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Dossier complementar IV 

Resumos curriculares enviados pelos elementos do painel de experts 

 

Andreia Antunes (Fisioterapeuta)  

Desde 2000 tendo direcionado a sua prática clínica para a área da Saúde da Mulher desde 2003 sendo 

especialista em Reeducação do Pavimento Pélvico, frequentou no âmbito da sua formação o Serviço de 

Fisioterapia do Hospital Egas Moniz, sob orientação da Fisioterapeuta Fátima Sancho MSc, PT. e o 

Departamento de Medicina Comunitária e Clínica Geral da Universidade Norueguesa de Ciência e 

Tecnologia de Trondheim, sob orientação de Siv Morkved PhD, MSc, PT. Instrutora com formação pós-

graduada em Preparação para o Nascimento, Pós-Parto, Toque no Bebé, pela Associação Portuguesa de 

Fisioterapeutas. É pós-graduada em Fisioterapia na Saúde da Mulher pela Escola Superior de Saúde de 

Alcoitão desde 2007. Instrutora de Pilates Clínico nas competências Rehab Matwork nível 1, Class 

Instructor e Saúde da Mulher com certificação internacional atribuída por “balance & control” e 

“WellWomen” Austrália. 

 

Cláudia Quaresma (Terapeuta Ocupacional) 

Em Junho de 2011 obteve o grau de Doutor em Engenharia Biomédica, especialidade Biomecânica, pela 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa com aprovação por Unanimidade 

com a dissertação intitulada “Alterações Biomecânicas da Coluna Vertebral durante a Gravidez”. 

Licenciada em Reabilitação, pelo ISPA (1998). Bacharel em Terapia Ocupacional, pela Escola Superior 

do Alcoitão (1993). Membro Efetivo do Centro de Física e Investigação Tecnológica, Faculdade de 

Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa. Professora Adjunta Convidada, Instituto 

Politécnico de Beja. Professora externa, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de 

Lisboa. Terapeuta Ocupacional, Serviço de Medicina Física e Reabilitação, Hospital Curry Cabral (1996-

2007). Publicações científicas em revistas internacionais e proceedings com arbitragem: Publicou 8 

artigos científicos. Publicações científicas em livros de atas com arbitragem: Publicou 3 artigos. 

Publicação de patente: Publicação no European Patent Bulletin de 22-12-2010. Patente (Dispositivo de 

Avaliação da Coluna Vertebral) de Invenção Nacional nº103990 em 2008, e Patente internacional 

(PCT/IB2009/005018) em 2009, autores são Cláudia Quaresma, Mário Forjaz Secca e Filipe Santos. 

 

Cláudia Ribas (Fisioterapeuta) 

Curriculo não disponibilizado. 
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Lina Robalo (Fisioterapeuta) 

Curriculo não disponibilizado. 

 

Luís Manuel Neves da Silva Cavalheiro (Fisioterapeuta) 

Actualmente é Professor Adjunto da Escola Superior Tecnologia da Saúde Coimbra e Diretor do 

departamento de fisioterapia da ESTES Coimbra. Colabora na formação de fisioterapeutas, desde 1990, 

na Escola Superior Tecnologia da Saúde Coimbra (ESTES Coimbra). Possui o Bacharelato em 

Fisioterapia pela Escola Superior de Tecnologia de Saúde de Coimbra (1987), o Curso de Estudos 

Superiores Especializados em Ensino e Administração (1994), o Mestrado em Ciências do Desporto na 

área de especialização de Actividade Física Adaptada pela Faculdade de Ciências do Desporto e 

Educação Física da Universidade do Porto (1999) e, o Doutoramento no ramo de motricidade humana na 

especialidade de fisioterapia da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa. 

Na sua experiência profissional como fisioterapeuta (de 1987 a 2001), exerceu funções no Hospital de 

Anadia, Hospitais da Universidade de Coimbra na equipa técnica de seniores masculinos da modalidade 

de basquetebol do Sport Club Beira-Mar e no acompanhamento de Selecções Portuguesas de 

Basquetebol, seniores e cadetes masculinos. Tem participado como orientador ou co-orientador em 

dissertações de mestrado de diversas instituições de ensino superior. Neste âmbito, de referir ainda, a 

participação em vários júris de provas de mestrado como arguente. Desde 2007, integra a equipa de 

investigadores do Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Universidade de Coimbra (CEISUC). O 

trabalho aqui desenvolvido centra-se essencialmente nas medidas e nos resultados da medição do estado 

de saúde em geral e da fisioterapia em particular. Neste âmbito tem publicado trabalhos em revistas 

cientificas nacionais e internacionais e tem apresentado, como autor e co-autor, algumas comunicações 

orais e posters em congressos e reuniões científicas. 

 

Luis Silva (Médico especialista em Medicina Geral e Familiar) 

Curriculo não disponibilizado. 

 

Maria de Fátima Batista Sancho (Fisioterapeuta) 

Título de especialista. Mestranda do 1ºcurso de Mestrado em Fisioterapia na vertente Saúde da Mulher. 

Licenciada em Fisioterapia pela ESSA 2000. Presidente do GIFSM desde 1999. Formação vária em IU 

feminina e masculina. Docente na área da IU no 1º, 2º e 3º curso de Pós-Graduação em Fisioterapia na 

Saúde da Mulher desde 2006. Docente na área da IU no 2º e 3º cursos  de Mestrado em Fisioterapia 
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vertente Saúde da Mulher unidade curricular incontinência urinária desde 2007. Autora de um livrinho 

informativo edição da APF, intitulado “ Mantenha fortes os seus músculos do pavimento pélvico”. 

 

Maria de Fátima Teles (Médico especialista em Medicina Geral e Familiar) 

Curriculo não disponibilizado. 

 

Regina Pereira (Médica especialista em Medicina Geral e Familiar) 

Licenciatura em Medicina (2002) na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Internato 

Complementar de Medicina Geral e Familiar (2008), no Centro de Saúde da Venda. Iniciou a sua 

actividade na Urgência Central do H. Sta. Maria, em 2003, tendo aí prestado serviço até Fevereiro de 

2007. De Janeiro 2005 a Abril 2008 exerceu a sua atividade no Centro de Saúde da Venda Nova. De Maio 

a Setembro de 2008 exerceu a sua actividade, como Assistente de Medicina Geral e Familiar, no Centro 

de Saúde do Sobral de Monte Agraço tendo sido autorizada a sua deslocação para o Centro de Saúde de 

Rio de Mouro a partir de 1/10/2008.  A partir de 5/4/2009 exerceu a sua actividade, como Assistente de 

Medicina Geral e Familiar, no Centro de Saúde da Venda Nova – USF Amato Lusitano. Passou à situação 

de Aposentação antecipada a partir de 1/10/2010. De Dezembro de 2010 a Agosto de 2011, em regime de 

prestação de serviços, exerceu actividade no serviço de urgência do H. CUF Descobertas. Em Janeiro de 

2011 iniciou, em regime de prestação de serviços, actividade no H. da LUZ – Centro Clínico da Amadora. 

De Março a Setembro de 2011, em regime de prestação de serviços, exerceu actividade na Pluribus 

Diálise.  Quer durante o tempo que exerceu no Centro de Saúde quer no exercício em urgência, contactou 

e contacta com utentes com queixas de incontinência urinária, ainda que essas queixas estejam mais 

presentes a nível dos cuidados de saúde primários. 

 

 

 


