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Unidade de Curricular Optativa 
 

Designação da Unidade Curricular: Cirurgia Plástica e Reconstrutiva  

 

Ano letivo de 2020/2021 

 

Tipologia da Unidade Curricular 

 

 
 

Palavras chave: Cirurgia - Plástica - Contacto - Ensino - Tutorial 

 

 

Esta Unidade Curricular pode ser frequentada por estudantes do 5º ano 

 

Breve descrição da Unidade Curricular 
 

Será uma unidade curricular a ser administrada no final do curso e muito dirigida para aspetos práticos 

da patologia que se pretende abordar para que o futuro médico possa com facilidade reconhecer as 

situações clínicas, avaliar da necessidade de intervenção de Cirurgia Plástica e encaminhar o doente 

da forma mais adequada com ou em medidas imediatas que se imponham.  

Pretendendo-se que o aluno seja capaz de identificar o âmbito de atuação da cirurgia Plástica, 

identificar as principais situações nomeadamente no que se refere à patologia aguda da mão e face 

bem como sugerir as principais medidas terapêuticas. O mesmo princípio se aplica ao capítulo das 

queimaduras. Outros capítulos onde se pretende que o aluno venha a saber identificar a principal 

patologia são os capítulos dos tumores cutâneos e malformações da face e mão. 
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Equipa docente 

 

Responsáveis: Prof. Doutor Manuel Caneiro e Prof. Dr. Vitor Fernandes  

O serviço docente será assegurado por especialistas e internos da Especialidade do Serviço 

de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva do Centro Hospitalar Norte. 

Conteúdo programático 

Introdução histórica à Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética 

Traumatologia das partes moles (feridas e lesões associadas) 

Conceitos de enxerto e retalho e suas aplicações 

Conceito de microcirurgia e sua aplicação 

Tumores cutâneos 

Lesões traumáticas agudas da mão e membro superior 

Outra patologia da mão 

Lesões traumáticas agudas da face 

Outra patologia face  

Malformações congénitas da mão 

Malformações congénitas da face e crânio 

Reconstrução mamária 

Queimaduras 

Cirurgia estética 

 

Metodologia de ensino 

Em virtude de se tratar de uma unidade curricular relativamente compacta em termos temporais 
com um número limitado de horas de contacto procurar-se-á de forma estruturada e sequencial 
introduzir os conceitos mais importantes dos conteúdos programáticos em questão. Trata-se de um 
conteúdo programático muito ilustrável em termos iconográficos pelo que as horas de contacto 
serão suportadas por apresentação de doentes e por ilustração de casos clínicos concretos com 
fotografias pré operatórias, intraoperatórias e pós operatórias. Durante a frequência da disciplina os 
alunos acompanharão os orientadores que lhe estão referenciados na atividade de consulta, 
enfermaria, bloco operatório e serviço de urgência de forma a proporcionar um contacto alargado 
com as diferentes atividades da especialidade. Adicionalmente e será promovido contacto com a 
unidade de queimados nas suas diferentes vertentes.  

 

 

Bibliografia 

Será indicado apenas uma referência a título de consulta pois trata-se de uma especialidade muito 
vasta em que os objetivos de aprendizagem dependerão na totalidade da atividade letiva. 
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Peter C Neligan. Plastic Surgery, 3rd Edition, 2013. 

 

Local onde as atividades irão decorrer 

Serviço de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva do CHLN incluindo consulta, enfermaria, bloco 

operatório, Unidade de Queimados, Serviço de Urgência.  

 

Carga horária de contacto, duração e distribuição ao longo do ano letivo 

30h de contacto e 54h de estudo 

 

 

Critérios de avaliação 
 

Parâmetros de Avaliação Transversal a 

todas as optativas 

Níveis da Escala 

 
Participação / interesse / envolvimento 

/capacidade de sugerir melhorias 

0 a 2,5 valores    

Reflexão crítica escrita sobre a optativa    0 a 2,5 valores    

Assiduidade/pontualidade para além da 

assiduidade obrigatória definida no 

regulamento 

0 a 2,5 valores    

Conduta apropriada ao contexto de ensino  0 a 2,5 valores 

Total 10 valores 

 

Matriz de avaliação específica da 

optativa  

Níveis da Escala 

Exame objetivo de mão traumática e 

principais condutas clínicas 

0 a 2,5 valores    

Exame objetivo de face traumática e 

principais condutas clínicas 

0 a 2,5 valores    

Exame objetivo de doente queimado e 

principais condutas clínicas 

0 a 2,5 valores    

Exame objetivo de mama e principais 

condutas clínicas 

0 a 2,5 valores 

Total 10 valores 

A classificação final será de 0 a 20 valores atribuída pelos responsáveis da optativa ouvido o tutor 

respetivo e tendo em conta os parâmetros atrás referidos.   
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Creditação a atribuir: 3 ECTS 

 

Tipologia Carga horária ECTS 

Práticas clínicas tutorais 30h contacto + 54h estudo 3 

 


