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Trabalho Final de Mestrado 
 

Criação de Banco de Temas/Orientadores 
 

Proposta do Tema Formato do Trabalho Nome Orientador E-mail do Orientador 

Projecto de investigação para estudar 
novos inibidores de RNA binding proteins 
relevantes em cancro. 

Projeto de investigação 
básica 

Gonçalo Bernardes gbernardes@medicina.ulisboa.pt  

Diagnóstico laboratorial de novos vírus 
emergentes: SARS-CoV-2. 

Revisão narrativa Thomas Hanscheid t.hanscheid@medicina.ulisboa.pt 

Diagnóstico da drepanocitose: Um novo 
método para a deteção e enumeração de 
drepanócitos. 

Projeto da investigação 
clínica/básica 

Thomas Hanscheid t.hanscheid@medicina.ulisboa.pt 

Excesso de peso e obesidade (má 
nutrição) aumenta o risco de malária? 

Revisão narrativa Thomas Hanscheid t.hanscheid@medicina.ulisboa.pt 

O ensino da antibioticoterapia – 
perspetiva dos alunos. 

Outro formato / Projeto 
Ensino Médico 

Thomas Hanscheid t.hanscheid@medicina.ulisboa.pt 

Estudo de novos moduladores de células 
estaminais neurais no tratamento da 
esclerose múltipla 

Projeto de investigação 
básica 
 

Sara Xapelli sxapelli@medicina.ulisboa.pt 

Estudo de fármacos para a formação de 
novos neurónios na idade adulta: 
potencial em doenças neurológicas  

Projeto de investigação 
básica 
 

Sara Xapelli sxapelli@medicina.ulisboa.pt 

Neuroanatomia do Núcleo Basalis de 
Meynert 

Estudo laboratorial A Gonçalves Ferreira ajgonfer@medicina.ulisboa.pt 

Efeitos da comunicação médico-doente 
nos resultados em saúde 

Projecto de investigação 
básica / revisão 
sistemática 

Miguel Barbosa mbarbosa@medicina.ulisboa.pt 
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Impacto das competências de 
comunicação clínica na autoeficácia dos 
médicos/estudante de medicina e na 
satisfação e qualidade dos cuidados 

Projecto de investigação 
básica / revisão 
sistemática 

Miguel Barbosa mbarbosa@medicina.ulisboa.pt 

Uso de substâncias para o enhancement 
cognitivo por estudantes universitários 

Projecto de investigação 
básica 

Miguel Barbosa mbarbosa@medicina.ulisboa.pt 

Questões éticas no enhancement 
humano 

Projecto de investigação 
básica 

Miguel Barbosa mbarbosa@medicina.ulisboa.pt 

O processo de luto e fatores 
mediadores: Perante doenças, mortes e 
outras perdas 

Projecto de investigação 
básica / revisão 
sistemática 

Miguel Barbosa mbarbosa@medicina.ulisboa.pt 

Influência dos aspetos psicossociais na 
doença física 

Projecto de investigação 
básica / revisão 
sistemática 

Miguel Barbosa mbarbosa@medicina.ulisboa.pt 

Efeitos da vinculação no 
desenvolvimento humano 

Projecto de investigação 
básica / revisão 
sistemática 

Miguel Barbosa mbarbosa@medicina.ulisboa.pt 

Burnout nos estudantes universitários: 
causas, consequências, fatores 
mediadores e intervenções 

Projecto de investigação 
básica / revisão 
sistemática 

Miguel Barbosa mbarbosa@medicina.ulisboa.pt 

A vivência/ experiência da doença 
(doença a escolher pelo/a aluno/a) 

Revisão narrativa/Outro 
formato 

Brígida Riso 
(orientação/co-orientação) 

brigida.riso@medicina.ulisboa.pt  

Análise de políticas de investigação em 
saúde 

Revisão narrativa/Outro 
formato 

Brígida Riso 
(orientação/co-orientação) 

brigida.riso@medicina.ulisboa.pt 

A perceção dos doentes/utentes sobre a 
participação em investigação 
clínica/biomédica 

Outro formato  Brígida Riso 
(orientação/co-orientação) 

brigida.riso@medicina.ulisboa.pt  

Implicações éticas e sociais (ELSI) da 
genética/genómica em saúde/Medicina 

Revisão narrativa/outro 
formato 

Brígida Riso 
(orientação/co-orientação) 

brigida.riso@medicina.ulisboa.pt  
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Apoio a projetos de investigação ou 
pesquisas que tenham uma componente 
qualitativa – entrevistas individuais, 
entrevistas de grupo, análise 
documental, observação/etnografia 

Outro formato Co-orientação Brígida Riso brigida.riso@medicina.ulisboa.pt  

Tratamento da fístula broncopleural com 
ácido tricloroacético 

Caso clínico/série de 
casos 

Tiago Abreu tiago.abreu@fm.ul.pt 

Papel da ecoendoscopia endobrônquica 
no estadiamento mediastínico do cancro 
do pulmão 

Revisão narrativa Tiago Abreu tiago.abreu@fm.ul.pt 

Impacto do FEV1 no risco de 
pneumotórax pós-biópsia transtorácica 

Projeto de investigação 
clínica 

Tiago Abreu tiago.abreu@fm.ul.pt 

O papel do gene ADBR2 na insuficiência 
cardíaca 

Projeto de investigação 
básica 

Ângela Inácio minacio@medicina.ulisboa.pt 

O papel do gene SLC6A4 na insuficiência 
cardíaca 

Projeto de investigação 
básica 

Ângela Inácio minacio@medicina.ulisboa.pt 

O papel do gene HTR2A na insuficiência 
cardíaca 

Projeto de investigação 
básica 

Ângela Inácio minacio@medicina.ulisboa.pt 

O papel do gene COMT na insuficiência 
cardíaca 

Projeto de investigação 
básica 

Ângela Inácio minacio@medicina.ulisboa.pt 

Interações epistáticas em tumores 
ginecológicos  

Projeto de investigação 
básica 

Ângela Inácio minacio@medicina.ulisboa.pt 

Heads-up surgery in medical training Investigação Clínica David Cordeiro Sousa davidsousa@medicina.ulisboa.pt 

Heads-up surgery in medical training Revisão Narrativa / Sist David Cordeiro Sousa davidsousa@medicina.ulisboa.pt 

