Joana Parreira, estudante de Fisioterapia, vai estagiar com uma equipa de referência na área

Estudante do Politécnico de Leiria recebe bolsa
para estudar as displasias ósseas nos EUA
Joana Parreira, estudante da licenciatura de Fisioterapia na Escola Superior de Saúde do Politécnico de
Leiria, venceu a Bolsa ANDO 2019, atribuída pela Associação Nacional de Displasias Ósseas, que lhe
permitirá fazer um estágio extracurricular intensivo, de duas semanas, em ambiente hospitalar, no Hospital
Pediátrico Nemours/Alfred I. duPont, em Wilmington, Delaware, Estados Unidos da América, um hospital de
referência internacional em displasias ósseas.
O externship permite à estudante do 4º ano de Fisioterapia observar, questionar e explorar diversos temas
relacionados com as displasias ósseas, com acesso às áreas do hospital dedicadas às displasias ósseas,
nomeadamente fisioterapia, bloco operatório e clínica multidisciplinar. A Bolsa pretende dar a oportunidade
aos estudantes portugueses de cursos de saúde de aprender num dos mais conceituados centros de
referência para displasias ósseas, e com uma das mais reconhecidas equipas do mundo na área.
A Associação Nacional de Displasias Ósseas considera esta uma oportunidade de investimento no futuro,
para promover melhores cuidados das pessoas com displasias ósseas, e um complemento formativo para os
estudantes, para reforçar as suas competências e contribuir para que compreendam a complexidade que as
displasias acarretam, e saibam referenciar corretamente os pacientes.
A Bolsa ANDO é nacional, e é atribuída apenas a um aluno do 6º ano do mestrado integrado em Medicina, e
a um aluno do 4º ano da licenciatura em Fisioterapia.

Anexo:
- Foto de Joana Parreira;
- Foto de Joana Parreira e Gonçalo da Câmara (Universidade Nova de Lisboa), os dois estudantes
portugueses que venceram a Bolsa ANDO, com dois dos seus mentores nos EUA: Karen Turner-Bare,
fisioterapeuta no departamento de Ortopedia/Cirurgia Ortopédica, e William Mackenzie, médico-chefe e
cirurgião do mesmo departamento, do Nemours/Alfred I. DuPont Hospital for Children, Wilmington.
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