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Licenciou-se em Medicina pela FMUC em 1986, com a 
classificação de 16 valores. Concluiu o Internato 
Complementar de Imuno-alergologia em Março de 1995, 
com 19,2 valores. Realizou Concurso de Provimento para 
Assistente Hospitalar de Imuno-alergologia do quadro dos 
HUC em 1996, com a classificação de 19,5 valores. Assistente 
Graduado de Imuno-alergologia dos HUC desde 2002, 
aprovado por unanimidade em Provas Públicas Nacionais. 
 
Fez Doutoramento em Medicina Interna, pela Faculdade de 
Medicina da Universidade de Coimbra, em 1-2 Outubro de 
2009, com Distinção e Louvor por unanimidade, com o título 
“Dinâmica da inflamação alérgica e da imunoterapia 
específica. Contribuição para o seu estudo in vivo”. 
 
Professor Auxiliar na Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra. Regente das Unidades: Imunologia 
Clínica e Plantas Medicinais na Prática Clínica. 
 
 
Membro eleito da Direção do Colégio de Imuno-alergologia 
desde 1997, tendo exercido a Presidência no triénio 2009-
2012. Foi eleito, no triénio 2002-2004, Secretário-Geral da 
Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica 
(SPAIC). Foi designado Coordenador Geral dos Grupos de 
Interesse da SPAIC para o triénio 2004 a 2007. 
 
Vogal Executivo da Direção da Sociedad Latino Americana de 
Asma, Alergia y Inmunología (SLAAI), no triénio 2003 a 
2006. Nesse mandato foi designado o primeiro Presidente do 
Capítulo Ibérico. 
Integrou o Grupo de Trabalho responsável pela planificação 
de uma “Rede Nacional de Imuno-alergologia” aprovada pela 
Direção Geral de Saúde. Foi responsável pelo Programa 
“Manual educacional do doente alérgico” e vídeo educacional 
para doentes. 
 
Integrou Júri de Exames de Titulação Única, de Provimento e 
de Graduação em Imuno-alergologia, bem como de 
Equivalência de Especialidade a médicos estrangeiros. 
Colaborou em diversos projetos científicos nacionais 
(primeiro mapa polínico e acarológico, entre outros) e 



 

internacionais, nomeadamente “Estudo ibérico de 
sensibilização alérgica na rinite” de que foi coordenador 
internacional. 
Participação e responsabilidade em ensaios clínicos 
multicêntricos internacionais. Orientador de Formação de 
vários Internos da Especialidade. Participou na organização 
de vários eventos científicos nacionais e internacionais na 
área da Alergologia e Imunologia Clínica. 
 
Coordenador, nomeado pelo CNE da Ordem dos Médicos, 
para a parceria com a Direção Geral de Saúde, na elaboração 
da Norma de Orientação Clínica, “Diagnóstico e Controlo da 
Asma”. Integra, desde 1999, o Painel de Peritos em Imuno-
alergologia, na ACSS, Ministério da Saúde. Integra a comissão 
do Plano Nacional de Vacinação (DGS). 
 
Editor associado de 5 publicações científicas (nacionais e 
internacionais) no âmbito da Especialidade e revisor 
científico de inúmeros artigos submetidos a variadas 
publicações internacionais. Membro de várias Sociedades 
científicas nacionais e internacionais. Autoria e co-autoria de 
mais de 300 comunicações livres (oral e poster), palestras e 
conferências em reuniões científicas nacionais e 
internacionais. Autoria e co-autoria de mais de 90 
publicações científicas nacionais e internacionais, sob a 
forma de capítulos de livros e artigos. 
 
Foi distinguido com 32 Prémios (nacionais e internacionais) 
no âmbito da Especialidade, 
Editor de 2 livros temáticos em Urticária, em 2000 e 2010. 
Editor internacional de livro de temas de atualidade em 
Alergologia e Imunologia Clínica (Allergic Diseases. 
Highlights in the clinic, mechanisms and treatment. Intech 
2012). 
 
 
Mantém atividade clínica e de investigação no Serviço de 
Imuno-alergologia do Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra, de que salienta: 
 -Consulta de Imuno-alergologia em crianças e adultos. 
 -Aplicação mundial do primeiro esquema terapêutico 
de imunoterapia específica (vacina) a látex, por via sub-
cutânea, e de Pru p 3, por via sub-lingual (na alergia 
alimentar). 
 -Estudo da dinâmica reação alérgica na asma e rinite. 
 -Urticária crónica 
 -Imunomodulação na urticária crónica 



 

 -Resposta imunogenética da asma e rinite alérgica 
 -Avaliação da repercussão da alergia no sistema 
imune central (medula e tecido funcional tímico). 
 -Resposta imunomoduladora infecciosa /sistema 
imune inato 
 -Coordenador nacional do Estudo “Angioedema 
Hereditário”. 
 
 
 

 

 
 


