ESTUDOS CIENTÍFICOS REALIZADOS (INICIADOS) EM 2019
Estudo multicêntrico com doentes tratados com TOL/TAZ em hospitais portugueses, intitulado "Experiência
Portuguesa com Ceftolozano/Tazobactam para o Tratamento de Infeções Complicadas Causadas por Patogénos
Gram Positivos", a realizar na Unidade de Cuidados Intensivos do CHBM, pelo médico Responsável Paulo André
Fernandes;

Projeto de investigação intitulado "Envolvimento da PLCy1 no Mecanismo de Resistência à Terapêutica AntiEGFR", a realizar na Unidade de Oncologia do CHBM, bem como no Serviço de Oncologia do Hospital de Santa
Maria em Lisboa e no Hospital Garcia de Orta em Almada, sendo o investigador principal no CHBM Daniel Duarte
Machado, assistente hospitalar em Oncologia Médica;

Estudo de investigação "Anunciar a Maternidade: Expectativas e Experiências de grávidas/puérperas
portuguesas e cabo-verdianas sobre o parto", a desenvolver por Rutineia Tavares Almeida, no âmbito do
Mestrado em enfermagem médico-cirúrgica na Escola Superior de Enfermagem São João de Deus, da
Universidade de Évora;

Estudo clínico multicêntrico e observacional intitulado "Estudo de registo prospetivo da adesão e resultados de
monitorização hepática em doentes a receber acetato de ulipristal 5mg", tendo como investigador principal Vera
Lúcia Martins Ramos de Vilhena, assistente hospitalar no Serviço de Ginecologia/Obstetrícia do CHBM;

Estudo clínico prospetivo sem intervenção intitulado "Avaliação do stress percecionado pelos utentes no mês
anterior à ocorrência do Síndrome Coronário Agudo", em doentes internados no Serviço de Cardiologia do
CHBM, tendo como investigadora principal Catarina Sousa, assistente hospitalar no Serviço de Cardiologia desta
Instituição;

Estudo retrospetivo de caráter prognóstico intitulado "Avaliação de outcome cardiovascular em doentes expostos
a radioterapia para tratamento do cancro da mama", a realizar no Serviço de Cardiologia, tendo como
investigadora principal Catarina Sousa, assistente hospitalar no Serviço de Cardiologia do CHBM;

Estudo retrospetivo de caráter prognóstico intitulado "Epidemiologia da endocardite infeciosa no Centro
Hospitalar Barreiro Montijo - revisão com base na experiência de um Centro", a realizar no Serviço de
Cardiologia, tendo como investigadora principal Catarina Sousa, assistente hospitalar no Serviço de Cardiologia
do CHBM;

Estudo para recolha do número de consultas de psiquiatria e de imunodeficiência com a finalidade de
apresentação da eficácia de interação entre estas especialidades no 12th international symposium or

neurophychiatry and HIV, intitulado "A multidisciplinar approach between consultation - liaison psychiatry and HIV
ou patientes clinics", tendo como investigador principal Guida da Ponte, assistente hospitalar no Serviço
de Psiquiatria do CHBM;

Estudo para aplicação de entrevistas semiestruturadas a enfermeiros que exerçam funções na Unidade de
Cuidados Paliativos do CHBM, para dissertação de mestrado cujo título é "Contenções mecânicas em cuidados
paliativos: as perspetivas dos enfermeiros em relação ao seu uso", a desenvolver por Marta Lamy Cartacho,
enfermeira na Unidade de Cuidados Continuados e Paliativos do Hospital da Luz;

Estudo retrospetivo e observacional intitulado "Análise retrospetiva do Carcinoma do Endométrio num período de
10 anos”, a realizar na Unidade Funcional de Oncologia do CHBM, tendo como investigador principal Gonçalo
Nogueira da Costa, assistente hospitalar na Unidade Funcional de Oncologia desta Instituição;

Projeto de investigação intitulado "Neuropatia diabética em idade pediátrica - o que sabemos", a realizar no
Serviço de Pediatria do CHBM, tendo como investigadora principal Mafalda Dias, assistente hospitalar no Serviço
de Pediatria desta Instituição;

Estudo clínico sem intervenção denominado “Efetividade da vacina anti meningocócica B na prevenção da
doença invasiva meningocócica em Portugal, com o Protocolo nº Proc.º Nº CHCU-099-17", a realizar pela
Sociedade Portuguesa de Pediatria, tendo como investigador principal no CHBM a médica Rita Matos Parreira,
interna da formação específica;

