será sorteada entre os can

didatos a ordem de prestação de provas; 
2. A ordem de prestação de provas será em principio a 

descr~ta nos números anteriores. podendo todavia o 
Júr1. se assim achar conven1ente. trocar a prova de 
avaliação sumária com a prática para o total ou parte 
dos candidatos; 

3 . Em cada prova. cada membro do Júri class1ficará 
por escr~to dentro da escala de O a 20. sendo o 
resultado da prova obtido pela média das classifi
cações levada até á décima. competindo ao Presi
dente mandar lavrar acta de que constem as clas
sificações referidas ; 

0 CONGRESSOS E REUNIÕES 
CIENTÍFICAS 

CURSO DE ACTUALIZAÇÃO DE PATOLOGIA 

Os Departamentos de Patologia elas Escolas ele 
Medicina das Universidades ele Miamie de Gransville . 
anunciam a realização do «Sixth Anual Review and 

,- Recent Praticai Advances in Pathology». Como em 
cursos anteriores. este ano o programa co ntém infor
mação prática de actualidade incluindo temas contro
versos no campo da Patologia . 

O curso terá lugar no Hotel Sheraton Bal Harbour. 
em Bal Harbour. Florida. de 2 a 6 de Fevereiro de 1981. 
Cada participante receberá um compêndio com refe
rências e diapositivos representativos dos tópicos a 
discutir. 

Está também previsto um amplo programa social 
especia lmente destinado aos acompanhantes 
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4. Cada prova será eliminatória. sendo eliminados os 
candidatos que obtenham classificação in ferior a dez 
valores. excepto na prova de escolha múltipla em 
que procederá conforme o disposto em 2 d); 

5. Depois de cada prova . será comunicado individual
mente. por escri to. a cada candidato. se foi ou não 
admitido á prova segumte. Em principio. os resul
tados das provas curriculares e teste de escolha 
múltipla serão env1ados pelo correio ; 

6. O resultado final será a média aritmética do resul · 
tado das cinco provas expresso em termos de Sufi 
Ciente ( 10 a 13). Bom ( 14 e 15). Muito Bom ( 16 e 
17) e Muito Bom com Distmção (18 a 20) compe
tindo ao Presidente mandar lavrar acta de que cons
tem as classificações parcelares; 

7. No final das provas. será comunicado individual 
mente. por escrito. a cada cand 1dato. se foi ou não 
adm1tido no respec t1vo Quadro de Especialistas da 
Ordem dos Méd1cos; 

8. Poderão ser passados certificados da classificação 
final obtida em termos de Aprovado. por Unanimi 
dade e por Unanimidade com Distinção. 

SECÇÃO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

ARTIGO 20° -Todos os médicos constantes do Qua 
dro de Especialistas à data da publicação do presene Regu 
lamento ficam automaticamente inscritos no respect1vo 
Colég1o. 

ARTIGO 21° - t perm1t1do. a titulo transitório . o exer 
cíciO cumulat1vo de duas especialidades afins. med1ante 
automação prévia do CNE. 

ARTIGO 22o - O curnculo. programas e tempo de 
estág1o serão reavaliados. em principio. de 6 em 6 anos . 

ARTIGO 230 - t condição prévia de admissão ao 
estág1o de qualquer especialidade. ter o candidato concluído 
com aproveitamento o Internato Policlinico da Carre1ra 
Hosp1talar. 

ARTIGO 24o -Os casos om1ssos neste Regulamento 
serão resolvidos pelo Conselho Nacional Executivo sob pro
posta da Com1ssão D1rect1va do Colégio Interessado . 

ARTIGO 25° - O presente Regulamento entra em 
v1gor 1med1atamente. 

CONGRESSO DA FEDERAÇÃO MUNDIAL 
DAS ASSOCIAÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA 

Vai realizar-se de 23 a 26 de Fevereiro próximo. 
em Calcutá. União Indiana. o 3° Congresso Internacional 

da Federação Mundial das Associações de Saúde Pübl ica. 
O tema da reunião será «C uidados Básico s» . de 

Saüde: Estratégia Mundial». 
Os interessados em mais esclarecimentos podem 

dirigir-se à Ordem. 

• 
PEDIATRIC UPDATE-1981 

O Departamento de Pediatria de Long lsland 
Jewish. Hillside Medicai Center. anuncia a realiza ção 
de 28 de Fevereiro a 8 de Março de 1981. do 11 ° Curso 
Anual Post-Graduação de Pediatria que terá lugar em 
Marbella- Espanha. 
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Convenções Protocolo 

MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO 

Os Servtços Médtco-Soctats integram no âmbtto da sua 
acttv tdade a pres tação, aos seus utentes. de cutdados de 
saúde de Medicina Fístca e de Reabilitação (Fistatrta) 

Para a boa prossecução desses cuidados, em ordem a 
uma mats perfetta cobertura das necess tdades dos utentes, 
torna-se necessár~o proceder a uma arttculação entre os 
Servtços Médtco-Soctais e os médicos membros do Colégio 
de espectalts ta s de Medicina Fístca e de Reabtlttação (Ftsia
tras) da Ordem dos Médtcos. 

