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EDITORIAL 

Desde há mui to se vinha verifi ca ndo a necessidade de existência duma 
tabela of icia l da Ordem dos Médicos. que nunca tendo sido elaborada verda
de iramente a nível naciona l. vê agora pela pr imei ra vez a sua concretização. 
ainda que a título provisór io. 

Não temos dúvidas que. dada a co mplexidade da execução duma tabela 
desta natureza. bem assim co mo as opiniões divergentes que ce rtam ente 
surgirão face ao seu co nteú do de pormenor. irão impor a sua revisão. num 
prazo relati va mente curto. 

Assi m. torna -se indi spen sável que cheguem ao Conselho Nacional Exe
cut ivo da Ordem todas as possíve is crít icas e sugestões de aperfeiçoa mento 
da tabela, para que em 1 981 possa entrar em v igor uma tabela «definitiva». 
Para a elaboração da presente tabe la foram estudadas as prat icadas em alguns 
países europeus. que adaptam uma filosofia semelhante à que in formou o 
projecto do Serviço Nacional de Saúde ap rovado pe lo Plenário dos Conselhos 
Reg ionais e que a Ordem pub li came nte &ubscreveu. 

Na presente tabela atr ibui -se certa pontuação por acto médico cujo va lor 
em numerár io se obtém uma multipli cação dessa pontuação por uma constante 
actuali záve l anualmente. 

Esta tabe la terá a possi bilidade. pela atr ibui ção de um va lor em numerári o 
diferente. à constante da multiplicação. ser utili zada nos vários reg ímens da 
medicina a praticar. Assim. em re lação à med icina livre cláss ica, propõe -se 
que o va lor da constante seja um termo médio. com poss ibilidade de aumentar 
100% ou diminuir 50%. 

Daqui resulta que. se forem praticados honorários aci ma do limite máximo 
estabelecido. a Ordem não co ncederá q seu «laudo» se este eventualmente for 
ped ido ! Se forem prat icados honorárjos inferiores aos mínimos estabe lec idos 
poderá co nsiderar-se que o médico infringiu as alíneas b) e f) do art- 0 13. 0 do 
Estatuto da Ordem. sem prejuízo do direito do médico de prescindir dos seus 
honorários. 

Como va lor base. para a Clíni ca Livre. cons iderou -se um va lor de 100$00 
para a co nstante K. que tem assim a correspondente variação entre 50$00 
e 200$00. Para a Medicina Convencionada tais de K deverão ser estabelec idos 
caso a caso. e nas actuais co nvenções com os SMS situaram -se no valor 
mínimo de 50$00. 
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Necessidade da Tabela 

Estas tabelas atribuem certa pontu ação por 
acto médico. cujo valor em numerário se obtém 
pela multiplicação dessa pontuação por uma 
constante. actualizável periodicamente. 

Tal tabela terá a possibilidade. por atribuição 
dum valor em numerário diferente à constante 
da multiplicação. de ser utilizada nos vários 
regim es de medicina a praticar. Assim. em relação 
à medicina livre. clássica. propõe-se que o va lor 
da constante ( K) seja um termo médio. com 
possibilidade de aumentar 100 % ou diminuir 50%. 

Se forem praticados honorários acima do 
limite máximo estabelecido. a Ordem não poderá 
conceder laudo. se este eventualmente for pedido: 
se forem praticados honorários inferiores aos 
mínimos estabe lecidos. co nsidera-se que o médico 
infringiu a alínea b) e f) do artigo 13° do Estatuto 
da Ordem. sem prejuízo do direito do médico 
prescindir dos seus honorários. 

CIRURGIA GERAL 
Pele e partes moles 

Código 07 

01 Biópsia ganglionar 
02 Biópsia muscular 
03 Extracção de corpos estranhos pro 

fundos 
04 Extracção de corpos estranhos sub

aponevróticos 
05 Incisão de abcesso superficial 
06 Ressecção de higroma ou bolsa 

se rosa 
07 Sutura de feridas 
08 Tratamento cirúrgico de condilomas 

(curetagem) 
09 Tratamento cirúrgico de panarício 
1 O Tratamento de fleimões profundos 
11 Tratamento de pequenos tumores 

superficiais (pele. mucosas) 
12 Tratamento de sinuspilonidal 
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K 30 
K 30 

K 40 

K 20 
K 1 O 

K 3.0 
K 1 5 

K 15 
K 15 
K 25 

K 30 
K 75 

Propõe -se como ordem de valor para que 
os Orgãos consultados possam ajuizar o funciona 
mento da tabela. o valor de 1 00$00 para a co ns
tante K. com a correspondente variação entre 
50$00 e 200$00. 

Faz- se notar que a distribuição por especia
lidades se faz apenas para facilidade de consulta 
e não de modo algum sinónimo de absoluta 
exclusividade de execução por determinado espe
ciali sta. 

Neste momento. o que nos parece mais 
importante são os va lores relativos dos actos 
médicos equ ilibrando as várias especialidades. 
sendo para isso que pedimos a vossa melhor 
atenção independentemente do valor em nume
rário que acima se referiu ou futuramente lhe 
venha a ser atribuído. 

13 Tratamento de tumores ou lesões da 
face e lábios benignos profundos 

14 Tratamento de tumores ou lesões da 
face e lábios benignos ou malignos 
superficiais 

1 5 Tratamento de tumores ou lesões da 
face e lábios malignos profundos. 
compreendendo plastia 

16 Tumores malignos profundos das 
partes moles 

17 Unha encravada 

DIVERSOS 02 

01 Esvaziamento ganglionar da axila 
02 Esvaziamento ganglionar inguino

crural. unilateral 

PAREDE 03 

01 Eventração estrangu la da 
02 Eventração não estrangulada 
03 Eventração ou hérnia com ressecção 

intestina I 

K 75 

K 25 

K 11 O 

K 11 O 
K 15 

K 140 

K 140 

K 100 
K 90 

K 140 
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04 Evisceração post-operatória 
05 Hérnia estrangulada 
06 Hérnia lombar, obturadora ou isquiá

tica 
07 Hérnia não estrangulada 
08 Tumores sub- aponevróticos com 

plastia 

BAÇO 04 

01 Esplenectomia 

DIAFRAGMA 05 

01 Frenicectomia 
02 Heller por via abdominal 
03 Heller via torócica 
04 Hérnia do hiato abdominal (sutura 

fundaplicação) 
05 Hérnia ou eventração diafragmática 

por via torácica ou toraco-abdo
minal 

DUODENO 06 

01 Duodeno jejunostomia 
02 Tratamento cirúrgico de ffstula 

ENDÓCRINAS 07 

01 Biópsia da tiroideia 
02 Extirpação do nódulo Tiroideu 
03 Paratiroidectomia 
04 Suprarenalectomia bilateral 
05 Suprarena lectomia unilateral 
06 Tiroidectomia subtotal 
07 Tiroidectomia total 
08 Tiroidectomia total com esvazia

mento ganglionar bilateral 

ESóFAGO 08 

01 Colocação de tubo no esófago com 
gastrotomia 

02 Esofagectomia até ao nível da crassa 
com reconstituição da continuidade 

03 Esofagectomia cervical 
04 Esofagectomia 
05 Esofagectomia ou gastroesofagecto

mia num tempo por via torácica ou 
toraco -abdominal 

06 Plastia pré-torácica ou retroesternal 
07 Todas as intervenções sobre o esó

fago torácico sem ressecção 
08 Tratamento do divertículo do esófago 

cervical 

ESTOMAGO 09 

01 Antrectomia com vagotomia 
02 Desgastrogastrectomia 
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K 100 
K 100 

K 11 O 
K 90 

K 11 O 

K 160 

K 75 
K 175 
K 200 

K 200 

K 250 

K 11 O 
K 250 

K 30 
K 11 O 
K 225 
K 275 
K 200 
K 160 
K 250 

K 350 

K 11 O 

K 450 
K 140 
K 11 O 

K 370 
K 300 

K 275 

K 200 

K 200 
K 300 

03 Gastrectomia subtotal 
04 Gastrectomia total com anastomose 

esofagojejunal 
05 Gastrectomia total com hemipan

createctomia esquerda e co lectomia 
segmentar 

06 Gastrectomia total com hemipan 
createctomia ou colectomia seg
mentar 

07 Gastroenterostomia 
08 Gastropexia 
09 Gastrostomia 
1 O Piloroplastia 
11 Reconversão gastroduodenal post

-gastrectom ia anterior 
1 2 Ressecção parcial do estômago sem 

interrupção da continuidade 
13 Tratamento de fístula gástrica 
14 Vagotomia 
1 5 Vagotomia selectiva ou superlectiva 

FIGADO 10 

01 Biópsia hepática por laparotomia 
02 Hepatectomia parcial (tumor, quisto 

ou trama) 
03 Hepatectomia regrada direita 
04 Hepatectomia regrada esquerda 
05 Tratamento cirúrgico de abcesso 

INTESTINO DELGADO 11 

01 Enteroanastomose 
02 Plicatura do intestino (Noble ou 

Childs) 
03 Ressecção de polipos ou tumores 

benignos por enterotomia 
04 Ressecção segmentar 

INTESTINO GROSSO 12 

01 Apendicotomia 
02 Colectomia segmentar com dois 

topos à pele 
03 Colectomia total 
04 Colopexia 
05 Colostomia 
06 Encerramento de colostomia ou res

tabelecimento da continuidade cólica 
por anastomose topo a topo 

07 Hemicolectomia direita ou esquerda, 
colectomia segmentar 

08 Proctocolectomia total 

K 200 

K 300 

K 415 

K 370 
K 130 
K 75 
K 11 O 
K 110 

K 300 

K 11 O 
K 11 O 
K 160 
K 200 

K 75 

K 185 
K 400 
K 300 
K 75 

K 130 

K 185 

K 130 
K 140 

K 100 

K 150 
K 300 
K 75 
K 100 

K 11 O 

K 200 
K 370 

DIVERSOS INTRA-ABDOMINAIS 13 

01 Drenagem por peritonite aguda 
02 Exérese de tumor do mesentério 
03 Exérese de tumor retroperitoneal 

K 75 
K 130 
K 250 
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04 Exérese de tumor retroperitoneal por 
via toraco-abdominal 

05 Incisão e drenagem de abcesso sul
frénico ou sub-hepático 

06 Incisão e drenagem de um abcesso 
de Fid ou Fie 

07 Incisão e drenagem dum abcesso 
mesoceliaco ou pélvico 

08 Laparotemia exploradora 
09 Laparotemia por hemorragia 
1 O Laparotemia por obstrução intes

tinal 

11 Laparotemia por perfuração (fora 
apêndice) 

MAMA 14 

01 Biópsia da mama 
02 Incisão e drenagem sob anestesia 

geral 

03 Mastectomia parcial ou excisão de 
tumor 

04 Mastectomia radical 
05 Mastectomia simples 
06 Mastectomia super radical 

PÂNCREAS 15 

01 Duodenopancreatectomia 
02 Hemipancreatectom ia esquerda com 

anastomose jejunal 
03 Hemipancreatectomia esquerda ou 

enuc leação dum tumor 
04 Marsupialização de quisto do pân

creas 

05 Tratamento de quisto ou fístula do 
pâncreas por Wirsung jejunostomia 

RECTO E ÂNUS 16 

01 Abertura dum abcesso Douglas por 
rectotomia 

02 Ablação de tumores benignos ou 
polipos da sigmoideia v1a endos
cópica 

03 Ablação de tumores benignos ou 
polipos do recto 

04 Amputação abdomino-perineal 
(compreendendo a colostomia) 

05 Amputação perineal do recto 
06 Cerclage do ânus 
07 Dilatação anal sob anestesia geral 

( Lord) 

08 Extracção de corpos estranhos do 
recto ou decaloma sob anestesia 

09 Extracção de corpos estranhos do 
recto via abdominal 

1 O Incisão dum abcesso do ânus sob 
anestes ia geral 

11 Operação de Hartmann 
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K 350 

K 75 

K 75 

K 75 
K 90 
K 130 

K 130 

K 130 

K 30 

K 15 

K 40 
K 160 
K 11 O 
K 300 

K 450 

K 300 

K 200 

K 140 

K 200 

K 30 

K 40 

K 30 

K 300 
K 130 
K 40 

K 1 5 

K 20 

K 11 O 

K 15 
K 150 

1 2 Ressecção de fissura anal 
13 Ressecção de fissura anal com 

esfincterotomia e abaixamento da 
mucosa 

14 Ressecção do prolapso rectal 
1 5 Ressecção do recto ou recto sigmoide 

com conservação do esfíncter 
16 Ressecção de tumor viloso pelas vias 

naturais 
17 Sutura de feridas do ânus e região 

anal 

18 Sutura dos levantadores por retocelo 
1 9 Sutura de feridas do recto s/ lapa 

rotomia 
20 Tratamento c irúrgico de fleimão da 

fossa isquio-rectal ou pelvi - rectal 
21 Tratamento cirúrgico de hemorróidas 

múltiplas. laqueação dos pedículos e 
abaixamento da mucosa 

22 Tratamento cirúrgico de incontinên
cia por rasgadura ant iga pós-parto 

23 Tratamento de fístula anal. trans ou 
supraesfincteriana em um ou vários 
tempos 

24 Tratamento de fístula sub-esf incte
riana 

25 Tratamento de hemorróidas internas 
múltiplas. por simpl es ressecção 

26 Tratamento do prolapso rectal por 
via abdomino-perineal 

27 Tratamento de rasgadura não obsté
trica necessitando de sutura do recto, 
esfíncter e levantadores 

28 Tratamento por simples excisão dum 
único pedículo hemorroidário 

VIAS BILIARES 17 

01 Colecistectomia 
02 Colecistoenterostomia 
03 Coledocoenterostomia 
04 Coledocotomia com ou sem co lec is

tectomia 
05 Hepaticojejunostomia por estenose 

post operatória da via biliar 
06 Intervenções sobre o esfíncter de 

Oddi ou papila de Vater por duode
notomia 

07 Sutura topo a topo da estenose da 
via biliar principal 

CIRURGIA PEDIATRICA 
Código 08 

01 Angiomas laqueações. transfixa-
ções. etc. 

02 Angiomas e linfagiomas extensos 

K 30 

K 65 
K 75 

K 300 

K 75 

K 20 
K 11 O 

K 30 

K 30 

K 90 

K 140 

K 90 

K 35 

K 40 

K 150 

K 120 

K 30 

K 160 
K 100 
K 185 

K 185 

K 370 

K 200 

K 200 

K 40 
K 150 
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03 Ang iomas e linfangiomas extensos 
com plastia comp lexa 

04 Angiomas e linfagiomas pequenos 
05 Atrés ia có li ca 
06 Atrésia duodenal 
07 Atrésia esofág ica 
08 Atrésia jejunal ou ileal 
09 Atrésia das vias biliares: operação 

tipo Kasai 
1 O Bridas amnióticas - cada tempo 
11 Craneosinastose 
1 2 Divertículo de Meckel 
13 Doença de Hirschsprung 
14 Duplicações intestinais simp les 
1 5 Duplicações intestinais comp lexas 
1 6 Encefalocelo 
17 Encerramento de fístula palatina 
18 Epispádias com incontinência 
1 9 Epispádias simples 
20 Estafilorrafia por fenda palatina 

incompleta 
21 Estenose Hipertrófica do Pilara 
22 Excisão do canal tireoglosso ou fís

tulas branquiais 
23 Exérese de Neurob lastoma abdo

minal 
24 Extrofia vesical - cistectomia + 

+ reconstrução peniana + transpo
sição dos ureteres em neobexiga 
rectal 

25 Extrofia vesical- reconstrução com 
ostéotomia biilíaca posterior 

26 Faringo plastia 
27 Fístula do uraco 
28 Hérnia diafragmática (Bochdaleck) 
29 Hidrocefalia (válvula) 
30 Hidrometrocolos (sem atrésia vagi-

nal) 
31 Hipospádias 1.0 tempo 
32 Hipospádias 2. 0 tempo 
33 lleus meconial 
34 lmperfuração ana l - forma alta 
35 lmperfuração anal - forma inter

média (com abaixamento do recto) 
36 lmperfuração anal - forma baixa 

(sem abaixamento do recto) 
37 Incontinência anal - Operação de 

Pickrell 
38 Intervenção cirúrgica por lábio lepo

rino completo 
39 Intervenção cirúrgica por lábio lepo

rino duplo 
40 Intervenção cirúrgica por lábio lepo

rino incompleto 
41 Intervenção cirúrgica por lábio lepo

rino, tempos complementares 
42 I nvaginação intestinal - sem ressec

ção de ansa 
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K 250 
K 40 
K 220 
K 200 
K 370 
K 220 

