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EDITORIAL 

DIRECTIVAS 

Este número da nossa Revista, tal como o anterior, traz informação importante para 
os médicos. Refiro-me à publicação da Directiva do Conselho das Comunidades Europeias, 
designada por 75/362/CEE, de 16 de Junho de 1975. Na revista anterior publicou-se essa 
directiva inicial. Neste número publica-se a directiva com as alterações introduzidas. São 
documentos densos e extensos que deverão ser conhecidos e ficarem «à mão» para consulta. 
Muitas decisões são tomadas pela alta burocracia da Comissão (nome «familiar» mas oficial 
que se dá à Comissão das Comunidades Europeias), e passam «ao lado» da opinião dos médi
cos responsáveis. O esforço de harmonização que tem sido feito não conseguiu ainda chegar 
ao seu termo. Na minha posição de Presidente eleito da Comissão Permanente dos Médicos 
da Comunidade Europeia vou passar, a partir deste ano, a intervir directamente nas discus
sões em Bruxelas. A partir de Janeiro de 1992, o Secretariado dessa Comissão Permanente 
ficará em Portugal, por três anos. Tentarei manter a profissão médica portuguesa a par do 
que se for passando. 

Desde o dia 17 e até fim de Fevereiro estive em África, oficialmente convidado, como 
Bastonário da nossa Ordem e como Presidente da Associação Médica Mundial, pela «Asso
ciação dos Médicos Portugueses da África do Sul». O assunto que lá me levou foi a tentativa 
de regularização da situação dos médicos portugueses que trabalham naquele país. É indis
pensável que lhes sejam reconhecidos os diplomas de licenciatura e os títulos de Especialista 
pela Ordem. Os contactos foram vários e a muitos níveis e há esperança de que se tenha 
obtido sucesso. 

Fui também a Maputo, por dois dias a convite do Ministério da Saúde de Moçambi
que. Muito haveria a dizer do que vi e ouvi no decorrer das visitas e reuniões que preenche
ram o tempo todo. A percentagem de médico/população é de um para 75.000, a mais baixa 
do mundo. Penso que se deverá elaborar um documento/proposta de colaboração. Em 
devido tempo voltarei a este assunto pois Portugal não deverá perder uma posição privile
giada de contacto e ajuda que os Moçambicanos desejam e a língua comum facilita. Há 
aspectos da cooperação que ultrapassam o financiamento, indispensável, mas de grande 
vulto, que terá de ser reservado aos países ricos. 
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OPINIÂO 

O PENSAMENTO HISTORIOGRÁFICO NO 

PROF. AUGUSTO CELESTINO DA COSTA 
• PROF. JUVENAL ESTEVES*

A relevante personalidade científica do Prof. Augusto Celestino da Costa, o
seu imenso labor pedagógico, além de outros aspectos da vida e obra do que tem 
sido considerado como a mais vultuosa e consequente figura da geraçãQ de 1911 
foram amplamente comentados, quando do centenário do seu nascimento, cele
brado, há seis anos. 

Um curto espaço de tempo para re
tomar o tema. Um tempo que decorre 
veloz mas a época é acentuadamente 
historicista por necessidade. Sob a pres
são deste acontecer abordamos uma fei
ção menos analisada e interpretada da 
atitude intelectual do Professor Au
gusto Celestino da Costa - a atenta e 
inquieta acção historiográfica. Uma fei
ção prenhe não apenas de teor heu
rístico mas igualmente projectiva na 
actualidade. 

Antes porém julgamos úteis algu
mas premissas. Assim recordamos que 
a história é uma narrativa e esta exige 
metodologia própria que se designa 
correntemente como Historiografia. 
Apoia-se no estudo bibliográfico, no de 
locais, no de outras fontes, no seu 
desenvolvimento crítico e no conheci
mento directo ou indirecto da persona
lidade dos autores. O carácter é, em 
consequência, selectivo enquanto a His
tória em sentido genérico processa as 
sínteses. A Historiografia fornece-lhe 
os elementos estruturais confirmantes 
ou aproximadamente de uma realidade 
histórica. 

Com estes apoios tentamos uma ava
liação compreensiva do «caso» que se 
nos afirma mais paradigmático da his
toriografia médica portuguesa - do 
Professor Augusto Celestino da Costa 
como historiográfico legítimo no 
desdobramento-complemento de uma 
atitude impar por consciente e eficaz na 
Ciência portuguesa. 

Convém entretanto recordar que a 
verdade científica é fugaz, em si propria 
e substituida de imediato. Como facto 
histórico do momento desaparece. Os 
que praticaram a Ciência sentem essa 
condição.Surge com frequência na lite
ratura adequada sob a forma de Memó
rias na dialética entre o efémero e o per
durável. A memória é uma condição 
humana basilar com exigências e coac
ção. O caso presente não foge à regra 
e reforça-se quanto a vertente historio
gráfica na feição enriquecedora de pos
sibilidades em psicologia analítica 
apoiada na experiência vivida. 

Cumpre ainda registar que a íntima 
determinação do Professor Augusto 
Celestino da Costa é de raíz patriótica 
e insere-se no movimento gerado pela 
profunda crise nacional aberta pelo UI-
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timatum, em cujo teor doutrinário se 
encontraram e debateram a tradição, as 
correntes contiana, a bernardiana e se 
aceitava o princípio da autocorregibi
lidade. Navegou na aragem fresca do 
naturalismo. Visionar o país inserido no 
movimento científico internacional e 
prestigiar-se por esta via leva-o para a 
pesquisa morfo-fisiológica. Simultanea
mente sente disposição comunicativa 
natural que lhe facilita a «vis» pedagó
gica - informar, comentar, esclarecer, 
convicto, conforme sempre foi, de que 
por estij forma era possivel fazer evo
lucionar em sentido favorável a socia
dade portugusa. 

A análise sumária da sua !1ibliogra
fia que se compõe de 383 espécies en
tre 1904 e 1956 para além de uma cen
tena de trabalhos que registam os 
resultados de pesquisas científicas ori
ginais contém seis dezenas de rubricas 
no objectivo de ampliar o conheci
mento geral. Este número amplia-se 
consideravelmente com textos de vulga
rização em revistas e entradas em enci
clopédias. Importa especificar quase 
meia centena de biografias que vão 
desde Eugénio Albrecht (1908) a Ra
mon y Cajal (1954)e incluem o escol da 
medecina e da cultura da época. A sua 
bem amada Lisboa onde nasceu, viveu, 
sofreu e morreu merece-lhe cuidados 
especiais em trabalhos (1933, 42, 51 )que 
permanecem basilares quanto ao carác
ter e evolução da cidade. 

Detenhamo-nos agora um pouco na 
especificação do núcleo fundamental 
relativo a personalidades. Ocupou-se 
detidamente de May Figueira (1913) 
tanto pelas relações de proximidade 
como pelo valor potencial da obra pro
duzida. Fornece-nos o colorido vivo do 
ambiente local no tempo de seu tio 
como personalidade actuante na visão 
caleidoscopica dos caracteres, hábitos 
e costumes, a inveja, o ridículo a que 
são sens1veis os portugueses, o percurso 
imperturbável do protagonista e a in
fluência pessoal exercida. Com ela ini
cia a série em que o domina a preocu
pação de fixar documentos humanos 
com projecção cultural como é exem
plo acabado:«A lição de Carlos 
França» (1926). Seguem-se Miguel 
Bombarda (1925), Anibal Bettencourt 
(1930) onde se regista com minucia e 

pormenorização a génese e evolução do 
Instituto Bacteriológico, Moreira Ju
nior (1937), Câmara Pestana (1939), 
Mark Athias (1939), Ricardo Jorge 
(1939), Jaime Salazar de Sousa (1940), 
Sobral Cid (1941), Silvio Rebelo (1933), 
Simões Raposo (1934), Thomaz de 
Mello Breyner (1934), Manuel Bento de 
Sousa (1935), Borges de Sousa (1941), 
José Gentil (1941), Roberto Chaves 
(1942), Abel Salazar (1946), Óscar Mo
reno (1949), e Egaz Moniz (1950). A 
preocupação em nos legar uma ampla 
galeria de retratos das figuras mais re
presentativas do tempo necessita .. 
considerada como o indispensável co .. 
plemento ilustrativo da sua actividade 
historiográfica global. 

Importa acentuar que a permanente 
mobilidade de corpo e espírito com
porta a necessidade de uma reserva na 
fixação logística. Por isso descreve em 
pormenor a cidade e os locais onde ac
tuou com predomínio da Faculdade 
como sua «morada». 

Assim a Faculdade de Medicina de 
Lisboa, na origem, evolução estrutural, 
vicissitudes é objecto de descrições e co
mentários (1925, 1933, 1934, 1937, 
1956). Nela se insere o Instituto de His
tologia que dirigiu e acerca do qual for
nece documentação muito pormenori
zada em todos os aspectos seja de 
instalação, materiais, produção, pes
soal incluindo os mais humildes serven
tuários (1925, 1933, 1945, 1947, 1951). 
Escreve ainda e desenvolvidamente 
acerca da evolução das Ciências Médi
cas em Portugal e do ensino da MeA · 
cina (1940, 1946, 1947, 1956). u111' 
acento dominante nesta área surge com 
o trabalho: «A histologia na medicina
moderna» (1924) e posteriormente a
história da microscopia portuguesa
(1941, 1942). «Microscopia em Portu
gal e a evolução entre nós das ciências
biológicas que utilizam essa técnica»
(1942), fornece um belo, amplo e ins
trutivo estudo que se lê com prazer e
proveito. Aí se demonstra em toda a
amplitude e estrutura do erudito com
o rigor cronológico e factual a que não
falta a preocupação conclusiva. Como
exemplo: «de 1889 a 1920 data a im
plantação definitiva, entre nós, da Me
dicina experimental sob todos os seus
aspectos» e «As Ciências da Microsco
pia são talvez o capítulo da Ciência com
mais cultores em Portugal, mais rápido
desenvolvimento e maior extensão.
Com esse desenvolvimento coincidiu o
de outras ciências biológicas» e co
menta: «a sua história contém ensina-



mentos preciosos». Nesta frase encon
tra-se o nítido pensamento projectivo 
da investigação historiográfica que o 
dominou. 

Para reforçar esse objectivo imbrica 
estudos sucessivos com tendência repe
titiva e insistência na memorização

,-
no 

espaço e no tempo, dentro da sua fei
ção pedagógica, os quais vão sempre 
ampliando as anteriores desde o âmbito 
local ao nacional. 

O carácter geral historiográfico é re
tomado com maior amplitude num dos 
seus ultimas trabalhos «Les Sciences 
Anatomiques au Portugal» (1956). 
Ocupa-se, com pormenor, desde as ori
gens no medievo até à data da redac
ção dos primordios e da evolução da 
anatomia e do importante contributo 
para a formação de cirurgiões que pode 
assim ser seguida e compreendida até t brilhante «essorn da cirurgia nos 

spitais tradicionais de Lisboa. Am
p a o trabalho com a evolução das 
ciências morfológicas em que retoma 
matéria já anteriormente versada e 
esgota-a em pormenor descritivo de ins
tituições, personalidades, e obras na 
amplitude nacional do tempo. Um do
cumento inultrapassável e em que o 
acontecido se encosta às gerações sub
sequentes. 

Esta resenha deve obrigatoriamente 
referência aos numerosos documentos 
em que se ocupa da génese e reforma 
de estudos de 1911 e suas ulteriores vi
cissitudes como centro e fulcro da sua 
preocupação pedagógica e viva das ins
tituições (1916, 1917, 1918, 1925, 1926, 
1931, 1951). 

No material unívoco e basilar que 
produziu, na qualidade, na quantidade 
e no comentário erudito encontram-se 
as fontes qualificadas que permitem re
digir uma necessária e nova versão da 

A!dicina portuguesa, do seu contexto 
1a-itegração por dependência ou con

tributo na Medicina ocidental. 

O Professor Augusto Celestino da 
Costa foi personalidade dotada de 
curiosidade nata, de espírito de obser-· 
vação, da condição de viajeiro infati
gável desde cedo e até tarde por neces
sidade de informação e comunicativa. 
Carácter afectivo e sensível sentiu-se de
terminado a cultivar a historiografia 
para a acção cívica. Procura o fio con
dutor dos acontecimentos, acentua os 
acidentes com o sentido de prevenir o 
futuro. 

A Faculdade de Medicina de Lisboa 
deve-lhe o teor básico que no fluxo do 
Tempo tem permitido a palpitação dos 
seus mais lídimos anseios. Uma tutela 
activa em permanência. 

Referência: Juvenal Esteves.«Celestino da 
Costa e a geração de 1911». 

Diário de Notícias, 16.IV.84 (in Boletim da 
Fac. de Medicina de Lisboa) 

1 OPINIÂO 

Saúde 
A saúde, o bem máximo a manter, constitui o 
objectivo principal de todos os médicos. 

Este objectivo só é praticável com materiais, 

instrumentos e aparelhagem adequados e 

actualizados, sendo para tal necessária a 
escolha própria da oferta internacional. 

A lnterhospital, com mais de 1.500 expositores, 
faculta a base certa para decisões. 

lnterhospital '91, quando se trata de conservar, 
de manter e de restabelecer a saúde. 

lnterhospital 91 
Düsseldorf 

23-26.4.1991
lnformacões detalhadas e o programa do 16º Congresso 

Hospitaler podem ser obtidos através do representante em 
Portugal da: 

Messe� Düsseldorf 
Walter & Cia., Lda. 
Largo de Andaluz, 15-3., Dto. -4 
!DOO Lisboa 
Tel.: 0l-532423/556254, Fax: 01-539311 
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NOTÍCIAS 

LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO 

PRÉMIO JOÃO ALCOBIA 

A Liga Portuguesa Contra o Cancro instituiu um prémio com o nome de João 
Alcobia destinado a galardoar o melhor original apresentado para esse fim sobre 
cancro do pulmão. Foi criado um fundo na Liga Portuguesa Contra o Cancro 
que garante a continuidade do prémio, mercê da doação daquele benemérito. O 
prémio destina-se a estimular os estudos médicos e experimentais no domínio do 
cancro do pulmão dando assim sequência aos desejos que inspiraram a doação 
por sua viúva. 