Efec ttvamente. a capacidade de actuação dos Servtços 
Médtco-Soc tats só pode ser ampltada. com um mintmo de 
cus tos e um máximo de efictêncta, através duma relacto
nacão com os profissionais Interessados que. fundada nos 
pr~ncí ptos da liberdade e da responsab tltdade, permtta a sua 
mtegração em novas estruturas de saúde. 

Asstm, 
Os Servtços Médicos-Soc tats, representados pelo Pre

s•den te da sua Comissão lnstaladora e a Ordem dos Médtcos. 
represen tada pelo Presidente do seu Conselho Nac tonal 
Executtvo celebram, ao abrigo do despacho do Secretário de 
Estado da Saúde de 24 de Junho de 1980. uma Convenção, 
nos segu tntes termos, da qual fazem parte tntegrante os 
anexos abatxo indicados : 

- A Nomenclatura Médtca Nactonal de Medtctna Fistca 
e de Reabilttação e respec tivas tabelas (anexo 1). 

- O Regulamento da Com tssão de Controlo Nactonal 
(anexo 11 ). 

- A Norma de Adesão (anexo 111 ). 

CONVENÇÃO PARA ESPECIALISTAS DE 
MEDICINA FÍSICA E DE REABILITAÇÃO 

(FISIATRAS) 

ARTIGO 1o 

A presente Convenção é outorgada pelos Servtços 
Médtco-Soctats e pela Ordem dos Médicos e destma-se a 
assegurar cutdados de saúde do âmbtto da Medtc tna Fístca e 
df' Reabtlitação (Fisiatria) aos utentes dos Servtços Méd tco
Socta ts 

26 

ARTIGO 2o 

Só podem aderir à presente Convenção, ftcando 
abrangidos pelas suas cláusulas, as enttdades Sin
gulares ou co lecttvas que o solic ttem e cuja tdonet 
dade se1a formalmente atestada pela Ordem dos 
Médtcos que pode rettrá -la logo que se ver~ ftqu e 

tncumpr~mento das regra s que deram lugar ao seu 
reconhec tmento . 

2. A adesão lar-se-á medtante o preenchtmento da 
Norma de Adesão (anexo 111) e entrega desta nos 
S.M .S. depois de cumpridas as respectivas for
malidades: 

ARTIGO 30 

As prestações de cutdados de saúde abrangtdas por 
esta convenção são as constantes da Nomenclatura Médica 
Nac ional de Fistatria anexa a esta Convenção . 

ARTIGO 4 0 

A integração ou elimtnação de prestações da Nomen
clatura Médtca Nactonal, re fer~da no arttgo anter~or compete 
á Comissão de Controlo prevt sta no n° 36 desta Con 
venção. precedendo parecer cien tif ico e técnico da Ordem 
dos Médtcos. 

ARTIGO 5 o 

As entidades smgu lat·es ou colecti vas aderentes ficam 
Su jettas ás formalidades prevtstas nesta Convenção. 

ARTIGO 5 o 

Os Servtços Médtco-Sociats comprome tem -se a não 
estabelecer dtscr~minação en tre os médtcos que ademem à 
presente Convenção . 

ARTIGO 7 o 

Os médicos convencionados devem actuar no domínto 
da Medtcina Fístca e de Reabilttação com total indepen
dêncta. no tntegral respeito dos pr~ncípios que regem o 
exercício profissional . de molde a que os utentes beneftciem 
de cuidados de saúde de qualidade. 

ARTIGO g o 

Os Servtços Médico-Soctais comprometem-se a cola
borar com a Ordem dos Médtcos e a desencadear as acções 
necessárias junto dos médicos assistentes . do res tante 
pessoal e dos próprios utentes. com vista ao rigoroso cum
primento da presente Convenção. 

ARTIGO go 

Os médicos convenctonados podem solicttar ao médtco 
asststente tn formações clínicas complementares em ordem a 
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valorizar o d1agnóst1co e a terapêutica bem como propor a 
prescr1ção de outros exames para esclarec1mento completo 
das situações clínicas em estudo. 

ARTIGO 1Q o 

Os médicos convencionados obr1gam -se a cumpr1r os 
programas de controlo de qualidade que venham a ser 
adaptados e bem ass1m a ace1tar ~nspecções quando neces
sárias. 

ARTIGO 11 0 

Os programas de controlo de qualidade, as inspecções. 
o reconhecimento prévio da idoneidade e a def1nição da 
capacidade de atendimento de cada unidade de fis1atria 
competem à Ordem dos Médicos . 

ARTIGO 12o 

1. Exclusivamente para os efe1tos previstos no art1go 
antenor, será criado um fundo, proveniente de uma 
taxa a incid1r sobre a facturação, da responsa bi 
lidade. em partes iguais, dos Serviços M éd1co
-Soc1ais e dos médicos convencionados. 

2 . O valor da taxa e as normas da gestão do fundo 
serão objecto de despacho do Secretá rio de Estado 
da Saúde, ouvida a Comissão de Controlo Nac1onal. 

ARTIGO 130 

Os médicos convencionados comprometem-se a pro
porcionar aos utentes dos Serviços Médico-Soc1ais as 
melhores condições de atendimento e a não estabelecér 
qualquer tipo de discriminação em função do seu estatuto . 