K 370 
K 80 
K 175 
K 130 
K 300 
K 100 
K 200 
K 200 
K 11 O 
K 250 
K 180 

K 11 O 
K 11 O 

K 90 

K 300 

K 500 

K 450 
K 11 O 
K 100 
K 275 
K 140 

K 40 
K 120 
K 160 
K 220 
K 300 

K 250 

K 100 

K 140 

K 140 

K 200 

K 11 O 

K 40 

K 100 

43 lnvaginação intestinal-com ressec

ção de ansa 
44 Mielomeningocelo 
45 Nefrourecterectomia radical por ne

froblastoma 
46 Onfafocelo gigante (mais de 4 em 

de diâmetro) 
47 Onfalocelo simp les (menos de 4 em 

de diâmetro) 
48 Orelhas descoladas (cada) 
49 Orquidopexia unilateral 
50 Pectus excavatus 
51 Plastia do freio lingual para cura de 

anguiloglossia 
52 Polidactilia (cada) 
53 Quisto co lédoco 
54 Reconstrução por agenesia auricular 

cada lado, cada tempo 
55 Retalhos osteoriósticos de Skoog, 

cada lado 
56 Sindactilia- 1.• comissura 
57 Sindactilia - 2.• comissura 
58 Teratomas sacroccégeos 
59 Uranoestafilorrafia por fenda pala-

tina comp leta 
60 Uretra curta congénita 1 o tempo 
61 Uretra curta congénita 2° tempo 
62 Válvulas uretrais 

CIRURGIA PlASTICA 
Código 09 

01 Abertura da cavidade tempero-maxi
lar com artrop last ia 

02 Abertura da cavidade tempero -maxi
lar sem plastia articular 

03 Alação de esquírolas ósseas não 
situadas na região gengiva dentária 

04 Articulação tempero -maxilar : tecto 
extra-articular unilateral 

05 Biópsia da glândula salivar 
06 Biópsia da glândula salivar por 

punção 
07 Biópsia da língua 
08 Blefaroplastia estética - por pál

pebra 
09 Cura cirúrgica de linfedeme (cada 

membro) 
1 O Curetagem de fístula cervical 
11 Dermolipectomia abdominal - res

secção simples 
12 Dermolipectomia abdominal - res

secção com plastia e transposição 
umbilical 

13 Desinserção muscular do pavimento 
da boca com secção do milohioideo 

K 150 
K 200 

K 300 

K 300 

K 11 O 
K 100 
K 11 O 
K 300 

K 1 O 
K 20 
K 250 

K 60 

K 50 
K 75 
K 30 
K 200 

K 140 
K 80 
K 140 
K 90 

K 140 

K 70 

K 5 

K 11 O 
K 15 

K 5 
K 1 O 

K 40 

K 160 
K 20 

K 75 

K 250 

K 70 
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14 Desinserção muscular do vestíbulo 
com retalho cutâneo 

15 Dijunção crâneo - facial sem descola
menta 

16 Encerramento autoplástico de uma 
comunicação buco nasal ou buco 
sinusal 

1 7 Enxerto nervoso 
18 Enxertos em queimados (até 3 %) 
19 Enxertos em queimados (de 3% 

a 1 O%) 

20 Enxertos em queimados (maiores 
de 1 O%) 

21 Esvaziamento ganglionar cervical 
bilateral 

22 Esvaziamento ganglionar cervical 
unilateral 

23 Esvaziamento ganglionar supra Hioi
deu bilateral 

24 Esvaziamento ganglionar supra Hioi
deu unilateral 

25 Exérese cirúrgica de quistos de meio
res dimensões atingindo o seio maxi
lar. o canal dentário ou outra estru
tura nobre 

26 Exérese de adenite supurada ou de 
um gl io cervica l 

27 Exérese da glândula sub - lingual 
28 Exérese da glâ ndula sub-maxilar 
29 Excisão de pequenos tumores ou 

quistos das mucosas ou gengivas 

30 Excisão de quisto. supramiloideu. do 
pavimento da boca 

31 Extracção de cálculos salivares por 
via endobucal 

32 Incisão de abcesso do pavimento 
bucal 

33 Incisão e drenagem de anedofleimão 
de or igem bucal 

34 Incisão e drenagem de fleimão pro
fundo do pescoço 

35 Inclusão intra-bucal de matérias plás-
ticas ou outras 

36 Inserção de prótese mamária 
37 Intervenção cirúrgica por rânula 

38 Intervenção c irúrgi ca por quisto ou 
tumor profundo do pescoço 

39 lnter,venção cirúrgica por tumor do 
pavimento da boca 

40 Intervenção c irúrgica por tumor do 
pavimento da boca com esvazia
mento ganglionar 

41 Intervenção por g inecomastia. por 
mama 

42 Intervenção por tumor do rebordo 
alvéolo-dentário 

43 Lipodist rofia trocantérica bilateral 
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K 70 

K 50 

K 75 
K 200 
K 25 

K 11 5 

K 175 

K 250 

K 140 

K 140 

K 11 O 

K 11 O 

K 30 
K 40 
K 75 

K 20 

K 80 

K 25 

K 5 

K 20 

K 30 

K 20 
K 75 
K 40 

K 140 

K 75 

K 175 

K 50 

K 75 
K 200 

44 Neurectomia ou neutotomia dos pon 
tos de emergência sub -orbitais. men 
toniano ou aurico -temporal 

45 Neurotomia ou neurectomia do nervo 
maxilar inferior. na base do crâneo 

46 Neorotomia e neurectomia do nervo 
maxilar superior na base do crâneo 

47 Neurotomia ou neuroctomia ao nível 
da espinha Spix 

48 Osteosíntese por fractura do maxilar 
sup. ou do malar 

49 Osteotomia dupla (incluindo remo
ção) de um osso do maciço da face 

50 Osteotomia com enxerto (incluindo 
remoção de um osso do mac1ço 
ósseo da face 

51 Osteotomia simples (incluindo remo
ção) de um osso do maciço ósseo 
da face 

52 Parotidectomia parcial sem dissec
ção no nervo facial 

53 Parotidectomia superficial 
54 Parotidectomia total com enxerto 

nervoso 
55 Parotidectomia total com dissecção 

do nervo facial 
56 Parotidectomia sem dissecção do 

nervo facial 
57 Parotidectomia total sem dissecção 

do nervo facial com esvaziamento 
ganglionar (cervical radical) 

58 Pensos cirúrgicos 
59 Pequeno enxerto nervoso 
60 Plastia por deslizamento ou por 

enxerto cutâneo livre (extensão 
média) 

61 Plastia por enxerto cutâneo livre de 
grande extensão 

62 Plastia por enxerto cutâneo livre. 
pequena extensão (excepto face) 

63 Plastia por fístula cutânea do canal 
de Stenon. cura cirúrg ica 

64 Plastia por fístula cutânea de origem 
dentária. dura cura cirúrgica 

65 Plastia mamária. por hipertrofia. 
constituindo obstáculo a uma activi
dade normal por cada seio 

66 Plastia de órgão (nariz. orelha. menta) 
em tempos comp lementares 

67 Plastia do órgão (nariz. orelha. menta) 
em um tempo principal 

68 Plastia com retalho executado num 
só tempo sobre uma superfície ultra
passando um quadrado de 1 O em 
de lado 

69 Plastia com retalhos. tempo princi
pal 

70 Plastia com retalhos. tempos com
plementares 

K 75 

K 11 O 

K 11 O 

K 90 

K 70 

K 11 O 

K 140 

K 75 

K 100 
K 200 

K 300 

K 300 

K 150 

K 250 
K 7 
K 100 

K 75 

K 140 

K 40 

K 75 

K 75 

K 175 

K 40 

K 11 O 

K 140 

K 75 

K 40 
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71 Plastia com tubo cutâ neo ou método 
Ita liano. tempo parcial 

72 Plastia com tubo cutâneo ou método 
Italiano. tempos preparatórios ou 
comp lementares 

73 Ptose mamária. correcção estética 
por cada seio 

74 Osteotomia unilatera l do maxilar 
inferior 

Queimaduras: 

75 Desbridamento cirúrgico até 3% 
76 Desbridamento cirúrgico de 3% 

a 20% 
77 Desbridamento cirúrgico + de 20% 

. 78 Penso cirúrgico inicial até 3% 
79 Penso cirúrgico inicial de 3% 

a 20% 
80 Penso cirúrgico ini cial mais de 20% 
81 Reconstrução parcial de um lábio 

destruído por tumor ou trauma 
tismo 

82 Reconstrução total de um láb io des
truído por tumor ou traumatismo em 
1 tempo ou tempo principal 

83 Reconstru ção do pénis amputado 
(tempo principal) 

84 Reconstrução do pénis amputado 
(tempos complementares) 

85 Redução cruenta de uma fra ctura do 
maxilar superior ou do ma lar 

86 Reenervação muscu lar na paralisia 
facial 

87 Regularização e sutura de uma ferida 
das partes mo les profunda e extensa 

88 Remoção de esquírolas ósseas após 
fractura dos maxilares 

89 Reparação do plexo braqueal com 
enxerto nervoso 

90 Ressecção do côndilo mandibular 
para recon strução da articulação tem 
poro-maxil dr 

91 Ressecção monobloco por cancro da 
língua do pavimento da boca e do 
lábio com ou sem ressecção man 
dibular com esvaziamento cervical 
radical 

92 Ressecção parcial do ma xilar inferior 
levando a descontinuidade com 
reconstrução imediata 

93 Ressecção parcial da língua com 
esvaziamento gangl ionar cervical 

94 Ressecção parcia l da língua por tumor 
95 Ressecção parcial do maxilar inferior 

sem levar a descontinuidade 
96 Ressecção sub- tota l do maxilar 

superior 
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97 Ressecção total do maxilar inferior 
98 Ressecção total do maxilar superior 
99 Retalho sensitivo digital 
100 Rinoplastia estética 
1 01 Ritidectom ia facial 
102 Ritidectomia facial e frontal 
1 03 Sarcoma extenso das partes moles 

excisão tridimensional 
1 04 Sutura extensa do lábio 
105 Tratamento cirúrgico de fístula sali

var cutânea 
106 Tratamento da - rognatia ou retrog 

natia inferior por osteotomia bila
teral 

1 07 Tratamento de disjunção crâneo 
facia l com desco lamento 

1 08 Tratamento por manobras manuais 
da lu xação uni ou bil ateral recente 
da mandíbu la 

109 Tratamento cirúrgico com redução 
cruenta ou osteosintese de frac 
tura ou lu xação do maxil ar inferior 

11 O Tratamento das fracturas do maxi
lar inferior e do maciço facial sem 
osteosí ntese 

111 Tratamento. por método simp les. de 
fractura de um osso do maciço 
ósseo da face. com excl usão dos 
ossos próprios do nariz 

112 Tratamento de paralisia facial . por 
transposição muscular 

113 Tratamento por prótese fixa ou com
plexa de fracturas de um osso do 
maciço ósseo da face. com exclu
são das fracturas dos ossos pró
prios do nariz 

114 Trepanação de um maxi lar para 
exame histológico 

11 5 Trepanação do seio maxilar por via 
transa lveolar para pesqu isa de frag 
mento de raiz 

11 6 Trepanação do seio maxilar pela 
fossa canina 

117 Trepanação do maxilar superior por 
provira de corpos estranhos 

CIRURGIA TORÁCICA 
Código 10 

CORAÇÃO 01 

01 Implantação de eléctrodos intraca
vitários por via intravenosa e colo
cação sub-cutânea do pacemaker 

02 Implantação de eléctrodos intramio 
cárdios por toracotom ia e colocação 
sub-cutânea do pacemaker 

K 140 
K 175 
K 180 
K 250 
K 300 
K 350 

K 200 
K 25 

K 75 

K 300 

K 160 

K 15 

K 11 O 

K 75 

K 75 

K 75 

K 140 

K 20 

K 40 

K 75 

K 11 O 

K 140 

K 200 
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03 Intervenções a céu aberto sob hipo
termia 

04 Operações sobre o coração e grandes 
vasos com circulação extra-corporal 
(inclui a totalidade da equipa médica) 

05 Revascularização do miocárdio por 
intervenção directa sobre o coração 
(Beck, O. Shaughnessy, Vineberg) 

06 Substituição do pacemaker 
07 Toracotomia com massagem directa 

do coração 
08 Tratamento cirúrgico de feridas do 

coração 
09 Valvulotomia instrumental ou digital 

GRANDES VASOS 02 

01 Banding da artéria pulmonar 
02 Canal arterial (laqueação) 
03 Canal arterial (secção ou sutura) 
04 Coarctação da aorta 
05 Intervenções sobre a aorta sem 

interrupção da continuidade 
06 Operação Blalock-Hanlon 
07 Operação Blalock-Tausig ou Potts 
08 Operação de Trendlenburg para em-

bolectomia pulmonar 
09 Ressecção da aorta descendente 
1 O Ressecção aórtica sob protecção 

dum bypass temporário por prótese 
(aorta ascendente e crossa) 

MEDIASTINO 03 

01 Toracotomia com vagotomia ou sim
patectomia 

02 Tratamento de infecções do medias
tino por via torácica 

03 Tratamento de tumores 

PAREDE 04 

01 Ressecção costal por osteite ou tumor 
02 Toracoplastia tempo complementar 
03 Toracoplastia tempo único ou prin-

cipal 

PERICARDIO 05 

01 Pericar~ectomia 

02 Pericardiotomia 
03 Quisto do pericárdio 

PULMÃO 06 

01 Anastomose tráqueo-brônquica ou 
bronco-brônquica 

02 Broncotomia por corpo estranho ou 
sutura de feridas brônquicas 

03 Descolamento pulmonar cirúrgico. 
apicólise. pneumotórax extrapleural, 
pneumólise intra-pleural a céu aberto 
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04 Drenagem pleural (um ou mais 
drenos) 

05 Enxerto brônquico ou traqueal 
06 Exérese da pleura por infecção cró

nica ou tumor com ou sem toraco
plastia. num tempo único 

07 Exérese total ou parcial dum pulmão 
08 Exérese total ou parcial dum pulmão 

com toracoplastia 
09 Lobectomia ou segmentectomias por 

metástases pulmonares 
1 O Lobectomias ou segmentectomias 

por bronquiectasias 
11 Pleuro-pneumectomia. pleuro-lobec

tomia ou costo-pleuro-pneumecto
mia por pleurisia crónica 

12 Pneumectomia alargada com exé
rese dos gânglios medianísticos e 
laqueação intra-pericárdia dos vasos 
pulmonares 

13 Pneumotomia ou cavernostomia 
14 Toracotomia exploradora 
15 Toracotomia por ferida aberta do 

tórax ou retalho costa móvel 
16 Toracotomia por pneumotórax ex

pontâneo ou recidivante 
17 Toracotomia para sutura pulmonar 
18 Toracotomia com tentativa de exérese 

CIRURGIA VASCULAR 
Cód igo 11 

ARTÉRIAS E ABDÓMEN 01 

01 Cirurgia da bifurcação aórtica abaixo 
das renais: ressecção da bifurcação, 
shunts intra-abdominais bilaterais ou 
endarterectomias bilaterais 

02 Embolectomia da bifuracação aórtica 
por aortotomia 

03 Laqueação das grandes artérias 
abdominais: aorta ou ramos directos 

04 O mesmo associado a outra ressec
ção vascular (com excepção da 
ilíaca) 

05 O mesmo associado a reconstruções 
vasculares múltiplas (com excepção 
da ilíaca 

06 Ressecções ou plastias da aorta 
acima das renais com shunts tem
porários 

07 Revascularização duma só artéria 
abdominal (qualquer técnica) 

ARTÉRIAS DOS MEMBROS 
E DO PESCOÇO 02 

01 Criação duma fístula arteriovenosa 
tendo em vista hemodiálise 

K 30 
K 250 

K 300 
K 300 

K 370 

K 370 

K 250 

K 370 

K 370 
K 75 
K 11 O 

K 275 

K 150 
K 150 
K 150 

K 350 
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K 150 

K 390 

K 460 

K 460 

K 275 

K 11 O 
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02 Embolectomia ou trombectomia das 
artérias dos membros e pescoço 

03 Laqueação ou arter iectomia das arté
rias carót id a. axi lar. femural ou 
poplítea 

04 Laqueação ou arteriectomia da arté
ria humeral, mamária interna, facial, 
temporal ou glútea 

05 Revascularização de uma artéria dos 
membros (qua lquer técnica) 

06 Revascu larização duma artéria dos 
membros com enxerto da safena 
interna 

07 Revascularização das carót id as ou 
vertebrais (qualquer técnica) 

08 Shunt axilo-femural 
09 Sutura das artérias dos membros 

e pescoço 

ARTÉRIAS DO TORAX 03 

01 Laqueação por via intratorácica das 
grandes Ç~rtérias : aorta, tronco braqui
-cefálico carótida, subclávia. caró 
tida 

02 Revascularização dum grande vaso 
intratorácico (qualquer técnica) 

03 Revascularização dum grande vaso 
intratorácico (qualquer técnica) as
sociada a outra reconstrução vascular 
intra ou extratorácica em 1 ou vários 
campos 

04 Revascularização dum grande vaso 
intratorácico (qualquer técnica) as
sociada a outras reconstruções vas
cu lares múltiplas (intra ou extrato
rácicas) em 1 ou vários casos 