Aplicação de um questionário para a realização de um projeto de investigação intitulado "O ambiente da prática
dos enfermeiros gestores portugueses: Que impactos ", a desenvolver por Isabel Maria Melgueira Batista Ramos
da Silva Martins, com funções de chefia no Serviço de Gastrenterologia do Centro Hospitalar de Setúbal, no
âmbito do curso de doutoramento em enfermagem na Universidade Católica Portuguesa;

Realização de estudo clínico retrospetivo para obtenção de dados clínicos de doentes internados por
tromboembolismo pulmonar agudo no CHBM, entre 2013 e 2018, com o título "Casuística de doentes internados
por embolia pulmonar aguda", tendo como investigador principal Samuel Gonçalves de Almeida, assistente
hospitalar no Serviço de Cardiologia do CHBM;

Realização de um estudo clínico retrospetivo multicêntrico denominado "Biomarcadores neuroimagiológicos para
o diagnóstico de doenças neuropsiquiátricas com recurso a inteligência artificial", tendo como investigador
principal o assistente hospitalar de psiquiatria do CHBM João Miguel Malhadas Martins. O promotor do estudo é
a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e a investigadora principal Diana Maria Pinto Prata do
Instituto de Biofísica e Engenharia Biomédica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa;

Realização de estudo científico denominado "Casuística dos casos com intervenção do Serviço Social na
Enfermaria de Pediatria", tendo como investigadora principal Mariana Antunes Duarte Simões, interna da
formação específica do CHBM;

Realização de estudo clínico retrospetivo, que consiste na obtenção de dados clínicos de doentes internados no
Serviço de Medicina do CHBM, com o título "Infeção urinária num serviço de medicina interna", tendo como
investigador principal António Cardoso, assistente hospitalar no Serviço de Medicina do CHBM;

Realização de um estudo nacional, observacional, retrospetivo e multicêntrico, denominado "Experiência
hospitalar nacional com o uso de acetato de ulipristal durante o ano de 2017 para o tratamento de miomas
uterinos sintomáticos", tendo como investigadora principal Vera Lúcia Martins Ramos de Vilhena, assistente
hospitalar no Serviço de Ginecologia/Obstetrícia no CHBM. Este estudo é promovido pela Gedeon Richter
Portugal e tem como investigadora coordenadora a Dra. Fernanda Águas do Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra;

Realização de um estudo multicêntrico prospetivo e não interventivo em doentes internados no Serviço de
Cardiologia do CHBM denominado "Non-ST-segment elevation myocardial infarction Registry”, tendo como
investigadora principal Catarina Isabel Santos de Sousa, assistente hospitalar de Cardiologia. O promotor do
estudo é a Sociedade Europeia de Cardiologia e a coordenadora nacional é a Dra. Sílvia Monteiro, em nome da
Sociedade Portuguesa de Cardiologia;

Realização de estudo de investigação intitulado "O impacto de uma iniciativa de melhoria da qualidade na
redução da Infeção do local cirúrgico na cirurgia do cólon e reto", tendo como investigadora principal Ana Catarina
Nobre Dantas Carvalho, enfermeira no CHBM, no âmbito do curso de mestrado da Escola Superior de
Enfermagem de Lisboa;

Realização de recolha de dados através de questionários junto de puérperas durante o internamento no Serviço
de Obstetrícia para um projeto científico intitulado "Cuidados de enfermagem - relação entre a satisfação e a
perceção de parentalidade materna", a desenvolver por Carina da Conceição Alves Martins, enfermeira no
Serviço de Obstetrícia do CHBM, no âmbito do mestrado em enfermagem médico cirúrgica na Escola Superior
de Enfermagem São João de Deus da Universidade de Évora;

Realização de recolha de dados através de questionários junto de grávidas que frequentam o curso de
preparação para o nascimento no CHBM, para um projeto intitulado “Preparação para o Nascimento: o medo do
parto", a desenvolver por Márcia Cristiana Marques Ferraz, enfermeira no Serviço de Obstetrícia, no âmbito do
mestrado em enfermagem médico cirúrgica na Escola Superior de Enfermagem São João de Deus da
Universidade de Évora;

Aplicação de um questionário para a realização de um projeto de investigação intitulado "Intervenções de
Enfermagem na Capacitação do Doente Respiratório na Gestão do Regime Terapêutico", a desenvolver por
Sandra do Carmo Espanhol Saias, enfermeira no Serviço de Pneumologia e Oncologia do CHBM, no âmbito do
curso de mestrado da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa;

