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PEDRO XAVIER 

CURRICULUM VITAE  (RESUMO) 

 

PEDRO ALEXANDRE FERNANDES XAVIER 

Data de Nascimento: 02/08/1966 

Naturalidade: Guimarães, Portugal 

 

FORMAÇÃO ACADÉMICA, ATIVIDADE E SOCIEDADES CIENTÍFICAS 

 Desde maio de 2018 – Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução. 

 Desde fevereiro de 2018 – Membro do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. 

 2005 – Doutoramento em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto com 
uma tese versando a endometriose e a infertilidade e intitulada: “Aspectos morfofuncionais do 
endométrio normal e endometriótico. Estudo ultrasonográfico e biomolecular”. 

 1999-2005 – Docente do Curso de Medicina da Faculdade de Medicina do Porto, na disciplina de 
Ginecologia e Obstetrícia. 

 1992 – Licenciatura em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto com a 
classificação final de 15 valores. 

 Orientador e co-orientador em teses de Doutoramento Mestrado nas áreas da Medicina, Biologia 
e em Ciências da Nutrição. 

 Mais de uma centena de trabalhos publicados ou apresentados em reuniões e revistas 
científicas, nacionais e internacionais. 

 Autor ou coautor de cinco capítulos de livros científicos na área da Ginecologia e Obstetrícia. 

 Responsável por vários projetos de investigação e participação em ensaios clínicos. 

 Palestrante convidado em numerosas reuniões científicas nacionais e internacionais. 

 Revisor convidado de várias revistas científicas nacionais e internacionais. 

 Coordenador do grupo de trabalho que elaborou as Orientações Técnicas da Sociedade 
Portuguesa de Medicina da Reprodução sobre Endometriose e Infertilidade. 
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 Membro das mais representativas e prestigiadas sociedades científicas nacionais e 
internacionais, no âmbito da Ginecologia, Obstetrícia e Medicina da Reprodução. 

 Vários prémios nacionais e internacionais. 

 

ATIVIDADE CLÍNICA 

 2015 – Liderou a equipa do Centro Hospitalar de São João que em 2015 realizou o primeiro 
transplante de tecido ovárico em Portugal. 

 2011 – Título de subespecialista de Medicina da Reprodução pela Ordem dos Médicos. 

 Desde 2009 – Coordenador da Cirurgia da Reprodução da Unidade de Medicina da Reprodução 
do Hospital de São João, particularmente na área da Cirurgia Laparoscópica. 

 2006-2009 – Coordenador da Unidade de Medicina da Reprodução do Serviço de Ginecologia e 
Obstetrícia do Hospital de São João. 

 Desde 2004 – Elemento da equipa clínica do Centro de Genética da Reprodução Prof. Alberto 
Barros. 

 Desde 2001 – Diferenciação na área da Medicina da Reprodução como elemento da equipa da 
Unidade de Medicina da Reprodução do Hospital de São João. 

 Assistente Hospitalar de Ginecologia e Obstetrícia. 

 2001 – Especialista em Ginecologia e Obstetrícia, tendo concluído o Internato Complementar no 
Hospital de S. João com a média final de 19,5 valores. 

 

 

Declaração de interesses: exerce clínica privada desde 2001, em mais de dois terços dos casos 
dedicada à área da medicina da reprodução. No âmbito dessa atividade privada realiza as técnicas de 
Procriação Medicamente Assistida no Centro de Genética da Reprodução Prof. Alberto Barros, 
integrando a sua equipa de ginecologia. Não tem participação no capital social ou na gerência do 
Centro. Tem sido convidado para participar em reuniões de “Advisory Board” de algumas empresas 
da indústria farmacêutica ligadas à área da medicina da reprodução. Quando participa nessas 
reuniões recebe honorários das referidas empresas.  
 