Simulated surgery in Ophthalmology 
training 

Revisão Narrativa / Sist David Cordeiro Sousa davidsousa@medicina.ulisboa.pt 

Optical coherence tomography 
angiography applications in neurological 
conditions 

Revisão Narrativa David Cordeiro Sousa davidsousa@medicina.ulisboa.pt 
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Macular Buckling vs Vitrectomy alone in 
macular hole-related retinal detachment 

Revisão Sistemática David Cordeiro Sousa davidsousa@medicina.ulisboa.pt 

Pneumatic Displacement vs Vitrectomy 
in the treatment of submacular 
hemorrhages 

Revisão Sistemática David Cordeiro Sousa davidsousa@medicina.ulisboa.pt 

Artificial intelligence in Ophthalmology – 
state of the art 

Revisão Narrativa David Cordeiro Sousa davidsousa@medicina.ulisboa.pt 

Nanomedicine applications in 
Ophthalmology 

Revisão Narrativa David Cordeiro Sousa davidsousa@medicina.ulisboa.pt 

Light vs Heavy silicone oil in inferior 
retinal detachments 

Revisão Sistemática         
(pending studies 
available) 

David Cordeiro Sousa davidsousa@medicina.ulisboa.pt 

Optical coherence tomography 
angiography in inherited retinal disease 

Revisão Narrativa David Cordeiro Sousa davidsousa@medicina.ulisboa.pt 

Gene therapy vs cell therapy in age-
related macular degeneration 

Revisão Narrativa David Cordeiro Sousa davidsousa@medicina.ulisboa.pt 

10.000 beveled cutter vs standard cutter 
in proliferative diabetic retinopathy 
surgery 

Revisão Narrativa / Sist David Cordeiro Sousa davidsousa@medicina.ulisboa.pt 

Gas vs Silicone oil in proliferative 
diabetic retinopathy surgery 

Revisão Narrativa / Sist David Cordeiro Sousa davidsousa@medicina.ulisboa.pt 

Silicone oil associated maculopathy Revisão Narrativa David Cordeiro Sousa davidsousa@medicina.ulisboa.pt 

Day-1 review post-cataract surgery – is it 
needed? 

Investigação Clínica David Cordeiro Sousa davidsousa@medicina.ulisboa.pt 

Endoscopic vitrectomy surgery Revisão Narrativa David Cordeiro Sousa davidsousa@medicina.ulisboa.pt 

Nighttime noise in medical ward Projeto de investigação 
clínica (prospectivo) 

Mariana Alves marianaalves1@campus.ul.pt 

Nighttime noise in surgical ward Projeto de investigação 
clínica (prospectivo) 

Mariana Alves marianaalves1@campus.ul.pt 
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Nighttime noise in intensive care unit Projeto de investigação 
clínica (prospectivo) 

Mariana Alves marianaalves1@campus.ul.pt 

Hospital dia polivalente – caracterização 
e potencialidades 

Projeto de investigação 
clínica (retrospectivo) 

Mariana Alves marianaalves1@campus.ul.pt 

Aplicabilidade do Guia de Consenso para 
a Prática Clínica sobre Boas Práticas nos 
Cuidados em Fim de Vida 

Projeto de investigação 
clínica (retrospectivo) 

Nayive Gómez 
(co-orientação: Mariana Alves) 

nayibegugo@gmail.com 

Impact of short and long-term sleep 
deprivation 

Revisão narrativa Mariana Alves marianaalves1@campus.ul.pt 

Hiperhomocisteinemia no AVC do jovem Revisão narrativa Mariana Alves marianaalves1@campus.ul.pt 

Hiperhomocisteinemia no AVC do jovem Projeto de investigação 
clínica (retrospectivo) 

Mariana Alves marianaalves1@campus.ul.pt  

Tecnologias em Diabetes - Sistema de 
Monitorização Contínua de Glicose 

Outro formato  Nayive Gómez 
(co-orientação: Mariana Alves) 

nayibegugo@gmail.com 

Prevalência de infeções nosocomiais pré 
e pós pandemia 

Projeto de investigação 
clínica (retrospectivo) 

Nayive Gómez 
(co-orientação: Mariana Alves) 

nayibegugo@gmail.com 

Osteogenesis imperfecta - Genetics and 
Pathophysiology 

Revisão narrativa André Travessa at1@campus.ul.pt 

New advances on the treatment of 
skeletal dysplasias 

Revisão narrativa André Travessa at1@campus.ul.pt 

Resistência aos antimicrobianos em 
Streptococcus pneumoniae 

Revisão narrativa J Melo Cristino melo_cristino@medicina.ulisboa.pt 

Impacto de hemoculturas positivas na 
terapêutica do doente 

Projecto de investigação 
clínica 

J Melo Cristino melo_cristino@medicina.ulisboa.pt 

Robótica na Reabilitação Físico Funcional  Revisão sistemática Michele dos Santos Gomes da 
Rosa 

michelerosa@medicina.ulisboa.pt 

Gestão da doença crónica com uso de 
plataforma Integrada de acesso a dados 

Projeto de investigação  Michele dos Santos Gomes da 
Rosa 

michelerosa@medicina.ulisboa.pt 
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de saúde de pacientes -
Telemedicina/Telemetria 

Uso de app como recursos de 
monitoramento para aderência de 
pacientes nas terapias de doenças 
crónicas 

Revisão Sistemática/ 
Projeto de investigação 
Clínica 

Michele dos Santos Gomes da 
Rosa 

michelerosa@medicina.ulisboa.pt 

Simulação realística no processo de 
formação médica 

Revisão Sistemática/ 
Projeto Ensino Médico 

Michele dos Santos Gomes da 
Rosa 

michelerosa@medicina.ulisboa.pt 

Using VR to help patients envision their 
care 

Revisão Sistemática Michele dos Santos Gomes da 
Rosa 

michelerosa@medicina.ulisboa.pt 

Technology optimization: elevating 
human performance 

Revisão Sistemática Michele dos Santos Gomes da 
Rosa 

michelerosa@medicina.ulisboa.pt 

Innovation Digital Infraestructure in 
Healthcare 

Trabalho Original Michele dos Santos Gomes da 
Rosa 

michelerosa@medicina.ulisboa.pt 

Epilepsia e neuroinflamação – foco na 
cascata de sinalização do inflamassoma 
NLRP3 

Projeto de investigação 
básica 

Prof. Cláudia Valente cvalentecastro@medicina.ulisboa.pt 

Alzheimer’s Disease e neuroinflamação 
– foco na cascata de sinalização do 
inflamassoma NLRP3 

Projeto de investigação 
básica 

Prof. Cláudia Valente cvalentecastro@medicina.ulisboa.pt 

Obesidade e Cancro Ginecológico Revisão Sistemática Maria Clara Bicho mcbicho@medicina.ulisboa.pt 

Associação do HPV e Cancro da 
Orofaringe 

Revisão Sistemática Maria Clara Bicho mcbicho@medicina.ulisboa.pt 

Microbioma Nasofaringeo e Doenças do 
Aparelho Respiratório Superior. 