ARTIGO 14 o 

Os méd1cos convencionados podem possuir , além das 
suas instalações centrais , outras 1nstalações em cond1ções a 
regulamentar pela Com1ssão de Controlo Nacional. 

0 ARTIGO 15 0 

Os médicos convencionados devem garant1r o começo 
de execução dos cu1dados de saúde no prazo máx1mo de 
cinco dias. contados a part1r da data da sua marcação, 
excepto : 

a) Se da prescnção constar a nota de urgência c lín1ca. 
devidamente JUStificada, caso em que o doente será 
atendido de 1med1ato, dentro do horário normal de 
recepção de doentes; 

b) Se o utente se encontrar com incapacidade tem 
porána para o trabalho , ou os exames forem pedidos 
por junta médica , casos em que deverá ser atend1do 
no prazo máx1mo de do1s d1as úte1s . 

ARTIGO 150 

Para efe1tos do disposto no artigo anter1or . a defin1ção 
de capacidade de atendimento deverá ponderar uma per
centagem de reservas a calcular . 
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ARTIGO 17o 

O prazo máx1mo de entrega de resultados ou relató~1o s 
é de CinCO diaS ÚteiS. 

AR TIGO 18o 

O prazo de val1dade das req u1 s1ções dos Serv1ços 
Méd1co-Soc1a1s é de dez d1as . con tados a part1r da data da 
em1ssão . 

ARTIGO 19 0 

Os resultados ou relatónos dos exames efectuados, 
d1r1g1dos em envelope fechado ao méd1co ass1stente. pode
rão ser entregues ao própno utente ou a quem o represente 
ou env1ados à un1dade de saúde requisitante, sendo neste 
último caso os portes de corre1o da responsabilidade dos 
Serv1ços Méd1co-Soc 1a1 s, aos qua 1s deverão ser facturados 
mensalmen te. 

ARTIGO 20o 

1. Os méd1cos convencionados não podem recusar o 
atend1mento dos uten tes dos Serv1ços MédiCO
-Sociais. 

2 . Exceptuam-se os casos prev1stos no n o 5 do Des· 
pacho do Secretár1o de Estado da Saúde de 
24 de Junho de 1980 e a~nda. nos ter mos da alím:a 
e) da mesma dispos1ção : 

a) Quando est1verem ult1·apassados os prazos ae 
val1dade das requ1s1ções ou estas ex1bam s1na1s de 
VICiaÇãO; 

b) Nos casos em que se venf1que 1mposs1bil1dade de 
execução dos exames por avana do equipa 
mento; 

c) Quando o 1mpresso da requ1s1ção não contenha a 
1dent1f1cação e a ass1natura do méd1co requi 
sitan te; 

d) Quando do 1mpresso de requ1 s1ção não conste a 
1dent1flcação da un1dade de saú de em1ssora, 

e) Nos casos em que a requ 1s1ção não des1gne 
correctamente os exames de d1agnóst ,co reqUI
Si tados. nos termos da Nomenclatura Méd1ca 
Nac1onal de Med1c1na Fís1ca e de Reabilitação. 

AR TI GO 2 1o 

As Interrupções de act1v1dade, seJa qual for a sua natu
reza. não podem exceder um total de sessenta d1as por ano e 
devem ser comu nicadas à Com1ssão de Con trolo. desde que 
se encontre salva guardada a prestação de cu1dados de 
saú de de Med1c1na Física e de Reabilitação a nível local. 

ARTIGO 22o 

Nos casos em que não ex1stam cond1ções técn1cas para 
a execução de alguns dos exames requ1s1tados, os méd1cos 
convencionados devem devolver a requ1s1ção. just1f1cando a 
devolução 
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ARTIGO 23o 

Os impressos de requ1s1ção de modelo normalizado a 
util1zar pelas unidades de saúde. no âmbito da presente 
Convenção. constitu em encargo dos Serv1ços Médico· 
·SOCiais. 

ARTIGO 24o 

Os médicos convencionados devem apresentar de uma 
só vez aos Serviços Distnta1s dos Serv1ços Méd1co-Soc 1a 1s 
requ1s1 tantes a totalidade da fac tura ção em dív1da durante os 
pr1me1ros dez dias do mês 1med 1ato àquele a que d1 L rs pe1 to. 

AR TI GO 25 o 

Os Serviços D1strita1s dos Serviços Méd1co-Soc ia1 s 
devem proceder à conferência e pagamento das facturas no 
prazo màx1mo de 50 dias. a contar da data da sua apre
sentação. 

ARTIGO 26o 

As divergências de fa cturação apenas suspendem os 
pagamen tos correspondentes aos actos em que ta1 s d1ver 
gênc1as se verifiquem até que sejam reproduz1dos os escla
recimen tos ou feitas as correcções dev1das. 

ARTIGO 27 o 

Os Serviços Médico-Sociais comprometem -se a não 
recorrer aos serviços de outra s entidades em substituição 
das que são objec to desta Convenção. exceptuando os dos 
Serviços Médico-Sociais existentes à data da assinatura da 
presen te Convenção e bem assim os se rviços do Estado aos 
qua1s seja possível recorrer no âmbito da Medicma Física 
e de Reabi litação. 

