Alexandre Pereira, Dr.

Especialista em Ortopedia e Traumatologia
Consulta do punho e mão
Consulta de lesões de nervos periféricos
Unidades do Grupo Trofa Saúde (GTS) onde trabalha
Hospital Privado de Alfena
Hospital de Dia do Porto
Carreira Académica e Profissional
1998-2004: Licenciatura em Medicina pelo Instituto de Ciências Biomédicas de Abel
Salazar da Universidade do Porto
2004: Voluntariado médico no Hospital Simão Mendes na Guiné-Bissau
2006-2012: Formação específica em Ortopedia e Traumatologia no Centro Hospitalar
do Porto - Hospital de Santo António
Estágios Profissionais Internacionais
Sahlgrenska University Hospital – Gotemburgo (Suécia) – Unidade de cirurgia do
punho e mão e cirurgia reconstrutiva do membro superior
Royal National Orthopaedic Hospital – Londres (Inglaterra) – Unidade de cirurgia de
nervos periféricos
Instituto Universitario USP Dexeus – Barcelona (Espanha) – Unidade de cirurgia do
cotovelo, punho e mão e Unidade de cirurgia da anca
2009: Premiado pela Federação Europeia de Sociedades de Cirurgia da Mão (FESSH)
com um Junior Fellowship
2010-2012: Assistente convidado da Pós-graduacão de Geriatria da Faculdade de
Medicina do Porto
2011-2012: Pós-graduacão em Medicina Desportiva pela Faculdade de Medicina do
Porto da Universidade do Porto

Desde 2012: Assistente Hospitalar de Ortopedia no Centro Hospitalar do Porto –
Hospital de Santo António, integrado nos Grupos de Patologia do Punho e Mão e Pé e
Tornozelo

Integra a equipa de prevenção para assistência aos traumatizados da mão e às vítimas
de amputação traumática de membros e seus segmentos do Centro Hospitalar do
Porto – Hospital de Santo António
Atividade Científica
Participação em mais de 50 congressos, reuniões científicas ou cursos.
Mais de 10 distinções ou prémios científicos como autor ou co-autor
Palestrante convidado em 3 ocasiões
Primeiro autor de 2 capítulos de livros nacionais
Mais de 25 publicações nacionais ou internacionais como autor ou co-autor
Mais de 40 comunicações livres nacionais ou internacionais como autor ou co-autor
Atividade Organizativa
Médico Interno da Ordem dos Médicos na Comissão de Verificação de Idoneidade de
Serviços da Especialidade de Ortopedia para o triénio de Maio de 2006 a Maio de 2009.
Integra a Comissão Regional Consultiva para as Relações Internacionais pertencente
aos corpos gerentes da Secção Regional Norte da Ordem dos Médicos para o triénio de
2011 a 2013.
Sociedades Profissionais e Científicas a que pertence



Ordem dos Médicos – Colégio de Ortopedia
Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia (SPOT)

Áreas e Patologias de Interesse
Traumatologia do cotovelo, punho e mão – fraturas ou lesões ligamentares e
respetivas sequelas; esfacelos e perdas de substância e respetivas sequelas
Patologia degenerativa do cotovelo, punho e mão – cirurgia artroscópica e de
reconstrução articular com ou sem substituição protésica
Patologia tendinosa do cotovelo, punho e mão – Tenos sinovites, roturas tendinosas e
lesões pós-traumáticas e respetivas sequelas
Patologia de nervos periféricos - neuropatias compressivas ou irritativas, lesões
nervosas pós-traumáticas e cirurgia reconstrutiva paliativa