REGULAMENTO 

1. O valor do Prémio é de 500.000$00.
a) Quando entender poderá a Liga
Portuguesa Contra o Cancro alte
rar o valor do Prémio de acordo
com as oscilações do valor do
fundo a ele destinado.

2. O Prémio João Alcobia será atri
buído de 3 em 3 anos.

3. A concessão do Prémio será anun
ciada em Abril do ano seguinte
àquele a que se refere.

4. O Concurso ao Prémio é aberto a
todos os médicos e investigadores
portugueses licenciados por Uni
versidades Portuguesas.

5. Os trabalhos a apresentar serão
obrigatoriamente originais.

6. Os candidatos ao Prémio apresen
tarão na Secretaria da Liga Portu
guesa Contra o Cancro, até 30 de
Novembro do ano em que foi con
cedido o Prémio, dois exemplares
dactilografados do trabalho
acompanhados de um requeri
mento de admissão, dirigido ao
Presidente da Liga Portuguesa
Contra o Cancro, em que conste o
nome do autor e a sua morada,
duma declaração do candidato em
que indique que se conformará
com a decisão do Júri encarregado
de classificar os trabalhos.

7. Os trabalhos candidatos ao Pré
mio serão presentes a um Júri
designado pela Liga Portuguesa
Contra o Cancro para a sua apre
ciação e classificação.

8. O Júri será constituído por um
representante de cada um dos 3
Centros do Instituto Português de
Oncologia de Francisco Gentil, de
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.comprovada idoneidade, cientí
fica, e um representante do Ser
viço de Pneumologia de u·m Hos
pital· Uriiyersitário Português. 

9. O Presidente do Júri será o Presi
dente da Liga Portuguesa Contra
o Cancro e terá voto de qualidade,
caso seja necessário.

10. O Júri elaborará um parecer
escrito, mencionando os Concor
rentes, as classificações atribuídas
aos trabalhos e as razões de exclu
são de algum ou alguns trabalhos
apresentados, que não satisfaçam
as condições regulamentares ou
que não possuam o valor cientí
fico desejado.

11. A decisão sobre a concessão do
Prémio será tomada pelo Júri, de
acordo com a Direcção da Liga
Portuguesa Contra o Cancro, na
sua reunião de Março do ano
seguinte àquele a que respeite o
Prémio.

12. O Trabalho premiado poderá ser
publicado na Revista «Oncologia».
a) Os trabalhos dos outros concor
rentes poderão também ser publi
cados na Revista «Oncologia»
sempre que a Direcção desta e o
Autor concordem.

13. O Júri do Concurso pode não con
ferir o Prémio se os trabalhos con
correntes não o merecerem, ou
dividir o Prémio, se reconhecer
que, entre os trabalhos concorren
tes, dois merecem ser galardoados
«ex-aequo».

14. Os exemplares dos trabalhos fica
rão arquivados na Biblioteca do
Instituto Português de Oncologia
de Francisco Gentil.

PRÉMIO BIAL 

ELEVADO NÚMERO DE OBRAS 
RECEBIDAS A CONCURSO 

A candidatura ao Prémio Biai de 
Medicina Clínica registou um ele
vado número de trabalhos apresen
tados a concurso. 

Foram aceites a concurso trinta e 
três obras que serão classificadas 
pelo júri, sendo o seu Presidente o 
Professor Nuno Rodrigues Grande, 
e vogais os Professores Antóni 
Falcão de Freitas, Armando Porto, 
Torres Pereira, Eurico de Figuei
redo e Nuno Cordeiro Ferreira em 
representação respectivamente, 
Faculdade de Medicina de Lisboa, 
Faculdade de Medicina de Coim
bra, Instituto de Ciências Biomédi
cas Abel Salazar e Faculdade de 
Ciências Médicas de Lisboa. 

O Prémio Biai de Medicina Clí
nica destina-se a incrementar a pro
dução de obras de investigação 
médica, originais e inéditas, da 
autoria de pelo menos um autor 
médico de nacionalidade portu
guesa, e dirigidas ao Clínico Geral. 

Premeia o 1. º e 2. º classificados 
com 2000 contos e 800 contos, res
pectivamente, editando as respecti
vas obras em livro e de distribuição 
gratuita. Às menções honrosas 
(num total de quatro) são atribuí 
dos 100 contos a cada. 

Em Abril próximo serão divulga
dos os resultados e a cerimónia de 
entrega, sob os auspícios da Uni
versidade Portuguesa, decorrerá 
em sessão solene em instalações da 
Reitoria da Universidade do Porto. 

O Prémio Biai, que envolve urna 
verba próxima dos 25.000 contos é 
considerado, quer pela sua confi
guração, quer pela qualidade dos 
trabalhos que têm ido a concurso, 
um dos maiores prémios europeus 
de Medicina e o maior do seu 
género. 



NOTÍCIAS r 

CONGRESSO INTERNACIONAL II JORNADAS 

MULTIDISCIPLINARES 

STRESS, 

ANSIEDADE E DESORDENS 

EMOCIONAIS 

O Congresso Internacional sobre 
Stress, Ansiedade e Desordens Emo
cionais, realizar-se-á em Braga, de 1 a 
3 de Julho de 1991, orgnanizado pelo 
Grupo de Investigação em Stress e 
Ansiedade do Instituto de Educação, 
com o apoio do Laboratório de Psico
logia e do Serviço de Consulta Psicoló
gica e Desenvolvimento Humano da 
Universidade do Minho. 

O objectivo principal deste Con
gresso, consiste em reunir especialistas 
da comunidade científica nacional e 
internacional, e provenientes de dife
rentes domínios e especialidades cientí
ficas, para discutirem e partilharem 
informação e experiência sobre a teo
ria, investigação e prática no domínio 
do stress, da ansiedade e das desordens 
emocionais. 

Para além dos melhores especialistas 
nacionais (A. Vaz Serra, A. Mesquita, 
J. Correia Jesuíno, L. Joyce-Moniz,
O. Gonçalves, E. Figueíredo e D.
Sampaio, entre outros), o Congresso
contará com a presença, entre muitos
outros, dos seguintes especialistas
estrangeiros (presenças já confirma
das): A. Bandura (EUA), D.· Barlow
(EUA), R. Zajonc (EUA), David M.
Clark (Inglaterra), M. · Seligman
(EUA), M. Covington (EUA), A. Ellis
(EUA), R. Zajonc (EUA), M. Eysenck
(Inglaterra), P. Kendall (EUA), R.
Lazarus (EUA), L. Levi (Suécia), S.
Rachman (Canadá), 1. Sarason
(EUA), C. Spielberger (EUA), C. Car
ver (EUA), S. Epstein (EUA), C. Bre
win (Inglaterra), E; Foâ (EUA), L-G
Ost (Suécia), C. Cooper (Inglaterra),
J. Deffenbacher (EUA), N. Endler ·
(Canadá), F. Fiedler (EUA), F. Fin
cham (EUA), I. Gotlib (EUA), J. 
Gray (Inglaterra), K.· Scherer (Suíça), 
H. Kaplan (EUA), A. Steptoe (Ingla
terra), J. Strelau (Polónia), S.L. Wil
liams (EUA), Z. Solomon (Israel), K.
Hagtvet (Noruega), E. Roskies (Ca
nadá), N. Endler (Canadá), Y. Hanin
(Rússia), P. Emmelkamp (Holanda) e
R. Woolfolk (EUA).
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O Programa Científico será de natu
reza interdisciplinar e incluirá apresen
tações sobre abordagens psicológicas, 
médicas, biológicas e sociológicas ao 
estudo e análise do stress, da ansiedade 
e das desordens emocionais (depres
são, fobias, pânico, desordens, obces
sivo-compulsivas, desordens de stress 
pós-traumático, esgotamento, exaus
tão, desânimo, solidão, etc.) e em dife
rentes populações e situações (p. ex.: 
doenças cardiovasculares e terminais, 
deficiência, dôr, parto e gravidez, 
SIDA, droga, suicídio, crime, rapto e 
abuso sexual, tortura, guerra, violên
cia e terrorismo, etc.). Temas e tópicos 
de elevado nível, do ponto de vista 
científico, teórico e prático serão dis
cutidos e analisados. As contribuições 
a apresentar abordarão, entre outros, 
os seguintes aspectos do stress, da 
ansiedade e das desordens emocionais: 
a) Teoria, conceptualização e natu
reza; b) Epidemiologia, etiologia e dia
gnóstico; c) Desenvolvimento e conse
quências; d) Avaliação e metodologia
da investigação; e) Prevenção e trata
mento; f) Implicações clínicas, tera
pêuticas, educacionais e sociais.

Dada a natureza interdisciplinar do 
Congresso, o Programa Científico 
incluirá diferentes abordagens· .e pers
pectivas teóricas ao estudo e análise do 
stress, da ansiedade e das desordens 
emocionais. Entre outr.as,_ será dada 
particular atenção às seguintes aborda
gens e/ou perspectivas: l) Psicológica; 
2) Médica; 3) Biológica; e 4) Scicioló-
gica. · · ..

O Progr_ama Científico distribui(se� 
-á por Secções principais, . em função

. ç!o domínio e/oq contexto de· aplica •. · 
ção, abordando o stress, a a:nsiedaqe e 
as desordens emocíonais: 1) Em con- · 
textos médicos e clínicos; 2) Em con
textos escolares e educacionais;.3) Nas 
relações sociais e interpessoais (conju
gal e sexual); 4) No desporto e na com
petição; 5) No trabalho e nas organiza
ções; 6) Em contextos militares e pri
sionais; e 7) Em situações de desastre e 
catástrofe. 

DO CENTRO 

HOSPITALAR 

DE COIMBRA 

O Serviço de Medicina Física e Rea
bilitação, em colaboração com os Ser
viços de Urologia do Centro Hospita
lar de Coimbra e com o Serviço de 
Ginecologia da Maternidade Bissaya 
Barreto, vai organizar nos dias 23, 24 e 
25 de Maio de 1991 as suas Segundas
Jornadas Multidisciplinares do Centro 

Hospitalar de Coimbra. O tema deste 
ano trata os «Distúrbios da continên

cia urinária; Urodinâmica; Reeduca
ção». 

Esta iniciativa tem o patrocínio cien 
tífico da Associação Portuguesa de 
Urologia e da Sociedade Portuguesa 
de Medicina Física e Reabilitação. Os 
convidados nacionais e estrangeiros 
das áreas da Medicina Física e Reabili
tação, da Urologia e da Ginecologia
-Obstetrícia são o garante da diversi
dade e da qualidade científica desta 
reunião. 

O MÉDICO 
-.DE FAMÍLIA 
E A ABORDAGEM 

·oo·cANCRO

. Sendo. uma doença tão antiga como
a humanidade,· o éa:ncro atinge hoje
números preocupantes e, se nada for
feito rio sentido de travar a sua evolu
ção, no ano 2000 atingirá um em cada
três cidadãos europeus. Por este
motivo, e tendo como objectivo redu
zir em, pelo menos, 15% o número de
mortes por cancro na Europa, a CEE
lançou o programa «Europa Contra o
Cancro», em 1986.

Nas várias acções do programa é
devidamente realçado o papel que o
médico de família desempenha pois,



de facto, a sua acção é preponderante 
em relação a essa doença que em Por
tugal é a segunda causa de morte. 

Mas quais são as razões que nos 
levam a afirmar a importância do 
papel do médico de família nesta pro
blemática? O médico de família con
hece o doente que é portador da 
doença, os seus antecedentes, a sua 
psicologia, a sua família, a sua profis
são, as suas crenças e as suas esperan
ças. 

Podemos estabelecer que a acção e a 
relação que o médico de família tem 
com a doença oncológica ou com o 
doente portador de cancro se poderá 
dividir em quatro períodos. 

Um primeiro período que antecede a 
doença e que inclui todo o trabalho de 
promoção da saúde, de forma a que se 
consiga persuadir os indivíduos a evi
tar os agentes carcinógenos conheci
dos. Neste período incluímos também 
a vigilância específica de determinados 
grupos e as campanhas massiças de 
despiste do cancro. 

Um segundo período, já mais 
próximo do momento do diagnóstico, 
tem a ver com o facto de que o médico 
de família não deverá negligenciar 
nenhum sintoma clínico que possa ser 
indicativo da doença e tem de ter a 
inteligência suficiente para, de forma 
adequada, escolher a equipa que irá 
fazer a conclusão diagnóstica. E neste 
período que o papel de tranquilizar o 
doente e a família se torna muito 
importante. 

Um terceiro período tem a ver com 
o tratamento, o médico de família
deverá conhecer o protocolo terapêu
tico no seu todo, a sua sequência tera
pêutica e as complicações inerentes a
cada fase.

Um quarto período ou fase pós-te
rapêutica para avaliar e tratar as 
equelas terapêuticas com a procura 

eventual de recaídas apoiando-se em 
meios adequados. 

Este período pode estender-se ao 
apoio com o doente terminal sobre
tudo quando a ciência médica confessa 
a sua impotência e é necessário sobre
tudo ajudar a família isolada e desa
companhada. É neste período que o 
médico tem oportunidade de mostrar a 
sua capacidade de manipular com efi
cácia analgésicos ou ansiolíticos e 
outros medicamentos que combatem a 
dor. 

