INVESTIGAÇÃO CLÍNICA - PROJETOS EM CURSO


Estudo sem intervenção denominado «Miocardites – Estudo clínico e marcadores prognósticos»,
desenvolvido pela responsável do estudo Dra. Catarina Sousa, médica no Serviço de Cardiologia do
CHBM;



Estudo Clínico sem intervenção denominado «Translating triple negative breast cancer imune features
into target therapies», a ser desenvolvido pela Unidade de Senologia do CHBM;



«Segurança do Doente no Bloco Operatório: contributos da liderança em enfermagem do ambiente
da prática de cuidados», no âmbito de um Doutoramento em Ciências de Enfermagem, do Instituto de
Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto;



«Impacto de um programa de exercício físico na capacidade funcional de doentes admitidos por
insuficiência cardíaca descompensada – Projeto ERIC (Enfermagem de Reabilitação na pessoa com
Insuficiência Cardíaca)», no âmbito de um doutoramento em Ciências de Enfermagem, do Instituto de
Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto;



«Estudo avaliativo da iniciativa Gulbenkian de apoio aos cuidados paliativos domiciliários
(PALDOM)», docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra;



«O processo de confortar a pessoa em fim de vida no contexto cultural de uma Unidade de Cuidados
Paliativos», no âmbito do doutoramento em Enfermagem, do Instituto de Ciências da Saúde, da
Universidade Católica Portuguesa de Lisboa;



«Regurgitação mitral funcional na insuficiência cardíaca: biomarcadores e mecanismos subjacentes»,
médica do Serviço de Cardiologia do CHBM. no âmbito de um doutoramento em Cardiologia;



Estudo observacional, sem intervenção, multicêntrico, denominado «IMAGINE” – Ileus Management
Internacional», realizado por médicos do Serviço de Cirurgia do CHBM;



«Promoção do conforto da pessoa com mucosite oral secundária à Radioterapia – Intervenção da
Enfermagem», no âmbito do projeto a realizar e proposto por enfermeiras do Serviço de Radioterapia
do CHBM e uma aluna de Mestrado de Especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica vertente
oncológica, da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa;



«A relação entre o ambiente da prática profissional de enfermagem e a satisfação dos enfermeiros
em sala de partos», estudo académico a realizar por enfermeira do Serviço de Urgência Ginecológica
do Centro Hospitalar de Lisboa Central – Polo Maternidade Alfredo da Costa e a frequentar o Curso
de Mestrado em Enfermagem, da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa;



«A pessoa com náuseas e vómitos induzidos por quimioterapia (NVIQ): Intervenção de
enfermagem no autocuidado», proposto por enfermeira da Unidade de Oncologia do CHBM e aluna
de mestrado na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa;



«Estudo sociodemográfico sobre contraceção na população do CHBM», realizado por interna do 1.º
Ano do Internato Complementar em Ginecologia / Obstetrícia;



«Global Surg 3 – Qualidade e resultados em cirurgia oncológica», estudo clínico sem intervenção,
corte prospetivo e internacional, realizado por médicos do Serviço de Cirurgia do CHBM e cuja
organização é da EuroSurg;



«Incivilidade, empowerment estrutural e saúde mental nos profissionais de saúde em cuidados
paliativos», no âmbito do Mestrado em Psicologia Clínica e de aconselhamento na Universidade
Autónoma de Lisboa;



«Impacto de Programa de Enfermagem de Reabilitação na dificuldade respiratória de pessoas em
processo de desmame precoce de Ventilação Mecânica Invasiva», no âmbito do 2.º Curso de
Mestrado em Enfermagem, em associação do Instituto Politécnico de Setúbal, desenvolvido por
Raquel Margarida da Cruz Amorim, Enfermeira do Centro Hospitalar de Setúbal, a realizar na
Unidade de Cuidados Intensivos do CHBM;



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 pela Dra. Catarina Santos de Sousa, médica do Serviço de Cardiologia CHBM;



Projeto de Investigação intitulado "Preservação, recolha e documentação de vestígios no Serviço de
Urgência: o papel do enfermeiro", a ser desenvolvido pela Enf.ª Cláudia Sofia Baião Pereira de
Araújo, a frequentar 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 "Sala de emergência: transição de cuidados do doente critico", a ser
desenvolvido pelo Enf. José Pedro Oliveira Ribeiro de Deus, a frequentar 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 pela Enf. Cláudia Susana Roque
Condeço, a frequentar 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 pela Enf.ª Ana Filipa Pereira Vaz, a frequentar mestrado em enfermagem médicocirúrgica 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 critico: comunicação eficaz na transição de
cuidados no Serviço de Urgência Geral", a ser desenvolvido pela Enf.ª Cidália Maria da Cruz Silva
Patacas de Castro, docente na Escola Superior de Saúde Egas Moniz e a frequentar 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 Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE, 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, a frequentar o Mestrado em Cuidados Paliativos da Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa;



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, a frequentar mestrado em enfermagem médico-cirúrgica na Escola
Superior de Saúde de Setúbal;



Estudo multicêntrico com doentes tratados com TOL/TAZ em hospitais portugueses
intitulado "Experiencia Portuguesa com Ceftolozano/Tazobactam para o Tratamento de Infeções
Complicadas Causadas por Patogénos Gram Positivos", com o objetivo de descrever as
características e resultados clínicos dos doentes hospitalizados em Portugal tratados com TOL/TAZ,
realizado na Unidade de Cuidados Intensivos do CHBM, pelo médico Responsável, Dr. Paulo André
Fernandes;



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



Estudo de Investigação "Anunciar a Maternidade: Expetativas e Experiências de grávidas/puérperas
portuguesas e cabo-verdianas sobre o parto" – a desenvolver por Rutineia Tavares Almeida, a
frequentar mestrado em enfermagem médico cirúrgica na Escola Superior de Enfermagem São João
de Deus da Universidade de Évora.

