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Nome do Candidato

Perídodo (dd/mm/aaaa)

13/02/2018 (dd/mm/aaaa)
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Enxerto de pele parcial

Enxerto de pele total

Enxerto composto

Retalho fasciocutâneo

Retalho pediculado

Retalho perfurante

Retalho livre

Drenagem de hematoma

Anastomoses microvasculares

Trombectomia e reanastomose de anastome microvascular

Tratamento laser

Implantes e materiais aloplásticos

Expansão tecidular

Ressuscitação de queimados e tratamento médico em Unidade de 

Queimados

Tratamento cirúrgico de lesão por químico, radiação ou elétrica

Tratamento cirúrgico primário em queimadura

Tratamento cirúrgico secundário em queimadura

Cirurgia do tecido linfáticio

Desbridamento

Tratamento de feridas agudas ou crónicas incluindo necroses

Lipoaspiração

Transplantação de enxertos de gordura autólogos

 Log Book - Part 2

Procedimentos básicos

Cirurgião Ajudante

Princípios e procedimentos gerais

Cirurgião Principal

Observador

Normas de preenchimento de procedimentos cirúrgicos: a) cada procedimento, como cirurgião ou ajudante, só deve ser registado uma vez e no capítulo 

adequado; b) Nos casos em que existam duas áreas cirúrgicas distintas de intervenção, p.e. colheita de enxerto ou de retalho, é possível a consideração de dois 

cirurgiões na mesma cirurgia devendo nesses casos o número de cirurgias indicadas ser assinalado com * e em nota de roda pé ser descrita a parte da cirurgia 

efectuada. Assim a título de exemplo no capítulo Princípios e procedimentos gerais se no item retalho livre forem assinaladas 15 cirurgias e a participação 

como cirurgião tiver sido a execução integral de 10 retalhos e levantamento de retalho noutros 5 casos o número de cirurgias deve ser inscrito como "15*" e 

em nota de roda pé deve constar o seguinte "15*: 10 retalhos efectuados integralmente como cirurgião e 5 retalhos como cirurgião de zona dadora".  c) Em 

cirurgias que exijam simetrização, p.e. mamoplastia, não devem ser considerados dois cirurgiões mas apenas um. O mesmo princípio se considera para a 

aplicação de implante na mesma zona anatómica, p.e. expansores. 
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Tratamento primário de fenda palatina e/ou fenda labial

Cirurgia secundária na correção de fenda labial e/ou palatina (inclui 

nariz)

Outros

Correção orelhas aladas

Microtia

Ptose palpebral

Paralisia facial (ex. Síndrome de Mobius)

Procedimentos craniofaciais

Outros

Tratamento de lesões dos tecidos moles

Amputações (orelha, nariz, pálpebras, lábio, sobrancelha, escalpe)

Procedimentos estáticos em paralisia facial
Procedimentos dinâmicos na paralisia facial, incluindo retalhos musculares 

livres

Enxertos de gordura em paralisia facial

Cirurgia palpebral em paralisia facial

Cirurgia palpebral (outras patologias)
Defeitos compostos complexos (orelha, nariz, pálpebra, lábios, sobrancelhas)

Reconstrução de defeitos do couro cabeludo

Fraturas da face

Fraturas do nariz

Resseção de tumores dos tecidos moles

Resseção de tumores ósseos

Resseção de tumores do lábio e do sistema aero-digestivo superior

Reconstrução de defeito com retalho local

Reconstrução de defeito com retalho pediculado

Reconstrução de defeito com retalho livre

Congénito

Trauma 

Neoplásico

Cabeça e Pescoço

Correção de assimetria mamária (incluindo Síndrome de Poland)

Correção de mama tuberosa

Correção de outras anomalias da mama (ex.: amasia, amastia…)

Correção de Pectus excavatum /carinatum

Tratamento cirúrgico de deiscências de esternotomia

Tratamento cirúrgico após ressecção de costela

Tratamento cirúrgico de feridas costais complexas

Reconstrução de defeito com retalho local

Reconstrução de defeito com retalho pediculado

Reconstrução de defeito com retalho livre

Tratamento cirúrgico em cancro da mama

Reconstrução mamária com implantes

Reconstrução mamária com expansor tecidular

Reconstrução mamária com retalho pediculado

Reconstrução mamária com retalho livre

Reconstrução do CAM

Tratamento cirúrgico de gânglio sentinela

Esvaziamento axilar

Resseção e reconstrução em tumores dos tecidos (moles) não-

mamários

Reconstrução da parede torácica

Redução mamária

Ginecomastia

Congénito

Mama

Neoplásicos

Traumatic / Acquired

Outros
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Correção de hipospádias