De uma forma muito sintética pas
sámos em revista os principais objecti
vos programacionais do médico de 
família nesta área de intervenção; o 
que acabámos de apresentar diz clara
mente do papel preponderante do 
médico de família nessa luta contra o 
cancro. 

A Europa Contra o Cancro 

NOTÍCIAS 

João Celestino Gomes 

EXPOSIÇÃO RETROSPECTIVA 
NO MUSEU DE ÍLHAVO 

O Museu de Ílhavo, vai levar a 
efeito, de 20 de Abril a 26 de Maio, 
uma exposição retrospectiva da obra 
de João Carlos Celestino Gomes. 

Quem foi João Carlos Celestino 
Gomes? 

Médico, pintor, desenhador, mosai
cista, xilogravador, entalhador e notá
vel ilustrador; juntou à multiforme 
actividade plástica e decorativa, o 
estro do homem de letras. 

Assim, escreveu: «Creio que toda a 
obra de arte, como obra de beleza ou 
para o ser, tem de ser feita como quem 
faz uma boa acção e que afinal, nos 
faz, sem fadiga, felizes por sermos 
homens». 

Nasceu João Carlos, em Ílhavo, no 
dia 5 de Outubro de 1899, tendo-se 
formado em Medicina em Julho de 
1927. Exerceu clínica em Lisboa, longe 
da sua terra, mas nunca deixou de ser 
um homem da beira-mar. 

Sob o ponto de vista estético, na sua 
primeira fase, a década de 20-30, João 
Carlos surge-nos não como um vulgar 
principiante, mas já seguro de si em 
plena posse dos !,eus recursos. São de 
destacar os óleos «Retrato da Mulher 
do Artista» (24), «Auto-retrato» (27) e 
<iPresépio», trespassado de ternura 
(30). 

O período áureo da sua carreira é, 
sem dúvida, o de 31-50, com os nan
quins de exaustivo pormenor «Tor
menta», «Menina e Moça», «Mondi
nas» (32), «Enterro de D. Inês» (33) e 
tantos outros. É na década de 30 que 
desabrocha o incomparável ilustrador 
que foi desde o «Cântico dos Cânti
cos» (33) até aos «Epigramas Médicos 
de Bocage», «Farsa dos Físicos» (45), 
etc. 

Fatigado de obras de menor tama
nho, embora esteticamente de grande 
dimensão, embarca em arrojadas 
aventuras, abalançando-se a grandes"· 
composições: «A Ceia» (51), óleo de 
2 x 3 m, propriedade do seminário dos 
Olivais, o tríptico imponente «D. Se
bastião autorga o privilégio aos fabri
cantes de panos» (54), «Lisboa». (60), 
apontamento curioso da capital na sua 
vida interior. 

Faleceu quando executava o estudo 
do «Painel de Nossa Senhora do 
Mar», onde pintou grande número de 
amigos seus e seus conterrâneos. 

Morreu o Médico-Artista em 11 de 
Novembro de 1960 em Lisboa, mas ele 
escreveu: «se ainda houver nessa 
altura, a verba da Amizade nos orça
mentos dos que ficarem, que me reme
tam mesmo em pequena velocidade, 
para a minha terra, pois é nesse chão
zinho dos meus maiores que eu gosta
ria de ficar a dormir ... » 
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MEDICINA LEGAL 

JORNADAS GALAICO 

PORTUGUESAS 
O Instituto de Medicina Legal de 

Coimbra vai orgnaizar nos dias 10, 11 
e 12 de Outubro próximo, no Auditó
rio da Reitoria da Universidade de 
Coimbra, as l .ª' Jornadas Galaico
-Portuguesas de Medicina Legal, que 
dirigidas obviamente aos profissionais 
portugueses e estrangeiros deste ramo 
da Medicina, se destinam também e 
muito particularmente aos Clínicos 
Gerais, em especial aos peritos dos Tri
bunais, aos médicos da carreira de 
Saúde Pública, e até aos diversos espe
cialistas que trabalham nas Compa
nhias de Seguros. 

CURSO PARA CLÍNICOS GERAIS 
SOBRE DIABETES MELLITUS 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 
SAÚDE DE VIANA DO CASTELO 

Organizado pela Sociedade Portuguesa 
de Diabetologia 

Na semana de 10 a 14 de Dezembro 
de 1990, realizou-se em Viana do Cas
telo o 1. º Curso sobre Diabetes Melli
tus para Clínicos Gerais da Adminis
tração Regional de Saúde deste Dis
trito, organizado pela Sociedade Por
tuguesa de Diabetologia. 

Com a presença do representante do 
Presidente da Administração Regional 
de Saúde, o Secretário-Geral da Socie
dade, em representação da Direcção, 
dirigiu algumas palavras de agradeci
mento e de louvor aos responsáveis da 
ARS e afirmou, mais uma vez, o inte
resse e a disponibilidade desta Socie
dade para colaborar com todas as ARS 
do País. 

Aos Clínicos Gerais presentes, em 
número de 31 relembrou a importância 
desta doença que por razões conheci
das de todos os presentes, implica o 
empenhamento da equipa de Saúde de 
Cuidados Primários em estreita cola
boração com o Hospital onde existe o 
Serviço de Endocrinologia ou o 
Departamento de Diabetologia da área 
correspondente. 

A equipa docente envolveu especia
listas de vários serviços hospitalares de 
Endocrinologia, nomeadamente, do 
Hospital de S. João, do Hospital de 
Santo António, do Instituto Português 
de Oncologia, do Instituto de Genética 
Dr. Jacinto de Magalhães, do Hospital 
de Viana do Castelo e do Hospital 
Militar do Porto. 

O programa abordou, durante a 
manhã, a classificação e o diagnóstico 
aspectos epidemiológicos, o trata
mento, as complicações agudas e cró
nicas, o diabético idoso; a parte da 
tarde foi dedicado à discussão de casos 
clínicos. 

·OATODIINI
Colchões ortopédicos 

estaca-se pe a referência 
que deu em dormir no co ão ortopédico 
ORTODINE um son(h)o que se tornou 
realidade 

ORTODINE o único colchão 
isento de IVA. 
ORTODINE o único colchão 
aprovado pela DGH (Direcção
-Geral dos Hospitais) como col
chão ortopédico com indicação 
essencial para problemas de co
luna, e que, em Exposições Inter
nacionais (de inventores) mere
ceu a distinção de duas medalhas 
de ouro (Alemanha e Suíça). 

Ortodine oferece-lhe capa 
e reguladores para o 

conforto e flexibilidade 
desejada 

Em Expoio!c. Comercial Libersil, Loja 12 
Tel. 3477965 

Desejo receber mais informações sobre as vantagens do colchão Ortodine. 
Nome __________ Empresa ________ _ 
Morada ________ Cód. Postal ____ Telef. ___ _ 
Envie este cupão para FACOMOL 
Av. 5 de Outubro, 10 - Sala 17., 1.º andar - 1000 LISBOA • Tel. 571118 
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DIRECTIV A DO CONSELHO 

de 16 de Junho de 1975

que tem por objectivo o reconhecimento mútuo dos diplomas, certificados e outros tltulos de médico-�
que inclui medidas destinadas a facilitar o exercício efectivo do direito de estabelecimento e da livre

prestação de serviços ( *) 

(75 / 362/CEE) 

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade 
Económica Europeia e, nomeadamente, os seus artigos 49':', 
57':', 66':' e 235':', 

Tendo em conta a proposta da Comissão, 

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu('), 

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e 
.ocial (2), 

Considerando-que, nos termos do Tratado, é proibido após o 
termo do período de transição, qualquer tratamento discri
minatório em razão da nacionalidade em matéria de estabe
lecimento e de prestação de serviços; que este princípio do 
tratamento nacional se aplica, nomeadamente, à concessão 
das autorizações- eventualmente exigidas para o -acesso às 
actividades de médico, bem como para a inscrição ou filiàção 
em organizações ou organismos profissionais; 

Considerando que é, no entanto, oportuno estabelecer 
normas destinadas a facilitar o exercício efectivo do direito 
de estabelecimento e da livre prestação de serviços dos 
médicos; 

Considerando que, nos termos do Tratado, os Estados-mem
bros não devem conceder qualquer auxílio susceptível de 
falsear as condições de estabelecimento; 

Considerando que o n':' 1 do artigo 57':' do Tratado prevê a 
adopção de directivas que tenham por objectiyo o reconhe-
imento mútuo dos diplomas, certificados e outros títulos; 

que a presente directiva tem por objectivo o reconhecimento 
dos diplomas, certificados e outros títulos de médico que dão 
acesso ao exercício da medicina, bem como dos diplomas, 
certificados e outros títulos de médico especialista; 

Consid�rando que, relativamente à formação de médico 
especialista, é conveniente proceder ao reconhecimento 
mútuo dos títulos de formação quando estes, sem constituí
rem condição de acesso à actividade de médico especialista, 
constituem, todavia, condição do uso de um título de 
especialização; 

(') JO n? C 101 de 4.8.1970, p. 19.
(') JO n? C 36 de 28.3.1970, p. 17.

Texto de acordo com as alterações introduzidas por: 

Considerando q·ue, tendo em conta as divergências actual
mente existentes entre os Estados-membros no que respeita 
ao número de especialidades médicas, ao modo ou à duração 
da formação para as obter, se torna necessário estabelecer 
certas normas de coordenação destinadas a permitir aos 
Estados-membros o reconhecimento mútuo dos diplomas, 
certificados e outros títulos; que tal coordenação é realizada 
pela Directiva 75 / 363 /CEE do Conselho, de 16 de Junho de 
197 5, que tem por objectivo a coordenação das disposições 
legislativas, regulamentares e administrativas relativas às 
actividades do médico ( 3); 

Considerando que, apesar de a coordenação atrás mencio
nada não ter por efeito harmonizar o conjunto das disposi
ções dos Estados-membros relativas à formação de médicos 
especialistas, é conveniente proceder ao reconhecimento 
mútuo dos diplomas, certificados e outros títulos de médico 
especialista tjue não são comuns a todos ·os Estados-mem
bros, sem que seja excluída a possibilidade de harmonização 
ulterior neste domínio; que se julgou conveniente, a este 
respeito, limitar o reconhecimento daqueles diplomas, certi
ficados e· outros títulos de médico especialista aos Esta
dos-membros· em que existem as·especialidades em causa;_ 

Considerando que, no que respeita ao uso do título de 
formação, e pelo facto de uma directiva de reconhecimento 
mútuo de diplomas não implicar necessariamente-a equiva
lência material das formações a que tais diplomas se referem, 
é conveniente autorizar apenas o seu uso na língua do 
Estado-membro de origem ou de proveniência; 

Considerando que, para facilitar a aplicaç.ão da presente 
directiva pelas administrações nacionais, os Estados-mem
bros podem determinar que os interessados que preencham 
as condições de formação por esta exigidas, apresentem, 
juntamente com o respectivo título de formação, um atestado 
das autoridades competentes do Estado-membro de origem 
ou de proveniência, comprovando que tais títulos são os 
referidos na presente directiva; 

Considerando que a presente directiva não prejudica as 
disposições legislativas, regulamentares e administrativas 
dos Estados-membros que: vedam às sociedades o·exerdcio 
de actividade de médico ou submetem tal exercício · à 
determinadas condições; 

(') JO n? L 167 de 30.6.1975, p. 14. 

(*) 
_ Acto de Adesão da Grécia (Jornal oficial das Comunidades Europeias, n� L 291 de 19.11.1979, p. 90). 
_ Directiva 82/76/CEE de 26 de Fevereiro de 1982 (Jornal Oficial das Comunidades Europeias,\ n � L 43 de 15.2.1982, p. 21 ). 
_ Acto de Adesão da Espanha e de Portugal (Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n � L 302 de 15.11.1985, p. 158). 
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Considerando, que em caso de prestação de serviços, a 
exigência de inscrição ou filiação em organizações ou 
organismos profissionais, que está ligada ao carácter estável 
e permanente da actividade exercida no país de acolhimento, 
constituiria incontestavelmente um obstáculo para o presta
dor de serviços, em virtµde do carácter temporário da sua 
actividade; que é conveniente, portanto, afastá-la; que é 
necessário, contudo, neste caso, assegurar o controlo da 
disciplina profissional que compete a tais organizações ou 
organismos profissionais; que é conveniente prever, para o 
efeito, e sem prejuízo do disposto no artigo 62� do Tratado, 
a possibilidade de impor ao interessado a obrigação de 
notificar a prestação de serviços à autoridade competente do 
Estado-membro de acolhimento; 

Considerando que, em· matéria de moralidade e de honora
bilidade, é conveniente distinguir as condições exigíveis, por 
um lado, para o _primeiro acesso à profissão e, por outro 
lado, para o seu exercício; 
Considerando que, no que respeita às actividades de médico 
a�salariadas, o Regulamento (CEE) n? 1612/68 do Conse
lho, de 15 de Outubro de 1968, relativo à livre circulação dos 
trabalhadores na Comunidade ( 1 ), não estabelece, quanto às 
profissões regulamentadas, normas específicas em matéria de 
moralidade e de honorabilidade, de disciplina profisstonal e 
de uso de um título; que, segundo os Estados-membros, as 
reguÍamentações. em causa são ou podem ser aplicáveis tanto 
aos assalariados como aos não assalariados; que as acrivida
des de médico estão subordinadas em todos os Estados-mem
bros à posse de um diploma, certificado ou outro título de 
médico; que tais actividades são _ exercidas tanto por i_nde
pendentes corrio por assalariados, ou ainda, alternadamente, 
na qualidade de assalariado e não assalariado, pelas mesmas 
pessoas, no decurso da respectiva carreira profissional; que, 
para favorecer plenamente a livre circulação destes profissio
nais na Comunidade, ·é, consequentemente, necessário tor
nar extensiva aos médicos assalariados a aplicação da 
presente directiva, 

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA: 

CAPÍTULO I 

AMBITO DE APLICAÇÃO 

Artigo 1? 

