DR.A CARMEN KLINK
Ginecologista e Obstetra
nascida em Dortmund, Alemanha

Á REAS

DE DIFERENCIAÇÃO E INTERESSE

Ginecologia oncológica, senologia, estudos clínicos, quimioterapias
Cirurgias ginecológicas gerais, radicais e paliativas, cirurgias minimamente-invasivas,
histeroscopias diagnósticas e cirúrgicas, tratamento conservador e cirúrgico de miomas
Uroginecologia (diagnóstico, tratamento conservador e cirúrgico)
Ecografia pélvica (transvaginal e transabdominal) e mamaria

E SPECIALIZAÇÃO E E STUDO

UNIVERSITÁRIO

desde 05/2016 Atividade profissional como Ginecologista e Obstetra
Hospital Particular do Algarve, Portugal
02/2016

Especialização em Ginecologia e Obstetrícia

04/2016

Firmengründung von Gindual - Ginecologia individual unip. Lda

2015 - 2016

Residência no Hospital Klinikum Nürnberg, Alemanha
Ginecologia geral, Senologia e Ginecologia oncológica (detalhes em baixo)

2013 - 2015

Residência no Hospital Hallerwiese Nürnberg, Alemanha (detalhes em
baixo) Ginecologia, Obstetrícia, Senologia, Ginecologia oncológica

2011 - 2013

Residência no Hospital Marien Hospital Witten, Alemanha
Ginecologia e Obstetrícia, Uroginecologia, Senologia e
Ginecologia oncológica (detalhes em baixo)

2010

Licenciatura em Medicina, Alemanha

2003 - 2010

Estudo de Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de
Bochum, Alemanha

L ÍNGUAS
alemão, português, inglês
Dra. Carmen Klink

Curriculum vitae

ginecologia-individual.com

C ARREIRA

NO

H OSPITAL M ARIENHOSPITAL W ITTEN (02/2011 - 12/2013)

O Marienhospital Witten é um hospital universitário da Universidade Witten/Herdecke e da
universidade Ruhr-Universität Bochum. O hospital é responsável pela formação dos
estudantes de medicina e residentes da área de ginecologia e obstetrícia.
2011 - 2013

Residência na área da Ginecologia e Obstetrícia
com Ginecologia e Obstetrícia geral (cerca de 2400 partos por ano),
foco especial em Ginecologia oncológica, Senologia, Uroginecologia,
Cirurgias minimamente-invasivas e Perinatologia

2011

Residência na área de Senologia do Centro de Cancro da mama:
Diagnóstico e tratamento de lesões benignas e malignas
- ecografias e biopsias
- cirurgias ablativas e conservadoras de mama e nódulo sentinela
- assistência em cirurgias radicais e reconstrutivas
(entre outros com silicone, Flaps: TRAM e latissimus dorsi)
- quimioterapias, terapias antihormonais e de anticorpos
(cerca 1000 ciclos por ano)
- estudos clínicos como médica responsável („Prüfärztin“)
(entre outros GEPAR Quinto-Trial, MINDACT-Trial, PLAN B-Trial,
ALLTO- e Neo-ALLTO-Trial)

2011 - 2012

Residência em Ginecologia e Obstetrícia geral e Uroginecologia

2012 - 2013

Integrante da equipe do Centro de Ginecologia oncológica
- assistência em cirurgias curativas, radicais e paliativas
(incluindo cirurgia minimamente-invasiva) do cancro de ovário, útero,
vagina e vulva
- quimioterapias e terapias de anticorpos
- estudos clínicos como médica responsável („Prüfärztin“)
(entre outros AGO-OVAR-12- e -OVAR-17-Trial)

2012 - 2013

Responsável pela formação e treinamento dos estudantes
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C ARREIRA

NO

H OSPITAL H ALLERWIESE N UREMBERGA ( 01/2014 – 07/2015)

O Hospital Hallerwiese é um hospital especializado em Perinatologia com mais de 3000
partos por ano. Na unidade de Ginecologia as áreas de diferenciação são a Ginecologia
oncológica, Uroginecologia, tratamento de mioma e Cirurgias minimamente-invasivas.
2014/2015

Residência em ginecologia geral, ginecologia oncológica e obstetrícia

desde 2014

Curso avançado em Cirurgia ginecológica laparoscópica
diploma MIC I pela Associação endoscópica ginecológica (AGE)

2014

Curso em Colposcopia

C ARREIRA

NO

H OSPITAL K LINIKUM N ORD N UREMBERGA ( 08/2015 - 02/2016)

O Hospital Klinikum Nord é um hospital público de grande porte. Na unidade de ginecologia
as áreas de diferenciação são o centro de ginecologia oncológica, centro de cancro da mama,
centro de incontinência e centro de endometriose.
2015/2016

Residência em Ginecologia geral, Ginecologia oncológica e Senologia

G RAUS A CADÉMICOS

E

A CTIVIDADE CIENTÍFICA

2007 - 2014

Doutoramento com o tema „Indução de Apoptose em Sarcomas“

2013

Publicação no „International Journal of Oncology“
„Effects of TRAIL and taurolidine on apoptosis and proliferation in human
rhabdomyosarcoma, leiomyosarcoma and epithelioid cell sarcoma“
(C. Karlisch = C. Klink)

2013

Palestra no congresso da associação alemã de cirurgia (DGCH)

2013

Poster no congresso da associação alemã de cirurgia plástica (DGPRÄC)
Vencedora do prêmio: melhor poster do congresso

2004 - 2006

Investigação sobre fluorescência imunológica em laboratório de citologia
da Universidade Ruhr-Universität-Bochum, Alemanha

M EM BRO

DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS

DGGG (Associação alemã de ginecologia e obstetrícia), AGE (Associação de endoscopia
ginecológica), AGO (Associação de ginecologia oncológica), DKG (Associação alemã do
cancro), SPG (Sociedade Portuguesa da Ginecologia)
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