05 Sutura por via torácica de feridas 
das grandes artérias: aorta. tronco 
bráquio-cefálico. subclávia ou caró
tida 

CIRURGIA DAS VEIAS 04 

01 Cura de varizes por safanectomia 
interna ou externa 

02 Desobstrução venosa das veias pro-
fundas dos membros 

03 Esclerose de varizes (por sessão) 
04 Exérese total da veia safena interna 
05 Laqueação ou ressecção de veias 

varicosas 
06 Laqueação da veia cava intra -abdo

minal 
07 Recessão isolada da crassa da safena 

interna 
08 Revascularização duma das veias dos 

membros ou pescoço por ressecção 
com exerto 

09 Laqueação da veia jugular 

12 

K 130 
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K 50 

K 185 
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K 290 
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K 100 
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K 1 O 
K 40 

K 40 

K 11 O 

K 40 

K 150 
K 50 

DIVERSOS 05 

01 Anastomose esplenorenal ou mesen
térico cava 

02 Anastomose porto cava 
03 Desbridamento arterial ou venoso 

com i njecção ou cateterização 
04 Drenagem de líquido sub-cutâneo 

na elefantíase 
05 Infiltração do simpático 
06 Intervenção cirúrgica por elefantíase 
07 Simpatectomia cervical bilateral 
08 Simpatectomia cervical unilateral 
09 Simpatectomia lombar bilateral 
1 O Simpatectom ia lombar unilateral 
11 Simpatectomia per iarterial 

GINECOLOGIA E OBSTETR(CIA 
Código 15 

01 Ablação do colo restante por via 
abdominal 

02 Amnioscopia 
03 Amputação ou plastia do colo ute-

rino 
04 Anexetomia unilateral ou bilateral 
05 Biópsia do colo uterino 
06 Biópsia do endométrio 
07 Celioscopia 
08 Cerclage do co lo uterino 
09 Cesariana 
1 O Cirurgia reparadora de sutura ute

rina consecutiva a parto efectuado 
por parteira ou clínico geral 

11 Cirurgia do simpát ico pélvico, via 
abdominal (Cotte ou Richter) 

1 2 Cistoscopia. com ou sem biópsia, 
na mulher 

13 Colpoplastia anterior ou colpoperi 
neoplastia: rasgadura incompleta do 
períneo fora de uma manobra obsté
trica 

14 Colposcopia microscópica 
15 Colpotomia e drenagem de Douglas 
16 Conização do colo 
17 Cura c irúrgica por elitroce lo por via 

vaginal 
18 Curetagem uterina 
19 Dequitadura manual. após parto por 

parteira 
20 Dilatação do colo uterino. sob nar

cose, fora de uma curetagem ou de 
uma manobra obstétrica 

21 Electrocoagulação ou criocoagulação 
do colo uterino 

22 Embriotomia 
23 Exérese bi lateral da glândula de 

Bartholin 
24 Exérese da glândula de Bartholin 

K 300 
K 350 

K 1 O 

K 1 O 
K 15 
K 160 
K 140 
K 11 O 
K 140 
K 11 O 
K 110 

K 140 
K 15 

K 75 
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K 15 
K 50 
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25 Extracção de corpo estranho vaginal 
26 Extracção de DIU intrabdominal por 

ce lioscopia ou laparotomia 
27 Himenectomia 
28 H isterectom ia total 
29 Histerectomia total alargada 
30 Histerectomia vaginal 
31 Histeroscopia 
32 Incisão da G. Bartholin 
33 Insuflação quimográfica de salpinx 

ou injecção do produto opaco para 
sa lpingografia ou as duas ao mesmo 
tempo ou hidrotubação ou prepa
ração para pelvigrafia gasosa ou 
ginecografia (pelvigrafioagrama e 
h isterosalpingografia) 

34 Intervenção cirúrgica por colpocleisis 
( Labbart) 

35 Intervenção cirúrgica por cruzamento 
dos ligamentos redondos por via 
extra- peritoneal bilateral (Arquié
-Aiexander) 

36 Intervenção cirúrgica para encerra
mento da vagina (Lefort) 

37 Intervenção cirúrgica por fístula 
perineo-rectal qualquer que seja o 
método operatório em 1 ou nume 
rosos tempos 

38 Intervenção cirúrgica por fístula 
vesico- vaginal ou recto- vaginal 
qualquer que seja o método opera
tório em 1 ou numerosos tempos 

39 Intervenção cirúrgica por hemato
colpos 

40 Intervenção cirúrgica por incontinên 
cia urinária por qualquer via vaginal 
ou abdominal 

41 Intervenção cirúrgica por i nconti nên
cia urinária por via abdominal e vagi
nal ( Steckel e derivadas) 

42 Intervenção cirúrgica por inversão 
uterina consecutiva a um parto efec
tuado por parteira ou clínico geral 

43 Intervenção cirúrgica por neo-vagina 
em um tempo ou 1 .0 tempo 

44 Intervenção cirúrgica por neo-vagina 
tempos seguintes 

45 Intervenção cirúrgica por prolapso 
genital. com tempo abdominal e 
vaginal na mesma operação 

46 Intervenção cirúrgica por prolapso 
uterino por via vaginal co lpoperi
neorrafia 

47 Intervenção cirúrgica por quisto 
vaginal 

48 Intervenção cirúrgica por rasgadura 
completa do períneo. fora de uma 
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manobra obstétrica. necess itando a 
sutura do recto, do esfíncter e dos 
levantadores 

49 Intervenção cirúrgica por utero-vesi
copexia ( Pestalozzi) 

50 Intervenção cirúrgica por ventro fi-
xação do útero ( Kocher) 

51 Intervenção de Las h 
52 Introdução de DIU 
53 Laparotomia por gravidez tubária 

sem hemorragia 
54 Laparotomia por hematométrio 
55 Laparotomia por hemorragia intra

-abdominal 
56 Laparotomia para ligamentopex ia 

simples ou com plicatura de Douglas 
(Doleris) 

57 Laparotomia por plastia uterina 
58 Laqueação tubárica qualquer via ou 

técnica 

59 Marsupialização da glândula de 
Bartholin 

60 Miomectomia por via abdominal 
61 Neurotomia perínea-vulvar (Mering) 
62 Operação por elitrocelo por via abdo-

minal 

63 Ovariectomia ou plastia ovárica uni 
ou bilateral 

64 Parto distócico. compreendidas todas 
as intervenções. tais como: forceps. 
versão. dequitadura artificial. su tura . 
episiotomia. desencadeamento mé
dico ou instrumental do trabalho e 
anestesia feita pelo próprio médico 

65 Parto gemelar- por cada gémeo 
66 Parto normal. compreendida aneste

sia feita pelo próprio médico 
67 Pelvectomia total ou sub-total. com 

ablação dos órgãos genitais. do 
recto, da bex iga ou de 2 destes 
órgãos 

68 Perineorrafia e recon strução do 
esfíncter anal por rasgadura com
pleta consecutiva a parto por par
teira ou clínico geral 

69 Plastia tubária e implantação tubo
-uterina 

70 Plastia vaginal e vulvar 
71 Polipectomia intracavitária por his-

terectom ia 
72 Polipectomia intracervical 
73 Punção de Douglas 
74 Registo gráfico dos sinais feto ma

ternos sob efeito Doppler (fora de 
cuidados obstétricos) com proto
colos e extractos dos cardiotoco
gramas 

75 Ressecção de dois pequenos lábios 
76 Ressecção de um pequeno láb io 
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77 Salpingectomia 
78 Secção do nervo pudento interno 
79 Sutura do colo uterino. por parto 

efectuado por parteira ou clínico 
geral 

80 Sutura do períneo. após parto por 
parteira 

81 Tratamento cirúrgico do prolapso da 
cúpula vaginal pós-histerectomia 

82 Teste de Huhner 
83 Vulvectomia parcial 
84 Vulvectomia total 
85 Vulvectomia total com esvaziamento 

gang lionar 
86 Vulvoplastia de aumento com colpo

perineoplastia fora de uma manobra 
obstétrica. excluída a episiotomia 

NEUROCIRURGIA 
Código 18 

CRÂNEO E ENC!:FALO 01 

T.C.E. 

01 Buracos de trépano para evacuação 
de hematoma ou abcesso 

02 Craniectomia (ou volet) . por HED 
ou HSD 

03 «Embarrure» óssea 
04 Esquirolectomia 
05 Ferida craneocerebral 
06 Fístula de LCR 
07 Hematoma intracerebral 
08 Lobectomia por contusão expansiva 
09 Punção ventricular (com trepanação) 
1 O Trépanos exploradores 
11 Volet descompressivo ou explorador 

TUMORES .E ABCESSOS 
E OUTROS PROCESSOS 
EXPANSIVOS 02 

01 Drenagem ventricular 
02 Empiema subdural 
03 Meningiomas da base. foice. ven -

trículos ou fossa posterior 
04 Neurinomas do ângulo 
05 Pinealomas. cordomas 
06 Tumores e abcessos com exclusão 

dos anteriores 
07 Tumores do crâneo 
08 Tumores da hipófise e região 
09 Tumores da órbita (Naffziger) 
1 O Neurinomas do ângu lo 
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CIRURGIA VASCULAR 03 

01 Hematoma intracerebral não trau 
mático 

02 Laqueação intracraneana da carótida 
interna por aneurismas ou fístulas 
c a r o ti d ocavern os as 

03 Malformações (MAV e aneurismas) 

CIRURGIA REPARADORA 04 

01 Craneoplastia 
02 Craneop lastia com reparação da 

órbita 

CIRURGIA FUNCIONAL 05 

01 Excisão de cicatriz epileptogénea 
02 Hemisferectomia 
03 Intervenção estereotáxicas 
04 Lobotomia ou topectomia 

NERVOS CRANEANOS 06 

01 Avulsão de ramos do trigémio 
02 Secção intracraneana do trigémio 

ou glossofaríngeo 

NERVOS PERIF!:RICOS 07 

01 Ablação de tumor nervoso com 
sutura (membros) 

02 Enxerto nervoso 
03 Libertação de nervo comprimido 
04 Sutura nervosa primitiva 
05 Sutura nervosa secundária 

RAOUIS 08 

01 Abordagem anterior ou anterolateral 
das lesões raquidianas: 

02 Compressões medulares extradurais 
03 Cordotomias e rizotomias 
04 Enxerto ósseo vertebral posterior 
05 Espinha bífida com mielomeningo-

celo. tumor congênito sacrococcígeo 
06 Foraminectomia 
07 H. discai lombar 
08 Laminectomia descompressiva (Nar-

row cana l) 
09 Malformação de charne ira 
1 O M. A. V. medular 
11 Raquis cervical (ou dorsal) com 

enxerto 
12 Raquis cervical (ou dorsal) sem 

enxerto 
13 Raquis lombar com enxerto 
14 Raquis lombar sem enxerto 
1 5 Tumores intradurais (intra ou extra

medulares) incluindo os «em am
pulheta» 

16 Tumores gigantes da cauda de cavalo 
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OFTALMOLOGIA 
Código 20 

VIAS LA CRI MAIS 01 

01 Dacriocistectomia 
02 Dacriocistorrinostom ia 
03 Exérese da glândula lacr imal 
04 Reconstru ção dos cana lícu los 
05 Sondagem das v ias lacrimais 
06 Sondagem das vias lacrimais 

-criança com menos de 4 anos 

PALPEBRAS 02 

01 Alcolização do gânglio ci li ar 
02 Blefarorrafia ou tarsorrafia 
03 Cantoplastia 
04 Chalazion: Ablação total 
05 Coloboma da pálpebra (congénito 

ou traumático) 
06 Cura completa de xa ntel as ma (um 

olho) 
07 Destruição por electrocoag ulação 

dum tumor maligno do bordo mar
ginal da pálpebra 

08 Exérese cirúrgica de um quisto der
moide profundo da órbita 

09 Exérese cirúrgica de um tumor ma 
ligno do bordo marginal da pálpebra 
com prova histológi ca 

1 O Exérese de pequeno angioma ou 
linfangioma das pálpebras 

11 Exérese de tumor da pálpebra e 
plastia 

12 lnjecção retro-bulbar. intervenção 
isolada 

13 Intervenção cirúrgica por bléfaro
-chalasis 

14 Plastias (enxerto livre ou pediculado) 
15 Ptose (Biaskovicz ou similar 

-cada olho 
16 Sessão de adaptação de prótese de 

contacto corneano ou esclero -cor
neano não acumulável com os hono
rários por consulta ou actos técnicos: 

17 As duas primeiras sessões. por sessão 
18 As sessões seguintes (m áximo 3). 

por sessão 
19 Tratamento de ectropion ou ectropion 

por galvano-cauterização 

ACTOS DE DIAGNOSTICO 03 

01 Biomicroscopia do segmento poste
rior e/ou do ângulo camerular com 
lente de contacto 

02 Cura de ferida perfurante do globo 
com ou sem coloboma palpebral e 

Ordem dos Médicos 

K 60 
K 160 
K 40 
K 11 O 
K 6 

K 18 

K 25 
K 40 
K 50 
K 25 

K 50 

K 25 

K 15 

K 30 

K 30 

K 25 

K 60 

K 9 

K 40 
K 11 O 

K 130 

K 18 

K 12 

K 18 

K 9 

repos1çao com prótese duma frac
tura do pavimento ou do rebordo 
orbitário 

03 Curva de adaptação retiniana ao 
adaptómetro de Goldman-Weekers 
ou similar gráfico 

04 Curva de tensão (4 tonometrias 
durante 24 h durante 4 dias) + grá
fico 

05 Diagnóstico exacto e class ifi cação 
das discromatopsi as co ngénitas ou 
adquiridas 

06 Dinamometria e/ou tonometria 
(Schiotz e/ou tonómetro de apla
nação) 

07 Electro-rectinografia + gráfico 
08 Exame funcional detalhado da mobi

lidade ocular no estrabismo conco
mitante ou nas heteroforias ao 
synoptoforo 

09 Exa me funcional no estrabismo para
líti co (teste Lancaster) + gráfico 

1 O Extracção de corpo estranho da 
órbita 

11 Keratometria topográfica 
1 2 Medição da rapidez escleral +gráfico 
13 Oftalmoscopia 
14 Prova de provocação do glaucoma 

(teste d'água. tonometrias. no mí
nimo) 

15 Tonografia com tonómetro electró
nico + gráfico 

INTERVENÇÓES 
SOBRE OS MÚSCULOS 04 

01 Intervenção por est rabi smo ou nis 
tagmus à excepção dos casos ante
rior e seguinte 

02 Intervenção por estrabismo ou nis 
tagmus por tenotomia (um olho) 

03 Transplantação muscular por estra
bismo paralítico 

K 260 

K 30 

K 20 

K 9 

K 6 
K 30 

K 15 

K 15 

K 80 
K 9 
K 9 
K 5 

K 18 

K 20 

K 120 

K 80 

K 160 

PRESTAÇ0ES NÃO CIRÚRGICAS 05 

01 Corpo estranho incrustado na córnea: 
02 Electrólise ciliar por sessão 
03 Electrólise ciliar por 3 ou mais sessões 
04 Extracção sob controlo biomicros-

cópico (n ão acumulável com a con
sulta) 

05 Intervenção ci rúrgica por descola 
menta da retina (qualquer que seja 
a técnica) 

06 Punção da câmara anterior com 
i njecção terapêuti ca. intervenção 
isolada 

07 Tratamento completo duma afecção 
ocular- por fotocoagulação qual 
quer que seja o número de sessões 

K 9 
K 25 

K 15 

K 240 

K 18 

K 160 
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08 Tratamento completo duma afecção 
ocular por fotocoagulação qualquer 
que seja o número de sessões. come 
çando mais de 1 mês e menos de 
três meses depois do fim do trata
mento precedente (todo o trata 
mento iniciado menos de um mês 
após o fim do precedente é conside 
rado o mesmo) 

CORPOS ESTRANHOS 
INTRA-OCULARES 06 

01 Crioterapia de lesões degenerativas 
chorio-retinianas 

02 Magnéticos do segmento anterior 
03 Magnéticos do segmento posterior 
04 Não magnéticos do segmento ante-

rior 
05 Não magnéticos de segmento pos

terior 

K 80 

K 80 
K 60 
K 150 

K 90 

K 220 

INTERVENÇOES SOBRE A ORBITA 07 

01 Ab lação de um tumor da órbita com 
intervenção intracraniana 

02 Colocação de placa de Cobalto 
03 Ectropion ou ectropion (tratamento 

cirúrgico) 
04 Enucleação ou evisceração com inse

ração da «esfera» com vista à adapta 
ção ulterior duma prótese 

05 Enucleação ou evisceração do globo 
ocular 

06 Exenteração da órbita por tumor neo
plástico 

07 Orbitotomia com drenagem eventual 
dum fleimão da órbita 

08 Trepanação e ablação de um tumor 
da órbita por via temporal 

09 Trichiasis (tratamento cirúrgico) 

CORNEA CONJUNTIVA 08 

01 Ablação ou destruição de brida(s) 
conjuntiva(s) (qualquer que seja a 
técnica) 

02 Cura cirúrgica do simbléfaro 
03 Enxerto de conjuntiva (hetero 

-enxerto ou mucosa bucal) 
04 Enxerto da córnea 
05 Exérese de tumor da córnea ou de 

conjuntiva bulbar 
06 Exérese de tumor maligno de córnea 

ou de conjuntiva bulbar (prova his
tológica) 

