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Prof. Mamede de Carvalho distinguido como Expert Mundial em Eletromiografia 
pela Expertscape  

O Prof. Doutor Mamede de Carvalho, distinto neurologista do Centro Hospitalar 

Universitário Lisboa Norte foi recentemente distinguido como Expert Mundial em 

Eletromiografia pela Expertscape.  

Dear Dr. de Carvalho, 
 
Expertscape's algorithms place you in the top 0.1% of scholars writing about 
Electromyography over the past 10 years, a level we label as "World Expert." 
 
Thus, as part of our regular "Daily Experts" announcements to recognize world experts 
like you, Expertscape plans to tweet the following on Twitter this Monday, July 22, 2019 
ET: 
 
   Congratulations to Dr. Mamede Alves de Carvalho of Universidade de Lisboa -- 
   Recognized as an Expertscape World Expert in Electromyography.  
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   http://www.expertscape.com/ex/electromyography 
 
Reaching this level of expertise is a tremendous achievement, and we are proud to share 
your professional accomplishments with the world. 
 
Congratulations, 
 

A Expertscape classifica objetivamente pessoas e instituições, pela sua experiência em 

mais de 27.000 tópicos biomédicos, tendo o Prof. Doutor Mamede de Carvalho alcançado 

o Top 0,1 % dos especialistas que escrevem artigos científicos, sobre eletromiografia, nos 

últimos 10 anos, com um total de 39 artigos. 

O Prof. Doutor Mamede de Carvalho é um médico neurologista e neurofisiologista, que ao 

longo da sua carreira clínica e académica tem contribuído de forma importantíssima para 

os avanços alcançados, quer no diagnóstico quer no tratamento da Esclerose Lateral 

Amiotrófica, tendo já publicado mais de 250 artigos científicos sobre este tema.  

Nas palavras do Prof. Doutor Mamede de Carvalho, “Historicamente o laboratório de 

eletromiografia-potenciais evocados, associado funcionalmente ao Serviço de Neurologia, 

pertencia ao Centro de Estudos Egas Moniz-Faculdade de Medicina, sendo mais tarde parte 

do Departamento de Neurociências do Hospital de Santa Maria, agora Centro Hospitalar 

Universitário de Lisboa-Norte, atualmente no âmbito do Centro Académico de Medicina de 

Lisboa. Este laboratório foi pioneiro na introdução da técnica de eletromiografia em 

Portugal, assim como de outros métodos neurofisiológicos. Tem sido nossa preocupação, 

apesar das muitas limitações, continuar o trabalho de assistência clínica, ensino e 

investigação, procurando manter este laboratório como polo internacionalmente 

competitivo nos avanços científicos nesta área. O prémio de reconhecimento pessoal, mas 

espelhando o labor de um pequeno grupo, como um autor no topo 0.1% mais produtivo 

em artigos científicos sobre eletromiografia nos últimos 10 anos, na literatura 

internacional, representa o reflexo de um trabalho persistente e original nesta importante 

técnica neurofisiológica.” 
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