ARTIGO 28o 

A apreciação das v1olações desta Convenção que 
envolvam aspectos de natureza c1entif1ca. técn1ca. deon
to lógica ou profissional . é da competênc1a da Ordem dos 
Méd1cos. a qual deve exercer o competente poder diSCI · 
plmar . 

ARTIGO 29o 

A aprec1ação das v1o lações de natureza JurídiCO· 
ad mm1strativa das regras convencionadas é da competênc ia 

da Com 1ssão de Controlo Nac1onal. 

ARTIGO 30o 

As sa nções a aplica r pela Com1ssão a que se refere o 
art1go an ter1or podem reves t1r natureza fman ce1ra ou sus
pensiva. de acordo com regulamen to a elaborar . 

ARTIGO 3 1 o 

A presente Convenção pode ser denunc1ada pelos 
méd1cos convencionados com a an tecedência mín1ma de 
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três meses. med1ante comu n1cação escnta por carta reg1s· 
tada e av1so de recepção d1ng1da aos S.M.S. 

ARTIGO 32o 

As méd1cos. Já contratados e que ad1ram à Convenção. 
é conced1do o prazo de do1s anos para adqu1r1r os me1os 
técn1cos e mstrumenta1s necessànos quando deles não 
d1sponham . 

ARTIGO 33o 

1. As tabelas constantes desta Convenção são rev1stas 
atendendo a taxa de mflação OfiCial. em Novembro 
de cada ano. para que a actual1zação entre em v1gor 
em I de Janeiro segum te sem preJuízo do d1sposto 
no 2° deste art1go 

2. As alterações anómalas de cus tos técn1cos podem 
dar lugar. a todo o tempo. a rev1são de preços . 
med1ante parecer favoravel da Com1ssão de Con 
trolo Nac1onal. 

ARTIGO 34 0 

O coe f1c1ente un1tano (K) dos actos méd1cos é f1xado 
em 50SOO. 

2 É atr1buído o valor 6 K pela consult a 1n1C1al do 
doente. mdependentemente do número de cu 1dados 
prestados quando es tes sejam real1zados nas msta 
lações dos méd1cos convenc1onados 

ARTIGO 350 

A prestação de cu1dados de saúde que der lugar a 
deslocações. por 1nd1cação expressq do méd1co ass1stente . é 
paga do se gumte modo 

a) Quando a deslocação for fe1ta dentro dos l1m1 tes da 
área urbana. as anál 1ses são acresc1das de 50% do 
seu valor norma l. 

b) Quando a deslocação for fe1ta fora dos l1m1tes da 
área urbana. as análises são acresc1das de 75 % ou 
100 % do seu valor . respecti vamente. até ao lim1te 
de 10 km e para além deste lim1te 

ARTIGO 35o 

Tendo em v1sta uma correcta execução da Convenção é 
cnada uma Com1ssão de Con trolo Nac1onal com a com· 
pos1ção. atr1bu1ção e cond1ções de func1onamen to def1n1das 
no respect1vo regulam en to. 

ARTIGO 370 

A presente convenção en tra em v1gor a part1r da data da 
homologação pelo Secretáno de Estado da Saúde e produz 
efe1tos a part1r de 1 de Junho de 1980. -

L1sboa. 

Pei'O P1·es1dente da Com 1ssão lnsta ladora 
dos Serv1ços Méd1co-Soc1a1s 

Pei'O Presidente do Conselho Nac1onal 
Execut1vo da Ordem dos Méd1cos 

Ordem dos Médicos 
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REGULAMENTO DA COMISSÃO 
DE CONTROLO NACIONAL 

ARTIGO 1.o 

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

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

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

ARTIGO 2o 

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

ARTIGO 3o 

A Comissão só poderá funcionar com todos os seus 
elementos. 

ARTIGO 4° 

À Comissão Nacional compete: 

a) Zelar pelo cumprimento das normas conven
cionadas; 

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

c) Apreciar as irregularidades e. após processo devi
damente elaborado. ju lgar 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 científ ico e técnico da 
Ordem dos Médicos. as actualizações da Nomen
clatura Médica Nacional de Medicina Física e de 
Reabilitação . 

f) Manter permanentemente actualizada uma carta 
sanitária geral dos médicos especialistas conven
cionados bem como das unidades de Fisiatria ; 

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

h) Coordenar as interrupções temporárias das uni
dades de fi siatria ; 

i) Procurar conciliação em todos os casos de ri sco de 
conflito; 

/) Intervir no processo de rev isão 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 fi siatria definida pela Ordem dos Médicos; 

m) Elaborar o regulamento dos postos de recolha de 
Convenção. 

Ordem dos Médicos 

ARTIGO 5 o 

A Comissão Nacional reunirá mensalmente ou mediante 
convocatória do Presidente com quinze dias de antece
dência ou aind<J, 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 referida s no artigo anterior . bem como 
os assuntos tratados em ca da 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 go 

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

NORMA DE ADESÃO 

(Nome) __________________ ~------------------

Médico especia lista membro do Colégio de Especialistas de 
Medici na Física e de Reabilitação da Ordem dos Médicos. 
portador da cédula profi ssional n° residente 
em ____________________________________________ __ 

e proprietário/responsável da unidade de fisiatria _____ __ 

sita ______________________ __ 

conselho de ____________ declara aceitar as 
condições contratuais estabelecidas na Convenção entre os 
Serviços Médico-Socia is e a Ordem dos Médicos no domínio 
da Medicina Física e de Reabilitação. 
Mais declara que possui a capacidade de atendimento 
para utentes/dia e que o horário de recepção dos 
doentes é das às horas. 