07 Pterigion : ablação cirúrgica 
08 Oueratite herpética 

20 

K 300 
K 120 

K 80 

K 120 

K 80 

K 160 

K 50 

K 200 
K 80 

K 18 
K 160 

K 70 
K 200 

K 40 

K 80 
K 50 
K 25 

09 Revestimento conjuntiva! 
1 O Sutura conjuntiva! com exploração 

de esclerótica 

K 40 

K 15 

INTERVENÇ0ES INTRA-OCULARES 09 

01 Angiografia retiniana 
02 Catarata secundária 
03 Exploração com seringa das vias 

lacrimais 
04 Extracção do cristalino (qualquer que 

seja a técnica) e eventual implanta 
ção intra-ocular de uma lente 

05 Implantação de uma lente intra -
-ocu lar noutro tempo 

06 Intervenção cirúrgica por glaucoma 
07 lridectomia 
08 Medida dos tempos circulatórios 

humero-retinianos por angiofluore 
tinoscopia simultânea bilateral 

09 Neurotomia intra -corneana 
1 O Perimetria quantitativa no perimetro 

de Goldman + gráfico 
11 Refractometria por método objectivo 
12 Registo simultâneo da tensão nas 

duas artérias humerais e nas duas 
artérias oftálmicas por dinamógrafo 
do tipo Otto Hager 

1 3 Sutura de ferida perfurante do globo 
com ou sem ressecção de hérnia 
iridiana 

14 Vitrectomia 

ORTOPEDIA 
. Código 21 

APARELHOS GESSADOS 
OU ORTOP~DICOS 01 

01 Aplicação e confecção de um apare
lho gessado ou ortopédico. qualquer 
que seja a doença que o justifique 

02 Aparelho gessado ou ortopédico do 
antebraço 

03 Apare lho gessado ou ortopédico 
cervico-torácico ou minerva 

04 Aparelho gessado ou ortopédico do 
cotovelo 

05 Aparelho gessado ou ortopédico do 
dedo ou dos dedos das mãos ou 
dos pés 

06 Aparelho gessado ou ortopédico da 
mão ou do punho ou de ambas as 
regiões 

07 Aparelho gessado ou ortopédico do 
pé ou da tibia társica 

08 Aparelho gessado ou ortopédico do 
pescoço : colar 

K 30 
K 120 

K 6 

K 180 

K 120 
K 140 
K 120 

K 26 
K 40 

K 12 
K 5 

K 30 

K 100 
K 160 

K 25 

K 40 

K 25 

K 15 

K 20 

K 20 

K 25 
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09 Aparelho gessado ou ortopédico 
toraco -braquial 

10 Aparelho gessado pelvipedálico ou 
aparelhagem de extensão do mem 
bro inferior 

11 Aparelho gessado torácico: colete 
gessado ou leite gessado 

12 Bota gessada ou apare lho de exten
são da perna 

REDUÇAO E TRATAMENTO 
DAS FRACTURAS E LUXAÇ0ES 

K 40 

K 30 

K 40 

K 20 

POR EXTENSAO, FIOS DE KIRCHNER; 
PREGOS OU APARELHOS GESSADOS 
OU ORTOPÉDICOS 02 

01 Fractura do calcaneo 
02 Fractura do carpo além do escafoide 
03 Fractura da cavidade cotiloideia 
04 Fractura da clavícu la 
05 Fractura do colo do fémur 
06 Fractura do colo do húmero 
07 Fractura dos condilos do húmero 
08 Fractura dos cond ilos do fémur 
09 Fractura de um ou vários dedos 
1 O Fractura de um ou mais dedos do pé 
11 Fractura diafisária do ante -braço 

(um osso) 
12 Fractura diafisária do ante -braço 

(dois ossos) 
13 Fractura diafisária da perna : exposta 
14 Fractura diafisária da perna : 2 ossos 
15 Fractura diafisária da perna : peróneo 
16 Fractura diafisária da perna: tíbia 
17 Fractura da diáfise do fémur 
1 8 Fractura da diafise do húmero 
1 9 Fractura do escafoide 
20 Fractura esterno-clavicular 
21 Fractura estável da coluna vertebral 
22 Fractura instável da co luna vertebra l 
23 Fractura intertrocanteriana 
24 Fractura ou luxação do astrágalo 
25 Fractura ou luxação da bacia 
26 Fractura de uma ou mais costelas 
27 Fractura e lu xação do ombro 
28 Fractura maleolar 
29 Fractura do metacarpo 
30 Fractura dos ossos do metatarso 
31 Fractura do Monteggia 
32 Fractura do olocrâneo 
33 Fractura da omoplata 
34 Fractura do planalto tibial 
35 Fractura do punho 
36 Fractura da rótula 
37 Fractura do tacitual radial 
38 Fractura do tarso 
39 Luxação acrómio-clavicular 
40 Luxação da anca 
41 Luxação da coluna vertebral 

Ordem dos Médicos 

K 60 
K 40 
K 90 
K 25 
K 90 
K 60 
K 60 
K 90 
K 25 
K 20 

K 40 

K 75 
K 100 
K 75 
K 25 
K 60 
K 90 
K 60 
K 70 
K 25 
K 90 
K 100 
K 90 
K 90 
K 60 
K 15 
K 80 
K 60 
K 25 
K 40 
K 60 
K 40 
K 25 
K 60 
K 60 
K 25 
K 30 
K 40 
K 25 
K 90 
K 100 

42 Lu xação do cotovelo 
43 Luxação de um ou vários dedos 
44 Luxação de um ou mais dedos do pé 
45 Luxação e fractura da anca 
46 Lu xação e fractura do cotovelo 
4 7 Lu xação do joelho ou do menisco 
48 Luxação do maxilar inferior 
49 Luxação do ombro 
50 Luxação do retro - lunar do carpo 
51 Luxação da rótula 
52 Lu xação do tarso 
53 Lu xação tibio - társica 

INTERVENÇ0ES CIRÚRGICAS 
PARA REDUÇAO CRUENTA 

K 40 
K 20 
K 5 
K 90 
K 60 
K 40 
K 15 
K 40 
K 90 
K 25 
K 40 
K 40 

OU OSTEOSINTESE DE FRACTURAS 
OU LUXAÇ0ES 03 

01 Epifisiolise da extrem. Sup. do fémur 
02 Fractura da bacia 
03 Fractura do calcaneo 
04 Fractura da cavidade cotiloideia 
05 Fractura da clavícula 
06 Fractura do colo do fémur 
07 Fractura do co lo do húmero 
08 Fractura dos condilos do fémur 
09 Fractura dos condilos do húmero 

-supra condiliana 
1 O Fractura dos condi los do húmero 

-supra e inter condi liana 
11 Fractura dos condilos do húmero 

-condi lo humeral 
12 Fractura dos condilos do húmero 

- epitróclea 
1 3 Fractura de uma ou mais costelas 
14 Fractura de um dedo 
1 5 Fractura de vários dedos 
16 Fractura de um dedo do pé 
17 Fractura da diáfise do antebraço 

(1 osso) 
18 Fractura da diáfise do antebraço 

(2 ossos) 
19 Fractura da diáfise do fémur 
20 Fractura da diáfise do húmero 
21 Fractura da diáfise do húmero (com 

exploração do nervo radial) 
22 Fractura da diáfise dos ossos da perna 
23 Fractura da diáfise dos ossos da perna 

(exposta) 
24 Fractura do escafó ide cárpico 
25 Fractura do esterno 
26 Fractura intertrocanteriana 
27 Fractura ou lu xação do astrágalo 
28 Fractura luxação de Bennet 
29 Fractura ou luxação da coluna ver-

tebral (dorso-lombar) 
30 Fractura ou lu xação do tarso 
31 Fractura maleolar ou bimaleolar 
32 Fractura de um ou mais metacárpios 

K 140 
K 140 
K 11 O 
K 140 
K 75 
K 140 
K 11 O 
K 11 O 

K 11 O 

K 130 

K 75 

K 75 
K 75 
K 50 
K 75 
K 35 

K 11 O 

K 140 
K 11 O 
K 11 O 

K 140 
K 11 O 
K 140 
K 140 
K 140 
K 11 O 
K 11 O 
K 11 O 
K 11 O 

K 160 
K 75 
K 11 O 
K 75 

21 



33 Fractura de um ou mais metatársicos 
34 Fractura de Monteggia 
35 Fractura do olocrâneo 
36 Fractu ra da omoplata 
37 Fractura do planalto tibial 
38 Fractura do punho 
39 Fractura da rótula 
40 Fractura da tacitula radia l 
41 Luxação acrómio-clavicular 
42 Lu xação da anca recente 
43 Luxação da anca (ant iga) 
44 Luxação da coluna vertebral (cer -

v ica l) 
45 Luxação do cotovelo recente 
46 Luxação do cotovelo ant iga 
4 7 Luxação de um dedo 
48 Lu xação de vários dedos 
49 Lu xação esterno -clav icu lar 
50 Luxação da fractura da anca 
51 Luxação e fractura do ombro 
52 Luxação do joelho 
53 Luxação do maxilar inferior 
54 Lu xação do ombro (recente) 
55 Luxação do ombro (antiga) 
56 Lu xação retro-lunar do carpo 
57 Luxação tibio -társ ica 
58 Rotura do menisco do joe lho 
59 Correcção cirúrgica do Sindrome do 

túnel cárp ico 

60 Correcção de deformidades reuma
tismais da mão (artrop. múltipla) 

61 Correcção de mão bota (agnésia do 
rádio) com alongamento de partes 
moles 

62 Idem com centralização do cúb ito 
63 Correcção de retracção de Wolkmann 
64 Operação de Scaglietti 
65 Correcção de seg. de paralisia obste

trícia do ombro ( op. Sever) 
66 Idem com transplantes tendinosos 

(Zachary. Merle d'Aubigné) 

67 Fasciotomia lombar 
68 Outras técnicas 
69 Plastia de fasc ia lata do abdómen 

(Lowman) por seq uelas abdom inais 
de paral isia infantil 

70 Pl ast ia de fascia lata por rutura dos 
li gamentos das grandes art iculações 

71 Pl ast ia de substituição (seda. nylon. 
fascia lata. etc.) de um músculo 
paralisado de um membro 

72 Ressecção de um higroma ou de 
uma bolsa serosa 

73 Tenosinovectomia do punho e da 
mão 

74 Tenotomia dos esca lenos 
75 Restabe lec imento da cont inuidade 

por enxerto ou prótese: 
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K 40 
K 120 
K 75 
K 100 
K 11 O 
K 11 O 
K 75 
K 75 
K 75 
K 140 
K 200 

K 180 
K 11 O 
K 11 O 
K 50 
K 75 
K 75 
K 140 
K 160 
K 140 
K 75 
K 11 O 
K 140 
K 11 O 
K 11 O 
K 75 

K 75 

K 11 O 

K 75 

K 130 

K 180 

K 11 O 

K 140 

K 75 
K 140 

K 140 

K 140 

K 11 O 

K 30 

K 11 O 
K 75 

76 de um tendão 
77 de dois tendões 
78 de três ou mais tendões 
79 Fa lang ização do 1 o metacárpio 
80 Polegari zação 
81 Reconstrução do polegar num só 

tempo (gillies) 
82 Idem em vários tempos (tubo. abdo

minal. ou torácico e enxerto ósseo) 
83 Sutura dos ligamentos das grandes 

articu I ações 
84 Sutura de um ligamento cruzado de 

um joelho 
85 Sutura de um tendão do pé ou do 

ca lca nhar que não seja o tendão de 
Aqu il es 

86 Sutura do tendão rotuliano 

K 140 
K 160 
K 185 
K 11 O 
K 250 

K 11 O 

K 200 

K 11 O 

K 140 

K 40 
K 75 

INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS SOBRE 
TENDÕES, BAINHAS, BOLSAS SEROSAS 
E LIGAMENTOS 04 

01 A longamento ou ressecção da apo
nevrose plantar a céu aberto 

02 A longamento dos tendões da perna 
ou do pé 

03 A longamento ou sutura a céu aberto 
do tendão de Aqu il es 

04 Capsu lop lastia de Zanco ll i 
05 Correcção cirúrg ica de pé boto 

(partes moles) 
06 Correcção cirúrgica de pé plano valgo 
07 Fasciectomia (Ober) 
08 Flexop last ia do cotove lo (Steindl er) 
09 Intervenção para cura radica l da ele-

vação congénita da omop lata 
1 O Operação da bainha tendinosa dos 

dedos (dedo em gatilho. tenosino
vite estenosa nte) 

11 Operação de Soutter 
1 2 Plastia musculo- aponevrót ica por 

paralisia dos glú teos em 1 ou vários 
tempos 

1 3 Plastia tendinosa para oponência do 
polegar (Bunnell) 

14 Punção da bo lsa sub-de ltodeia 
15 Ouadria plastia (Judet ou Thompson) 
16 Reconstituição do li gamento da 

cabeça do rádio 
17 Reconstituição do li gamento rádio

-cubital interior 
18 Retracção da aponevrose palmar. 

secção simp les 
1 9 Retracção da aponevrose palmar. 

com resecção total da aponevrose 
20 Retracção da aponevrose palmar. 

com excisão total da aponevrose e 
plastia cutânea em 1 ou vários tempos 

K 75 

K 75 

K 40 
K 11 O 

K 140 
K 140 
K 40 
K 11 O 

K 200 

K 20 
K 11 O 

K 140 

K 11 O 
K 5 
K 140 

K 11 O 

K 80 

K 20 

K 75 

K 140 
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21 Ressecção da bolsa sub -deltoideia 
por calcificação 

22 Ressecção da bolsa sug - glutea . 
incluindo o trocanter 

23 Ressecção de quisto no cavado 
polpiteo 

24 Sutura ou alongamento do quadri 
cípede 

25 Sutura do tendão ou tendões do 
bicípede ou de um longo músculo 
do ombro superior 

26 Sutura dos tendões da mão: exten 
sores 1 tendão 

27 Sutura dos tendões da mão : exten 
sores mais de um tendão 

28 Sutura dos tendões da mão flexores: 
um tendão 

29 Sutura dos tendões da mão flexores: 
mais de um tendão 

30 Sutura de tendões do ombro : supra 
esp inhoso 

31 Tenodese do antebraço. em um ou 
vários tempos 

32 Tenotomia dos adutores da coxa 

33 Tenotom ia da aponevrose plantar 

34 Tenotomia de um tendão do pé ou 
de um dedo 

35 Tenotomia em vár ios dedos do 
mesmo pé 

36 Tenotomia dos flexores da anca 
37 Tenotomia dos flexores do joelho 
38 Tenotomia dos músculos do ante-

braço 
39 Tenotomia dos músculos do ombro 
40 Tenotom ia dos rotadores da anca 
41 Tenotomia subcutânea do tendão de 

Aquiles 
42 Torticolis congén ito: tenotomia sub

cutânea 
43 Torticolis congén ito : secção bipo lar 
44 Transp lantação dos flexores ou fasc ia 

lata para a rótula em 1 ou vários 
tempos 

45 Transplantação dos glúteos. em 1 ou 
vários tempos 

46 Transp lantação de um músculo do 
cotove lo 

47 Transplantação por paralisia dos 
extensores (Zachary ou Boyd) 

48 Transpl-antação ou tenodese dos ten
dões da perna ou do pé 

49 Transplantes para correcção de para
lisia dos flexores do cotove lo (Op. 
da Clark) 

50 Transplante de tendões por paralisia 
dos flexores dos dedos 

Ordem dos Médicos 

K 11 O 

K 75 

K 30 

K 75 

K 75 

K 60 

K 90 

K 90 

K 140 

K 140 

K 11 O 

K 75 

K 25 

K 20 

K 25 
K 75 
K 75 

K 75 
K 75 
K 75 

K 25 

K 50 
K 11 O 

K 11 O 

K 140 

K 11 O 

K 140 

K 11 O 

K 180 

K 11 O 

51 Transplantes tendinosos para correc 
ção de paralisia dos intrínsecos da 
mão (cubital) K 140 

52 Idem para mediano e cubita l (Op. 
de Breand. Bunnell) K 180 

INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS 
DAS ARTICULAÇÕES 
E CAPSULAS ARTICULARES 05 

01 Ab lação de um osso do carpa 
02 Abordagem anterior da co luna cer

vica l 
03 Idem da co luna dorso-lombo-

-sagrada 
04 Artródese acrómio-clavicu lar 
05 Artródese da anca 
06 Artródese de uma articu lação do 

tarso 
07 Artródese do carpa 
08 Artródese de Chopart 
09 Artródese de co luna (Via Posterior) 
1 O Artródese do cotove lo 
11 Artródese de um dedo 
12 Artródese inter-falángica de um 

dedo do pé 
13 Artródese inter-falángica de mais 

de um dedo do pé 
14 Artródese do joelho 
1 5 Artródese do ombro 
1 6 Artródese do punho 
17 Artródese sacro- ilíaca unilatera l 
18 Artródese sacro- ilíaca bilateral 
1 9 Artródese sub-astrag li ana 
20 Artródese tibio-társica 
21 Artroplastia da anca (Prótese tota l) 
22 Artroplastia da anca (Prótese ceefá-

lica) 
23 Artroplastia do cotove lo 
24 Artroplastia de um dedo 
25 Artroplastia do joelho 
26 Artoplastia metatarso-falángica do 

hallux 
27 Artroplastia do ombro 
28 Artroplastia do punho 
29 Artroplastia tibio-társica 
30 Artrori se tibio-társica 
31 Artroscopia 
32 Artrotomia da anca 
33 Artrotom ia de uma articulação do 

tarso 
34 Artrotomia do cotovelo 
35 Artrotomia de um dedo 
36 Artrotomia de um dedo do pé 
37 Artrotomia do joe lho 
38 Artrotomia do joe lho para sinovec-

tomia total. condromatose ou 
osteoncondrite dissecanta 

K 40 

K 200 

K 200 
K 75 
K 160 

K 75 
K 11 O 
K 75 
K 140 
K 110 
K 40 

K 60 

K 90 
K 11 O 
K 140 
K 11 O 
K 11 O 
K 140 
K 11 O 
K 11 O 
K 180 

K 140 
K 140 
K 40 
K 160 

K 75 
K 200 
K 140 
K 140 
K 75 
K 20 
K 75 

K 25 
K 40 
K 15 
K 40 
K 75 

K 11 O 
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39 Artrotomia do punho 
40 Artrotomia do ombro 
41 Artrotomia sacro-ilíaca 
42 Artrotomia tibio-társica 
43 Astraga lectomia 
44 Capsulectomia da anca 
45 Capsulectomia do cotovelo 
46 Capsulectomia de um dedo 
47 Capsulectomia de um dedo do pé 
48 Capsulectomia múltipla do tarso 