Aplicação de um questionário aos enfermeiros no Serviço de Medicina Interna, Serviço de Urgência Geral e
Unidade Funcional de Consultas Externas, para a realização de um projeto de investigação intitulado "Efeitos
dos turnos laborais na qualidade de vida da classe de enfermagem no CHBM, a desenvolver por Ana Isabel
Batista Correia, interna do 1º ano da formação específica de Medicina do Trabalho;

Estudo sem intervenção denominado "Validação de modelo prognóstico de mortalidade e Acidente Vascular
Cerebral em doentes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida” a ser desenvolvido por Catarina
Santos de Sousa, assistente hospitalar no Serviço de Cardiologia do CHBM;

Projeto de investigação intitulado “Preservação, recolha e documentação de vestígios no Serviço de Urgência: o
papel do enfermeiro", a ser desenvolvido por Cláudia Sofia Baião Pereira de Araújo, no âmbito do mestrado em
enfermagem médico-cirúrgica na Escola Superior de Saúde de Setúbal, junto dos enfermeiros do Serviço de
Urgência Geral do CHBM, no qual se encontra a realizar estágio;

Projeto de Investigação intitulado "Sala de emergência: transição de cuidados do doente crítico", a ser
desenvolvido por José Pedro Oliveira Ribeiro de Deus, no âmbito do mestrado em enfermagem médico-cirúrgica
na Escola Superior de Saúde de Setúbal, projeto a ser desenvolvido junto dos enfermeiros do Serviço de
Urgência Geral e VMER do CHBM, no qual também se encontra a realizar estágio;

Projeto de Investigação intitulado "Intervenção de enfermagem ao idoso em situação de violência no contexto do
Serviço de Urgência do CHBM”, a ser desenvolvido por Cláudia Susana Roque Condeço, no âmbito do mestrado
em enfermagem médico-cirúrgica na Escola Superior de Saúde de Setúbal, projeto a ser desenvolvido junto dos
enfermeiros do Serviço de Urgência Geral do CHBM, no qual também se encontra a realizar estágio;

Projeto de Investigação intitulado "A pessoa em situação crítica com intubação traqueal - da segurança à
qualidade dos cuidados de enfermagem numa unidade de cuidados intensivos", a ser desenvolvido por Ana Filipa
Pereira Vaz, no âmbito do mestrado em enfermagem médico-cirúrgica na Escola Superior de Saúde de Setúbal,
projeto a ser desenvolvido junto dos enfermeiros da Unidade de Cuidados Intensivos do CHBM, no qual também
se encontra a realizar estágio;

Projeto de Investigação intitulado "Segurança do doente crítico: comunicação eficaz na transição de cuidados no
Serviço de Urgência Geral", a ser desenvolvido por Cidália Maria da Cruz Silva Patacas de Castro, no âmbito do
mestrado em enfermagem médico cirúrgica na Escola Superior de Saúde de Setúbal, projeto a ser desenvolvido
junto dos enfermeiros do Serviço de Urgência Geral do CHBM, no qual também se encontra a realizar estágio;

Projeto de investigação intitulado "A limitação do esforço terapêutico na demência avançada: existe um filtro
paliativo?”, a desenvolver por Ana Rita Gameiro dos Santos Marques, interna do 2º ano de Oncologia Médica,
no âmbito do mestrado em Cuidados Paliativos da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa;

Realização do trabalho (...) manuscrito para publicitação na revista "Acta Médica Portuguesa” intitulado
"Síndrome de Marfan - relato de uma nova mutação", da autoria de Ana Catarina Campaniço Carvalho, interna
do 4º ano de formação específica no Serviço de Medicina Interna do CHBM;

Realização do trabalho (...) manuscrito para publicitação na revista "Acta Médica Portuguesa" intitulado " Doença
de Still do adulto - relato de um caso clínico", da autoria de Ana Catarina Campaniço Carvalho, interna do 4º ano
de formação específica no Serviço de Medicina Interna do CHBM;

Preenchimento de um questionário pela Unidade de Cuidados Intensivos do CHBM para um estudo multicêntrico
a nível mundial intitulado "Management of Oropharyngeal in the intensive care unit: na international survey " a
desenvolver em Portugal por Susana Isabel Martins Mestre, Terapeuta da Fala a exercer funções no Centro
Hospitalar Universitário do Algarve - Unidade de Faro;

Projeto de investigação a realizar junto dos utentes internados no Serviço de Ortopedia do CHBM intitulado
"Reabilitar a pessoa com equilíbrio corporal comprometido", a desenvolver por Sílvia Isabel Gomes Pereira, no
âmbito do mestrado em enfermagem médico cirúrgica na Escola Superior de Saúde de Setúbal.