Revisão narrativa Maria Clara Bicho mcbicho@medicina.ulisboa.pt 

Comparação de dois métodos de 
avaliação da onda de pulso em doentes 
hipertensos 

Projecto de investigação 
clínica 

Carlos Moreira carlos.moreira@medicina.ulisboa.pt 
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Comparação da onda de pulso e pressões 
centrais em doentes com psoríase 

Projecto de investigação 
clínica 

Carlos Moreira carlos.moreira@medicina.ulisboa.pt 

Comparar internamentos antes e 
durante a pandemia numa enfermaria de 
medicina interna 

Projecto de investigação 
clínica 

Carlos Moreira carlos.moreira@medicina.ulisboa.pt 

Abordagem de doentes crónicos- o 
presente e o futuro 

Projecto de investigação 
clínica 

Carlos Moreira carlos.moreira@medicina.ulisboa.pt 

Papel do Polimorfismo da Indoleamina 
2,3-dioxigenase 1 associado ao 
triptofano no Lúpus eritematoso 

Projeto de investigação 
básica 

Prof. Doutora Pilar Quinhones 
Levy 

levyp@medicina.ulisboa.pt 

Equilíbrio inflamatório na suscetibilidade 
e na progressão da Diabetes Mellitus 
para a Doença Cardiovascular  

Projeto de investigação 
básica 

Prof. Doutora Pilar Quinhones 
Levy 

levyp@medicina.ulisboa.pt 

Novos biomarcadores urinários precoces 
de disfunção renal na doença de células 
falciformes 

Revisão narrativa Prof. Doutora Pilar Quinhones 
Levy 

levyp@medicina.ulisboa.pt 

Suscetibilidade Genética para a 
Progressão da Doença Poliquística Renal 
Autossómica Dominante - Eixo Renina-
Angiotensina 

Projeto de investigação 
básica 

Doutora Irina Alho ialho@medicina.ulisboa.pt 

Farmacogenética e farmacogenómica na 
resposta ao tratamento da Psoríase e da 
Artrite Psoriática 

Revisão sistemática Doutora Irina Alho ialho@medicina.ulisboa.pt 

Farmacogenética e farmacogenómica na 
Doença Renal Crónica 

Revisão sistemática Doutora Irina Alho ialho@medicina.ulisboa.pt 

Novel Targeted Therapy in Thyroid 
Cancer 

Revisão narrativa Doutora Ana Luísa Silva analuisasilva@medicina.ulisboa.pt 

Evaluation of the effect of specific 
molecular targets on plasma membrane 

Projeto de investigação 
básica 

Doutora Ana Luísa Silva analuisasilva@medicina.ulisboa.pt 
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abundance and retention of the sodium 
and iodine symporter (NIS): potentiation 
of radioiodine therapy. 

Papel dos indicadores inflamatórios de 
parâmetros de hemograma na 
Insuficiência cardíaca 

Projeto de investigação 
clínica 
 

Alda Pereira da Silva Oliveira aldapsilva@medicina.ulisboa.pt 

Polimorfismo da Ciclo-oxigenase 2 na 
suscetibilidade para a perda de massa 
óssea 

Projeto de investigação 
básica 

Alda Pereira da Silva Oliveira aldapsilva@medicina.ulisboa.pt 

Papel dos índices inflamatórios 
sistémicos do hemograma na obesidade 
e síndroma metabólica 

Revisão narrativa Alda Pereira da Silva Oliveira aldapsilva@medicina.ulisboa.pt 

Efeito de substâncias de origem vegetal 
no processo da aterosclerose: 
mecanismos de ação 

Revisão narrativa Alda Pereira da Silva Oliveira aldapsilva@medicina.ulisboa.pt 

Diferenças étnicas na reação a 
xenobióticos (drogas e alimentos)  

Revisão narrativa Alda Pereira da Silva Oliveira aldapsilva@medicina.ulisboa.pt 

Papel da Vasopressina e das Aquaporinas 
na Patogénese da Psoríase 

Projeto de investigação 
básica 

Professor Doutor Manuel Bicho manuelbicho@medicina.ulisboa.pt 

Da pentosuria de Garrod 1908 à 
progressão para a diabetes mellitus 

Revisão narrativa Professor Doutor Manuel Bicho manuelbicho@medicina.ulisboa.pt 

Papel dos glicosaminoglicanos e da 
matriz extracelular na perda de massa 
óssea 

Revisão narrativa Professor Doutor Manuel Bicho manuelbicho@medicina.ulisboa.pt 

Optic Nerve-Sheath Diameter Cutoff for 
Intracranial Hypertension Diagnosis 

Revisão Sistemática Lia Lucas Neto – Orientador 
David Berhanu – Co-orientador 

lia_neto@yahoo.com 

Doação do Corpo à Ciência Médica e ao 
Ensino – caracterização dos dadores do 
Instituto de Anatomia da FMUL 

Investigação Básica / 
Revisão Narrativa 

Lia Lucas Neto – Orientador 
Pedro Oliveira – Co-orientador 

lia_neto@yahoo.com 

mailto:aldapsilva@medicina.ulisboa.pt


 

Estimulação do gânglio esfenopalatino 
no tratamento do vasoespasmo após 
hemorragia subaracnoideia 

Revisão Sistemática Lia Lucas Neto – Orientador 
David Berhanu – Co-orientador 

lia_neto@yahoo.com 

Combinação da terapêutica 
locorregional e  da imunoterapia no 
tratamento do Carcinoma Hepatocelular 

Outro formato Afonso Gonçalves afonsovieirag@gmail.com 

Contribuição dos métodos de imagem na 
avaliação da Esteato-Hepatite Não-
Alcoólica 

Outro formato Afonso Gonçalves afonsovieirag@gmail.com 

Doação do Corpo à Ciência Médica e ao 
Ensino – caracterização dos dadores do 
Instituto de Anatomia da FMUL  