(pé boto) 
49 Capsulectomia posterior tibio-tár

sica 
50 Capsulectomia do ombro com acro

mioplastia 
51 Costotra nsversectom ia 
52 Correcção cirúrgica de escoliose 

(via posterior) 
53 Correcção cirúrgica de escoliose 

(via anterior) 
54 Correcção cirúrgica de cifose 
55 Desarticulação da anca 
56 Desarticulação do cotovelo 
57 Desarticulação de um dedo do pé 
58 Desarticulação inter-escápulo -to -

rácico 
59 Desarticulação inter-ilio-abdominal 
60 Desarticulação do joelho 
61 Desarticu !ação de Lisfranc 
62 Desarticulação de metacárpio ou 

dedo 
63 Desarticulação do ombro 
64 Desarticulação do punho 
65 Desarticulação tibio -társica 
66 Dupla artródese do tarso 
67 Espondilo listesis (via posterior) 
68 Espondilolistesis (via anterior) 
69 Laminectomia com artródese 
70 Laminectomia descompressiva por 

tumor 

71 Laminectomia simples 
72 Luxação da anca (recente) 
73 Lu xação da anca (antiga) 
74 Luxação do cotovelo (recente) 
75 Luxação do cotovelo (antiga) 
76 Luxação de um dedo 
77 Luxação do joelho 
78 Luxação do ombro (recente) 
79 Luxação do ombro (antiga) 
80 Luxação do punho 
81 Luxação recidivante do ombro 
82 Luxação recidivante da rótula 
83 Luxação tibio -társica 
84 Luxação de vários dedos 
85 Osteotomia da coluna 
86 Ressecção da anca 
87 Ressecção da cabeça do rádio 
88 Ressecção do cóccix 

24 

K 40 
K 75 
K 75 
K 40 
K 11 O 
K 11 O 
K 11 O 
K 40 
K 25 

K 11 O 

K 40 

K 11 O 
K 140 

K 250 

K 300 

K 200 
K 160 
K 11 O 
K 20 

K 250 
K 300 
K 11 O 
K 75 

K 25 
K 140 
K 75 
K 75 
K 11 O 
K 180 
K 200 
K 140 

K 175 

K 110 
K 110 
K 140 
K 110 
K 150 
K 25 
K 11 O 
K 11 O 
K 160 
K 11 O 
K 140 
K 11 O 
K 11 O 
K 40 
K 300 
K 11 O 
K 75 
K 75 

89 Ressecção do cotovelo 
90 Ressecção de um dedo 
91 Ressecção do joelho 
92 Ressecção do ombro 
93 Ressecção de um osso do tarso que 

não seja o astrágalo 
94 Ressecção do punho 
95 Ressecção da rótula 
96 Ressecção tibio-társica 
97 Ressecção de tumores ósseos 

extensos com reconstrução osteo
-articu lar (1 ou mais tempos) 

98 Sinovectomia da anca 
99 Sinovectomia do cotovelo 

100 Sinovectomia interfa lângica (as 
seguintes) 

101 Sinovectomia interfalângica 
102 Sinovectomia interfalângica (dedo 

do pé) 
103 Sinovectomia metacarpo-falângica 

(a primeira) 
104 Sinovectomia metatarso-falângica 

(primeira) 
1 05 Sinovectomia metatarso -falângica 

(as seguintes) 
106 Sinovectomia do punho 
1 07 Sinovectomia do ombro 
108 Sinovectomia tíbio-tátsica 
109 Teto cotiloideo 
11 O Tripla artródese do tarso 

INTERVENÇOES CIRÚRGICAS 
SOBRE OS OSSOS 06 

01 A linhamento metatarso-fa lâng ico 
(operação tipo Leliêvre) 

02 Alongamento do cúbito 
03 Alongamento do fémur (1 ou mais 

tempos) 
04 Alongamento da tíbia (1 ou mais 

tempos) 
05 Amputação do antebraço 
06 Amputação do carpa 
07 Amputação de um dedo 
08 Amputação de um dedo do pé 
09 Amputação do fémur 
1 O Amputação do húmero 
11 Amputação de um metacárpio 
1 2 Amputação de um metatarso 
1 3 Amputação do pé 
14 Amputação da perna 
1 5 Cura de um dedo em martelo 
1 6 Curetagem do carpa 
17 Curetagem de um dedo do pé 
18 Curetagem de uma falange 
19 Curetagem do fémur 
20 Curetagem do húmero 
21 Curetagem do metacárpio 

K 11 O 
K 25 
K 11 O 
K 11 O 

K 11 O 
K 75 
K 75 
K 11 O 

K 200 
K 11 O 
K 11 O 

K 20 
K 25 

K 25 

K 40 

K 30 

K 8 
K 75 
K 11 O 
K 75 
K 160 
K 140 

K 110 
K 75 

K 200 

K 160 
K 75 
K 75 
K 25 
K 25 
K 11 O 
K 75 
K 25 
K 25 
K 75 
K 75 
K 25 
K 20 
K 8 
K 8 
K 75 
K 75 
K 15 
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22 Curetagem de um metatarso 
23 Curetagem do osso do antebraço 
24 Curetagem de um osso da bacia 
25 Curetagem do peróneo 
26 Curetagem do tarso 
27 Curetagem da tíbia 
28 Encurtamento do fémur 
29 Enxerto intermetacárp io 
30 Enxerto em perda de substância de 

um grande osso 
31 Enxerto por perda de substância num 

osso pequeno 
32 Epifisiodese 

33 Epifisiodese ou outra intervenção 
sobre a cartilagem de conjugação 
do fémur 

34 Epifisiodese ou outra intervenção 
sobre a cart il agem de conjunção da 
tíbia 

35 Hall ux va lgus: ablação da exostose 
36 Hallux va lgus: ressecção da cabeça 

ou de uma parte da primeira falange 
e plastia tendinosa e articular 

37 Hallux valgus : ressecção da exostose 
osteotomia de um metatarso ou 
artódese metatarso-cuneana. com
preendendo a plastia tendinosa e 
articular 

38 Osteotimia do calcaneo 
39 Osteotomia do colo do fémur 
40 Osteotomia do fémur (varização ou 

va lgização) 
41 Osteotomia de um dedo 
42 Osteotomia de um dedo do pé 
43 Osteotomia do húmero 
44 Osteotomia de um metatarso 
45 Osteotomia de um osso do antebraço 
46 Osteotomia dos 2 ossos do antebraço 
47 Osteotomia da perna (diáfise da 

tíbia. ou tíbia e peróneo) 
48 Idem. regiões metafisárias 
49 Osteotomia do tarso 
50 Reamputação de coto (grandes 

ossos) 
51 Reamputação de coto (pequenos 

ossos) 
52 Ressecção da apófise estilodeia do 

rádio 
53 Ressecção da cabeça do peróneo 
54 Ressecção de costelas cervicais 
55 Ressecção de exostose do ca lcaneo 
56 Ressecção de exostose 
57 Ressecção parcial ou total da cla

vícula 
58 Ressecção parcial do cúbito para 

restituição da prono -supinação 
59 Ressecção do peróneo 
60 Sinostose do antebraço 

Ordem dos Médicos 

K 25 
K 75 
K 11 O 
K 25 
K 20 
K 75 
K 11 O 
K 11 O 

K 140 

K 40 
K 75 

K 75 

K 75 

K 40 

K 75 

K 11 O 
K 11 O 
K 160 

K 140 
K 40 
K 20 
K 11 O 
K 40 
K 11 O 
K 11 O 

K 11 O 
K 140 
K 75 

K 75 

K 40 

K 60 
K 75 
K 11 O 
K 25 
K 50 

K 80 

K 75 
K 40 
K 140 

61 Trepanação do fémur 
62 Trepanação dt húmero 
63 Trepanação de um osso do antebraço 
64 Trepanação da tíbia 

CURA CIRÚRGICA 
DA PSEUDARTROSE 07 

01 Clavícu la 
02 Curetagem da clavícu la. da rótu la 

ou externo 
03 Dois ossos do antebraço 
04 Fémur (colo -diafise. ou condilos) 
05 Forage da tuberosidade tibial 
06 Húmero 
07 Olecraneo 
08 Operação por tórax em funil 
09 Ossos do carpo 
1 O Osteotomia do ilíaco 
11 Outros metacárp icos 
1 2 Outros metatársicos 
13 Perna 
14 Primeiro metacárpico 
1 5 Primeiro metatársico 
1 6 Ressecção do apêndice xifoideo 
17 Ressecção total da omoplata 
18 Ressecção parcial da omoplata 
19 Rótula 
20 Uma falange do dedo 
21 Uma falange do dedo do pé 
22 Um ma léo lo 
23 Um osso do antebraço 

OBSERVAÇ0ES: 

K 75 
K 75 
K 75 
K 75 

K 75 

K 25 
K 11 O 
K 140 
K 20 
K 11 O 
K 75 
K 300 
K 11 O 
K 160 
K 20 
K 20 
K 11 O 
K 40 
K 40 
K 20 
K 140 
K 75 
K 75 
K 40 
K 25 
K 75 
K 11 O 

1 -Quando não forem efectuadas quaisquer 
manobras. apli ca-se a tabela 01 acrescida 
das consultas a que houver lugar. 

2- As restantes tabelas só se aplicam se houver 
qualquer das manobras nelas apigrafadas ; 
neste caso. encontra -se incluída a apl icação 
do aparelho gessado. 

OTORRINOLARINGOLOGIA 
Código 22 

01 Ab lação de tumor da úvula 
02 Abordagem do canal auditivo 

interno através da fossa média ou 
poster ior para sessão do vestibu lar 

03 Abordagem do cana l aud itivo interno 
pe la fossa média ou posterior para 
ressecção do neurinoma do acústico 

04 Amigdalectomia (dissecação) com 
anestesia geral 

05 Amigdalectomia (Siuder) 
06 Amigdalo -Adenoidectomia (Siuder 

Laforce) 

K 25 

K 300 

K 400 

K 70 
K 30 

K 40 
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07 Amigdalo-Adenoidectomia 
(Dissecção) 

08 Adenoidectomia (Laforce e Back 
man) 

09 Aritenoidopexia 
1 O Audiometria em campo livre de 

ref lexos incondicionados e condi
cionados (em câmara i nsonora) 

11 Audiometria de tons puros em cir
cuito fechado (medição feita com 
audiómetro) 

12 Biópsia endo-nasal 
1 3 Biópsia laríngea 
14 Biópsia da nasofaringe com aneste

sia local 
15 Biópsia da nasofaringe com aneste 

sia geral 
16 Bióps ia da orofaringe 
17 Broncoscopia (biópsia. extracção 

de corpo estranho. etc.) 
18 Ca ldweii-Luc bilatera l 
19 Ca ldweii-Luc unilateral 
20 Caldwell com etmoidectomia bila

teral 
21 Ca ldwei i-Luc com etmoidectom ia 

unilateral 
22 Cauterização da mancha vascular 
23 Cirurgia funciona l por fenestração 

ou estapedectomia 
24 Cirurgia do nervo vediano 
25 Cisto naso vestibular 
26 Cordopexia ou aritnoidopexia 
27 Correcção de feridas ve loplatinas 
28 Drenagem de abcesso amigdalino 
29 Drenagem protésica transtinpânica 

(Sheppard) 
30 Electra-coagulação dos cornetas 
31 Encerramento de fístula buco -nasal 

ou buco-sinusal 
32 Estroboscopia das cordas vocais 
33 Estudo laringo-vocal com o larin 

gograph 
34 Estudo das qua lidades de perfor

mance electra -acústica das próte
ses audit ivas com o computador 
acústico PH EHC 1000 

35 Estudo das qua lidades de perfor
mance electra-acústica dos auscu l
tadores com o computador acústico 
PH EHC 1000 

36 Estudo tempanométrico do funcio
namento da Trompa de Eustáquio 
(medição feita com ponte de admi 
tância) 

37 Esvaziamento petro-mastoideo 
38 Etmo idectomia por via externa 
39 Etmoido-esfenoidectomia por via 

nasal 

30 

K 80 

K 20 
K 140 

K 1 O 

K 1 O 
K 15 
K 15 

K 30 

K 50 
K 15 

K 60 
K 115 
K 75 

K 140 

K 100 
K 5 

K 175 
K 140 
K 40 
K 175 
K 30 
K 1 O 

K 25 
K 15 

K 75 
K 4 

K 1 O 

K 10 

K 5 

K 1 O 

K 140 
K 11 O 

K 75 

40 Exame audiométrico objectivo elec
troencefa lográfico com protoco lo e 
traçado 

41 Exame microscópico (com apare 
lho binocular t ipo Zeiss) 

42 Exame vestibu lar (provas calór icas 
e rotatóricas) com protocolo (ENG) 

43 Exérese de papi loma do vestíbulo 
nasal 

44 Exérese de pól ipo sangrante do 
septo 

45 Extracção de corpo estranho sem 
anestes ia geral 

46 Extracção de corpo estranho com 
anestesia geral 

47 Extracção de corpo estranho por via 
cirúrg ica 

48 Extracção de corpos estranhos da 
h i pofari nge 

49 Extracção de corpos estranhos por 
laringo- bronco - esofagoscopia di 
recta 

50 Extracção de corpos estranhos das 
fossas nasais (com anestes ia loca l) 

51 Extracção de corpos estranhos das 
fossas nassais (com anestesia gera l) 

52 Extracção do corpo estranho da 
faringe 

53 Faringotomia lateral 
54 Faringotomia mediana 
55 Intervenção cirúrgica complemen

tar por osto ite residual posmastoi 
dectomia 

56 Intervenção cirúrgica por exostese 
do conduto aud itivo 

57 Intervenção cirúrgica para otohe
matoma (cura radical) 

58 Intervenção cirúrgica do ouvido 
interno 

59 Intervenção cirúrgica por sinéquia 
nasal 

60 lntubação da laringe ou laringes
copia directa simples 

61 Laqueação da maxilar interna 
62 Laringectomia com esvaziamento 

ganglionar cervica l 
63 Laringectomia parcia l 
64 Laringectomia total 
65 Laringectomia tota l com esvazia-

mento gang lionar bi lateral 
66 Laringoscopia directa simples 
67 Laringofissura 
68 Mastoidectomia simples 
69 Maxilectom ia com exenteração da 

órbita 
70 Microcirurgia larfngea de suspensão 
71 Mucoce lo fronto -etmo idal 
72 Neurinoma do acústico 

K 40 

K 5 

K 20 

K 15 

K 30 

K 15 

K 30 

K 40 

K 15 

K 11 O 

K 1 O 

K 20 

K 5 
K 150 
K 125 

K 75 

K 75 

K 25 

K 140 

K 1 O 

K 15 
K 

K 300 
K 200 
K 250 

K 350 
K 30 
K 140 
K 125 

K 250 
K 75 
K 11 O 
K 300 
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73 Operação Denker 
74 Operação Ermiro de Lima 
75 Operação de Lynch 
76 Pesquisa dos reflexos acústicos 

contra laterais (medida feita com 
ponte de admitânc ia) 

77 Polipectomia com Caldwell - Luc 
bilateral 

78 Polipectomia com Caldweii-Luc 
unilateral 

79 Polipectomia com etmoidectomia 
bilateral 

80 Polipectomia com etmoidectomia 
unilateral 

81 Polipectomia nasal bilateral 
82 Polipectomia nasal unilateral 
83 Provas de função do nervo facial 

(lacrimação. sal ivação) - cada 
84 Punção de seio peri-nasal com 

lavagem e injecção curativa 

85 Redução de fractura nasal com 
anestesia local 

86 Redução de fractura nasal com 
anestesia geral 

87 Ressecção de angiofibrona da na
sofaringe 

88 Ressecção das apófises est iloides 
89 Ressecção do corneta ou cauda de 

corneta (bilateral) 
90 Ressecção do corneta ou cauda de 

corneta (unilateral) 
91 Ressecção da crista do septo nasal 
92 Ressecção nasal do pavilhão auri

cular por carcinoma (sem recons
trução) 