A presente directiva é aplicável às actividades de médico. 

CAPÍTULO li 

DIPLOMAS, CERTIFICADOS E OUTROS TÍTULOS DE 
MÉDICO 

Artigo 2? 

Cada Estado-membro reconhecerá os diplomas, certificados 
e outros títulos concedidos aos nacionais dos Estados-

{1) JO n� L 257 de 19.10.1968, p. 2. 
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·-membros pelos outros E�1aJos-rnernbros nos termos do
artigo 1 � da Directiva 7 5 / 363 / CEE, e enumerados no artigo
3� da presente directiva, atribuindo-lhes, no que respeita ao
acesso às actividades de médico não assalariadas e ao seu
exercício, o mesmo efeito, no seu território, que o conferido
aos diplomas, certificados e outros títulos que ele próprio
concede.

Artigo 3? 

Os diplomas, certificados e outros títulos referidos no arti
go 2? são: 

a) Na Alemanha:

1. «Zeugnis über die arztliche Staatsprüfung» (certifi
cado de exame de Estado de médico), emitido pelas
autoridades competentes, e «Zeugnis über die Vor
bereitungszeit ais Medizinalassistent» (certificado

· comprovativo do cumprimento do período prepara
tório como assistente médico) na medida em que
legislação alemã prevê ainda tal período para com
pletar a formação médica;

2. Os atestados das autoridades competentes da Repú
blica Federal da Alemanha comprovativos da equi
valência dos títulos de formação concedidos depois
de 8 de Maio de 1945 pelas autoridades competentes
da República Democrática Alemã aos títulos referi
dos no ponto 1;

b) Na Bélgica:

«Diplôme légal de docteur en médicine, chirurgie et
accouchements · Wettelijk diploma van doctor in de
genees-, heel- en verloskunde» (diploma legai" de doutor
em medicina, cirurgia e partos) conferido pelas faculda
des de medicina das universidades ou pelo Júri Central ou
Júris de Estado do ensino universitário;

c) Na Dinamarca:

«Bevis for bestâet lágevidenskabelig embedseksame
(diploma legal de doutor em medicina); conferido pe
faculdade de medicina de uma universidade, bem como
«dokumentation for gennemfort pralç.tisk uddannelse»
(certificado de estágio), emitido pelas autoridades com
petentes dos serviços de saúde;

d) Em França:

1. «Diplôme d'État de docteur en médecine» (diploma
de Estado de doutor em medicina), conferido pelas
faculdades de medicina ou pelas faculdades mistas de
medicina e de farmácia das universidades ou pelas
universidades;
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2. «Diplôme d'université de docteur en médecine»
(diploma universitário de doutor em medicina) na
medida em que este certifique o mesmo ciclo de
formação que o previsto para o diploma de Estado de
doutor em medicina;

e) Na Irlanda:

«Primary qualification» (certificado comprovativo de
conhecimentos básicos), emitido na Irlanda após apro
vação num exame de qualificação prestado perante júri
competente e certificado relativo à experiência adquiri
da, emitido pelo mesmo júri, certificados esses -que
autorizam o registo na qualidade de «fully registered
medical practitioner» (médico generalista);

f) Na Itália:

-

«Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e
chirurgia» (diploma de habilitação para o exercício da
medicina e da cirurgia) emitido pela comissão de exame
de Estado;_

g) No Luxemburgo:

« Diplôme d'État de docteur en médecine, chirurgie et 
accouchements» (diploma de Estado de doutor em 
medicina, cirurgia e partos) emitido pelo Júri de 
Exame de-1�.stado, visado pelo Ministro da Educação 
Nacional, e «certificar de stage» (certificado de 
estágio) visado pelo Ministro da Saúde Pública;(*) 

h) Nos Países Baixos:

«Universitair getuigschrift van arts» (certificado univer
sitário de médico);

i) No Reino Unido:

• 
«Primary qualification» (certificado comprovativo dos
conhecimentos básicos, emitido no Reino Unido após a
realização de exame de qualificação prestado perante júri
competente e certificado relativo à experiência, passado
pelo mesmo júri, certificados esses que autorizam o
registo na qualidade de «fully registered medical practi
tioner» (médico generalista);

j) Na Grécia:
Ihuxio lixtp11e11ç :I:xoÃ.11ç (licendatura da
Faculdade de Medicina), conferida pela fa
culdade de medicina de uma universidade,
bem como mcrto1to1rin1eó 1tpcx1en1e11ç cx
crié,;cr6COÇ ( certificado de formação práctica ), 
emitido pelo Ministério dos Serviços Sociais;(**).

k) Em Espanha:

"Titulo de Licenciado en Medicina y
Cirugía'" (titulo de licenciado em medi
cina e cirurgia), emitido pelo· Ministério
da Educação e da Ciência: (***)

1) Em Por/ligai:

"Carta de curso de licenciatura em Medi
cina". emitida por uma Universidade.
bem como o "Diploma comprovativo da
conclusão do internato geral ... emitido
pelas autoridades competentes do
Ministério da Saúde.(***)

CAPÍTULO III 

DIPLOMAS, CERTIFICADOS E OUTROS TÍTULOS DE 
MÉDICO ESPECIALISTA COMUNS A TODOS OS ESTA DOS

-MEMBROS 

Artigo 4? 

Os Estados-membros recohhecerão os diplomas, certificados 
e outros títulos de médico especialista concedidos aos 

· nacio�ais dos Estados-membros por outros Estados-mem
bros nos termos dos artigos 2'?, 3'?, 4'? e 8'? da Directiva
75/363/CEE referídos no artigo 5'?, conferindo-lhes o
mesmo efeito, no seu território, que o conferido aos
diplomas, certificados e outros títulos por ele próprio
concedidos. 

Artigo 5? 

1. Os diplomas, certificados e outro·s títulos referidos no
artigo 4'? são os que, emitidos pelas:autoridades ou organis
mos competentes indicados no n'? 2, correspondem, para a
formação especializada em causa, às denominações em vigor
nos diferentes Estados-membros e enumeradas no n'? 3;

2. Os diplomas, certificados e outros títulos emitidos
pelas autoridades �� organismos competentes ·referidos no
n'? 1 são os seguintes:

Na Alemanha: 

«Die von den Landesãrztekammern erteilte fachãrztliche 
Anerkennung» (certificado de especialização médica emitido 
pela Câmara dos Médicos do respectivo «Land»); 

(*) Texto de acordo com as alterações introduzidas pela Directiva 82/76/CEE. 
(**) Texto de acordo com as alterações introduzidas pelo Acto de Adesão da Grécia. 
(***) Texto de acordo com as alterações introduzidas pelo Acto de Adesão da Espanha e de Portugal. 
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Na Bélgica: 

«Le titre d'agrégation en qualité de médecin spécialiste -
erkenningstitel van specialist» ( titulo de agregação na quali
dade de médico especialista) emitido pelo Minis�ro da Saúde 
Pública. 

Na Dinamarca: 

« Bevis for tilladelse til at betegne ·sig som speciàlláge» 
(certificado conferindo o titulo de médico especialista) 
emitido pelas autoridades competentes dos serviços de 
saúde; 

Em França. 

«le certificat d'études spéciales de médecine» (certificado 
de estudos especiais de medicina) emitido pela faculdade: 
de medicina, pelas faculdades mistas de medicina e de 
farmácia das universidades oti pelas universidades, 

«l'attestation de médecin spécialiste qualifié» (certificado 
de médico especialista qualificado) passada pelo conselho 
da Ordem dos médicos, 

«le certificat d'études spéciales de-médecine» (certificado 
de estudos especiais de medicina), emitido pela faculdade 
de medicina ou pelas faculdades mistas de medicina e de 
farmácia das universidades ou a equivalência de tais 
certificados concedida por despacho do Ministro da 
Educação Nacional; 

Na Irlanda: 

«Certificate of specialist doctor» (diploma de médico espe
cialista}, emitido pela autoridade competente habilitada para 
tal efeito pelo Ministro da Saúde Pública. 

Na Itália: 

«Diploma di medico specialista» ( diploma de médico 
especialista), concedido pelo reitor de uma universidade; 

No Luxemburgo: 

«Le certificat de médecin spécialiste» (certificado de médico 
especialista emitido pelo Ministro da .Saúde Pública sob 
parecer do Colégio Médico; 

Nos Países Baixos: 

«Het door de Specialisten - Registratiecommissie (SRC) 
afgegeven getuisgschrift van erkenning en inschrijving in het 
Specialist�l'm:gister» lcertificado de agregação e de inscrição 
no registo de especialistas emitido pela comissão de registo de 
especialistas); 

No Reino Unido: 

«Certificate of completion of specialist training» (certificado 
de formação especializada), emitido pela autoridade compe
tente habilitada para o efeito; 

na Grécia: 

TítÂ.oç tcxtplKTJÇ ElôlKÓtTJtOÇ (título de espe
cialização em medicina) emitido pelo Ministério 
dos Serviços Sociais;(*) 

em Espanha: 

"Título de Especialista" (título de especia
lista), emitido pelo Ministério da Educação e 
da Ciência:(**) 

em Portugal: 

"'Grau de Assistente··, conferido pelas autori
dades competentes do Ministério da Saúde, ou 
"Título de Especialista", emitido pela Ordem 
dos Médicos.(**) 

3. As denominações em vigor nos Estados-membros,
correspondi:mes às formações especializadas em causa, são
as seguintes:

anestesio/ogia 

Alemanha: 
Bélgica: 
Dinamarca: 
França: 
Irlanda: 
Itália: 
Luxemburgo: 
Países Baixos: 
Reino Unido: 
Grécia: 
Espanha: 
Portugal: 

cirurgia geral: 

Alemanha: 
Bélgica: 
Dinamarca: 
França: 
Irlanda: 
Itália: 
Luxemburgo: 

Anii.sthesiologie , ( * • •) 
anesthésiologíe / anesthesiologie, ( • • •) 
ana:stesiologi, 
anesthésie-réanimation, 
anaesthetics, 
anestesia e rianimazione, 
anesthésie-réanimation, 
aneschesie, 
anaesthetics, 
cxvcx1crSrimoÂ.oyícx, ( *) 
anestesiología y reanimación, (**) 
anestesiologia; (**) 

Chirurgie, 
chirurgie - heelkunde, 
kirurgi eller kirurgiske sygdomme, 
chirurgie générale, 
general surgery, 
chirurgia generale, 
chirurgie générale, . 

(•) Texto de acordo com as alterações·'introduzidas pelo Acto de Adesão da Grécia. 
( .. ) Texto de acordo com as alterações �troduz\das pelo Acto de Adesão da Espanha e de Portugal. 
( .. •) Texto de acordo com as alterações mtroduz1das pela Directiva 82/76/CEE. 
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Países Baixos: 
Reino Unido: 
Grécia: 
Espanha: 
Portugal: 

neurocirurgia: 

Alemanha: 
Bélgica: 
Dinamarca: 

França: 
Irlanda: 
Itália: 
Luxemburgo: 
Países Baixos: 
Reino Unido: 
Grécia: 
Espanha: 
Portugal: 

heelkunde, 
general surgery, 
XEtpoupyt icfJ, ( *) 
cirugía general,(**) 
cirurgia geral;(**) 

Neurochirurgie, 
neurochirurgie - neurochirurgie, 
neurokirurgi eller kirurgiske 
nervesygdomme, 
neurochirurgie, 
neurological surgery, 
neurochirurgia, 
neurochirurgie, 
neurochirurgie, 
neurological surgery; 
vwpoxetpoupyticfJ, (*) 
neurocírugía, (**) 
neurocirurgia;(**) 

... sinecologia e obstetríci_a: 

Alemanha: Frauénheilkunde und Geburtshilfe, 
Bélgica: gynécologie-obstétrique/ 

gynecologie-verloskunde,( • * *) 
Dinamarca: gynaecologi og obstetrik eller 

kvindesygdomme of fodselshja:lp, 
- França: gynécologie-obstétrique·, (***) 

Irlanda:
lt.Hia:
Luxemburgo:
Países Baixos:
Reino Unido:
Grécia:
Espanha:
Portugal:

medicina interna: 

Alemanha: 
. Bélgica: 

Dinamarca: 

França: 
Irlanda: 
Itália: 
Luxemburgo: 
Países Baixos: 
Reino Unido: 

1 Grécia: 

obstetrics and gynaecology, 
ostetricia e ginecologia, 
gynécologie-obstétrique, 
verloskunde en gynaecologie, 
obstetrics and gynaecology, 
µmeunicfJ - yuvexticoÂ.oyícx,(*) 
obstetrícia y ginecologia,(**) 
ginecologia e obstetrícia;(**) 

Innere Medizin, 
médecine interne - inwendige 
geneeskunde, 
intern meJicin ellcr mcJicinske 
sygdomme 
médecine interne, 
general (internai) medicine, 
medicina interna, 
maladies internes, 
inweiidige geneeskunde, 
general medicine, 
ncxSoÃ.oyícx , ( *) 

l'spanha: 

Portugal: 

oftalmologia: 

Alemanha: 
Bélgica: 
Dinamarca: 
França: 
Irlanda: 
Itália: 
Luxemburgo: 
Países Baixos: 
Reino Unido: 
Grécia: 
r.spanha:
Portugal:

m.:di.:ina inlérna, (**) 

mnli.:ina i11l.:r 11;1;(**) 