Investigação Básica / 
Revisão Narrativa  

Lia Lucas Neto – Orientador 
Pedro Oliveira – Co-Orientador 

lia_neto@yahoo.com 

Revisão atualizada dos gânglios linfáticos 
no contexto de tumores da cabeça e do 
pescoço 

Revisão Narrativa Pedro Oliveira – Orientador 
Lia Lucas Neto – Co-orientador 

po1@campus.ul.pt 

Anatomia do Sistema Glinfático  Revisão Sistemática António Gonçalves Ferreira – 
Orientador 
Pedro Oliveira - Co-orientador 

ajgonfer@medicina.ulisboa.pt 

Admissões por hipoglicemia – evolução e 
distribuição nacional 

Outro  Sónia do Vale sifernandes@medicina.ulisboa.pt 

Caracterização da mortalidade precoce 
por Diabetes em Portugal 

Outro Sónia do Vale sifernandes@medicina.ulisboa.pt 

Avaliação de Resultados Reportados 
pelos doentes (PROMs) numa consulta 
de Diabetes tipo 1 

Investigação clínica Sónia do Vale sifernandes@medicina.ulisboa.pt 

Perfil de investigação, colaboração e 
inovação na FMUL e sua comparação 
com outras faculdades de medicina 

Outro formato: análise 
bibliométrica 

Paulo Jorge Nicola pnicola@medicina.ulisboa.pt 
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portuguesas e estrangeiras: um estudo 
com dados bibliométricos 

Uso de cannabis medicinal em doentes 
com esclerose múltipla: análise da 
experiência e perspetivas do médico 

Projeto de investigação 
clínica 

Paulo Jorge Nicola, 
Co-orientação: Elisa Marques 

pnicola@medicina.ulisboa.pt 

Adequação dos modelos de gestão das 
Unidades de Saúde Pública à pandemia 
pelo COVID-19 

Outro formato: Projeto 
de investigação em 
Serviços de Saúde 

Paulo Nicola pnicola@medicina.ulisboa.pt 

Criação de um Banco de Questões 
Colaborativo e o seu impacto na 
aprendizagem da Disciplina de 
Epidemiologia: um estudo de 
intervenção pedagógica 

Outro formato – Projeto 
de investigação 
pedagógica 

Paulo Nicola pnicola@medicina.ulisboa.pt 

Investigação em Medicina Geral e 
Familiar: perfil da investigação e análise 
estratégica do seu sucesso. Um estudo 
com base em entrevistas e na análise 
bibliométrica 

Outro formato: estudo 
qualitativo e de análise 
bibliométrica 

Paulo Jorge Nicola, 
Co-orientação:  
Margarida Gil Conde 

pnicola@medicina.ulisboa.pt 

Boas Práticas nos Cuidados aos 
indivíduos com Diabetes: um 
levantamento e caracterização nacionais 

Projeto de investigação 
clínica 

Paulo Jorge Nicola, 
Co-orientação: Elisa Marques 

pnicola@medicina.ulisboa.pt 

Risco de apneia do sono, risco de 
acidente e fatores associados no 
contexto laboral: um estudo transversal 
a partir de dados da consulta de saúde 
ocupacional da CML. 

Projeto de investigação 
clínica 

Paulo Jorge Nicola, 
Co-orientação: 
Catarina Camarinha 

pnicola@medicina.ulisboa.pt 

Impacto das intervenções em Saúde 
Ocupacional: que potencial para a 
melhoria da saúde nos trabalhadores? 

Revisão sistemática Paulo Jorge Nicola, 
Co-orientação: Catarina Silva 

pnicola@medicina.ulisboa.pt 
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Impacto da distribuição das vacinas 
contra o COVID no mundo 

Outro formato – Projeto 
de investigação 
epidemiológica 

Paulo Jorge Nicola, 
Co-orientação: Catarina Silva 

pnicola@medicina.ulisboa.pt 

Assessment of the researchers critical 
perspectives on the development of 
SARS-CoV-2 seroprevalence studies: a 
qualitative study. 

Projeto de investigação 
clínica 

Paulo Jorge Nicola, 
Co-orientação: 
Catarina Camarinha 

pnicola@medicina.ulisboa.pt 

Clinical care of patient with asthma and 
its impact on asthma control, health 
services use, prescriptions patterns, 
literacy and patient’s behavior. 

Projeto de investigação 
clínica 

Paulo Jorge Nicola, 
Co-orientação: 
Catarina Camarinha 

pnicola@medicina.ulisboa.pt 

Recomendações para a melhoria dos 
cuidados hospitalares: identificação, 
alocação de recursos e determinação de 
impacto. Um estudo Delphi 

Outro formato: Projeto 
de investigação em 
Serviços de Saúde 

Paulo Nicola pnicola@medicina.ulisboa.pt 

Cefaleia em doentes com estenose de 
seios durais venosos  

Revisão Sistemática Diana Sousa dianaaguiardesousa@medicina.ulisboa.pt 

Avaliação da marcha em doentes com 
Paraparesia Espástica Familiar           

revisão sistemática e 
estudo clínico 

Leonor Correia Guedes lcorreiaguedes@gmail.com 

Voluntariado, Saúde e Bem-Estar  Revisão sistemática Paulo Jorge Nogueira pnogueira@medicina.ulisboa.pt 

Saúde e Bem-Estar dos Voluntários em 
contexto de Saúde Complexo: 
Desenvolvimento de um questionário 

Projeto de investigação 
clínica 

Paulo Jorge Nogueira pnogueira@medicina.ulisboa.pt 

Caracterização da Saúde e Bem-Estar de 
uma População de Voluntários em 
Contexto Complexo de Saúde 

Projeto de investigação 
clínica 

Paulo Jorge Nogueira pnogueira@medicina.ulisboa.pt 

Análise longitudinal de episódios de 
internamento hospitalar por diabetes 

Projeto de investigação 
clínica 

Paulo Jorge Nogueira pnogueira@medicina.ulisboa.pt 
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Análise longitudinal de Episódios de 
internamento hospitalar com menção de 
Sépsis 

Projeto de investigação 
clínica 

Paulo Jorge Nogueira pnogueira@medicina.ulisboa.pt 

Análise longitudinal da morbilidade 
hospitalar em indivíduos com 65 ou mais 
anos 

Projeto de investigação 
clínica 

Paulo Jorge Nogueira pnogueira@medicina.ulisboa.pt 

Caracterização da multimorbilidade dos 

indivíduos com mais de 65 usando 
dados de morbilidade hospitalar 

Projeto de investigação 
clínica 

Paulo Jorge Nogueira pnogueira@medicina.ulisboa.pt 

Estudos dos indicadores de 
multimorbilidade citados na 
literatura científica. 

