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Júlio António Guimarães Cabrita Matias, natural de Cascais (1972), licenciado em Medicina pela Univer-
sidade de Coimbra (1990-96 com a média final de 16 valores) com a cédula profissional No 36935. 
Especialista em Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética (1999-2004 no Hospital de Egas Moniz) 
após a realização de Provas Públicas (Classificação final de 19,5 valores – Decreto Lei No141 – 25 
de Julho 2005 II Série 10/39).

Colocado desde 1999 no Serviço de Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Maxilo-Facial do Centro Hospi-
talar de Lisboa Ocidental (C.H.L.O.), onde ocupa atualmente uma vaga de Assistente Hospitalar Grad-
uado. As funções hospitalares estão divididas entre o Hospital de Egas Moniz e Hospital de São 
Francisco Xavier. A atividade de clínica privada está centralizada na Nova Corporação Dermostética 
como director clínico e no Hospital St. Louis também como Diretor Clínico da Instituição desde 2012. 
Pertence à Direção da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Plástica Reconstrutiva e Estética na 
posição de Vice-Presidente – Biénio 2018-2019 (foi Tesoureiro de 2011 a 2017). Pertence à Direção 
do Colégio da Especialidade para o triénio 2017-2019.

SPCPRE – Sociedade Portuguesa de Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética www.spcpre.org
SCM – Sociedade de Ciências Médicas www.scmed.pt
ISAPS – International Society for Aesthetic Plastic Surgery www.isaps.org
GMC UK – General Medical Council of United Kingdom www.gmc-uk.org
EBOPRAS – “European Board Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery” [após realizar Provas 
Internacionais no Porto www.ebopras.org – entrando nos Diplomates no ano 2004]

Na componente científica regista-se 35 cursos internacionais (+9 nacionais) e apresentação de 9 
trabalhos como autor em congressos internacionais (+38 como coautor) e 30 trabalhos como 
autor em reuniões nacionais (+47 como coautor) no contexto da especialidade. Participou direta-
mente na organização de uma Reunião Nacional e Uma Reunião Internacional da Especialidade.

Colaborou na realização de 9 cursos de formação e lecionou como assistente convidado da Facul-
dade de Medicina Dentária de Lisboa (1999 até 2002) na Cadeira de Anatomia Normal.

Na atividade cirúrgica conta-se cerca de 11000 intervenções estando atualmente a atividade privada 
direcionada para a cirurgia estética facial, da mama e contorno corporal. A atividade hospitalar está 
especialmente vocacionada para a cirurgia plástica reconstrutiva da qual destaca-se a cirurgia maxi-
lo-facial, a cirurgia plástica pediátrica e reconstrução mamária.
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