93 Ressecção do pavilhão auricu lar 
com esvaziamento ganglionar cer
vical 

94 Ressecção simples de polipos do 
conduto auditivo 

95 Ressecção sub-mucosa do septo 
nasal 

96 Ressecção temporal por tumor 
97 Ressecção total do maxilar super ior 
98 Ressecção do pavimento auricular 

sem esvaziamento (sem recons
trução) 

99 Ressecção de tumores ósseos do 
nariz 

100 Rinoplastia 
101 Rinoseptoplastia 
1 02 Septoplastia 
1 03 Sonograma com protocolo e tra

çados 
1 04 Sutura de pilares por hemorragia 

post -amigdalectomia 
105 Tamponamento nasal anterior 
106 Tamponamento nasal posterior 

Ordem dos Médicos 

K 11 O 
K 140 
K 11 O 

K 1 O 

K 125 

K 95 

K 11 5 

K 85 

K 55 
K 35 

K 1 O 

K 8 

K 30 

K 40 

K 175 
K 75 

K 30 

K 25 
K 25 

K 20 

K 175 

K 15 

K 75 
K 350 
K 175 

K 40 

K 11 O 
K 125 
K 150 
K 100 

K 60 

K 15 
K 5 
K 1 O 

1 07 Timpanomastoidectomia 
108 Timpanometria e pesquisa dos refle

xos acústicos ipsilaterais (medição 
feita com ponte de admitância) 

1 09 Timpanoplastia 
11 O Timpanotomia exploradora 
111 Timpanostomia transtimpânica (Pa

racentese) 
112 Timpanostomia transtimpânica com 

anestesia geral 
113 Traqueotomia 
114 Tratamento cirúrgico da doença 

de Mniêres: 
11 5 Labirintectomia 
116 Descompressão do saco endolin

fático 
117 Neurectomia vestibular 
118 Tratamento cirúrgico da estenose 

traquea l por ressecção segmentar 
119 Tratamento cirúrgico da fractura 

nasal complicada 
120 Tratamento cirúrgico da fístula oro

-a ntral 
121 Tratamento cirúrgico da oblitaração 

choanal membranosa unilateral 
1 22 Tratamento cirúrgico da obliteração 

choanal óssea membranosa unila
teral 

1 23 Tratamento cirúrgico da ozena nasal 
124 Tratamento cirúrgico da paralisia 

facial: 
1 25 Auto-enxerto nervoso 
1 26 Enxerto cruzado facio- hipoglosso. 

facial-spinal 
1 27 Enxerto cruzado facio-facial 
128 Descompressão do nervo facial 
129 Tratamento cirúrgico do Rinofima 
130 Trepanação do seio maxilar pelo 

me ato inferior 

BEXIGA 01 

UROLOGIA 
Código 25 

01 Cirurgia a «céu aberto» por doença 
do co lo 

02 Cirurgia de incontinência urinária no 
homem 

03 Cirurgia de incontinência urinária na 
mulher 

04 Cistectomia segmentar 
05 Cistectomia total com bexiga de 

substituição 
06 Cistectomia total com derivação 

intestinal num ponto 
07 Cistometria (estudo urodinâmico) 
08 Cistoscopia com biópsia 
09 Cistoscopia com fulguração 

K 200 

K 1 O 
K 175 
K 125 

K 5 

K 15 
K 80 

K 150 

K 200 
K 250 

K 275 

K 60 

K 100 

K 25 

K 11 O 
K 75 

K 200 

K 200 
K 200 
K 175 
K 50 

K 75 

K 140 

K 150 

K 150 
K 140 

K 400 

K 350 
K 20 
K 25 
K 25 
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1 O Cistoscopia homem 
11 Cistoscopia mulher 
1 2 Cistostomia 
13 Diverticulectomias vesicais 
14 Electroressecção do colo vesical 
15 Encerramento da fístula 
1 6 Enterocistoplastia 
17 Estudo urodinâmico completo 
18 Litotricia 
19 Tratamento cirúrgico de fístula 

vesico- intestinal 
20 Tratamento de tumor vesical por via 

endoscópica 
21 Tratamento de tumor vesical por 

talha vesical supra-púbica 

K 25 
K 20 
K 11 O 
K 140 
K 90 
K 150 
K 300 
K 50 
K 75 

K 200 

K 11 O 

K 11 O 

P~NIS E CONTEÚDO ESCROTAL 02 

01 Ablação do quisto do epidimo 
02 Amputação parcial do pénis 
03 Amputação do pénis (com esvazea-

mento ganglionar) 
04 Amputação total do pénis 
05 Anastomose epidimo deferencial 
06 Castração alargada com linfadenec-

tomia 
07 Castração (orquidectomia) 
08 Circuncisão 
09 Epididimectomia 
1 O Epididimoctomia por abcesso 
11 Redução cirúrgica de parafimose 
1 2 Redução da parafimose 
1 3 Torsão do testículo ou h idátide 
14 Tratamento cirúrgico do hidrocelo 
1 5 Varicocelo 

K 75 
K 75 

K 250 
K 150 
K 11 O 

K 180 
K 75 
K 40 
K 75 
K 30 
K 25 
K 1 O 
K 75 
K 75 
K 75 

PROSTATA E VES(CULAS SEMINAIS 03 

01 Aplicação de isótopos por via recto 
-púbica 

02 Biópsia perineal da próstata ou trans 
-rectal 

03 Electroressecção trans - uretal da 
próstata por via endoscópica 

04 lnjecção de vesfcul~ seminal por via 
deferencial 

05 Laqueação de um canal deferente 
06 Prostatectomia 
07 Vesiculectomia 

URETERO 04 

01 Anastomose uretero-intestinal bila 
teral 

02 Anastomose uretero - intestinal 
03 Cistoscopia com cataterismo dos 

ureteres 
04 Conduto ileal conduto sigmoideu 
05 Extracção do cálculo ureteral por via 

endoscópica (Dormic) 

32 

K 11 O 

K 25 

K 170 

K 40 
K 40 
K 150 
K 150 

K 170 
K 140 

K 30 
K 300 

K 50 

06 Operação de Boari 
07 Reimplantação ureteral bilateral 
08 Reimplantação ureteral unilateral 
09 Ressecção do uretero restante 
1 O Substituição do uretero por plastia 

intestinal 
11 Tratamento cirúrgico do ureterocelo 

por via trans-vesical 
1 2 U reteról i se 
1 3 U reterotom ia 
14 Ureterostomia cutânea 
1 5 Ureterorrafia topo a topo 
16 Uretrolitomia trans -vesical 

URETRA 05 

01 Intervenção c1rurg1ca por fístula 
uretro-rectal em 1 ou mais tempos 

02 Intervenção cirúrgica por rotura da 
ureta membranosa por via perineal 

03 Meatotomia 
04 Plastia da ureta anterior 
05 Uretrolitomia 
06 Uretoplastia complexa por tempo 
07 Uretrotomia 
08 Uretrotomia externa 
09 U retrotom ia interna 
1 O Sutura topo a topo uretra anterior 
11 Sutura topo a topo uretra posterior 

RIM 06 

01 Angiografia arteriografia 
02 Angiografia flebográfica 
03 Angiografia linfográfica 
04 Biópsia renal por lombotomia 
05 Biópsia renal por punção 
06 Cirurgia renal «ex- vivo» e auto

-transplante 
07 Cirurgia reno-ureteral bilateral na 

mesma sessão 
08 Descapsulação renal 
09 Nefrectomia parcial 
1 O Nefrectomia secundária 
11 Nefrectomia por via trans-peritoneal 
1 2 Nefrectomia total 
1 3 Nefropexia 
14 Nefrostomia ou Pielostomia 
15 Nefrotomia (com ou sem extracção 

de cálculo) 
1 6 Nefrourecterectomia total com cis

tectomia peri -meática (na doença 
maligna) 

17 Plastias do segmento uretero -piélico 
ou caliciais 

18 Pielografia per-cutânea 
1 9 Pielotomia 
20 Punção per-cutânea de quistos renais 
21 Transplantação renal 

K 180 
K 200 
K 150 
K 11 O 

K 200 

K 160 
K 11 O 
K 11 O 
K 11 O 
K 11 O 
K 11 O 

K 180 

K 180 
K 20 
K 11 O 
K 90 
K 150 
K 11 O 
K 100 
K 75 
K 140 
K 180 

K 50 
K 40 
K 40 
K 90 
K 40 

K 500 

K 220 
K 11 O 
K 170 
K 170 
K 200 
K 140 
K 11 O 
K 11 O 

K 140 

K 300 

K 140 
K 40 
K 11 O 
K 40 
K 500 
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CIRURGIA 

1 -Operações na mesma incisão. serão valori 
zadas : a 1.a a 100% e as outras a 50% do 
valor da tabela desde que sejam operações 
bem definidas e constantes da tabela. Exclui-se 
a apendicectomia com apêndice sem pato 
logia. 

2- Operações feitas em incisões diferentes no 
mesmo acto operatório são valorizadas pelo 
total do valor constante da tabela. 

3- Operações decorrentes de complicações duma 
primeira intervenção são valorizadas ao valor 
total da tabela. 

4- Os valores da tabela compreendem as visitas 
post-operatórias. durante o internamento. 
até 15 dias. 

5- Ajudas à intervenção: 

1 ajudante 20% 
2 ou mais ajudantes -1 .0 ajudante 20% 

outros 1 O% 

> 15 k até 150 k -1 .0 ajudante 
> 150 k até 250 k- 2.0 ajudante 
> 250 k até 350 k- 3. 0 ajudante 
> 350 k -4.0 ajudante 

ANESTE810LOGIA 
Código 05 

A- Tabela de Honorários 
de Anestesiologia: 01 

Anestesia Cirurgia 

21 250 K .. . ······ .......... . . > 901 K 
20 225 K . . . ········· ... de 900 K a 
19 200 K .. . ..... .. ... . .... . .. de 800 K a 
18 175 K . .. .... . ... . ... . . . ... de 700 K a 
17 150 K . . . . .... .. . . . .. . .. . .. de 600 K a 
16 140 K ·· · ····· · · ·· .. . ...... de 560 K a 
1 5 130 K . . . ··· ··· ..... . ... . .. de 510 K a 
14 120 K . . . .... .. . .. . . . . ... .. de 480 K a 
1 3 11 5 K . .. .. . ... . .. . ... ... .. de 460 K a 
12 105 K . .. .. ....... ..... . .. . de 420 K a 
11 100 K ··· ··· · · · . ...... .. .. . de 400 K a 
10 85 K . .. .......... ... . .... de 340 K a 
09 75 K ............... . .... . de 300 K a 
08 70 K .. .... . ... ...... ... . . de 280 K a 
07 60 K .. ... ...... .......... de 240 K a 
06 50 K ......... .... .. .. ... . de 200 K a 
05 45 K ... . .... . . .. . ..... . .. de 180 K a 
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801 
701 
601 
561 
511 
481 
461 
421 
401 
341 
301 
281 
241 
201 
181 
161 

K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 

04 40 K .. . . .. ···· · ·· ·· .. de 160 K a 1 21 K 
03 30 K .. . . . . . .. . . . de 120 K a 101 K 
02 25 K ·· · · ·· ·· · .. de 100 f< a 81 K 
01 25 K .. . · ·· ······. 80 K .)> 

NOTA: 

K - terá o valor anualmente afixado. 

Nestes honorários estão incluídas as visitas pré
-anestésicas e post -operatórias até 48 horas 
após a intervenção. 

I- Em relação à tabela apresentada o valor 
atribuído será agravado de 30% sempre 
que sejam utilizadas as seguintes técnicas : 

1 -circulação extracorporal 
2- hipotensão controlada 
3- hipotermia 

OBSERVAÇÃO : Havendo factores múltiplos de 
agravamento no mesmo doente. apenas será 
considerado o mais significativo para efeitos de 
remuneração . 

B- TABELA PARA SITUAÇ0ES 
ESPECIAIS: 02 

01 1 o Apoio do anestesista a actos 
cirúrgicos feitos sob anestesia 
local 

02 2° Anestesia para situações obsté
tricas referenciadas na Tabela da 
Especialidade de «Ginecologia e 
Obstetrícia». quando realizadas 
por especialistas de Anestesia . 

Grupo li- Alíneas 1) 

03 3. 0 Anestesia para : 
- Cardioversão 
- Convulsoterapia 

2) 

C- TABELA PARA TERAP~UTICA 
DA DOR: 03 

20 K 

20 K 
25 K 

20 K 
20 K 

10 Bloqueio do sistema nervoso autónomo 

01 a) Bloqueio do gânglio estre-
lado-d iag/terap. K 1 5 

02 b) Bloqueio do gânglio estre-
lado-neurolítico K 20 

03 c) Bloqueio do plexo celíaco-
-diag/terap. K 25 

04 d) Bloqueio do plexo celiaco-
- neurolitico K 45 

05 e) Bloqueio do simpático Iom-

bar-diag/terap. K 15 
06 f) Bloqueio do simpático Iom-

bar-neurolitico K 20 
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2° Bloqueio Raquidiano 

07 a) Bloqueio extra- durai- diag I 
I terap. 

08 b) Bloqueio extra-dural-neuro
lítico 

09 c) Bloqueio sub-aracnoideu
-diag/terap. 

10 d) Bloqueio sub-aracnoideu
-neurolítico 

3° Bloqueio dos nervos 

a) Craneanos: 

11 -V par- gânglio gasser-
-diag/terap. 

12 -V par - gânglio gasser-
-neu rol ítico 

b) Periféricos: 

1 3 -de zona «Triggem 
14 - diag./terap. 
1 5 - neurolítico 

4. 0 Técnicas Especiais: 

16 a) 

17 b) 
18 c) 
19 d) 
20 
21 
22 
23 
24 e) 

Anestesia regional intrave
nosa (com fins terapêut.) 
Estimulação transcutânea 
Hipertermia 
I ntratecal : 
- «barbotage» do L. C. R. 
-com narcóti cos 
-com soro gelado 
-com soro hipertónico 
N eu roadenol i se h i pofisária 

K 1 O 

K 20 

K 15 

K 20 

K 25 

K 45 

K 1 O 
K 1 O 
K 15 

K 20 
K 5 
K 80 

K 25 
K 25 
K 50 
K 50 
K 150 

O- TABELA PARA REANIMAÇÃO: 04 
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01 I- Reanimação cardio- res-
piratória e hemodinâmica 
em casos de paragem. 
shock. etc. 

li- Técnicas de monotoriza
ção: 

02 Estabelecimento de linha 
arterial (directa) 

03 P.V.C. a catéter de Swan
-Ganz 

111- Técnicas de reanimação 
respiratória: 

04 Desobstrução das vias 
aéreas 

05 Estabelecimento de ven
tilação assistida ou con
trolada com intubação 
naso ou orotraqueal ou 
traqueotomia : 
1.0 dia 
2. 0 dia e segui ntes 

K 40 

K 5 

K 1 O 

K 1 O 

K 40 
K 20 

CONSULTAS 

Clínico Geral 
Especialista 
Psiquiatria 

K 4 
K 6 
K 8 

VISITAS DOMICILIARIAS 

Clínico Geral 
Especialista 

K 8 
K 1 O 

DOMICILIARIAS 

Clínico Geral 
-visita nocturna. 21 -8 h K 
-visita fim-de-semana 

Sábado-Domingo K 
Especialista- visita nocturna K 

-visita fim-de-semana K 
Conferência K 
Deslocação- 25% litro/gasolina super/km 
Tempo perdido- 2 consultas por hora 
Relatório (além da consulta) K 

EDITORIAL 

(Continuação da pág. 7! 

1 2 

12 
14 
14 
30 

4 

A distribuição por Especialidades que se efec
tuou foi feita apenas para facilidade de consulta. 
e de modo algum é sinónimo de absoluta exclusi
vidade de execução por determinado Especialista . 
O que se pretende de facto é uma tabela alfabética 
de actos médicos e à qual se aporão. sempre que 
necessário. as Especialidades que especificamente 
a ela deverão ter acesso (isso sem prejuízo da 
liberdade de qualquer médico. face ao seu código 
deontológico. poder actuar dentro da sua ciência 
e consciência a partir do momento em que 
é licenciado em medicina) . 

Nesta fase do processo. o que parece ser 
mais importante e discutível são os valores 
relativos dos actos médicos e nos quais se pro
curaram «equil ibra m as várias Especialidades. 
O espír ito foi que o Especialista médio e o Clínico 
Geral médio poderiam onter em termos médios 
a mesma compensação económica. fosse qual 
fosse o ramo do conhecimento para o qual resol 
vessem dirigir as suas atenções. 

Esperamos que a Classe compreenda o esforço 
produzido e o valorize com as suas críticas e 
aproveita-se para agradecer a todas as Comissões 
que trabalharam neste assunto a valiosíssima 
colaboração que deram ao Conselho Nacional 
Executivo. 