(Data) __ ;_; __ 

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

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

Lisboa. 

O PRESIDENTE DO COLtG IO DE ESPEC IALISTAS 
DE MEDICINA F(SICA E DE REAB ILITAÇÃO 
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NOMENCLATURA MÉDICA NACIONAL 
DE MEDICINA FÍSICA E DE REABILITAÇÃO 

Código 

Reserva-se como indicat ivo da Especialidade o prefixo 03. 
Utiliza-se como Código um conjunto de 5 algarismos . 
Os 1° e 2o algari smos da esquerda correspondem a grandes 
grupos; o 3° algarismo a sub-grupos e os 4° e 50 alga 
nsmos a especi ficação . 

Exemplo : 

01 

01 

Provas de Ava liação de Potencial e Reabilitação 
Provas da Função Motora 
Exame muscu lar segmentar 

Acto Médico 

Constitui Acto Médico a consulta. no consul tório ou no 
domicílio. que precede o início do tratamento de cada doente 
qua1s forem as modalidades de que este se revista . com os 
respectivos valores de K ace1tes na Tabela da Ordem dos 
Méd1cos para todas as Especialidades . 

NOMENCLATURA MÉDICA NACIONAL DE MEDICINA FÍSICA E DE REABILITAÇÃO 

Código 

03 

o 1000 

0 .1100 

o 1101 
0 .1102 
0 .1103 
0 .1104 
0 .1105 
0 .1106 
o 1107 
0 .1108 
0 .1109 
0. 1110 
o 1111 
o 1112 
0 .1113 
o 1114 
0 . 1200 
o 1300 

0.2000 

0.2100 

0 .210 1 
0 .2 102 
0 .2 103 
0 .2104 
0.2105 
0.2106 
0 .2107 
0.2108 
0 .2109 
0.2110 
0.2 111 
0.21 12 
0 .2113 
o 2114 
0 .2115 
0 .2116 
o 21 17 
0 .2118 

o 2200 

o 220 1 
o ?202 

, ./}U ~ 
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Designação 

PROVAS DE AVALIAÇÃO DE POTENCIAL DE REABILITAÇÃO 

Provas da Funçio Motora 

Electrodiagnóstico de estimulação ( 1 região) 
Electrodiagnóstico múltiplo (várias regiões) 
Electromiográfica 
Exame articu lar polisegmentar 
Exame articular segmentar 
Exame funcional em actividades de vida d1ána 
Exame funcional em terapêutica ocupacional 
Exame de marcha 
Exame de marcha com plantimetria 
Exame de marcha com registo gráfico 
Exame muscular polisegmentar 
Exame muscular segmentar 
Exame de postura 
Exame pré-vocacional em terapêutica ocupacional 
Provas de ava liação foniártrica 
Provas de avaliação de próteses e ortóteses 

TRATAMENTOS DE MEDICINA FÍSICA E DE REABILITAÇÃO 

Electroterapia 

Aperiódicas 
Diadinâmicas 
Diatermia 
Eflúvios 
Electrolise 
Estimula ção eléctrica de pontos motores 
Exponenciais 
Farrádicas 
Ga lvân icas 
Interferentes 
lonizaçl'les (iontoforese) 
Micro-onda (Radar) 
Miodinâmicas 
Moduladas. ritmada s e progressivas 
Ondas Curtas 
Ondas Curtas endocavitárias 
Ultra sons 
Ultra sons com estimulação 

Fototerapia 

Radiação de infra -vermelhos 
Radiação por luz azul 
Radiação ultra-vio letas 

K 

6 
15 
35 
10 
5 

10 
10 
5 
6 

20 
10 

5 
5 

10 
10 
10 

1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
2.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
2 
1.5 
2 

1.5 
1.5 
2 
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( 

Código 

03 

0.2300 

0 .2301 
0.2302 
0.2303 
0.2304 

0 .2400 

0.240 1 
0.2402 
0 .2403 
0 .2404 
02405 
0.2406 
0.2407 
02408 
0 .2409 
0 .2410 

0 .2500 

0.2501 
0 .2502 
0 .2503 
0 .2504 
02505 
0 .2506 
0 .2507 
0 .2508 
02509 
o 2510 
0 .2511 
o 2512 
0.2513 
025 14 
0.2515 
o 2516 

0.2600 

0.2601 
0 .2602 
0 .2603 

0.2700 

0.270 1 
0 .2702 
0.2703 
0.2704 
o 2705 
02706 
0.2707 
0.2708 
0.2709 
0.2710 
0.2711 
0.2712 
0.2713 
0 .27 14 
027 15 
0 .2716 
0.27 17 

0.2800 

0.2801 
0.2802 

Termoterepie 

Calor húmido (hidrocolater) 
Crioterapia (gelo ou hidro later) 
Imersão em parafango 
Imersão em parafina 