Augenheilkunde, 
ophtalmologie - ophtalmologie, 
oftalmologi eller ojensygdomme, 
ophtalmologie, 
ophtalmology, 
oculistica, 
ophtalmologie, 
oogheelkunde, 
ophtalmology, 
o<j>ScxÃ.µoÂ.oyícx. (*) 
ortalmologia, (**) 
oftalmologia;(**) 

otorrinolaringologia: 

Alemanha: Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, (***) 
Bélgica: oto-rhino-laryngologie/ 

Dinamarca: 

França: 
Irlanda: 
Itália: 
Luxemburgo: 
Países Baixos: 
Reino Unido: 
Grécia: 
Espanha: 
Portugal: 

pediatria: 

Alemanha: 
Bélgica: 
Di,namarca: 
França: 
Irlanda: 
Itália: 
Luxemburgo: 
Países Baixos: 
Reino Unido: 

iGrécia: 
jEspanha: 
Portugal: 

pneumologia: 

Alemanha: 
Bélgica: 

otorhinolaryngo logie,(***) 
oto-rhino-laryngologie eller 
0re-na:se-halssygdomme, 
oto-rhino-laryngologie, 
otolaryngology, 
otorinolaringoiàtria, 
oto-rhino-laryngologie, 
keel-, neus- en oorheelkunde, 
otolaryngology, 
oot0ptvoÂ.cxpuyyoÂ.oyícx, (*)

otorrinolaringologia,(**) 
otorrinolaringologia;(**) 

Kinderheilkunde, 
pédiatrie / kindergeneeskunde ,(* **) 
pa:diatrie eller b0rnesygdomme, 
pédiatrie, 
paediatrics, 
pediatria, 
pédiatrie, 
kindergeneeskunde, 
paediatrics, 
1text1itcx1:pticfJ, (*) 
pediatria y sus úreas especificas, ( **) 
pediatria;(**) 

Lungen- und Bronchialheilkunde, 
pneumologie - pneumologie, 

(*) Texto de acordo com as alterações introduzidas pe10 Acto de Adesão da Grécia. 
(**) Texto de acordo com as alterações introduzidas pelo Acto de Adesão da Espanha e de Portugal. 
(***) Texto de acordo com as alterações introduzidas pela Directiva 82/76/CEE. 
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Dinamarca: 
França: 
Irlanda: 
Itália: 

Luxemburgo: 
Países Baixos: 
Reino Unido: 
Grécia: 

Espanha: 
Portugal: 

urologia: 

Alemanha: 
Bélgica: 
Dinamarca: 

França: 
Irlanda: 
Itália: 

_Luxemburgo: 
Países Baixos: 
Reino Unido: 
Grécia: 

Espanha: 
Portugal: 

ortopedia: 

Alemanha: 
Bélgica: 
Dinamarca: 
França: 
Irlanda: 
Itália: 
Luxemburgo: 
Países Baixos: 
Reino Unido: 
Grécia: 

Espanha: 

Portugal: 

�edicinske lungesygdomme, 
pneumo-phtisiologie, 
respiratory medicine, 
tisiologia e malattie dell'apparato 
respiratorio, 
pneumo-phcisiologie, 
siekten der luchtwegen, 
respiratory medicine, 
<jmµc,:noÂ.oyíc,:-nveuµovoÂ.oyíc,:, ( *) 
neumologia, (**) 
pneumologia;(**) 

Urologie, 
urologie - urologie, 
urologi eller urinvejenes kirurgiske · 
sygdomme, 
urologie, 
urology, 
urologia, 
urologie·, 
urologie, 
urology, 
oupoÂ.oyíc,:, (*) 
urologia,(**) 
urologia;(**) 

Orthopãdie, 
orthopédie - orthopedie, 
orthopa:disk kirurgi, 
orthopédie, 
orthopedic surgery, 
ortopedia e traumatologia, 
orthopédie, 
orthopedie, 
orthopaedic surgery, 
opSonel>l 1efi, ( *) 
traumatologia y cirugia orto
pédica,(**) 
ortopedia ;(**) 

CAPITULO IV 

DIPLOMAS, CERTIFICADOS E OUTROS TlTULOS DE 
MÉDICO ESPECIALISTA PRÓPRIOS A DOIS OU V ÃRIOS 

ESTADOS-MEMBROS 

Artigo 6? 

Os Estados-membros em que existam disposições legislati
vas, regulamentares e administrativas sobre a matéria, 
reconhecerão os diplomas, certificados e outros títulos de 
médico especialista referidos no artigo 7? concedidos aos 
nacionais dos Estados-membros pelos outros Estados-mem
bros nos termos do disposto nos artigos 2?, 3?, 5? e 8? da 
Directiva 75/363/CEE conferindo-lhes o mesmo efeito, no 
seu território, que o conferido aos diplomas, certificados e 
outros títulos que eles próprios concedem. 

Artigo 7? 

1. Os diplomas, certificados e outros títulos referidos no
artigo 6? são os que, concedidos pelas autoridades ou pelos
organismos competentes indicados no n? 2 do artigo 5?
correspondem, para a formação especializada em causa, às
denominações enumeradas no n? 2 do presente artigo,
relativamente aos Estados-membros onde tal formação
existe.

2. As denominações em vigor nos Estados-membros,
correspondentes às formações especializadas em causa, são
as seguintes:

patologia clfnica: 

Bélgica: 
França: 
Itália: 
Espanha: 
Portugal: 

· biologie clinique klinische biologie,
biologie médicale,
patologia diagnostica di laboratorio,
análisis clínicos,(**)
patologia clínica;(**)

hematologia biológica: 

Dinamarca: klinisk blodtypeserologi, 
Luxemburgo: hématologie biologique, 
Portugal: hematologia clínica; (**) 

microbiologia-bacteriologia: 

Alemanha: 

Dinamarca: 
Irlanda: 
Itália: 
Luxemburgo: 

Mikrobiologie und Infektionsepi
demiologie, (**) 
kliriisk mikrobiologi, 
microbiology, 
microbiologia, 
microbiologie, 

(•) Texto de acordo com as alterações introduzidas pelo Acto de Adesão da Grécia. 
( .. ) Texto de acordo com as alterações introduzidas pelo Acto de Adesão da Espanha e de Portugal. 

_
( ... ) Texto de acordo com as alterações introduzidas pela Directiva 82/76/CEE. 
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Países Baixos: 
Reino Unido: 
Grécia: 
Espanha: 

medische microbiologie, ( *) 
medical microbiology, 
µucp0Pto11.oyio:, (**) 
microbiologia ·y parasitologia; (***) 

anatomia patológica: 

Alemanha: 
Dinamarca: 

França: 
Irlanda: 
Itália: 
Luxemburgo: 
Países Baixos: 
Reino Unido: 
Grécia: 
Espanha: 
Portugal: 

química biológica: 

Dinamarca: 
Irlanda: 
Luxemburgo: 
Países Baixos: 
Reino Unido: 
Espanha: 

inmunologia: 

Irlanda: 
Reino Unido: 
Espanha: 

cirurgia plástica: 

Bélgica: 

Luxemburgo: 
Países Baixos: 
Reino Unido: 
Grécia: 
Esranha: 
Portugal: 

Pathologie, ( *) 
patologisk anatomi og histologi eller 
vrevsunders0gelse, 
anatomie pathologique, 
morbid anatomy and histopathology, 
anatomia patologica, 
anatomie pathologique, 
pathologische anatomie, 
morbid anatomy and histopathology, 
1to:So11.oyt KTJ o:vo:toµ ia:, ( * *) 
anatomia patológica,(***) 
anatomia patológica;(***) 

klinisk kemi, 
chemical pathology, 
chimie biologiquc, ( *) 
klinische chemie, 
chemical pathology, 
hioquimica clínica;(***) 

clinical immunology, 
immunology; 
immunologia;(***) 

chirurgie plastique - plastische 
heelkunde, 
plastikkirurgi, 
chirurgie plastique et reconstructive, 
plastic surgery, 
chirurgia plastica, 
chirurgie plastique, 
plastische chirurgie, 
plastic surgery, 
1t/\.0:CT'tllCTJ XEtpoupytKfJ,(**) 
cirugia pl.'.istica y reparadora,(***) 
cirurgia plástica;(***) 

cirugia cardio-torácica: 

Bélgica: chirurgie thoracique - heelkunde op de 
thorax, 

Dinamarca: 

França: 
Irlanda: 
Itália: 
Luxemburgo: 
Países Baixos: 
Reino Unido: 
Grécia: 
Esranha: 
Portug.il: 

cirugia pediátrica 

Irlanda: 
Itália: 
Luxemburgo: 
Reino Unido: 
Grécia: 
Espanha: 
Portugal: 

cirurgia vascular: 

Bélgica: 

Itália: 
Luxemburgo: 
l'sranha: 
l'llrtugal: 

cardiologia: 

Bélgica: 
Dinamarca: 

França: 

Irlanda: 
Itália: 
Luxemburgo: 
Países Baixos: 
Reino Unido: 
Grécia: 
Lsr.inha: 
Portug.il: 

gastro entero/ogia: 

Bélgica: 

Dinamarca:· 

França: 
Irlanda: 

(*) Texto de acordo com as alterações introduzida� pela Directiva 82/76/CEE. 

thoraxkirurgi eller brysthulens 
kirurgiske sygdomme, 
chirurgie thoracique, 
thoracic surgery, 
chirurgia toracíca, 
chirurgie thoracique, 
cardio-pulmonale chirurgie, 
thoracic surgery, 
XEtpoupyticfJ Soopo:KOÇ, (**) 
cirugia torácica,(***) 
cirurgia torúcica; (***) 

pediatric surgery, 
chirurgia pediatrica, 
chirurgie pédiatrique, ( *) 
paediatric surgery, 
XElpoupytKT] 1tO:ÍôúlV. 
cirugia redi;1tric.1, 
cirurgia redii1trica; 

chirurgie des vaisseaux 
bloedvatenheelkunde, 
cardio-angio-chirurgia, 
·chirurgie cardio-vasculaire,
:1nginlngía y cirugía vascular,(***)
cirurgia vascul:1r; (**-')

cardiologie - cardiologie, 
cardiologie eller hjerte- og 
kredslobssygdomme, 
cardiologie et médecine des affections 
vasculaires, 
cardiology, 
cardiologia, 
cardiologie et angiologie, 
cardiologie, 
cardio-vascular diseases, 
ICO:pôtoÀ.OyÍo:, (* *) 
cardiologia, ( ***) 
cardiologi.i; (***) 

gastro-entérologie 
gastro enterologie, 
medicinsk gastroenterologi eller 
medicinske mave-tarmsygdomme, 
maladies de l'appareil digestif, 
gastroenterology, 

(**) :Texto de acordo com as alterações introduzidas pelo Acto de Adesão da Grécia. 
(***) Texto de acordo com as alterações introduzidas pelo Acto de Adesão da Espanha e de Portugal. 
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Itália: 

Luxemburgo: 

Palses Baixos; 
Reino Unido: 
Grécia: 
Espanha: 
Portugal: 

reumatologia: 

· Bélgica:
França:
Irlanqa:
Itália:
Luxemburgo:
Países Baixos:
Reino Unido:
Grécia:
Espanha:
Portugàl:

malattie dell'apparato digerente, della 
nutrizione e dei ricambio, 
gastro-entérologie et maladies de la 
nutrition, 
maag- en darmziekten, 
gastroenterology, · 
ycxcrtpEvtepoÂ.oyícx, ( *) 
aparato digestivo,"(**) 
gastro-enterologia;(**) 

rhumatologie - reumatologie 
rhumatologie, 
rheµmatology, 
reumatologia, 
rhumatologie, 
reumatologie, 
rheumatology, 
peuµcxt0Â.oyicx, ( *) 
reumatologia,(**) 
reumatologia;(**) 

imunobemoterapia: 

Irlanda: haematology, 
Itilia:· ematológia, 
Luxemburgo: hémai:ologie, 
Reino Unido: haematology, 
Grécia: mµcxtoÂ.oyicx, (*) 
Espanha: hematologia y hemoterapia, (**). 
Portugal: imunohemoterapia; (**) · 

endocrinologia 

Irlanda: 
Itália: 

- Luxemburgo:
Reino Unido:
Grécia:
Espanha:
Portugal:

fisiatria:

Bélgica:

Dinamarca:
França:

Itália:
· Países .Bajos:
Grécia:
Luxemburgo:

nutrição: 

endocrinology and diabetes mellitus, 
endocrinologia, 
endocrinologie, 
endocrinology and diabetes mellitus, 
EVÓ01Cpt VOÂ.oyicx, ( * j 
endocrinologia y nutrición, ( **) 
endocrinologia-nutrição; (**) 

médicine physique / fysische genees
kunde,( ** *) 
fysiurgi og rehabilitering, 
réeducation et réadaptation 
fonctionnelles, 
fisioterapia, 
revalidatie, 
cj>ucnK'Í'J �cxtptlC'Í'J CX1t01CCX'tlXCJ't(XCfTl, (*) 
rééducauon et réadaptation 
fonctionnelles, ( • **) 

Espanha: 
Portugal: 

�stom4tologia: 

Francia: 
Itália: 
Luxemburgo: 
Espanha: 
Portugal: 

neurologia: 

Alemanha: 
Dinamarca: 

França:_ 
Irlanda: 
Itália: 
Luxemburgo: 
Países Baixos: 
Reino Unido: 
Grécia: 
Espanha: 
Portugal: 

psiquiatria: 

