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João Pedro Lopes Rovisco é assistente hospitalar de 
Reumatologia e coordenador da coorte de espondilartites, no 
Serviço de Reumatologia do Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra. 

Sinopse Curricular: 

a) Exercício de funções na respetiva especialidade, tendo em 
conta a competência técnico-profissional e o tempo de 
exercício das mesmas. 

- Entre o dia 1 de Fevereiro de 2008 e o dia 15 de Abril de 
2013 completou o Internato Complementar de Reumatologia 
dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), com a 
classificação final de 18,3 valores.  

- Reumatologista desde 15 abril de 2013 até à presente data, 
no serviço de Reumatologia do Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra (CHUC).  

- Investigador e Co-investigador em 4 ensaios clínicos, 2 no 
LES e 1 em artrite psoriática e um na Vit D.  

 

b) Competências adquiridas, enquanto conjunto de saberes 
que, direta ou indiretamente, influenciam o exercício de 
funções médicas  

- Curso Intermédio de Ecografia, em Atenas em 2018. § 
Starlight Program, Webinar 4 sessões - SpA and Psoriatic 
Arthritis, 2018.  

- Preceptorship in axial spondyloarthritis and psoriatic 
arthritis, de 21 a 22 de setembro de 2017, Department of 
Rheumatology at Sahlgrenska University Hospital in 
Gothenburg.  

- Cursos Online da GRAPPA: Assessment of Enthesitis and 
Dactylitis in Psoriatic Arthritis, Assessment of Synovitis in 
Psoriatic Arthritis Joint Count, PASI and BSA, 22 de agosto de 
2017.  

- Imaging Excellence Summit, Advancing Imaging Scientific 
Exchange III, 21st-22nd october 2016 - Hilton Munich 
Airport Hotel, Munich, Alemanha.  

- International Workshop on Ultrasound in Large Vessel 



 

Vasculitis and Polymialgia Rheumatica promovidos pela 
Euroson School of the European Federation for Societies for 
Ultrasound in Medicine and biology em Kristiansand 
(Noruega) em 2015.  

- Frequentou o Hospital Diakonhjemmet, em Oslo, 
acompanhando a Prof. Dra. Anne Grete Semb na avaliação do 
risco cardiovascular nas diversas doenças reumáticas em 
2015.  

- Especialização em Ecografia Músculo-esquelética, Jesi, 
Itália, 2012, com a duração de 3 meses. 

- Curso interativo de dor crónica: Compreender, avaliar, 
intervir, realizado no ano de 2009 em Lisboa. 

- Curso “Estudo do Líquido Sinovial” realizado em março de 
2011, Lisboa.  

- Curso Assessement of Spondiloarthritis international 
Society (ASAS) em 2011 em Munique. 

- 3e Initiative in Rheumatology Systematic Review 
Workshop, em Bruxelas em 2011. 

- Intensive Course in Applied Epidemiology – Kings College, 
realizado em Aberdeen, Escócia, 2010.  

c) Atividades de formação no internato médico, como 
orientador de formação, responsável de estágio, diretor ou 
coordenador de internato ou membro de júri de avaliação 
final, atividades de orientação de alunos de licenciaturas na 
área da saúde e outras ações de formação médica 

- Orientador de formação de um Interno de Formação 
Específica em Reumatologia, atualmente no 5º ano.  

- Orientador de formação de estágio de Reumatologia de 
vários internos do Internato Complementar de Medicina 
Geral e Familiar, de Medicina Interna, Medicina Física e 
Reabilitação, bem como de internos do ano comum.  

- Assistente Convidado de Reumatologia do Mestrado 
Integrado em Medicina da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra desde 2017.  

- Coorientador de uma tese para obtenção do Grau de Mestre 
do Mestrado Integrado em Medicina da Universidade de 
Coimbra, no presente ano escolar.  

 

d) Trabalhos publicados e apresentados publicamente, sob a 
forma oral ou de poster, ou outras atividades de investigação 
na área da sua especialidade  



 

- Autor e Co-autor de 18 artigos (https://orcid.org/0000-
0002-2695-5257), 9 comunicações orais, 81 posters, 2 
capítulos de livros e 20 Comunicações por convite 

- Investigador ou Co-investigador em projetos de 
investigação em Artrite Psoriática, Artrite Precoce e 
Ecografia.  

 

e) Ações de formação médica de atualização ou 
aperfeiçoamento de competências 

- Frequentou 58 reuniões científicas e de aperfeiçoamento de 
competências na área da Reumatologia  

 

f) Outros fatores de valorização curricular, nomeadamente 
títulos, prémios profissionais e sociedades científicas  

- Vencedor de 7 prémios e bolsas de apoio a investigação. 

- Membro da European Lupus Society desde 2017.  

- Membro da Membro do Grupo de trabalho GoTIME da 
Sociedade Portuguesa de Reumatologia, desde 2015. 

- Membro da Sociedade Portuguesa de Reumatologia desde 
2010. 

- Ordem dos Médicos desde 2006. 