Hidroterepie 

Banho de 4 célu las (Stanger) 
H1droc1nes1oterap1a 
Hidromassagem geral 
H idromassagem parcial 
Massagem subaquática 
Mobilização subaquática 
Piscina 
Tanque de Hubbard 
Tanque para marcha 
Ultra -sons su baquáticos 

Belneoterepie 

Aplicações locais de vapor 
Banho de alga s 
Banhos carbogasosos 
Banhos de contraste 
Banhos gera1s mmerai s, naturais ou artifiCiai s 
Banhos de lamas (tango) 
Banhos medicamentosos gera1s 
Banho de remo1nho ou turbilhão 
Banhos de vapor 
Duche escocês 
Duche filiforme 
Duche Simples 
Manilúvio 
Pedil úv1o 
Sauna 
Sem1cúp1o ou banho de assento 

V entiloter e pie 

Aerosó1s (Nebulizações) 
Aerosó1s ultrasónicos 

Designação 

Ventilote1-ap1a com pressões posit1vias mterm1tentes (IPPB ) 

Cineaioterapia 

Cmes1oterapia (ou gmást1ca) correct1va postura! 
Cinestoterapia pré-natal e post -natal 
Cinesioterapia (ou ginástica) respira tória mdiv1dual 
Cinesioterapia (ou ginástica) ver tebralmdtvidual 
Drenagem brônqu1ca postura! 
Fortalecimento muscu lar polisegmentar 
Fortalecimento muscular segmentar 
Manipulações vertebrais 
Massagem manual geral 
Massagem manual loca l 
Mobili zação articular passiva 
Reeducaçã o em grupo (máximo 6 doentes) 
Reeducação motora 
Técnicas especiais de cinesioterapia (facilitação neuromuscular . Kabat. Bobath , etc .) 
Treino do equilíbrio e marcha 
Treino do uso de ortóteses 
Treino do uso de próteses 

Mecanoterapia 

Extensões (ou tracção) vertebral motorizada contínua 
Extensões (ou tracção) vertebral motori zada intermitente ou ntmada 

Ordem dos Médicos 

K 

2 
2 
3 
3 

2 
3,5 
3 
2 
2 
2 
3 
4 
3 
2 

2 
4 
4 
2.5 
3 
4 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 

2 
3 
3 

4 
4 
4 
4 
4 
3 
2 
5 
3 
2 
2 
2 
3 
5 
2.5 
2.5 
2.5 

3 
3 
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Código 

03 
Designação K 

0.2803 
0.2804 
0.2805 
0.2806 
0.2807 
0.2808 
0.2809 

0.2900 

0.290 1 
0.2902 
0.2903 

0.3100 

Extensões (ou tracção) vertebral por suspensão 
Massagem mecânica (vibromassagem) geral 
Massagem mecânica (vibromassagem) local 
Pressões alternativas (Jobst) 
Pressões alternativas (Syncardon) 
Reedu cação mecânica polisegmentar 
Reedu cação mecânica segmentar 

Treinos Terapêuticos 

Tre1no em actividade da vida diár1a 
Trein o em terapêu tica da fala 
Treino em terapêutica ocupacional 

PROVAS FUNCIONAIS RESPIRATÓRIAS 

Broncoespirografia 
Compliance pulmonar 
Determmação da capac idade de difusão 
Determinação de desigua ldade de ventilação 
Determinação do volume residual 
Ergoespirometria 
Espirografia com prova de broncodilatação 

2 
2 
1,5 
2,5 
8 
2,5 
2 

7 
6 
2 

30 
20 
40 
20 
20 
30 
15 

0.310 1 
0.3 102 
0.3103 
0.3 104 
0.3 105 
0.3106 
0.3 107 
0.3108 
0.3109 
0.3 110 
0.3 111 

Espirografia global com determinação do volume expiratór io má xi mo/segun do 8 
20 
40 
20 

Espirografia com prova farmaco-d inâmica de provocação seguida ou não de broncodilatação 
Espirografia com prova farmaco-d inâmica de provocação inalatória específica com alérgenos 
Estudo da mecânica ventilatória 

Vária 
CIRURGIA PARA DOENTES 

DOS SMS 
A Ordem dos Médicos já enviou os novos 

impressos em vigor para facturação dos 
honorários médicos na Hospitalização Pri
vada às clínicas convencionadas com os 
S.M .S. 

Estes impressos em vigor para todas as 
intervenções cirúrgicas a efectuar a partir 
de 1 de Janeiro, encontra -se ainda à dispo
sição dos Colegas nas sedes dos respectivos 
Conselhos Regionais. 

• 
PARECER SOBRE A ACUPUNCTURA 

O Conselho Nacional Executivo solicitado a pro
nuncia r-se sobre a acupunctura, emitiu o seguinte 
parecer: 

«A acupunctura é uma técnica de bases científicas 
obscu ras e de difícil compreensão à luz dos conheci
mentos da Medicina Ocidental, embora a sua aplicação 
prática nalguns aspectos, particularmente como técnica 
analgésica pareça ser acompa nh ada de êxito. 

