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Licenciada em Medicina com experiência clínica em Pediatria adquirida em contexto 

nacional e internacional; grau de Mestre em Saúde e Desenvolvimento.  Principais áreas de 

interesse profissional: pobreza e saúde infantil, desigualdades em saúde, saúde da criança 

migrante, desenvolvimento infantil, educação e comunicação em saúde , políticas de saúde  

Educação 

Doutoranda  em Saúde Internacional               2016 – presente  

Áreas de investigação: saúde da criança migrante , crises económicas e impacto na saúde 

infantil 

Instituto de Higiene e Medicina Tropical,   Universidade Nova de Lisboa  
 

Mestrado em Saúde e Desenvolvimento   2015 

Dissertação com o título : Impacto da crise económica na saúde das crianças : análise das 

perceções de profissionais de saúde  do ACES de Sintra    

Instituto de Higiene e Medicina Tropical,   Universidade Nova de Lisboa  

      

Licenciatura em Medicina    1988 

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 

Experiência  
Investigadora em Saúde Pública Internacional   Julho 2016 - presente 

Global Health and Tropical Medicine  (GHTM) 

Instituto de Higiene e Medicina Tropical , Universidade Nova de Lisboa  

• Coordenadora do trabalho de campo do estudo“Percurso de saúde da criança 

imigrante:um estudo de coorte para o Concelho da Amadora”, candidatura 

vencedora ao Fundo para o Asilo, Migração e  Integração ( PT/2018/FAMI/350) 

• Investigadora principal em estudos sobre efeitos da crise económica na saúde 

infantil em Portugal  

Co-orientadora de Mestrados em Saúde Pública e Desenvolvimento 2018 - presente    

Jenisse Abilio Matsimbe: “Impacto da Crise Económica na Saúde Infantil: Analise das 

Perceções das famílias migrantes e nativas de crianças utentes do ACES da Amadora”, 

concluída e aprovada, IHMT, UNL, 2018 

Regina Amado: “Comparação do perfil dos internamentos através do serviço de urgência 

pediátrica pelos residentes em dois concelhos da região metropolitana de Lisboa nos 

respetivos hospitais de referência, no período de 2009 a 2016”, concluída e aprovada, 

IHMT, UNL, 2019 

Silva Sá : “Avaliação da Saúde Emocional e Comportamental das Crianças Imigrantes 

Utilizadoras do ACES da Amadora” concluída e aprovada, IHMT, UNL, 2020 

 

Colaboradora Online United Nations Volunteers   2011- presente 

• Através desta plataforma colabora  com ONGs internacionais  na tradução para 

português e edição de documentos em comunicação e promoção em saúde  
 

 



Medical Correspondent        2004 - 2009 

Shell International, Holanda e Emirados Árabes Unidos 

• Responsável pela seleção e redação de temas médicos na revista  da companhia 

com tiragem  internacional de 10.000 exemplares/mês 

Pediatrics Advisor        2006 - 2007 

International Health Centre Haia, Holanda 

• Geriu a implementação das  consultas de vigilância em saúde infantil -  Well Child 

Clinic, incluindo adaptação de conteúdos e  normas orientadoras internacionais  

para avaliações de desenvolvimento psico-motor  
 

Specialist Paediatrics       1998 -2006  

Al Massaraat Clinic & Laboratory Muscat, Sultanato de Omã 

• Grau atribuído  após exame na Medicine Board do Ministério da Saúde de Omã  

• Responsável por cuidados pediátricos a nível primário e secundário  

• Consultora em medicina escolar em aspetos médicos e de neurodesenvolvimento   

• Organizou campanhas de sensibilização para a importância do diagnóstico precoce 

de perturbações no desenvolvimento na criança  

• Correspondente de Pediatria no jornal nacional “Times of Oman” 
 

Pediatrics Clinical Medical Officer   1994-1997 

Departamento de Pediatria Comunitária, Barnet Healthcare, Londres, Reino Unido 

Principais responsabilidades: 

• Consultas de vigilância de saúde infantil. Membro da equipa de medicina escolar  

• Avaliação clinica de crianças em situação de risco (vitimas de abuso, requerentes de asilo, 

 refugiados) e em crianças com  estatuto de necessidades especiais na escola 

• Ponto focal para avaliação psicomotora de crianças referenciadas pelos médicos de família,  

equipas de medicina escolar e serviços sociais. 

• Supervisão de estudantes de medicina e médicos do internato geral, incluindo programa de 

 ensino em avaliação do desenvolvimento  

• Certificação como utilizador registado  das escalas de avaliação mental de Ruth Griffiths  

 

Paediatrics Registrar        1993-1994 

Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais, King’s College Hospital               

Londres, Reino Unido  

 

Internato Complementar Pediatria      1991 -1993 

Hospital S. Bernardo, Setúbal, Serviço de Pediatria  

Rotações de sub-especialização:                    

Hospital Pediátrico D.Estefânia ,Lisboa,Unidade Doenças Infecto-Contagiosas 1992 

Jan-Mar 

Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa, UCI em Neonatologia 1992 Abr.-Jun. 

Hospital Curry e Cabral, Lisboa , Serviço Dermatologia 1992 0ut.-Nov. 

 

Internato Geral  1989-1990 

Hospital Distrital do Barreiro 

Centro Saúde Almada 

 

 

 

 



Informação adicional 

Inscrição em organizações profissionais 

Ordem dos Médicos – 32151 

Royal College of Paediatrics and Child Health, Reino Unido – 13178 

General Medical Council, Reino Unido- 4056548  

BIG Registrar, Holanda - 79061969301  

 

Aptidões informáticas 

Microsoft Office®  ( Word, Excel, Powerpoint) 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®) 

 
Línguas 

Português - língua materna 

Inglês – fluente; Francês - fluente; Alemão e Espanhol - conhecimentos básicos 
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