Revisão Sistemática Paulo Jorge Nogueira pnogueira@medicina.ulisboa.pt 

Comparação de índices de 
multimorbilidade em mortes por 
Covid-19. 

Projeto de investigação 
clínica 

Paulo Jorge Nogueira pnogueira@medicina.ulisboa.pt 

Estudo dos indicadores de medição 
de impacto a curto-prazo da COVID-
19. 

Revisão sistemática Paulo Jorge Nogueira pnogueira@medicina.ulisboa.pt 

Estudo dos indicadores de medição 
de impacto longo-prazo da COVID-19. 

Revisão sistemática Paulo Jorge Nogueira pnogueira@medicina.ulisboa.pt 

Estudo das metodologias científicas 
usadas durante a Pandemia da 
COVID-19. 

Revisão sistemática Paulo Jorge Nogueira pnogueira@medicina.ulisboa.pt 

Estudo das necessidades de novos 
dados para investigação científica 
durante a Pandemia da COVID-19. 

Revisão sistemática Paulo Jorge Nogueira pnogueira@medicina.ulisboa.pt 



 

Estudo da aquisição e das trajetórias 
dos dados usados para investigação 
científica durante a Pandemia da 
COVID-19. 

Revisão sistemática Paulo Jorge Nogueira pnogueira@medicina.ulisboa.pt 

Prevalência de Sindroma de apneia 
Obstrutiva  do sono em doentes com 
retrognatismo 

Estudo observacional 
transversal 

Francisco Azevedo Coutinho franciscoac@edu.ulisboa.pt 

A importância dos fatores ambientais na 
etiologia do prognatismo 

Estudo observacional 
transversal 

Francisco Azevedo Coutinho franciscoac@edu.ulisboa.pt 

Reposicionamento condilar em Cirurgia 
Ortognática virtualmente assitida 

Revisão sistemática Francisco Azevedo Coutinho franciscoac@edu.ulisboa.pt 

Cirurgia Óssea Guiada por Fluorescência 
na Osteonecrose dos Maxilares 
Relacionada com Medicamentos 

Projeto de investigação 
clínica ou Revisão 
sistemática 

Dr. João André Correia joao.andre.correia@medicina.ulisboa.pt 

Cirurgia Óssea Guiada por Fluorescência 
na Osteonecrose dos Maxilares 
Relacionada com Medicamentos 

Projeto de investigação 
clínica ou Revisão 
sistemática 

Dr. João André Correia joao.andre.correia@campus.ul.pt 

Cirurgia Dentoalveolar sob Terapêutica 
Antireabsortiva 

Revisão sistemática Dr. João André Correia joao.andre.correia@campus.ul.pt 

Adjuvantes no tratamento da 
Osteonecrose dos Maxilares 
Relacionada com Medicamentos 

Revisão sistemática Dr. João André Correia joao.andre.correia@campus.ul.pt 

Cárie Dentária na idade sénior: 
Caracterização a partir de um estudo de 
vigilância epidemiológica. 

Projeto de investigação 
clínica 

Miguel de Araújo Nobre miguelnobre@medicina.ulisboa.pt  

Periodontite na idade sénior: 
Caracterização a partir de um estudo de 
vigilância epidemiológica. 

Projeto de investigação 
clínica 

Miguel de Araújo Nobre miguelnobre@medicina.ulisboa.pt 
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Fatores de prognóstico na Periodontite  Projeto de investigação 
clínica 

Miguel de Araújo Nobre miguelnobre@medicina.ulisboa.pt 

Avaliação da sobrevivência a 5 anos de 
próteses parciais suportadas por 
implantes inseridos por intermédio de 
cirurgia com ou sem retalho. 

Projeto de investigação 
clínica 

Miguel de Araújo Nobre miguelnobre@medicina.ulisboa.pt 

Avaliação da sobrevivência a 5 anos de 
reabilitações unitárias e parciais 
suportadas por implantes curtos (7 mm 
de comprimento). 

Série de casos Miguel de Araújo Nobre miguelnobre@medicina.ulisboa.pt 

Avaliação da sobrevivência a 10 anos de 
implantes inseridos em osso autógeno 
transplantado para suporte de 
reabilitações totais da maxila. 

Série de casos Miguel de Araújo Nobre miguelnobre@medicina.ulisboa.pt 

Doença periodontal e gravidez Revisão Miguel de Araujo Nobre miguelnobre@medicina.ulisboa.pt 

Avaliação das características 
metodológicas em ensaios clínicos 
cardiovasculares 

Revisão sistemática Daniel Caldeira dgcaldeira@hotmail.com 

Segurança cardiovascular farmacológica Revisão sistemática Daniel Caldeira dgcaldeira@hotmail.com 
 

Vulnerabilidade ao adoecer e regulação 
emocional 

Projeto de investigação 
básica 
Projeto de investigação 
clínica 
Revisão sistemática 
Revisão narrativa 

Marco Torrado mtorrado@medicina.ulisboa.pt  

Saúde Mental na Adolescência Projeto de investigação 
básica 

Marco Torrado mtorrado@medicina.ulisboa.pt  
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Projeto de investigação 
clínica 
Revisão sistemática 
Revisão narrativa 

Comportamentos aditivos sem 
substância (ex: perturbação de jogo, 
dependências de ecrã) 

Projeto de investigação 
básica 
Projeto de investigação 
clínica 
Revisão sistemática 
Revisão narrativa 
Caso clínico/série de 
casos 

Marco Torrado mtorrado@medicina.ulisboa.pt  

Avaliação da litíase renal em unidades 
Hounsfield e implicações terapêuticas 

Projeto de investigação 
clínica 
 

Sónia Palma 
(Sofia Reimão) 

soniapalma11@gmail.com  

Tumores associados a epilepsia de longa 
duração (LEAT) - série de casos 
operados pelo grupo de cirurgia 
da epilepsia do CHULN. Aspectos 
clínicos, imagiológicos e oncogenéticos 