Alemanha: 
Dinamarca: 
França: 
Irlanda: 
Itália: 
Luxemburgo: 
Países Baixos: 
Reino Unido: 
Grécia: 
Espanha: 
Portugal: 

neuropsiquiatria: 

Alemanha: 

Bélgica: 

França: 
Itália: 
Luxemburgo: 
Palses Baixos: 
Grécia: 

rehahilitación, (**) 
fisiatria; (**) 

· .. stomatologie,
odontostomatologia,
stomatologie;
estomatologia, (**)
estomatologia;(**)

Neurologie, 
neuromedicin eller medicinske 
nervesygdomme, 
neurologie, 
neurology, 
neurologia, 
neurologie, 
neurologie, 
neurology; 
NwpoÂ.oyía., · ( * * *) 
neurologia,(**) 
neurologia;(**) 

Psychiatrie 
psykiatri, 
psychiatrie, 
psychiatry, 
psichiatria, 
psychiatrie, 
psychiatrie, 
psychiatry, 
'1-'U'X,lO.tplKT\

1 
'(***) 

psiquitria, (**) 
psiquiatria;(**) 

Nervenheilkunde (Neurologie 
und l Psychiatrie), (***) 
neuropsychiatrie -
neuropsychiatrie, 
neuropsychjatrie, 
neuropsichiatria, 

. neurópsychiatrie, 
zenuw- en zielsziekten, 
veupoÃ.oyicx-lj,uxicxtptic�; ( *) 

(*) Texto de acordo com as alterações introduzidas pelo Acto de Adesão da Grécia. 
( .. ) Texto de acordo com as alterações !ntroduz\das pelo Acto de Adesão da Espanha e de Portugal. 
(***) Texto de acordo com as alterações mtroduz1das pela Directiva 82/76/CEE. 
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dermato11enereologia: 

Alemanha: 
Bélgica: 

Dinamarca: 

França: 
Itália: 
Luxemburgo: 
Países Baixos: 
Grécia: 

Esranha: 

Portugal: 

dermato/'ogia: 

Irlanda: 
Reino Unido: 

11enereologia: 

Irlanda: 
Reino Unido: 

radiologia: 

Alemanha: 
França: 
Itália: 
Luxemburgo: 
Países Baixos: 
Grécia: 

Esranha: 
Portugal: 

radiodiagnóstico: 

Bélgica: 
Dinamarca: 

França: 
Irlanda: 
Países Baixos: 
Reino Unido: 
Grécia: 
Luxemburgo: 
L.::sranha: 
Portugal: 

Dermatologie und Venerologie, 
dermato-vénéréologie -
dermato-venereologie, 
dermato-venerologi eller hud-
og konssygdomme, 
dermato-vénéréologie, 
dermatologia e venerologia, 
dermato-vénéréologie, 
huid- en geslachtsziekten, 
liEpµcxi:oÂ.oyicx - cxq>poliicrt0Â.oyicx, ( *) 
dermatologia médico-quirúrgica 
y venereología,(**) 
dermatovenereologia; (**) 

dermatology, 
dermatology; 

venereology, 
venereology; 

Radiologie, 
radiologie, 
radiologia, 
électroradiologie, 
radiologie, 
CXKtt VOÂ.oyicx - pcxõtOÂ.Oyicx, ( *) 
electroradiología, (**) 
radiologia;(**) 

radiodiagnostic/ rõntgendiagnose, ( * * *) 
diagnostisk radiologie eller rnntgen
undersogelse, 
radiodiagnostic, 
diagnostic radiology, 
radiódiagnostiek, 
diagnostic radiology, 
AKttvo6tayvroanK�, (*) 
radiodiagnostic, (***) 
raJioJiagnóstico, (**) 

radiodiagnóstico; (**) 

radioterapia: 

Bélgica: 

Dinamarca: 

França: 
Irlanda: 
Países Baixos: 
Reino Unido: 
Grécia: 

Luxemburgo: 
hranha: 
Portugal: 

medicina tropical: 

Bélgica: 

Dinamarca: 
Irlanda: 
Itália: 
Reino Unido: 
Portugal: 

pedopsiquiatria: 

Alemanha: 
Dinamarca: 
França: 
Itália: 
Grécia: 

Luxemburgo: 
Portugal: 
Reino Unido: 

geriatria: 

Irlanda: 
Reino Unido: 
Esranha: 

nefrologia: 

Dinamarca: 

Irlanda: 
Itália: 
Reino Unido: 
Grécia: 

Esranha: 
Portugal: 

radio- et radiumthérapie/ 
radio- en radiumtherapie,(***) 
terapeutisk radiologi eller 
str:He-behandling, 
radiothérapie, 
radiotherapy, 
radiothérapie, 
radiotherapy, 
cxKtt voSEpcx1twn KTJ, ( *) 
radiothérapie ,'( * * *) 
0111.:ologia radioll:ri1pica,(**) 
radioterapia;°(**) 

médecine tropicale - tropische 
geneeskunde, 
tropemed ici n, 
tropical medicine, 
medicina tropicale, 
tropical medicine, 
medicina tropical;(**) 

Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
b0rnepsykiatri, 
pédo-psychiatrie, 
. neuropsichiatria infantile, 
1tcxtô01\1UXlCXtplKT), ( *) 
psychiatrie infantilc, (***) 
pedopsiquiatria ,(**) 
child and adolescent psychiatry; ( * * *) 

geriatrics, 
geriatrics, 
geriatría; (**) 

nefrologi eller medicinske 
nyresygdomme, 
nephrology, 
nefrologia, 
renal diseases, 
vEq>poÂ.oyicx.( *) 
nefrologia,(**) 
nefrologia;(**) 

(*) Texto de acordo com as alterações introduzidas pelo Acto de Adesão da Grécia. 
(**) Texto de acordo com as alterações introduzidas pelo Acto de Adesão da Espanha e de Portugal. 
(***) Texto de acordo com as alterações introduzidas pela Directiva 82/76/CEE. 
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doenças infecto-contagiosas: 

Irlanda: 
Itália: 
Reino Unido: 

communicable diseases, 
malattie infecttive, 
communicable deseases; 

medicina comunitária: 

Irlanda: 
Reino Unido: 

farmacologia: 

Alemanha: 
Irlanda: 

Reino Unido: 

Espanha: 

community medicine, 
community medicine; 

Pharmakologie, 
clinical pharmacology and 
therapeutics, 
clinical pharmacology and 
therapeutics, 
larmacología clínica;(**) 

medicina occupacional: 

Irlanda: 
Reino Unido: 

imuno-alergologia: 

Itália: 
Países Baixos: 
Grécia: 
Espanha: 
Portugal: 

occupational medicine, 
occupational medicine; 

allergologia ed immunologia clinica, 
allergologie, 
cxHi-:pyo11.oyícx, ( *)
alergología, (**) 
imuno-alergologia; (**) 

cirugia gastro-intestina/: 

Bélgica: 

Dinamarca: 

Itália: 
Espanha: 

chirurgie abdominale - heelkunde op 
het abdomen, 
kirurgisk gastroenterologie eller kitur
giske mave-tarmsygdomme, 
chirurgia dell'apparato digerente, 
círugía dei aparato digestivo.(**) 

Artigo 8':' 

1. O Estado-membro de acolhimento pode ex1g1r aos
nacionais dos Estados-membros que ·deseíem obter um dos
diplomas, certificados ou outros .títulos de formação de
médico especialista não referidos nos artigos 4'? e 6'? ou que,
ainda que referidos no artigo 6'?, não sejam concedidos num
Estado-membro de origem ou de proveniência, que preen

cham as condições de formação definidas a esse respeito pelas
suas próprias disposições legislativas, regulamentares e

administrativas.

2. Todavia, o Estado-membro de acolhimento ·tomará
em consideração, no todo ou em parte, os períodos de 

formação completados pelos nacionais referidos no n'? 1 e 
comprovados por um diploma, certificado ou outro título de 
formação concedido pelas autoridades competentes do Esta
do-membro de origem ou de proveniência, quando os 
referidos períodos correspondam aos exigidos no Esta
do-membro de acolhimento para a formação especializada 
em causa. 

3. As autoridades ou organismos competentes do Esta
do-membro de acolhimento, após terem verificado o conteú
do e a duração da formação especializada do interessado cóm

base no� diplomas, certificados e outros títulos apresentados,
informá-lo-ão da duração da formação complementar a
efectuar, assim como dos domínios por ela abrangidas.

CAPÍTULO V 

DIREITOS ADQUIRIDOS 

Artigo 9':' 

1. Os Estados-membros reconhecerão como prova sufi
ciente, no que respeita aos nacionais dos Estados-membros
cujos diplomas, certificados e outros títulos não satisfaçam o
conjunto de exigências mínimas de formação previstas no
artigo l '? da Directiva 751363/CEE, os diplomas, certifica
dos e outros títulos de médico concedidos por esses Esta
dos-membros antes da aplicação da Directiva 751363/CEE

acompanhados de um atestado comprovativo de que aqueles
nacionais se dedicaram efectiva e licitamente às actividades
em causa durante, pelo menos, três anos consecutivos dos
cinco anos que precederem a emissão do atestado. ·

2. Os Estados-membros reconhecerão como prova sufi
ciente, no que respeita aos nacionais dos Estados-membros
cujos diplomas, certificados e outros títulos de médico
especialista·não satisfaçam as exigências mínimas de forma
ção previstas nos artigos 2'?, 3'?, 4'? e 5'? da Directiva
75/363/CEE, os diplomas, certificados e outros títulos de 
médico especialista concedidos por esses Estados-membros
antes da aplicação da Directiva 75/363/CEE. Todavia,
podem exigir que aqueles diplomas, certificados e outros
títulos sejam acompanhados de um atestado passado pelas
autoridades ou organismos competentes do Estado-membro
de origem ou de proveniência comprovativo do exercício,
como especialista, da actividade em causa durante um
período equivalente .ao dobro da diferença existente entre o
período de formação especializada do Estado-membro de
origem ou de proveniência e o período mínimo de formação
estabelecido na Directiva 75_/ 363/CEE, quando aqueles não
correspondam ao período mínimo de formação estabelecido
nos artigos 4'? e 5'? da Directiva 75/363/CEE.

(•) Texto de acordo com as alterações introduzidas pelo Acto de Adesão da Grécia. 
(••) Texto de acordo com as alterações introduzidas pelo Acto de Adesão da Espanha e de Portugal· 
(•••) Texto de acordo com as alterações introduzidas pela Directiva 82/76/CEE. 
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Todavia, se no Estado-membro de acolhimento for exigido, 
· antes da aplicação da presente directiva, um período mínimo
de formação inferior ao estabelecido nos artigos 4'? e 5'? da
Directiva 75 / 363/CEE, a diferença mencionada no primei
ro parágrafo só pode ser determinada em função do período
mínimo de formação previsto neste Estado.(*)

3. Os Estados-membros reconhecerão como prova sufi
ciente, no que respeita aos nacionais dos Estados-membros
cujos diplomas, certificados e outros títulos de médico
especialista não correspondam às denominações previstas
nos artigos 5'? e 7'?, os diplomas, certificados e outros títulos
concedidos por esses Estados-membros, acompanhados de
um certificado de equivalência emitido pelas autoridades ou
organismos competentes.

4. Os Estados-membros que, antes da notificação da
presente directiva, hajam revogado as disposições legislati
vas, regulamentares e administrativas relativas à concessão
de diplomas, certificados ,e outros títulos de neuropsiquia
tria, de dermatovenereologia ou de radiologia e tenham
tomado, am�s da notificação da presente directiva, medidas
relativas a direitos adquiridos em benefício dos seus próprios
nacionais reconhecerão aos nacionais dos Estados-membros
o direito de beneficiar dessas mesmas medidas desde que os·
seus diplomas, certificados e outros títulos de neuropsiquia
tria, de dermatovenereologia ou de radiologia preencham as
condições fixadas a esse respeito, quer nos artigos 2'? e 5'? da 
Directiva 75/363/CEE quer no n'? 2 do presente artigo.

CAPÍTULO VI 

USO DO TÍTULO DE FORMAÇÃO 

Artigo 10:' 

1. Sem pre1u1zo do disposto no artigo 18 '?, os Esta
dos-membros de acolhimento velarão por que seja reconhe
cido aos nacionais dos Estados-membros que preencham as
condições fixadas nos artigos 2'?, 4'?, 6'? e 9'? o direito a
usarem o respectivo título legal de formação e, eventualmen
te, a sua abreviatura, do Estado-membro de origem ou de
proveniência, na língua deste Estado. Os Estados-membros
de acolhimento podem exigir que e�se título seja seguido do
nome e local do estabelecimento ou do júri que o conce
deu.

2. Quando o título de formação do Estado-membro de
origem ou de proveniência puder ser confundido, no Esta
do-membro de acolhimento, com qualquer título que exija,
neste Estado, formação complementar não obtida pelo
interessado, o Estado-membro de acolhimento pode exigir

que aquele use o respectivo título de formação do Esta
do-membro de origem ou de proveniên'<:ia em forma adequa
da, a indicar p�lo Estado-membro de acolhimento .. 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES DESTINADAS A FACILITAR O EXERCÍCIO 
EFECTIVO DO DIREITO DE ESTABELECIMENTO E DE 

LIVRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÉDICO 

A. Disposições específicas relativas ao direito de
estabelecimento 

Artigo 11 :' 

1. O Estado-membro de acolhimento que exigir aos seus
nacionais prova de moralidade ou de honorabilidade para o
primeiro acesso a uma das actividades referidas no artigo 1 '?,
aceitará como prova suficiente, para os nacionais dos outros
Estados-membros, um atestado passado por uma autoridade
competente do Estado-membro de origem ou de proveniên
cia comprovativo de que estão preenchidas as condições de
moralidade ou de honorabilidade exigidas neste Esta
do-membro para o acesso à actividade em causa.