Embora não se possam negar os seus resultados 
positivos nalgumas situações. na generalidade os resul
tados são fa líveis e controversos. De momento a atitude 
face à acupunctura terá de ser de expectativa, pois 
es tão em curso investigações em vários países ocidentais 
que talvez tragam luz sobre o assunto. Não se podendo 
negar desde já a sua va lidade também ainda não se 
pode aceiTar como técnica a usar sem controlo. 
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Nestas circunstâncias sol1cita-se da Secretaria de 
Estado da Saúde que considere a acupunctura como 
uma técnica a usar no âmbito estrito do exercício da 
profissão médica até que o assunto venha a ser clarificado 
ulteriormente. 

O acima expresso. no entanto, só poderá ser 
realizado com carácter de investigação e de acordo com 
os princípios expressos na Declaração de Helsínquia. 
nomeadamente quanto ao consentimento escrito do 
doente, previamente informado do carácter investiga
cional do método». 

• 
PSICOTROPOS - RECE ITUÁRIO 

Informa a Direcção- Geral de SaC1de que o 
SOSEGON - PENTAZOCINA foi acrescentado à Lista B 
dos medicamentos psicotropos publicado no Diário da 
RepC1blica. 11 Série, n.o 280, de 5 de Dezembro de 1977, 
só podenso ser dispensado ao público quando precrito 
em receita médica, nos termos do artigo 58 ° do Decreto
-Lei n.o 48547, de 27 de Agosto de 1968. 

Para o facto pede-se pois a maior atenção dos 
Colegas. 

«Art igo 58 ° do Decreto- Lei n° 4854 7. 
2. Para efeito deste artigo. da receita médica devem 

constar o nome e a morada do médico e do doente, 
escritos pelo clínico. de modo perfeitamente legível. 
quando não se encontrem impressos». 

• 
ESPECIALISTAS DE MEDICINA 

DO TRABALHO 
A lista de Especialistas de Medicina do Trabalh o 

designados com base na apreciação e pareceres produ
zidos pela Comissão Nacional de Avaliação Curricu lar 
criada especilamente para este fim e publicada no 
número 2 desta Revista. deve acrescentar-se o Dr. Fran
cisco José Pereira Calisto, por lapso nela não incluído. 
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sanitas 

Exmo.Senhor Doutor 

É com grato prazer que lhe anunc~arnos a introdução no mercado portugues 
da nossa especialidade farmacêutica 

P R O G E N A R - GEL 

O Progenar-Gel é urna geleia de progesterona que se destina ao tratamento 
selectivo das distrofias mamárias que, em virtude da sua aplicação per
cutânea, permite urna penetração rápida e profunda através da pele e con
sequenternente a obtenção de urna concentração ao nível do tecido mamário, 
rápida e adequada ao efeito terapêutico esperado. 

Dado que a progester6na é removida muito lentarnent~ pela circulação lin
fát ica e rnetabolizada "in situ", os nÍveis plasmáticos sofrem um aumento 
muito discreto,o que justifica a ausência de acç~es sisternicas concreta
mente ao nÍvel do endometrio. 

O Progenar-Gel devido a suas características peculi ares de acçao, torna
-se ass im um produto de eleição,prático e seguro, no tratamento das dis
trofias rnarnárias, vindo por este facto preencher urna lacuna no arsenal me
dicamentoso do especialista e do clÍnico geral que se deparam diáriarnen
te com o tipo de afecç~es indicadas, as quais sendo benignas, eram , ate 
agora de difÍcil resolução. 

O Laboratório Sani tas orgulha-se de poder prestar este valioso contribu
to ~medicina portuguesa e fica ao disp;r de V.Exa. para atravesdos seus 
colaboradore s cientÍficos ou do seu centro de documentação medica lhe pres 
tar todos os esclarecimentos ou apoio complementar de que venha a sen~ 
tir necessidade. 

Muito Atenciosamente 

O Director de Marketing 

Publicidade 
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Serviço Bibliográfico 

Colaboração Roche 

I . Yita min A acid in acne . 
S. K. PANJA - 1980 

2. Gene ral sympto ma tic thera py of acute exacerba tions of 
chronic bronchitis. 
B. BURROWS- 1979 

3. T rime thoprim-sulfame thoxazole in trea ting acute exacerba
tio ns of chronic bronc hitis: Summary of E uropean C linicai 
Experie nce . 
T. C . MEDIC I - 1979 

4. T reatment of acute exacerbatio ns of chronic bronchitis: 
Results of a do uble-blind c rossove r clinicai tria l. 
S. C HODOS - 1979 

5. Mic robiological and the rape utic consideratio ns in exacerba
tions of xhro nic bronchitis. 
R. QUINTILIA NI - 1979 

6. Chro nic compa rison be tween glibornuride (glutrid ) a nd 
glibenclamide in maturity-onse t diabe tes: A controlled 
do uble-blind tri a l. 
E. MOGENSEN- 1976 
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Acção analgésica do Novobédouze Dez Mil 
utilizado por via endovenosa 
nas afecções reumatismais 

por 

G. LAVIEC 

No estabelecimento termal de Niederbronn-les-Bains 
tratamos as afecções reumatismais, inflamatóri as e dege
nerativas pela balneoterapia e pela massocinesiterapia; 
a reeducação funcional é utilizada também nas sequelas 
de traumatismos e de intervenções osteo-articulares . 