Não é necessário frisar que. sem existência 
duma tabela de actos médicos. se torna impossível 
qualquer sistema convencionado e uma progra 
mação correcta em economia de Saúde. 
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Novo Impresso 
Requisição de anãlises 

A- OBSERVAÇÕES GERAIS 

1. A credencial em uso nos S.M .S. para requisição 
de elementos complementares de diagnóstico 
vai ser, agora. substituída, no tocante a 
análises, por um novo mode lo especificamente 
estudado para o efeito. 

2. Trata-se duma tentativa de racionalização pen
sada no sentido de: 

-Facilitar a actuação dos médicos na pres
crição de aná lises; 

-Eliminar os erros interpretativos cios labo
ratórios por má leitura dos pedidos que lhes 
são dir igidos, a maior parte das vezes por 
difícil caligrafia dos médicos requisitantes, 
ou pelo uso de nomenclatura diversificada 
para a designação duma mesma análise; 

-Facilitar e tornar mais correcta a facturação 
dos serviços prestados pelos laboratórios 
e a sua conferência pelos serviços compe
tentes dos S.M.S. 

3. Não representa. por certo, uma obra perfeita 
mas poderá vir a sê-lo se as entidades inte
ressadas fizerem a sua crítica construtiva, 
por escrito. para os S.M.S. 

4. Nesse impresso, de que se junta uma fotocóp ia, 
procura fazer-se uma separação clara entre 
os elementos de natureza médica e adminis
trativa, pensando-se que. deste modo, se 
desburocratiza de certo modo a acção do 
médico que apenas tem de preencher {do 
modo qua adiante se explicará) a identificação 
sumária do doente e assinalar os exames que 
pretende. 

5. Porque existe já uma nomenclatura nacional 
dos actos de patologia clínica e a sua codifi
cação elaboradas pela Ordem dos Médicos 
e porque se conhece. em termos estatísticos, 
quais são as análises mais solicitadas, no 
referido mode lo de requisição encontram-se 
impressas as mais frequentes: 

6. A ordenação dos exames analíticos foi efec
tuada alfabeticamente, segundo o nome essen 
cial da sua designação. Excluíram-se assim 
as palavras: prova, doseamento, reacção, etc. 
Sempre que não haja, a seguir à designação, 
qualquer sufixo entre ( ) entende-se como 
sendo solicitado um doseamento. 

7. A designação de qualquer análise é comum 
a todos os produtos em que pode ser efec
tuada, com raras excepções. 
Assim, ao solicitar qua lquer exame, o médico 
terá de assinalar o(s) produto(s) em que 
a aná lise deva ser realizada, utilizando para 
o efeito uma letra do código respectivo 
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que se encontra discriminado na zona assina

lado por ® Esta letra terá de ser escrita 

na quadrícula respectiva da coluna produto 

CiiiDJ 
referida por CD 

8. As zonas ([I) CTI) e (};[}) que figu 
ram a seguir à nomenclatura impressa desti
nam -se ao médico poder requisitar análises 
não incluídas no impresso. obedecendo aos 
códigos e designações nacionais aprovadas, 
respectivamente, e cuja listagem estará no 
seu consultório ao seu alcance. 

9. O preenchimento incorrecto, rasura ou 
viciação desta requisição anula a sua 
validade mesmo que autenticada. 

B -INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO 
DA 1.a VIA (AZUL) 

1. Em @ vem já impresso o número sequencial 
das requisições distribuídas, segundo séries. 
por distritos. 

2. Ao pretender requ isitar análises. o médico 
procederá do seguinte modo: 

2.1. Em @ escreve o nome que figura no 

cartão de identificação do utente (sem 
exceder os dois primeiros nomes e os 
dois últimos); 

2.2. Em © escreve o número correcto de 

beneficiário; 

2.3. Em © refere a informação clínica resu 

mida que julgue de interesse; 

2.4. Em ® assinala com um [RI se o 

doente deve ser atend ido na Casa de 
Saúde ou Hospital Particular [8] , na 

sua residência [Ç] ou no laboratório 0 ; 
2.5 . Em Q o médico procura a análise que 

pretende requisitar envolvendo por uma 
circunferência a letra código do produto 

a uti lizar [ex. @[ na co luna própria 
CD e na linha correspondente. 
Quando a letra código do produto não 
estiver impressa. deverá ser escrita con-

forme a discriminação em ® e envol 

vida por uma c ircunferência ( ex . ® ) . 
Chama-se a atenção para o facto de o 
produto a assina lar dever ser envolvido 
por uma circunferência e não assinalado 
por um [ x ] como vem mencionado 

na zona @ 
Nos casos em que a mesma letra código 
se refira a mais de um produto. deverá 

sublinhar-se na zona ® o produto utili

zado. 

[ ex . ® = exsudado vaginal ou ure

tra! I 
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2.6. Após ter efectuado a indicação dos exames 
que pretende. o médico deve contar o 
número de circunferências assina ladas 

em cada coluna © e referir o seu 
número no subtotal de anál ises (N 1 • 

N2. N3). 
2.7. Em @ não deverá escrever o total das 

anál ises que apenas figurará em © 
com transcrição por extenso em <8) 

2.8. Em CD escreve a data. 

2.9. Em ® põe o seu carimbo ou escreve 

o seu nome clíni co de forma bem legível 
e assina. 

3. Os espaços @ e ® destinam-se a ser pre
ench idos pelos serviços administrativos da 
unidade clínica ou. no caso de utentes aten
d idos em clínica privada. ao abrigo do acordo 
SMS/OM. pelo empregado do consultório 
ou pelo próprio médico. 
O espaço ® será preenchido pelo benefi
ciário. sempre que possível. 

4. O espaço GJ destina-se à utilização pe los 

laboratórios de aná li ses a que os doentes 
portadores desta requisição decidam livre
mente ir. 

C -INSTRUÇ0ES PARA O PREENCHIMENTO 
DA 2. 8 VIA (A VERMELHO) E SIMULTA
NEAMENTE (POR OUIMICO INTERCA) 
LADO) DA 3.a VIA (A NEGRO). 

Estas vias destinam-se aos Serviços de Conta
bil idade dos laboratór ios e dos S.M.S. (confe
rência de facturas) e são utilizadas do seguinte 
modo· 

1. Na co luna referenciada por (Q) , o labora
tório menciona o número de vezes que a mesma 
aná li se (conforme os produtos para que foi 
solicitada) é pedida. número que multiplicado 
pelo coeficiente de K da coluna respectiva 
em geral pré-impresso. mas que pode ter de 
ser inscrito quando se trate de análises menos 
frequentes) dá um determinado prorluto que 
é inscrito na co luna referenciada por ® ; 

2. Em (b) é registado o total da respectiva 

coluna sendo os totais das três colunas 
adicionados e o resu ltado transcrito para CID); 

3. Quando. para a realização de determinada 
aná li se tenha havido a necessidade de admi 
nistração de qualquer produto (que. conforme 
o previsto na tabe la. dá lugar à facturação do 
seu custo) o seu valor em unidades K referente 
a custo técnico é calculado dividindo o seu 
custo. em escudos. por 45 escudos até 31.12 
ou 50 escudos a partir dessa data, e o resultado 
transcrito para (ZT2) ; 

4. Em (ZT3) o laboratório escreve o valor da 

co lheita quando tenha havido lugar para 
colheita especial I Colh . Esp.l ; 

36 

5. Conforme o assinalado em ® pelo médico 
requisitante. haverá ou não lugar à facturação 
do domicílio que. conforme é referido na 
tabela. é susceptível de classificação em três 
tipos de custos diferentes indexados no local 

(DO) . tipo que é assinalado nesse local 
por uma circunferência; 

6. Em @ é escrito o total da adição de 

(ill) + (lli) + (ZT3) o qual. multipli

cado pelo factor assinalado em (QQ) dá 

origem ao resultado que é transcrito para @; 
7. A factura total do doente em causa. numa 

determinada credenc ial. é o resultado da 
adição do valor referido em @ com 1.5 K 
de IAM/ AB I cujo valor actual é de 50$00. 

Em I AM/AB I será rodeado por uma circun
ferência e abreviatura C AM) se se tratar de 
serviços requisitados a um médico patologista 

clíni co ou (A[) se tiver sido a um farmacêu
tico especial izado em anál ises clínicas químico
-b iológicas de aplicação à clínica; 

8. Em GJ o laboratório apõe o seu carimbo. 

NOTAS IMPORTANTES 
1. Quando haja necessidade de efectuar mais 

antibiogramas. ou antib iogramas não sol ici
tados. o seu número de código é referido 

em CTI) e o produto em (TI) e o seu 

valor transcrito para (TI) ; 
2. Quando haja lugar ao preenchimento pelo 

laboratório de CIJ) . <TI) . (TI) ou de 

C ZT2) ou de C ZT3) deve o mesmo ser espe
cificado ou justificado em CID .local em 

que será também justificada a anulação de 
qualquer análise que tendo sido sol icitada 
não foi realizada e. por isso, é anulada com 
um risco na facturação. 

ADITAMENTO AS INSTRUÇ0ES 
A título de exemp lo do preenchimento correcto 

do novo impresso. a figura representa uma 
requisição completamente preenchida. 

1. Aproveita-se para chamar a atenção para 
o facto de não dever ser inscrita a designação 
da aná li se no espaço referenciado por CMD . 
mas apenas indicado o seu código em QJ) 
e o produto em CTI) Se for inevitável 
escrever a designação. terá obrigatoriamente 
de colocar uma cartolina grossa. no local CMJ) . 
entre a 1.8 via (azul) e o químico subjacente. 
a fim de que a designação não passe para 
a 2. 8 via (vermelha) e 3a v ia (preta). 

2. No caso de requisitar Creatinina (Depuração 
da). código no 30660. um único círculo deve 
envolver @) . porque essa análise com
preende necessariamente o tratamento dos 
2 produtos. comportando-se contabilistica
mente como uma única análise. 

(Ve r exemplo dos modelos pág. 41 / 42) 
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ESTE PEDIDO FICA SEM QUALQUER VALIDADE 
QUANDO RASURAOO OU INDEVIDAMENTE 
PREENCHIDO 
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Regulamento Eleitoral 
Disposições Gerais 

Artigo 1 o - A Assemb leia Eleitoral é. ao 
nível respectivo. constituída por todos os médicos 
no pleno gozo dos seus direitos estatutár ios. 

§ único- A competência das assemb leias 
eleitora is é restrita a assu ntos eleitora is. 

Art 0 2° - As Mesas das Assemble ias Re
giona is ou Distritais funcionarão como Mesas 
de Assemb leias Eleitorais. 

Art 0 3° - 1. De harmonia com o no 3 do 
art. 0 20° dos Estatutos da Ordem dos Médicos. 
serão formadas Comissões Eleitorais. 

2. As comissões eleitorais. regionais ou dis
tritais são co nst ituídas pelas mesas das respectivas 
assemb leias e por um delegado de cada lista 
concorrente. 

3. A Comissão Eleitoral Nacional é o Con
se lho Eleitoral previsto no art. 0 50. 0 dos Esta
tutos da Ordem dos Médicos. 

§ único- As comissões eleitora is iniciam 
as suas funções quarenta e oito horas após 
o termo do prazo para a apresentação das can 
didaturas. 

Art 0 4° - A data das eleições será fixada 
pela Mesa da Assembleia Regional ou Distrital 
interessada. sob proposta do Conselho Nacional 
Executivo. com 75 dias de antecedência. e terá 
lu gar até ao fim da terceira semana do mês de 
Dezembro do ano em que terminar o mandato 
dos órgãos a subst ituir. 

§ único -A data das eleições será anun 
ciada através de ed itais afixados em todas as 
insta lações soc iais da Ordem. de circul ares indi 
viduais e anúncios nos órgãos de comu nicação 
soc ial. 

Art 0 5. 0 - Compete ao Conselho Nacional 
Executivo fixar a data da eleição do Presidente 
da Ordem dos Médicos. observando-se tudo 
o mais o disposto no art igo anter ior . 

11 Cadernos Eleitorais 

Art 0 6°- 1. Os cadernos eleitora is são 
organ izados. por distritos médicos. pelas mesas 
das assemb leias regionais até 60 dias antes da 
data das eleições. dele constando os nomes 
e domicílio fiscal de todos os médicos inscritos 
na respectiva Secção. 

2. Os cadernos ele itora is esta rão af ixados 
desde o termo do prazo da sua elaboração até 
ao dia das eleições nas instalações da Ordem 

dos Médicos. a fim de permitir a sua consu lta. 
§ único- As Mesas das Assemb lei as Reg io

nais compete requerer aos correspondentes Con
se lhos Regionais e Distrita is os elementos para 

Ordem dos Médicos 

organ izar o respectivo caderno de recenseamento 
eleitora l. 

Art 0 7° -1. As reclamações contra a ins
cr ição ou omissão de qualquer médico no recen
seamento eleitora l podem ser feitas. por escrito. 
ao Presidente da Mesa da Assemb leia Regional. 
no prazo de cinco dias da af ixação dos cadernos 
eleitorais. 

2. A Mesa da Assemb leia Regional decidirá 
as reclamações. sem recurso. no prazo de cinco dias. 

Art. 0 8°- Uma vez f ixados def initivamente 
os cadernos eleitorais. o Presidente da Mesa 
da Assembleia Regional enviará um exemplar. 
ao Presidente da Ordem. a cada Mesa da Assem
bleia Eleitoral. 

111 Das Candidaturas 

Art 0 go -A ca ndi datura para Presidente 
da Ordem dos Médicos deve ser apresentada até 
trinta dias antes do acto eleitora l ao Presidente 
do Conse lho Nacional Executivo. ou substituto 
legal. e deverá obedecer ao disposto no art 0 49 ° 
dos Estatutos da Ordem dos Médicos. 

Art 0 1 0 ° - Para os órgãos regionais ou 
d istrita is as candidaturas serão apresentadas até 
40 dias antes do acto eleitoral à Mesa da Assem
bleia Regional da respectiva área e deverão 
obedecer ao d isposto nos nos. 2 e 4 do art 0 20° 
dos Estatutos da Ordem dos Médicos. 

Art 0 11 ° -1 . As candidaturas devem ser 
acompanhadas de termos individuais ou colec 
t ivos de aceitação pelos cand idatos. respectivo 
programa de acção. identifi cação de candidatos. 
proponentes e de legados às Comissões Ele itorais. 

2. Candidatos e proponentes. ao mínimo 
legal. devem estar no gozo dos seus direitos 
estatutários. sob pena de recusa da cand idatura. 

3. Os candidatos. proponentes e delegados 
às Comissões Eleitorais devem ser identificados 
pelo nome comp leto. número de inscrição e 
domicílio fiscal. 

4. As candidaturas serão designadas por 
ordem alfabética. de acordo com a entrada. 

Art 0 12° - Mesa da Assembleia Regional. 
ou o Presidente do Conselho Nacional Executivo. 
confo rme os casos. deverão enviar às Mesas 
Eleitorais interessadas e ao Conse lho Nacional 
Eleitoral. imediatamente após o termo do prazo 
para apresentação das candidaturas. os respectivos 
processos. 

Art 0 13°- Após a recepção das candida
turas. o Presidente do Consel ho Nacional Eleitoral 
e os Pres identes das Mesas Eleitorais convocarão 
as respectivas Com issões Eleitorais. para os fins 
do artigo segu inte. 
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Art 0 14°-1. A regularidade das candida
turas e da elegibilidade dos candidatos será 
apreciada pela Comissão Eleitoral interessada. 
no prazo de cinco dias a contar do termo do 
prazo para apresentação das cand idaturas. 

2. Verificada a irregularidade de alguma 
candidatura ou a ineligibilidade de algum dos 
candidatos. os proponentes poderão proceder 
à sua regularização ou subst itui ção no prazo 
de ci nco dias a contar da decisão. perante a 
Comissão Eleitoral interessada. que decidirá ime
diatamente e sem recurso. 

§ único- No caso de substituição de algum 
dos ca ndidatos. a proposta deverá ser acompa
nhada da declaração de aceitação pelo subst ituto 
e subscrita por um mínimo de 30% dos iniciais 
proponentes. salvo no caso de Presidente da 
Ordem. que deverá obedecer aos requisitos do 
art 0 49 ° dos Estatutos da Ordem dos Médicos. 

Art. o 1 5°- Até dez dias antes da data 
fixada para as eleições. serão postos à disposição 
dos eleitores os boletins de voto. acompanhados 
da relação dos candidatos. 

IV Dos votos 

Art. 0 1 6°- 1. Os · boletins de voto, de 
forma rectangular. com as dimensões de 15 x 1 O em. 
serão em papel da mesma cor para o órgão 
socia l a eleger. não transparente. sem marca 
ou sinal exterior e conterá tantas opções quantas 
as listas apresentadas a sufrágio. identificadas 
pela respectiva letra nos termos do n° 4 do 
art 0 11 ° , sa lvo na eleição para o Presidente. 
em que a identifi cação será nominativa. 

2. No boletim de voto exist irá. adia nte de cada 
opção. um quadrado em branco. onde cada 
eleitor assina lará com uma cruz a sua opção. 

3. São nulos os boletins de voto com mais 
de um quadrado ass inalado, ou preenchidos 
i ncorrecta mente. 

Art 0 17° - Durante a sessão eleitoral 
a Mesa deve ter à disposição dos eleitores boletins 
de voto. 