2. Quando o Estado-membro de origem ou de proveniên
cia não exigir prova de moralidade ou de honorabilidade
para o primeiro acesso à actividade em causa, o Estado-mem
bro de acolhimento pode exigir aos nacionais do Esta
do-membro de origem ou de proveniência um certificado de
registo criminal ou, na sua falta, documento equivalente
passado por uma autoridade competente do Estado-membro
de origem ou de proveniência.

3. O Estado-membro de acolhimento, se tiver conhe-
cimento de factos graves e concretos ocorridos fora do seu
território, anteriormente ao estabelecimento do interes
sado neste Estado, susceptíveis de, neste mesmo Estado,
terem consequências relativamente ao acesso à actividade
em causa, pode informar desses factos o Estado-membro
de origem ou de proveniência.

O Estado-membro de origem ou de proveniência investi-
-gará a veracidade dos fáctos. As autoridades deste Estado
decidirão da natureza e extensão das investigações a
efectuar, e comunicarão ao Estado-membro de acolhi
mento as medid·as que, em consequência, tomarem
quanto aos atestados ou documentos que tenham passa
do.

Os Estados-membros assegurarão a confidencialidade
das informações comunicadas.(**)

(*) Os n�s 1 e 2 do artigo 9� foram completados pela Directiva 81/1057/CEE (ver ponto 7). 
(**) Número alterado pela Directiva 82/76/CEE. 
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Os Estados-membros assegurarão a confidencialidade das 
ínform;1çücs comunicadas. 

Artigo 12 ':' 

1. Quando, num Estado-membro.de acolhimento, estive
rem em vigor disposições legislativas, regulamentares e
administrativas em matéria de moralidade e de honorabili
dade, incluindo as que prevejam sançoes disciplinares em
caso de falta profissional grave ou de condenação por crime e
relativas ao exercício de uma das actividades referidas no 
artigo 1?, o Estado-membro de origem ou de proveniência
transmitirá ao Estado-membro de acolhimento as informa
ções necessárias respeitantes às medidas ou sanções de
carácter profissional ou administrativo aplicadas ao interes
sado; bem como às sanções penais relacionadas com o
exercício da profissão no Estado-membro de origem ou de 
proveniência.

2. O Estado-membro de acolhimento, se tiver conhe-
cimento de factos graves e concretos ocorridos fora do seu
território, anteriormente ao estabelecimento do interes
sado neste Estado, susceptíveis de, neste mesmo Estado,
terem consequências relativamente ao -exercício da acti
vidade em causa, pode informar desses factos o Esta
do-membro de origem ou de proveniência.

d Estado-membro de origem ou de proveniência investi
gará a veracidade dos factos. As autoridades deste Estado 
decidirão da natureza e extensão das investigações a 
efectuar, e comunicarão ao Estado-membro de acolhi
mento as medidas que, em consequência, tomarem 
quanto às informações comunicadas por força do 
n? l.(*} 

3. Os Estados-membros assegurarão a confidencialidade
das informações transmitidas.

Artigo 13':' 

Quando o Estado-membro de acolhimento exigir aos seus 
nacionais, para o acesso a uma das actividades referidas no 
artigo 1?, ou para o seu exercício·, documento relativo à 
saúde física ou psíquica, tal Estado aceitará como suficiente, 
para o efeito, a apresentação do documento exigido no 
Estado-membro de origem ou de proveniência. 

Quando o Estado-membro de origem ou de proveniência não 
exigir documento daquela natureza para o acesso à activida
de em causa ou para o seu exercício, o Estado-membro de 
acolhimento aceitará, dos nacionais do Estado-membro de 
origem ou de proveniência, um atestado passado por uma 
autoridade competente desse Estado, correspondente aos 
atestados do Estado-membro de acolhimento. 

(*) Número alterado pela Directiva 82/76/CEE. 
( .. ) Artigo acrescentado pela Directiva 82/76/CEE. 
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Artigo 14':' 

Os documentos referidos nos artigos 11?, 12? e 13? não 
podem, aquando da sua apresentação, ter sido emitidos há 
mais de três meses. 

Artigo 15? 

1. O processo para autorizar o acesso do interessado a
uma das actividades referidas no artigo 1?, nos termos dos
artigos 11?, 12 � e 13?, deve ser concluído rapidamente e, o
mais tardar, três meses após a apresentação da documenta
ção completa do interessado, sem prejuízo dos atrasos que
resultam de um eventual recurso introduzido no final daquele
processo.

2. Nos casos referidos no n? 3 do artigo 11? e no n? 2 do
artigo 12?, o pedido de revisão suspende o prazo fixado
n? 1.

O Estado-membro consultado deve dar a sua resposta no 
prazo de três meses. 

Ao receber a resposta, ou decorrido este prazo, o Esta
do-membro de acolhimento dará andamento ao processo 
referido no n? 1.

Artigo 15':' A 

Quando o Estado-membro de acolhimento exigir àos seus 
nacionais um juramento ou uma declaração solene para o 
acesso a uma das actividades referidas no artigo 1?, ou 
para o seu exercício, e no caso de a fórmula de tal 
juramento ou declaração não poder ser utilizada pelos 
nacionais dos outros Estados-membros, o Estado-mem
bro de. acolhimento velará por que seja facultada aos 
interessados uma fórmula adequada e equivalente.(**) 

B. Disposições específicas relativas à prestação de serviços

Artigo 16':' 

1. Quando um Estado-membro exigir aos seus nacionais,
para o acesso a uma das actividades referidas no artigo 1?, ou
para o seu exercício, quer ulna autorização, quer a inscrição
ou filiação numa organização ou organismo profissional, tal
Estado-membro dispensará dessa exigência, em caso de
prestação de serviços, os nacionais dos Estados-membros.

l 



DOSSIER 

O beneficiário efectuará a prestação de serviços com os 
mesmos direitos e obrigações que os nacionais do Esta
do-membro de acolhimento; encontra-se, designadamente, 
sujeito às disposições disciplinares de carácter profissional ou 
administrativo aplicáveis nesse Estado-membro. 

Para o efeito, e em complemento da declaração relativa à 
prestação de serviços referida no n? 2, os Estados-mém
bros podem, tendo em vista permitir a aplicação das 
disposições disciplinares em vigor no seu território, 
prever quer uma inscrição temporária automática, ou 
uma adesão pro forma a uma organização ou organismo 
profissionais, quer um registo, desde que essas inscrições 
não atrasem nem dificultem de qualquer forma a presta
ção de serviços, nem envolvam despesas suplementares 
para o prestador de serviços.(*) 

Quando o Estado-membro de acolhimento tomar uma 
medida nos termos do segundo parágrafo ou tiver conheci

ento de factos que contrariem tais disposições, informará 
ediatamente desses factos o Estado-membro onde se 

encontra estabelecido o interessado. 

2. O Estado-membro de acolhimento pode exigir que o
interessado faça às autoridades competentes uma declaração·
prévia relativa à sua prestação de serviços, no· caso de a
execução de tal prestação implicar uma estada temporária no
seu território.

Em caso de urgência, tal declaração pode ser feita, logo que 
possível, após a prestação de serviços. 

3. Nos termos dos n?s 1 e 2, o Estado-membro de 
acolhimento pode exigir do beneficiário a apresentação de 
um ou mais documentos com as seguintes indicações:

-

a declaração referida no n? 2, 

atestado comprovativo de que o beneficiário exerce 
legalmente as· actividades em causa no Estado-membro 
onde se encontra estabelecido; 

atestado comprovativo de que o beneficiário possui o 
diploma ou os diplomas, certificados ou outros títulos 
exigidos para a prestação de serviços em causa, referidos 
na presente directiva. 

4. O documento ou os documentos referidos no n? 3 não
podem, aquando da sua apresentação, ter sido emitidos há 
mais de três meses.

s·. Quando um Estado-membro privar, no todo ou em 
pane, a título temporário ou definitivo, um dos. seus 

(•) Parágrafo acrescentado pela Directiva 82/76/CEE. 
(••) Artigo 19? revogado pela Directiva 82/76/CEE. 

nacionais ou um nacional de outro Estado-membro estabe
lecido no seu território, da faculdade de exercer qualquer das 
actividades referidas no artigo 1?, assegurará a suspensão ou 
·a revogação, conforme_ os casos, do atestado referido no
segundo.travessão do n? 3.· · 

Artigo 17? · 

Quando, no Estado-membro de acolhimento for necessária a 
inscrição nµm organismo de segurança social de direito 
público para regularizar, com um organismo _segur_ac!or, as 

-comas relativas a actividades exercidas em proveito de 
pessoas iibrangidas por um esquema de segurança social, tal 
Estado-membro dispensará dessii exigência os niicionais dos 
Estados-membros estabelecidos em outro Estado-membro, 
quando se trate de prestação de serviços que implique a 
deslocação do interessado. 

Todavia, o interessado informará previamente, ou em caso 
de urgência posteriormente, aquele organismo, da prestação
de serviços. 

-

C. Disposições comuns ao direito de estabelecimento e à livre.
prestação de serviços 

Artigo 18? 

Quando, no Estado-membro de acolhimento, estiver regula
mentado o uso do título profissional relativo a uma das 
actividades referidas no artigo 1?, os nacionais dos outros 
Estados-membros que preencham as condições fixadas no 
artigo 2? e no n? 1 do artigo 9�, usarão o título profissional 
do Estado-membro de acolhimento que, neste Estado, 
corresponda àquelas condições de formação e utilizarão a 
sua abreviatura. 

o parágrafo anterior é igualmente aplicável ao uso do título
de médico especialista pelas pessoas que preencham as
condições fixadas, respectivamente, nos artigos 4� e 6� e nos
n?s 2, 3 e 4 do artigo 9�.

(**) 

Artigo 20

1. Os Estados-membros tomarão as medid_as necessárias
a fim de permitir que os interessados sejam informados da
legislação sanitária e social, bem como, se for caso disso, da
deontologia do Estado-membro de acolhi�ento.
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Para o efeito, podem criar serviços de informação junto dos 
· quais os interessados possam obter as informações necessá
rias. Tratando-se de estabelecimento, os Estados-membros
de acolhimento podem obrigar os beneficiários a entrar em
contacto com tais serviços.

2. Os Estados-membros podem criar os serviços referidos
no n':' 1 junto das autoridades e organismos competentes, que
designarão no prazo fixado no n':' 1 do artigo 25':'.

3. Se for caso disso, os Estados-membros providenciarão
para que os interessados· adquiram, no seu próprio interesse e
no dos seus pacientes, os conhecimentos da língua necessá
rios ao exercício da actividade profissional no país de
acolhimento.

CAPÍTULO Vlll 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 21? 

Os Estados-membros que exijam aos seus próprios naciónais 
a realização de um estágiCl preparatório para pode�em ser 
convencionados como médicos de uma instituição de seguro 
de doença podem impor a mesma obrigação aos nacionais 
àos outros Estados-membros durante um período de cinco 
anos a contar da notificação da presente directiva. À duração 
do estágio não pode, todavia, exceder seis meses. 

Artigo 22? 

O Estado-membro de acolhimento pode, em caso de dúvida 
justificada, exigir das autoridades competentes de outro 
Estado-membro a confirmação da autenticidade dos diplo
mas, certifi.cados e outros títulos concedidos neste Esta
do-membro e referidos nos capítulos II a V, bem como a 
confirmação do facto de o beneficiário ter cumprido todas as 
condições de formação previstas na Directiva 7 5 / 363 / 
CEE. 

Artigo 23? 

Os Estados-membros designarão, no prazo fixado no n':' 1 do 
artigo 25':', as autoridades e organismos habilitados a 

(') JO n� L 167 de 30.6.1975, p. 19. 
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conceder ou a receber os diplomas, certificados e outros 
títulos, bem como os documentos ou informações· referidos 
na presente directiva e informarão desse facto imediatamente 
os outros Estados-membros e a Comissão. 

Artigo 24? 

A presente directiva é igualmente aplicável aos nacionais dos 
Estados-membros que, nos termos do Regulamento·(CEE) 
n':' 1612/68, exerçam ou venham a exercer, como assalaria
dos, uma das actividades referidas no artigo 1 ':'. 

Artigo 25? 

1. Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias
para darem cumprimento à presente directiva no prazo de
dezoito meses a contar da sua notificação. Desse facto
informarão imediatamente a Comissão ..

2. Os Estados-membros comunicarão à Comissão o texto
das principais disposições de direito' nacional que adaptarem
no domínio regulado pela presente directiva.

Artigo 26? 

Se, num Estado-membro surgirem na aplicação da presente 
directiva, dificuldades graves em certos domínios, a Comis
são examinará tais dificuldades em colaboração com esse 
Estado e solicitará o parecer do Comité de Altos Funcioná
rios da Saúde Pública instituído pela Decisão 7 513651

CEE(1). 

A Comissão submeterá ao Conselho quando necessário 
propostas adequadas. 

Artigo 27? 

Os Estados-membros são destinatários da presente dire 
tiva. 

Feito no Luxemburgo em 16 de Junho de 1975. 