Quando nos foi apresentado o Novobédouze Dez 
Mil pensámos na sua administração por via endovenosa, 
com a finalidade de aumentar o efeito analgés ico e de o 
o bter mais rapidamente dimuindo , port anto, o número 
de injecções. 

Escolha dos doentes e tratamento 

Foram seleccionados 28 doentes sofrendo de artro
patias muito diversas . Foram assim englobadas: 

- síndromes neurológicos por irritação radicul ar de 
etiologia reumatismal ; 

- lesões inflamatórias e degenerativas do aparelho 
cápsulo-ligamentoso e tendinoso; 

- sequelas dolorosas de intervenções ortopédicas. 

Arbitrariamente, tomámos como base de tratamento 
a administração de 8 injecções por doente ( I inj ./dia). 

Resultados clínicos e considerações finais 

A análise das 28 observações permitiu-nos classificar 
os efeitos analgésicos do medicamento nas diferentes 
afecções em que foi ensaiado: 

- Casos em que o Novobédouze Dez Mil foi utili
zado como analgésico absoluto: 
Tratava-se de quatro casos de sintomas neuro
lógicos radiculares (com 3 result ados excelentes 
e um resultado nulo) e um de polinevrite (com 
resultados muito bons). 

- Casos tendio-cápsulo-ligamentosos: 
Aqui o Novobédouze Dez Mi l fo i utilizado. quer 
como complemento da terapêutica hab it ual 
- termal, físi ca ou infiltrativa - quer como 
adjuvante da reeducação funcional. Em conjunto 
tratava-se de quatro casos de peri artrite escápulo
-umeral , sete de gonartrose, do is de cervicartrose, 
quatro de lombalgias estáti co-l igamentosas. um 
de poliartrose, dois de poli artrite re umatóide. 
dois de coxartrose e um de prótese coxo-femoral 
dolorosa. No total obtiveram-se 8 resultados muito 
bons , 6 result ados bons, 4 razoáveis e 5 nulos. 

À luz destes result ados to rna-se ev idente um fa cto 
essencial e que é a constância da ac tividade analgési ca 
do Novobédouze Dez Mil por vi a intravenosa no con-

junto das afecções estudadas, na proporção de ce rca 
de 80 %, dado que apenas se registaram 6 verdade iros 
fracassos. 

É claro que deve leva r-se em conta a parte elo efei to 
sedativo devido à fisioterap ia termal, assoc iada quase 
constantemente à medicação em ensaio. Tivémos oca
sião de notar a rapidez não habit ual com que certas 
gonartroses e peri artrites escápulo-umerais, em parti
alar , deixaram de ser dolorosas antes mesmo da par tida 
elo doen te. Sem dúvida que nestes casos a acção anal
gésica do Novobéclouze Dez Mi l esteve na base desta 
aceleração elo processo resolutivo. 

Do mesmo modo regist ámos a acção espectacu lar 
do Novobédouze Dez Mil nos casos de compromisso 
nervoso radículo-troncul ar de etiologia reumatismal o u 
pol inevrítica, o que confirma bem a activicl ade farm a
codinâmica <<major» da Hidroxocobalamina em doses 
elevadas. 

Uma prova suplementar é-nos dada pela rapidez de 
acção do medicamento na nevralgia cérvico-braqu ial. 
nas ciatalgias, no caso de po linevrite e nas ce rvicalgias 
com acroparestesias , em que o número de injecções foi 
reduzido a metade, em média , em relação ao número 
inicialmente fi xado. 

Os nossos resultados most ram igualmente que tam
bém não se deve negligenciar a efi cácia do Novobédouze 
Dez Mi l nas artropatias puras. Com efe ito. no támos a 
utilidade deste produto como analgésico: 

- nos casos em que out ros medicamentos se mos
traram quer insuficien tes quer desprov idos de 
acção . São de destacar vários casos de lombalgia 
e de gonalgia, resistent es aos sali cil atos, que 
regressaram logo que se iniciou a terapêuti ca 
com a Hidroxocobalamin a em doses maciças: 

- em particu lar pela contribuição importan te para 
o sucesso da hid rocines iterapia termal: sobretudo 
num caso de coxart rose. O doente reumático que 
constata a regressão das suas artralgias, pode 
então trabalhar e fi cazmente, a seco ou em imer
são, indo até ao máx imo da amplitude que as suas 
art iculações permit em. 

Constatámos igualmente que o medicamento ensaiado 
determ ino u em vários doentes a resolu ção rápida ela 
reac ti vação dolorosa dit a <<c rise term al>•. 

Em conclusão, a utilização por via endovenosa de 
Hidroxobalamina administrada sob a forma de Novo
béclouze Dez Mil deveri a em nossa op inião ser desen
volvida em todos os centros el e hiclroc ines it erapia onde 
sejam tra tadas afecções reumatismais de carácter álgico 
dominante . 

(T rabalho e fec tuado no Estabe lec imento Termal de Niederb ronn· les·Ba ins) . 
Ex traído de : La Vie Médica le. . PubliCidade 
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