V Do Acto Eleitoral 

Art. 0 18° - Os trabalhos eleitorais serão 
dirigidos pela Mesa da respectiva Assembleia 
Eleitoral. a eles assisti ndo. se o desejarem. um 
delegado indicado por cada uma das diferentes 
candidaturas apresentadas a sufrágio. 

Art. 0 19. 0 - Nas eleições a nível regional 
poderão ser constituídas pela Mesa da Assembleia 
Regional Eleitoral secções de voto a nível distrital 
ou local. de que fará parte um delegado indicado 
por cada lista apresentada a sufrágio. 
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§ 1 o - Nas secções de voto distritais os 
trabalhos eleitorais serão dirigidos pela Mesa 
da Assemb leia Distrital. 

§ 2° - Nas secções de voto loca is os 
trabalhos eleitorais serão dirigidos por delegados 
da Mesa da Assemb leia Distrital correspondente. 

Art 0 20° - Na eleição para o Presidente da 
Ordem dos Médicos. a votação será feita nas 
Assemb leias Distritais. sendo a Mesa const ituída 
pela Mesa da Assembleia Distrital correspondente. 

Art 0 21 o- As secções de voto a nível 
distrital ou local . previstas no art. 0 19 ° . e as 
assembleias distritais funcionando como assem
bleias de voto nos termos do art 0 20° deverão. 
findos os trabalhos eleitorais. enviar os votos 
entrados na urna e a acta à Mesa da Assembleia 
Eleitoral Regional interessada ou ao Conselho 
Nacional Eleitoral. conforme os casos. 

Art 0 22 ° - Sempre que sejam co nstitu íd as 
secções de voto distritais ou locais. nos termos 
do att. 0 19.0 , a Mesa da Assembleia Regional 
enviará à Mesa da Assembleia Distrital corres 
pondente a relação dos médicos que votarão 
nas referidas secções de voto. extraídas dos 
cadernos eleitorais, onde será anotada a secção 
de voto correspondente. funcionando tal relação 
como caderno eleitoral. 

§ único- No caso previsto no corpo do 
artigo. será comunicada aos médicos a secção 
de voto correspondente até dez dias antes da 
data das eleições. 

Art. o 23° - A votação poderá ser feita: 
1. Directamente nas assembleias de voto 

eleitorais ou secções de voto. 
2. Por entrega directa nas instalações sociais 

da Ordem dos Médicos em carta endereçada 
ao Presidente da Mesa da Assembleia Eleitoral. 
até à véspera do acto eleitoral respectivo. 

3. Pelo correio. 

§ 1 o - Não é permit ido o voto por pro
curação. 

§ 2° - No voto por correspondência devem 
ser observadas as seguintes normas: 

Os boletins de voto. dobrados em quatro. 
têm de ser introduzidos em envelope endereçado 
ao Presidente da respectiva Assembleia Eleitoral 
ou Distrital e com assinatura devidamente identi 
ficável- assinatura idêntica à existente no Arquivo 
da respectiva Secção Regional (reservando -se 
o Presidente o direito de val idar ou não assinaturas 
diferentes. sem direito a recurso) -o nome 
legível em caracteres de imprensa e número de 
inscrição. 

Art. 0 24. 0
- O loca l e horário de funciona 

mento das assembleias eleitorais e secções de 
voto serão fixados pela comissão eleitoral inte-
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ressada e serão anunciados pelos meios previstos 
no § único do art 0 4. 0 

Art 0 25. 0 - Constituída a Mesa da ssem-
bleia ou da Secção de voto. o Presidente declara 
o acto iniciado. seguindo a sessão as normas 
seguintes: 

1. O presidente verifica se a urna está em 
condições e sela-a; 

2. A votação é iniciada pelos membros da 
mesa e delegados dos candidatos; 

3. Os demais eleitores votarão pela ordem 
por que se vão apresentando perante o Presidente. 
a quem entregam os boletins de voto dobrados 
em quatro. que serão por ele introduzidos na 
urna depois de os Secretários terem descarregado 
os nomes dos votantes; 

4. Nos intervalos da votação presencial. 
ou no fim desta, o Presidente abre os votos por 
correspondência. lendo os nomes dos votantes 
para os Secretários procederem à descarga nos 
cadernos eleitorais e introduz os boletins de voto 
na urna; 

5. Terminada a votação. o Presidente quebra 
o selo da urna e conta os votos entrados e os 
secretários procedem à contagem das descargas 
efectuadas; 

6. Após as contagens o Presidente procede 
à leitura dos boletins de voto, que serão anotados 
pelos Secretários; 

7. Os votos nulos ou brancos serão rubricados 
pelo Presidente; 

8. Terminado o apuramento, o Presidente 
anuncia os resultados das votações; 

9. Qualquer reclamação será imediatamente 
decidida. sem recurso. pela Comissão Eleitoral 
interessada; 

1 O. A mesa da Assembleia Eleitoral pode. 
se o considerar necessário. escolher dois ou mais 
escrutinadores para a votação e apuramento 
eleitoral. 

Art 0 26. 0 - Encerrado o acto eleitoral. o 
1 o Secretário elaborará a respectiva acta. de que 
constará o número de votantes. boletins de 
voto entrados. votos nulos ou brancos. resultado 
da votação e sua discriminação segundo o nível 
a eleger. reclamações e suas decisões e qualquer 
outra ocorrência que se tenha verificado. 

§ único. -A acta será assinada por todos 
os membros da Assembleia Eleitoral e pelos 
delegados dos candidatos presentes. salvo recusa. 
que dela deverá constar. 

Art 0 27. 0 - Nas eleições para o Presidente 
da Ordem e a nível regional. quando tenham 
sido constituídas secções de voto. o Conselho 
Nacional Eleitoral ou a Comissão Eleitoral Regional 
interessada. conforme os casos. reunirá num dos 
cinco dias seguintes à data da eleição. para 
apuramento final dos resultados. 
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Art 0 28°- O acto eleitoral poderá ser 
impugnado. com fundamento em infracções esta
tutárias ou processuais. no prazo de cinco dias 
após o apuramento final dos resultados. 

§ 1 o - As reclamações devem ser dirigidas. 
por escrito. ao Presidente do Conselho Nacional 
Eleitoral. ou ao Presidente da Mesa da Assem
bleia Eleitoral interessada, que decidirá. sem 
recurso. no prazo de cinco dias. 

§ 2°- Se for julgada procedente alguma 
reclamação. o Presidente do Conselho Nacional 
Eleitoral ou o Presidente da Mesa da Assembleia 
Eleitoral interessada convocará nova assembleia 
eleitoral para repetição do acto eleitoral. a realizar 
no prazo máximo de trinta dias. com os mesmos 
candidatos e cadernos eleitorais. 

§ 3° -A repetição da votação aplicar-se-ão 
as normas deste regulamento que. pela sua própria 
natureza. não devam considerar-se prejudiciais. 

Art. o 29. 0 - O Presidente do Conselho Na
cional Eleitoral e os Presidentes das Mesas das 
Assembleias Eleitorais. segundo os casos. investem 
nos respectivos cargos dos órgãos da Ordem 
os eleitos e com eles assinam os autos de posse 
lavrados pelo 1 .0 Secretário. até quinze dias após 
o acto eleitoral. 

VI Das Regiões Autónomas 
e Território de Macau 

Art 0 30. 0 - Nas Regiões Autónomas e no 
Território de Macau as eleições para os órgãos 
da Ordem dos Médicos obedecerão às regras 
previstas no presente Regulamento. com as 
seguintes alterações: 

1. A Mesa da Assembleia Regional do Sul 
enviará para as Mesas das Assembleias Distritais 
um exemplar dos cadernos eleitorais até ao 
termo do prazo para a sua elaboração. a fim de 
estas procederem à sua afixação. 

2. As reclamações contra a inscrição ou 
omissão de qualquer médico no recenseamento 
eleitoral serão dirigidas ao Presidente da Mesa 
da Assembleia Eleitoral Distrital interessada. 
cabendo a esta a sua deci são. 

3. As candidaturas para os órgãos distritais 
serão apresentadas ao Presidente da Mesa da 
Assembleia Distrital , a quem caberá convocar 
as respectivas Comissões Eleitorais. para os fins 
previstos no art. o 14. 0 . 

VIl Disposições finais e transitórias 

Art 0 31 °- Nas primeiras eleições reali
zadas ao abrigo do novo Estatuto da Ordem dos 
Médicos. aplicar-se-ão as seguintes regras : 

1. A data das eleições será fixada pela 
Inter- Regional. em conformidade com o arto 1 03. 0 

dos Estatutos. 
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2. O Conselho Nacional Eleitoral será cons
tituído por um representante da Comissão Direc
tiva Provisória da Secção Regional do Sul e de 
cada Direcção das Secções Regionais do Norte 
e Centro. que entre si esco lherão o Presidente. 
e por um delegado de cada candidato a Presidente 
da Ordem dos Médicos. 

3. As Mesas das Assembleias Eleitorais não 
constituídas serão nomeadas pela Mesa da Assem
bleia Reg ional da respectiva Secção. 

4. A convocação das assembleias distritais 
que venham a constituir -se conforme o no 2 do 
art.o 23°. e sem prejuízo dos artigos 1 0 .0 e 1 05 °. 
todos do Estatuto da Ordem dos Médicos. é da 
competência dos respectivos órgãos directivos 
regionai s. 

Art o 32°- O Presidente do Conselho Na
cional Eleitoral e os Presidentes das Mesas das 
Assembleias Eleitorai s. conforme os casos. inves 
tem nos respectivos órgãos sociais os eleitos 
e com eles assinam os autos de posse lavrados 
pelo 1 o Secretário respectivo. até quinze dias 
após o acto eleitoral. 

SECÇÃO REGIONAL DO SUL 

local e horário da votação 

Distrito de Beja 
- Hospital de Beja 
-das 1 5 às 19 horas 

Distrito do Algarve 
-Hospital de Faro (Salão Nobre) 
-das 1 5 às 19 horas 

Distrito de Setúbal 
-Hospital de Setúbal (Sala de Secção) 
-das 1 5 às 19 horas 

Distrito de Évora 
-Hospital de Évora 
- Das 1 5 às 19 horas 

Di strito de Portalegre 
-Hospital de Portalegre 
-das 1 5 às 19 horas 

Distrito de Santarém 
- Hospital de Santarém 
-das 15 às 19 horas 

DISTRITO DO OESTE 

Hospita l Di str ital das Caldas da Rainha 
-das 1 5 às 19 horas 

DISTRITO DA CIDADE DE LISBOA 

Ordem dos Médicos- Sede 
-das 1 5 às 23 horas 

DISTRITO DA GRANDE LISBOA 

Hospita l Distrital de Cascais 
- das 1 5 às 19 horas 
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Distrito dos Açores 

Hosp ital de Ponta Delgada 
-das 1 5 às 19 horas 

Hospital de Angra do Heroísmo 
-das 1 5 às 19 horas 

Hosp ital da Horta 
-das 15 às 19 horas 

Distrito do Funchal 

Centro Hospitalar do Funchal - Biblioteca do 
Hospital Cruz Carvalho 
-das 1 5 às 19 horas 

SECÇÃO REGIONAL DO CENTRO 

local e horário da votação 

Distrito de Aveiro 
-Hospital Distrital de Aveiro 
-das 1 O às 1 3 horas 

Distrito de Castelo Branco 
-Hospital Distrital de Castelo Branco 
-das 10 às 13 horas 
-Hospital Di str ital da Covilhã 
-das 1 O às 1 3 horas 

Distrito de Coimbra - Coimbra 
-Sede da Secção Regional do Centro da 

Ordem dos Médicos - Pátio da Inqui
sição. 23-1 .o 

-das 9 às 21 horas 
Distrito da Guarda 
Hospital Distrital da Guarda 

-das 1 O às 13 horas 
Distrito de Leiria 

-Hospital Distrital de Leiria 
-das 1 O às 1 3 horas 

Distrito de Viseu 
-Hospital Distrital de Vi seu 
-das 1 O às 13 horas 

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE 

local e horário da votação 

Distrito de Bragança 
-Hospital de Macedo de Cavaleiros 
-das 1 5 às 19 horas 

Distrito de Vila Real 
-Clube de Vila Real 

R. António de Azevedo. 53 
-das 1 5 às 19 horas 

Distrito de Viana do Castelo 
-Cruz Vermelha - Av. Combatentes da 

Grande Guerra. 323 
-das 1 5 às 19 horas 

Porto 
-Ordem dos Médicos- Porto 
-das 1 5 às 23 horas 

Distrito de Braga 
- Hospital Distrital de Braga 
- das 1 5 às 19 horas 
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Serviço Bibliográfico 

Colaboração Roche 

I. «Le Bactrim injectable et la pathologie infectieuse d'un 
centre de réanimation polyvalente» 
J.-CL. FAVAREL- GARRIGUES - 1978 

2. «Aspects pharmacologiques du Bactrim Roche administré 
par voie I. V. chez l'enfant et chez l'adulte» 
G. R. SIBER - 1979 

3. «Treatment of typhoid fever with an injectable solution 
of TMP-SMX (100 cases)» 
J. C. IMBERT - 1977 

4. Comparative clinicai trial of parenteral co-trimoxazole 
in major respiratory infections» 
M. Janousek- 1976 

5. «Clinicai experience with co-trimoxazole (Roche 'Bac
trim') in surgical practice» 
M. N. GHEEWALA - 1980 

6. «Traitement ambulatoire des colopathies fonctionnelles 
par !e Librax» 
G. BLÉGER - 1976 

7. «Drug therapy of patients treated in hospitais for duode
nal ulcers» 
K. B. ROBERTS - 1976 

8. «Bromazepam (Lexotanil) in the psychosomatic treatment 
of patients with functional abdominal disorders» 
O. W. SCHONECKE- 1977 

9. «Clonazepam: a review of its pharmacological properties 
and therapeutic efficacy in epilepsy» 
R. M. PINDER - 1976 

10. «Serum Clonazepam concentrations m children with 
absence seizures» 
F. E. DREIFUSS - 1975 

11. «Clonazepam in the treatment of children with intrac
ta ble seizures» 
S. H. POUSSOUNIS - 1977 

12. «Short-term therapy of urogenital trichomoniasis with 
a new nitroimidazole derivative (Ornidazole/Tiberal 
Roche)» 
S. GRANITZKA - 1976 

13. «Oral treatment of vaginal trichomoniasis with Ornida
zole, a derivative of Metronidazole» 
B. RUBIO-LOTVIN - 1976 

14. «L'emploi du Tibéral dans les vaginites à trichomonas 
en prise unique» 
G. GAUDIN - Praxis - 1976 

15. «lntramuscular Diazepam in labour. A double-blind 
trial in multiparae» 
J. M. DA VIES - 1977 

16. «Transplacental passage of Diazepam during labor: 
influence of uterine contractions' 
K. HARAM - 1978 
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L-------------------------------------------------------------------------------~-------------·: 
Enviar o cu pão por correio ou entregar a um delegado da ROCHE na próxima visita. 

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO MÉDICA 
Roche Farmacêutica Química, Lda. 
Av. Fontes Pereira de Melo, 6-6.o 
1098 LISBOA CODEX 
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A Silimarina na hepatite aguda viral 
(EXTRACTO) 

Foram tratados 77 doentes (39 homens e 38 mulheres), todos maiores de 16 anos, que sofriam de 
hepatite aguda vira I, num ensaio em duplo anonimato; 42 doentes receberam placebo e 35 Silimarina 
(Legalon). A dose diária foi de 420 mg desde o início até ao fim do tratamento e não se administrou 
qualquer outro fármaco. As provas da função hepática foram realizadas semanalmente até à norma
lização das provas biológicas (33 parâmetros biológicos, incluindo a GPT, GOT, OCT, bilirrubina e 
fosfatase alcalina). 

RESULTADOS 

Para simplificar a avaliação estatística dos dados obtidos consideram-se em princípio apenas os valo
res da GPT, dado saber-se ser o parâmetro mais sensível e o mais fiel para avaliar a evolução da 
hepatite aguda viral. Para obviar à dificuldade de demonstração do efeito hepatoprotector, imposta 
pela obtenção de várias curvas de evolução dos valores de GPT, distribuíram-se os doentes em gru
pos tanto quanto possível homogéneos. Obteve-se assim um grupo com "evolução normal", isto é, 
com uma diminuição constante dos valores enzimáticos, e outro grupo com "evolução anormal" 
com um ou vários novos aumentos no decurso da doença (efeito "rebound"). Dos 77 doentes, 
57 correspondiam ao primeiro grupo e 20 ao segundo. 

Nos doentes com uma "evolução normal" e linear da GTP o tempo de doença foi significativamente 
mais curto quando tratados com Silimarina (0,05 < a < 0,10); o período de normalização reduziu-se 
de 43 (placebo) para 29 dias (Silimarina). 

Duração do tratamento em dias 

43 

Placebo 

29 

Legalon 

G. Plomteux, A. Albert e C. Heusghem (Laboratório de Química Médica e de Toxicologia Liêge, Bélgica) - IRCS Medicai Science, 5 (6) 259 (1977) 

Em Portugal o LEGALON apresenta-se em duas fo rmas de apresentação a 70 mg e a 140 mg . 
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