Projeto de investigação 
clínica 
 

Carlos Morgado 
(Sofia Reimão) 

maisvida.carlos@gmail.com  

O papel da RM na avaliação do 
prognóstico de carcinoma hepatocelular 

Projeto de investigação 
clínica 

Inês Leite 
(Sofia Reimão) 

inex.leite@gmail.com  
 

Combinação da terapêutica 
locorregional e da imunoterapia no 
tratamento do Carcinoma Hepatocelular 

Outro formato Afonso Gonçalves 
(Sofia Reimão) 

afonsovieirag@gmail.com  

Contribuição dos métodos de imagem 
na avaliação da Esteato-Hepatite Não-
Alcoólica 

Outro formato Afonso Gonçalves 
(Sofia Reimão) 

afonsovieirag@gmail.com  

Imagiologia da tiróide Revisão sistemática Leonor Fernandes leonor_d_fernandes@hotmail.com  
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(Sofia Reimão) 

Imagiologia da tiróide Projeto de investigação 
clínica 

Leonor Fernandes 
(Sofia Reimão) 

leonor_d_fernandes@hotmail.com  

How to make a thymus Projeto de investigação 
básica 

Hélia Neves Helia.neves@campus.ul.pt; 
hneves@fm.ul.pt 

Macrophages in tumor niche Revisão sistemática Hélia Neves Helia.neves@campus.ul.pt; 
hneves@fm.ul.pt 

Congenital Malformations of the Neck 
 

Revisão sistemática Hélia Neves Helia.neves@campus.ul.pt; 
hneves@fm.ul.pt 

Cuidados Paliativos nos equipamentos 
residenciais para pessoas idosas 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
 

Cuidados Paliativos e a população 
LGBTI+ 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
 

Cuidados Paliativos nos 
estabelecimentos prisionais 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
 

Cuidados Paliativos e a patologia mental 
grave 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
 

Cuidados Paliativos e a síndrome post-
COVID-19 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
 

Cuidados Paliativos e a insuficiência 
renal avançada 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
 

Cuidados Paliativos e a insuficiência 
cardíaca avançada 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
 

Cuidados Paliativos e a insuficiência 
hepática avançada 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
 

Cuidados Paliativos e a insuficiência 
respiratória avançada 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
 

Cuidados Paliativos e a insuficiência 
cognitiva grave 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
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Cuidados Paliativos nas unidades de 
cuidados intensivos 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
 

Cuidados paliativos e o uso racional de 
derivados do sangue 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
 

Cuidados paliativos e o uso racional de 
anti-infeciosos 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
 

Cuidados Paliativos e a prescrição de 
canabinoides 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
 

Cuidados Paliativos não oncológicos e a 
prescrição de opioides 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
 

Cuidados Paliativos e a qualidade da 
morte e do morrer 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
 

Cuidados Paliativos e o desejo de morte 
antecipada 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
 

Cuidados Paliativos e a fadiga de 
compaixão 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
 

Cuidados Paliativos nas cidades 
compassivas 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
 

Cuidados Paliativos e o ensino da 
empatia e da compaixão 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
 

Cuidados Paliativos e a sedação paliativa 
no fim de vida 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
 

A prescrição de opioides antecipa a 
morte dos doentes terminais? 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
 

O uso de antimuscarínicos em Cuidados 
Paliativos 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
 

Cuidados Paliativos e a sexualidade em 
fim de vida 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
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Cuidados Paliativos e a síndrome de 
anorexia-caquexia 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
 

Cuidados Paliativos e a síndrome de 
morte iminente 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
 

Cuidados Paliativos e a hospitalização 
domiciliária 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
 

Cuidados Paliativos em oncologia: muito 
cedo ou tarde demais? 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
 

Cuidados Paliativos e as medicinas 
complementares 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
 

Cuidados Paliativos e o processo de luto A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
 

Cuidados Paliativos e o stress pós-
traumático dos enlutados 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
 

Cuidados Paliativos no Serviço de 
Urgência 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
 

Cuidados Paliativos e o uso compassivo 
de fármacos 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
 

Cuidados Paliativos: que marketing é 
necessário para maior divulgação? 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
 

Cuidados Paliativos e a equidade de 
acesso 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
 

Transição de cuidados curativos para 
cuidados paliativos: separação ou 
continuidade de cuidados?  

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
 

A limitação do esforço terapêutico: a 
importância do “filtro” paliativo 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
 

Desprescrição terapêutica no final da 
vida 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 
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A aplicação dos índices de prognóstico 
em Medicina Paliativa 

A discutir com o aluno Paulo Reis Pina paulopina@medicina.ulisboa.pt 

Satisfação/ qualidade de vida após 
reconstrução mamária 
 

Projeto de investigação 
clínica 

Catarina Rodrigues dos Santos catarinarsantos@hotmail.com 

Avaliação dos efeitos da 
Hormonoterapia definitiva no 
tratamento do carcinoma da mama 
hormonodependente 
 

Projeto de investigação 
clínica 

Catarina Rodrigues dos Santos catarinarsantos@hotmail.com 

Impacto do tempo de espera para 
cirurgia na progressão do carcinoma da 
mama 
 

Projeto de investigação 
clínica 

Catarina Rodrigues dos Santos catarinarsantos@hotmail.com 

Concordância entre resposta 
imagiológica e patológica após 
quimioterapia neoadjuvante 

Projeto de investigação 
clínica 

Catarina Rodrigues dos Santos catarinarsantos@hotmail.com 

Avaliação das taxas de resposta 
patológica completa em doentes com 
carcinoma da mama Her2+, após 
quimioterapia neoadjuvante 
 

Projeto de investigação 
clínica 

Catarina Rodrigues dos Santos catarinarsantos@hotmail.com 

Análise de custos de tratamento de 
carcinoma da mama Her2+ 

Projeto de investigação 
clínica 

Catarina Rodrigues dos Santos catarinarsantos@hotmail.com 

Administração de quimioterapia preventiva 
na eliminação da filariose linfática e da 
oncocercose no continente africano  (já 
atribuído) 

Revisão sistemática e meta 
análise 

Emília Valadas evaladas@medicina.ulisboa.pt 

Desafios na erradicação da poliomielite Revisão Sistemática Emília Valadas evaladas@medicina.ulisboa.pt 
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Doenças infecciosas importadas no 
Serviço de Doenças Infecciosas do HSM 

Série de casos Emília Valadas evaladas@medicina.ulisboa.pt 

Doença de Lyme em Portugal Revisão  sistemática/ 
revisão narrativa 

Tiago Marques (Co-orientadora) tiagomarques2004hotmail.com 

Endocardite na febre Q Caso clinico/ serie Tiago Marques (Co-orientadora) tiagomarques2004hotmail.com 

