FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR
ANO LETIVO DE 2021-2022
CURSO DE LICENCIATURA EM PODOLOGIA

Unidade curricular:
Medicina Podiátrica
Curricular Unit:
Podiatric Medicine

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres);
Ter a capacidade de decidir qual o meio complementar de diagnóstico a solicitar em cada uma das situações de
patologia sistémica, permitindo-lhe ainda estabelecer um plano de tratamento podológico e realizar uma correcta
orientação do doente para o seguimento da patologia sistémica.
Avaliar as principais doenças sistémicas que afectam o membro inferior e relacionar todo o seu contexto de doença
de forma a estabelecer um correcto diagnóstico neste âmbito.nal tipo tapping ou starping de acordo com a
patologia existente.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres)
Having the ability to decide what additional means of diagnosis to be addressed in each of the situations
of systemic pathology, allowing you to also establish a treatment plan and perform podiatric correct
orientation of the patient to follow the systemic pathology.
Evaluate the major systemic diseases affecting the lower limb and relate its context of disease in order to
establish a correct diagnosis in this field.

Conteúdos programáticos (1000 carateres):
Síndromes dermatológicos com repercussões no pé e membro inferior
Patofisiologia cardiovascular
- Hipertensão
- Doença Isquemica do coração
- Insuficiência cardíaca
- Endocardites bacterianas
- Medicação cardíaca e a Podologia
- Podologia Cirúrgica no paciente cardíaco
Patologia Vascular
Patologia Reumática
Endocrinologia
- Patologia Renal e implicações em Podiatria
Patologia pulmonar e manifestações patológicas em Podiatria
Oncologia
Pé Paramiloidótico.
Syllabus (1000 caracteres)
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Dermatological syndromes affecting the foot and lower limb
Cardiovascular Pathophysiology
- Hypertension
- Ischemic heart disease
- Heart Failure
- Bacterial endocarditis
- Heart medication and Podiatry
- Podiatry Surgical cardiac patient in
Vascular Pathology
Rheumatic Pathology
Endocrinology
- Renal Pathology and implications for podiatry
Pulmonary pathology and pathological manifestations in Podiatry
Oncology
Foot Paramiloidótico

Referências bibliográficas (máximo três títulos):
Mooney, Jean. (2009).Illustrated Dictionary of Poiatry and Foot Science. Churchill Livingstone
Warren, S. Joseph. (2002). Handbook of Lower Extremity Infections (2 edition).Publisher: Churchill Livingstone;
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