Pelo Conselho 

O Presidente 

R.RYAN
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CABEÇA E PESCOÇO 
ENFERMAGEM ONCOLÓGICA 
FÍGADO, VIAS BILIARES E PÂNCREAS 

CONFERÊNCIAS PLENÁRIAS 
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�enética e Cancro 
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• Mecanismos de metastização
• Avanços da Investigação

do Cancro
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-
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Hepáticas
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• Controle de Qualidade

em Oncologia
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da Mama
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do Útero
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• Cancro inicial do Ovário
• Cancro de Cabeça e Pescoço
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• Leucemias
• Linfomas
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dos Osteossarcomas
• Cancro da Próstata
• Metastização Óssea
• Metastização Pulmonar
• Quimioterapia Neoadjuvante
• Osteopatias em Oncologia
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DOSSIER 

DIRECTIV A DO CONSELHO 

de 16 de Junho de 1975 

que tem por objectivo a coordenação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas 
relativas às actividades de médico ( *) 

(75/363/CEE) 

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade 
Económica Europeia e, nomeadamente, os seus artigos 49':', 
57':', 66';' e 235';', 

Tendo em conta a proposta da Comissão, 

Tendo i;m conta o parecer do Parlamento Europeu('), 

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e 
Social (2), 

Considerándo que, para realizar o reconhecimento mútuo 
dos diplomas, certificados e outros títulos de médico, tal 
como o determina a Directiva 7 5 / 362/ CEE do Conselho, de 
16 de Junho de 1975, que tem por objectivo o reconheci
mento mútuo dos diplomas, certificados e outros títulos de 
médico e que inclui medidas destinadas a facilitar o exercício 
efectivo do direito de estabelecimento e da livre prestação de 
serviços ( 3), a similitude das formações nos Estados-mem
bros permite limitar a coordenação neste domínio à exigência 
do respeito de normas mínimas, deixando aos Estados-mem
bros, quanto ao resto, a liberdade de organizarem o res
pectivo ensino; 

Considerando que, tendo em vista o reconhecimento mútuo 
dos diplomas, certificados e outros títulos de médico espe
cialista e a fim de colocar todos os profissionais nacionais dos 
Estados-membros em plano de igualdade na Comunidade, se 
afigura necessária uma certa coordenação das condições de 
formaçã� do médico especialista; que é conveniente prever, 
para o efeito, critérios mínimos relativos quer ao acesso à 
formação especializada, quer à duração mínima desta, ao seu 
modo de ensino e ao lugar onde deve ser efectuada, bem 
como ao controlo a que deve ier su!>metida; que tais critérios 
só dizem respeito às especialides comuns a todos os Esta
dos-membros ou a dois ou mais Estados-membros; 

Considerando que a coordenação das condições de exercício 
prevista na presente directiva não exclui uma coordenação 
ulterior; 

Considerando que a coordenação prevista na presente 
directiva diz respeito à formação profissional dos médicos; 
que, no que respeita à formação, a maioria dos Esta
dos-membros não faz, actualmente, distinção entre os 
médicos que exercem a sua actividade como assalariados e os 
que a exercem como independentes; que, por essa razão, e 

(1) DO n º C 101 de 4.8.1970, p. 19.
(2) DO nº C 36 de 28.3.1970, p. 19. 
(') DO n º L 167 de 30. 6. 1975, p. 1. 

para favorecer plenamente· a livre circulação dos profissio
nais na Comunidade, se torna necessário alargar ao médico 
assalariado a aplicação da presente directiva, 

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA: 

Artigo 1? 

1. Os Estados-membros farão depender o acesso às 
actividades de médico e o seu exercício da posse de um 
diploma, certificado ou outro título de médico referido no 
artigo 3 ';' da Directiva 7 513621 CEE comprovativo de que o
interessado adquiriu no período total da sua formação:

a) Conhecimentos adequados das ciências em que assenta a
medicina, bem como uma boa compreensão dos métodos
científicos, incluindo princípios da medida das funções
biológicas, da apreciação de factos cientificamente esta
belecidos e da análise de dados;

b) Conhecimentos adequados da estrutura, das funções e
do comportamento dos seres humanos, saudáveis e
doentes, assim como das relações entre o estado de saúde
do ser humano e o seu- ambiente físico e social;

c) Conhecimentos adequados das matérias e das práticas
clínicas que dêem uma visão coerente das doenças
mentais e físicas dos três aspectos da medicina - pre
venção, diagnóstico e terapêutica - bem como da 
reprodução humana;

d) Experiência clínica adequada sob orientação apropriada
em hospitais.

2. Esta formação médica total .inclui, pelo menos, seis
anos de estudos ou 5 500 horas de ensino teórico e prático
ministrados numa universidade ou sob a orientação de uma
universidade.

3. A admissão a esta formação está sujeita à posse de um 
diploma ou certificado que dê acesso, relativamente aos 
estudos em causa, aos estabelecimentos universitários de um 
Estado-membro.

4. Para os interessados que tenham iniciado os estudos
antes de 1 de Janeiro de 1972, a formação indicada no n':' 2
pode incluir uma formação prática de nível universitáriq de 
seis meses efectuada a tempo inteiro sob o controlo das
autoridades competentes.

(•) Texto de acordo com as alterações introduzidas pela Directiva 82/76/CEE (JO das Comunidades Europeias L 43 de 15.2.1982, p. 21 ). 
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5. A presente directiva não prejudica a possibilidade de os
Estados-membros permitirem no seu território, de acordo
com a sua regulamentação própria, o acesso às actividades de
médico e o seu exercício aos titulares de diplomas, certifica
dos ou outros títulos que não tenham sido obtidos num
Estado-membro.

Artigo 2? 

1. Os Estados-membros velarão por que a formação que
conduz à obtenção de um diploma, certificado ou outro
titulo de médico especialista satisfaça, pelo menos, as
seguintes condições:

a) Pressuponha a realização completa e com êxito de seis
anos de estudos, no âmbito do ciclo de formação referido
no artigo 1 ':';

b) Inclua um ensino teórico e prático;

c) Seja efectuada a tempo inteiro e sob o controlo das i
autoridades ou organismos competentes, nos ter
mos do ponto 1 do Anexo,(*)(**)

d) Seja efectuada num centro universitário, num centro
hospitalar universitário ou, se foi caso disso, em estabe
lecimento de cuidados de saúde reconhecido para o efeito
pelas autoridades ou organismos competentes; ·

e) Inclua uma participação pessoal do médico candidato a
especialista na actividade e nas responsabilidades dos
serviços em causa.

2. Os Estados-membros farão depender a concessão de
um diploma, certificado ou outro titulo de médico especia
lista da posse de um dos diplomas, certificados ou outros
títulos de médico referidos no artigo 1 ':'.

3. Os Estados-membros designarão, no prazo fixado no
artigo 7':', as autoridades ou orgqnismos competentes para a
concessão dos diplomas, certificados e outros títulos referi
dos no n':' 1. 

Artigo 3? 

1. Sem prejuízo do princípio da formação a tempo
. inteiro enunciado no n':' 1, alínea c), do artigo 2':',
enquanto não forem tomadas pelo Conselho as decisões
nos termos do n':' 3, os Estados-membros podem autori
zar uma formação especializada a tempo parcial, nas
condições aprovadas pelas autoridades nacionais compe
tentes quando, por razões individuais justificadas, não
seja possível uma formação a tempo inteiro.

2. A formação a tempo parcial deve ser dispensada em
conformidade com o ponto 2 do anexo e ser de um nível
qualitativamente equivalente à formação a tempo inteiro.

Este nível não pode ser comprometido nem pelo facto de 
se tratar de formação a tempo parcial, nem pelo exercício 
de uma actividade profissional remunerada, a título 
privado. 

A duração total da formação especializada não pode ser 
reduzida pelo facto de ser efectuada a tempo parcial. 

3. O mais tardar até 25 de Janeiro de 1989, e à luz de
um reexame da situação, sob proposta da Comissão, e
tendo em conta que a possibilidade de formação a tempo
parcial deve continuar a existir em determinadas circuns
tâncias, a examinar <;spêcialidade por especialidade, o
Conselho decidirá se ·as disposições dos n':'s 1 e 2 devem
ser mantidas ou alteradas.(*.**) 

Artigo 4? 

Os Estados-membros velarão por que os períodos mínimo 
de duração das formações especializadas a seguir referida 
não sejam inferiores às seguintes: 

, 

1 ':' grupo: 
cirurgia geral 

}
neurocirurgia 
medicina interna 
urologia 
ortopedia 

5 anos 

2':' grupo: 
ginecologia-obstetrícia 

Jpediatria 
pneumologia 

4 anos 

3':' grupo: 
anestesilogia 

-�

}oftalmologia 
otorrinolaringologia 

3 anos 

Artigo 5? 

Os Estados-membros, em_que existam disposições legislati
vas, regulamentares e administrativas sobre a matéria, 
velarão por que os períodos mínimos de duração das 
formações especializadas a seguir referidas não sejam infe
riores às seguintes: 

1 ':' grupo: 
cirurgia plástica 
cin!rgia cardio�torácica 
cirurgia vascular 
neuropsiquiatria 
cirurgia pediátrica 
cirurgia gastro-intestinal 

5 anos 

(*) 
(**) 

Alínea substituída pela Directiva 82/76/CEE. 
Os direitos dos interessados relativos ao periodo anterior a 1 de Janeiro de 1983 são regidos pelo presente artigo da directiva, na sua versão 
de 16 de Junho de 1975. 

(***) Artigo substituido pela Directiva 82/76/CEE. 
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2'? grupo: 
cardiologia 
gastro-enterologia 
neurologia 
reumatologia 
psiquiatria 
patologia clínica 
radiologia 
radiodiagnóstico 
radioterapia 
medicina tropical 
farmacologia 
pedopsiquiatria 
microbiologia-bacteriologia 4 anos 

anatomia patológica 
medicina ocupacional 
química biológica 
imunologia 
dermatologia 
venereologia 
geriatria 
nefrología 
doenças infecto-contagiosas 
medicina comunitária 
hematologia biológica 

3'? grupo: 
imunohemoterapia 

}
endocrinologia 
fisiatria 
estomatologia 
dermatovenereologia 
imuno-alergologia 

3 anos 

Artigo 6? 

A presente directiva é igualmente aplicável aos nacionais dos 
Estados-membros que, nos termos do Regulamento (CEE) 
n'? 1612/68 do Conselho, de 15 de Outubro de 1968, 
relativo à livre circulação dos trabalhadores na Comunida
de ( 1), exerçam ou venham a exercer, como assalariados, 
uma das actividades referidas no artigo 1 '? da Directiva 
75/362/CEE. 

Artigo 7? 

A título transitório, e em derrogação do disposto no n '? 1, 
alínea c), do artigo 2'? e no artigo 3'?, os Estados-mem
bros cujas disposições legislativas, regulamentares e 
administrativ-as prev_ej_aJ11 um modo de formação especia� 
lizada a tempo parcial, no momento da notificação das 
Directivas 75/362/CEE e 75/363/CEE, podem conti
nuar a aplicar tais disposições aos candidatos que iniciem 
a formação de especialistas até 31 de Dezembro de 
1983. 

Os Estados-membros de acolhimento ficam autorizados a 
exigir dos beneficiários referidos no parágrafo anterior 
que os seus diplomas, certificados e outros títulos sejam 

acompanhados de um atestado comprovativo de que se 
dedicaram efectiva e licitamente, na qualidade de médicos 
especialistas, à actividade em causa, durante, pelo menos, 
três anos consecutivos dos cinco anos que precederam a 
emissão do atestado.(*) (**) 

Artigo 8? 

A título transitório, e em derrogação do n'? 2 do arti- . 
go 2'?: 

a) No que diz respeito ao Luxemburgo e apenas quanto aos
diplomas luxemburgueses referidos na Lei de 1939

· relativa ao reconhecimento de graus académicos e uni
versitários, a concessão do certificado de médico espe
cialista fica unicamente dependente da posse do diploma
de .doutor em medicina, cirurgia e partos pelo Júri de 
Exame de Estado luxemburguês;

b) No que diz respeito à Dinamarca e apenas quanto aos
diplomas legais de doutor em medicina concedidos pela
ía..:ulJ,1Jc: Jc: 1111:J1.:111j Jc: un .. u111�ca1J,.Jc Jm,.111.U<jU
sa, em conformiJaJi: com o Decreto Jo Mmi�iro Jo
Interior, de 14 de Maio de 1970, a concessão do 1i1ulo de
médico especialista fica unicamente dependente da posse
de tais diplomas.

Os diplomas referidos nas alíneas a) e b) podem ser 
concedidos aos candidatos, cuja formação tenha começado 
antes de decorrido o ptazo fixado no n'? 1 do artigo 9'?. 

Artigo 9? 

1. Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias
para darem cumprimento à presente directiva no prazo de
dezoito meses a contar da sua notificação. Desse facto
informarão imediatamente a· Comissão.

2. · Os Estados-membros comunicarão à Comissãó o texto
das principais disposições de direito nacional que adaptarem
no domínio regulado pela presente directiva.

Artigo 10? 

Se num Estado-membro surgirem, na aplicação da present 
directiva, graves dificuldades, em certos domínios, a Comis
são examinará tais dificuldades em colaboração com esse 
Estado e solicitará o parecer do Comité de Altos Funcioná
rios da Saúde Pública, instituído- pela Decisão 7 513651

CEE ( 1). 

A Comissão submeterá ao Conselho, quando necessário, 
propostas adequadas. 

Artigo 11? -

Os Estados-membros são destinatários da presente direc
tiva. 

Feito no Luxemburgo em 16 de Junho de 1975. 

Pelo Conselho 

O Presidente

R.RYAN

(') JO n� L 257 d� 19. 10. 19611, P· 1.. ( 1) JO n� L 167 de 30.6.1975, p. 19.
(*) Artigo substituldo pela Diiectiva 82/76/CEE. 
(**) Os direitos dos interessados relativos ao período anterior a 1 de Janeiro de 1983 são regidos pelo presente artigo da directiva, na sua versão 

de 16 de Junho de 1975-
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