Infecções fúngicas invasivas em doentes 
COVID 

Revisão sistemática Tiago Marques (Co-orientadora) tiagomarques2004hotmail.com 

Corticoterapia no tratamento das 
doenças infecciosas (já atribuído) 

Revisão sistemática Inês Leonor Leitão (Co-
orientadora) 

inesleonorleitao@gmail.com 

Risco infeccioso associado às novas 
terapêuticas imunológicas para o cancro 

Revisão sistemática Inês Leonor Leitão (Co-
orientadora) 

inesleonorleitao@gmail.com 

Infeção fúngica no doente transplantado 
– racional para profilaxia 

Revisão sistemática Inês Leonor Leitão (Co-
orientadora) 

inesleonorleitao@gmail.com 

Tularemia. Epidemiologia portuguesa. (já 
atribuído) 

Revisão sistemática Carla Mimoso Santos (Co-
orientadora) 

carla.mimoso@chln.min-saude.pt 

Metodologia e acuidade das hemoculturas 
em doentes neutropénicos (já atribuído) 

Estudo observacional Carla Mimoso Santos (Co-
orientadora) 

carla.mimoso@chln.min-saude.pt 

Pneumocistose no doente VIH vs. doente não 
VIH (já atribuído) 

Revisão sistemática Carla Mimoso Santos (Co-
orientadora) 

carla.mimoso@chln.min-saude.pt 

VIH-1 Revisão sistemática Robert Badura (Co-orientador) rbadura@medicina.ulisboa.pt 

VIH-2 Revisão sistemática Robert Badura (Co-orientador) rbadura@medicina.ulisboa.pt 

Antimicrobial Stewardship Revisão Sistemática Ricardo Baptista (Co-orientador) Baptista.ricardojorge@gmail.com 

Importância de PK/PD no tratamento de 
doentes críticos 

Revisão Sistemática Ricardo Baptista (Co-orientador) Baptista.ricardojorge@gmail.com 

Timing de início de antibiótico nas infecções 
bacterianas 

Revisão Sistemática Ricardo Baptista (Co-orientador) Baptista.ricardojorge@gmail.com 

Impacto das doenças metabólicas na infeção 
por VIH. Avaliação da comodidade, 
interações medicamentosas, gestão da 
polifarmácia e custos. Estudo retrospetivo 

Estudo retrospetivo Aida Pereira (Co-orientadora)  aida_pereirav@yahoo.com.br 
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de 10 anos (2010-2020) num Serviço de 
Doenças Infeciosas 

Impacto da profilaxia pós exposição não 
ocupacional no diagnóstico e rastreio de 
outras IST – revisão da literatura e estudo 
retrospetivo de 10 anos (2010-2020) num 
Serviço de Doenças Infeciosas 

Estudo retrospetivo Aida Pereira (Co-orientadora) aida_pereirav@yahoo.com.br 

Implicações do diagnóstico tardio da infeção 
por VIH num doente com sarcoma de Kaposi 
- A propósito de um caso clínico 

Caso Clínico  Aida Pereira (Co-orientadora) aida_pereirav@yahoo.com.br 

Diarreia do viajante: profilaxia e tratamento Revisão sistemática Joana Fernandes (Co-orientadora) Jbotofernandes@gmail.com 

Profilaxia da malária: benefícios e prejuízos Revisão sistemática Joana Fernandes (Co-orientadora) Jbotofernandes@gmail.com 

Medicina hiperbárica e as doenças 
infecciosas 

Revisão sistemática Joana Fernandes (Co-orientadora) Jbotofernandes@gmail.com 

Arboviroses em Portugal e Europa Revisão Maria R. Cunha (Co-orientadora) mariasprcunha@gmail.com 

Micobactérias atípicas em doentes sob 
medicamentos imunossupressores 

Revisão Maria R. Cunha (Co-orientadora) mariasprcunha@gmail.com 

HHV-6 e efeitos no SNC Revisão Maria R. Cunha (Co-orientadora) mariasprcunha@gmail.com 

Poliomavirus, os seus efeitos e condições de 
reactivação 

Revisão Maria R. Cunha (Co-orientadora) mariasprcunha@gmail.com 

Satisfação materna no processo de 
maturação cervical em ambulatório 

Investigação clínica Maria Afonso mariafonso@yahoo.com 

Sinal ecográfico de ausência de saco 
amniótico no contexto de gravidez não 
evolutiva - estudo retrospetivo 

Investigação clínica Maria Afonso mariafonso@yahoo.com 

VIH e gravidez - experiência de um 
centro terciário 

Investigação clínica Inês Martins martins.p.ines@gmail.com 

COVID-19 e gravidez - experiência de um 
centro terciário 

Investigação clínica Inês Martins martins.p.ines@gmail.com 

Variz da veia umbilical Investigação clínica Susana Santo sfsanto@gmail.com 

mailto:mariasprcunha@gmail.com


 

Vasa prévia Investigação clínica Susana Santo sfsanto@gmail.com 

Anemia na gravidez   Revisão narrativa Luísa Pinto luisagpinto@sapo.pt 

Obesidade e gravidez Revisão narrativa Luísa Pinto luisagpinto@sapo.pt 

Gravidez gemelar monocoriónica: timing 
do parto e desfechos perinatais 

Investigação clínica Mónica Centeno monica.castro.centeno@gmail.com 

Corticoides – tempo decorrido até ao 
nascimento e desfechos neonatais 

Investigação clínica Mónica Centeno Monica.castro.centeno@gmail.com 

Grau de satisfação durante o trabalho 
de parto e parto 

Investigação Clínica Joana Barros joanagmb@gmail.com 

Alterações do líquido amniótico Revisão Sistemática Joana Barros joanagmb@gmail.com 

Ventriculomegalia em diagnóstico pré-
natal – desfecho pós-natal 

Estudo retrospectivo – 
série de casos 

Teresa Loureiro tereloureiro@yahoo.com.br 

Quistos germinolíticos em pré-natal – 
significado clínico 

Estudo retrospectivo – 
série de casos 

Teresa Loureiro tereloureiro@yahoo.com.br 

Comparação do ASPRE trial com os 
dados do Departamento 

Investigação Clínica José Carlos Ferreira jose.b.ferreira@chln.min-saude.pt 

Perioperative management of inguinal 
hernia: Prospective national cohort study 

Background 
    The Portuguese Inguinal Hernia 
(PINE) study was a multicentre 
prospective cohort study that recruited 
893 patients through a network of 33 
hospitals in Portugal. The main aim was 
to investigate quality of life after surgery, 
to understand predictors of poor 
outcomes. This has been the first paper 
published from the dataset. Now, we are 
interested in exploring the perioperative 

Projeto de investigação 
clínica 

João Costa jncosta@medicina.ulisboa.pt 

mailto:jose.b.ferreira@chln.min-saude.pt
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.19.20247585v2
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.19.20247585v2


 

management of these patients in 
contemporary practice at a national 
level. 