Correção de epispádias

Tratamento cirúrgico de anomalias do aparelho genital feminino

Reconstrução dos tecidos moles em espinha bífida

Outros

Reconstrução da parede abdominal

Reconstrução dos tecidos moles da região lombar, sagrada e cóxis 

Reconstrução genital

Reconstrução de defeito com retalho local

Reconstrução de defeito com retalho pediculado

Reconstrução de defeito com retalho livre

Tratamento cirúrgico de tumores vulvovaginais

Tratamento cirúrgico de tumores penianos

Reconstrução de pénis e escroto

Tratamento cirúrgico de tumores de tecidos moles

Reconstrução de  defeito com retalho local

Reconstrução de defeito com retalho pediculado

Reconstrução de defeito com retalho livre

Faloplastia

Vaginoplastia

Outros procedimentos na mudança de género

Tratamento cirúrgico da Gangrena de Fournier

Tratamento cirúrgico da doença de Peyronie

Trauma

Congénito

Tronco, Abdómen e Genitais

Neoplásico
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Correção de sindactilia

Correção de polidactilia

Outro

Desbridamento após lesão ou infeção da mão

Reparação de tendão flexor

Reconstrução de tendão flexor incluindo procedimentos Silicone-Rod

Reparação de tendão extensor

Reconstrução de tendão extensor com enxerto

Tenólise

Tenodese

Fixação de fratura/luxação

Reparação de ligamentos ou articulações

Reconstrução da pele e tecidos moles

Enxerto de pele para a mão

Reconstrução dos nervos periféricos incluindo plexo braquial

Descompressão nervosa

Transfer de tendão

Transfer funcional de músculo

Revascularização

Reimplantação

Amputação

Reconstrução de dedo e polegar

Tratamento cirúrgico do síndrome compartimental

Tratamento cirúrgico para a artrose e osteoartrite

Correção da instabilidade do punho incluindo procedimentos 

artroscópicos

Tratamento cirúrgico de linfedema

Reconstrução de  defeito com retalho local

Reconstrução de defeito com retalho pediculado ou regional 

Reconstrução de defeito com retalho livre

Outro

Tratamento cirúrgico de tumores ósseos

Tratamento cirúrgico de tumores dos tecidos moles

Tratamento cirúrgico de gânglios (primário ou recidivado)

Outros Doença de Dupuytren

Congénito Sindactilia/ Polidactilia/ outros

Enxerto de pele no membro inferior

Reconstrução de  defeito com retalho local

Reconstrução de defeito com retalho pediculado ou regional 

Outro

Reconstrução de defeito com retalho livre

Tratamento cirúrgico de lesões tipo desluvamento

Desbridamento de fratura tibial exposta

Reconstrução óssea

Reparação de nervo

Tratamento cirúrgico de linfedema

Tratamento cirúrgico de tumores ósseos

Tratamento cirúrgico de tumores dos tecidos moles

Congénito

Trauma

Neoplásico

Neoplásico

Membro Inferior

Membro superior/ Mão

Trauma
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Tratamento cirúrgico de malformações vasculares

Tratamento cirúrgico de hemangiomas

Tratamento cirúrgico de linfangiomas

Correção de bandas constritivas

Traumatic / Acquired Correção de cicatrizes

Excisão de tumores benignos cutâneos e subcutâneos

Excisão de tumores malignos (espinocelulares, basocelulares, 

melanomas)

Excisão de outros tumores cutâneos ou anexiais

Cirurgia de gânglio sentinela linfático

Esvaziamento ganglionar inguinal

Esvaziamento ganglionar axilar

Esvaziamento ganglionar cervical

Rejuvenescimento facial não-cirúrgico

tratamento laser

Blefaroplastia superior

Blefaroplastia inferior

Ritidectomia facial/cervical

Ritidectomia frontal/supraciliar

Rinoplastia

Otoplastia

Tratamento cirúrgico da alopécia, ex.: transplante capilar

Contorno facial

Implantes  

Lipoplastia incluindo enxrtos de gordura autóloga

Genioplastia

Lipoaspiração

Braquioplastia

Aumento mamário

Mastopexia

Correção de mamilo invertido

Lipoaspiração

Abdominoplastia

Bodylift

Lipoaspiração

Lipodistrofia das coxas

Gluteoplastia

Implantes

Labiaplastia

Vaginoplastia

Cirurgia estética nos genitais masculinos Aumento peniano

Cirurgia estética nos genitais femininos

Membro inferior

Cirurgia Estética

Abdómen

Pele e Anexos

Neoplastic

Mama

Membro superior 

Congénito