Aims 
  To describe perioperative 
practice in inguinal hernia surgery in 
Portugal. Specific aims are: defining the 
necessary preoperative workup, the 
setting in which surgery occurs (same day 
discharge, analgesic regimen, …) and the 
early postoperative outcomes 
(complications within the first 30 days 
after surgery)  

Proposed methodology 
Descriptive statistics and logistic 

/ linear regression techniques, applied 
through R programming language in the 
PINE dataset. Previous knowledge in R is 
not a requirement but the student will be 
expected to learn how to use R. 

Expected outputs and deadlines 

 Master’s thesis completion 
within 1 year of project start 

 Congress presentations (national 
and international) 

 paper publication, under 
collaborative authorship 



 

Caracterização da adesão à terapêutica 
anti-retrovírica (TARV) em pessoas que 
vivem com VIH em Portugal. 
Contexto: A literatura refere que a 
adesão à TARV é sub-óptima com 
potenciais repercussões em termos de 
controlo da infecção VIH. Contudo, 
desconhece-se a realidade nacional da 
adesão à TARV nas pessoas que vivem 
com VIH em Portugal. A caracterização 
desta  realidade é relevante para a gestão 
da doença em Portugal. 
Metodologia: Revisão sistemática e 
eventual meta-análise de estudos 
observacionais nacionais. 
 
Resultados esperados e tempo: 
1. Obtenção de grau de Mestre (MIM) 
2. Apresentação em Congresso Científico 
3. Submissão/publicação de artigo 
4. 1 ano (mínimo) 

Revisão sistemática João Costa jncosta@medicina.ulisboa.pt 

Skills to practice EBM among medical 
students 

Outro formato (cross-
sectional survey applied 
to the last-year medical 
students) 

João Costa jncosta@medicina.ulisboa.pt 

Satisfação/ qualidade de vida  após  
cirurgia da obesidade ( via robótica) 
 

Projeto de investigação 
clínica 

Dr. Francisco Cabral e Prof.ª 
Catarina R. Santos  

catarinarsantos@hotmail.com 
 

mailto:jncosta@medicina.ulisboa.pt


 

Avaliação de resultados de longo prazo 
da perda de peso após cirurgia da 
obesidade. 
 

Projeto de investigação 
clínica 

Dr. Francisco Cabral e Prof.ª 
Catarina R. Santos  

catarinarsantos@hotmail.com 
 

Controlo/ cura de DM II após cirurgia da 
obesidade 

Projeto de investigação 
clínica 

Dr. Francisco Cabral e Prof.ª 
Catarina R. Santos  

catarinarsantos@hotmail.com 

Variabilidade temporal e anatómica das 
mutações BRAF 
 

Projeto de investigação 
clínica. Revisão 
sistemática 

Dr. Vitor Farricha vfarricha@gmail.com 
 

Epidemiologia do Melanoma num 
centro de alto volume 
 

Projeto de investigação 
clínica. Revisão 
sistemática 

Dr. Vitor Farricha vfarricha@gmail.com 
 

Implicação terapêutica e prognóstico da 
revisão de laminas em doentes com o 
Melanoma 
 

Projeto de investigação 
clínica. Revisão 
sistemática 

Dr. Vitor Farricha vfarricha@gmail.com 
 

Avaliação histológica do efeito da 
Electro quimioterapia nos doentes com 
metástase por Melanoma 
 

Projeto de investigação 
clínica. Revisão 
sistemática 

Dr. Vitor Farricha vfarricha@gmail.com 
 

Electroporacao com sulfato de cálcio no 
tratamento de tumores cutâneos- 
estudo piloto. 
 

Projeto de investigação 
clínica. Revisão 
sistemática 

Dr. Vitor Farricha vfarricha@gmail.com  
 

Avaliação do impacto da redução da 
margem profunda na Recidiva local dos 
doentes com Melanoma 
 

Projeto de investigação 
clínica. Revisão 
sistemática 

Dr. Vitor Farricha vfarricha@gmail.com 
 

mailto:catarinarsantos@hotmail.com
mailto:vfarricha@gmail.com


 

Passado presente e futuro dos doentes 
com o Melanoma em estádio III 
 

Projeto de investigação 
clínica. Revisão 
sistemática 

Dr. Vitor Farricha vfarricha@gmail.com 
 

Implicações da positividade da biopsia 
do gânglio sentinela no prognostico e 
tratamento dos doentes com Melanoma 
 

Projeto de investigação 
clínica. Revisão 
sistemática 

Dr. Vitor Farricha vfarricha@gmail.com 
 

Descrição passo a passo da técnica da 
linfadenectomia axilar em doentes com 
Melanoma simplificar a cirurgia 

Projeto de investigação 
clínica. Revisão 
sistemática 

Dr. Vitor Farricha vfarricha@gmail.com 
 

Linfadenectomia inguinal video 
Endoscópica.  Descrição da técnica 

Projeto de investigação 
clínica. Revisão 
sistemática 

Dr. Vitor Farricha vfarricha@gmail.com 
 

História natural do Melanoma. Como 
progridem os doentes e quem progride 
 

Projeto de investigação 
clínica. Revisão 
sistemática 

Dr. Vitor Farricha vfarricha@gmail.com 
 

Paliativos na Unidade de Técnicas de 
Gastrenterologia 

Investigação clínica Rui Tato Marinho ruitatomarinho@sapo.pt 

Paliativos na Enfermaria de 
Gastrenterologia 

Investigação clínica Rui Tato Marinho ruitatomarinho@sapo.pt 

Disseção da submucosa Caso clínico Rui Tato Marinho/Miguel Moura ruitatomarinho@sapo.pt 
 

    

mailto:ruitatomarinho@sapo.pt

