
 
 
 
Doutorando da NMS integra lista de revisores científicos da revista Nature  
Por: Diogo Alpuim Costa  
                                                                                
No passado mês de maio, tive o prazer de ser integrado na lista de revisores científicos 
da conceituada revista científica Nature, nas áreas do cancro e da oxigenoterapia 
hiperbárica. Desde fevereiro de 2021 que são publicados no seu site os nomes dos 
revisores científicos, em jeito de agradecimento pela sua disponibilidade e valioso 
contributo. 
 
Trata-se de um motivo de regozijo pessoal, mas também de elevada responsabilidade, 
querendo acreditar que o meu crivo científico acrescentará valor na revisão e seleção 
criteriosa dos artigos que venham a ser considerados para publicação. De salientar que 
os revisores poderão também ser solicitados a integrar a lista de autores de 
determinados artigos, fato que só acontece após convite do próprio departamento 
editorial da revista.  
 
Considero que fazer parte deste painel de revisores é uma honra e um privilégio, fator 
que poderá aumentar ainda mais a visibilidade da nossa comunidade científica além-
fronteiras. Para além de revisor desta e de outras revistas, tenho publicado inúmeros 
artigos científicos nas minhas áreas de eleição que incluem o cancro da mama, cancro da 
cabeça e pescoço, a investigação translacional e a Medicina Hiperbárica e Subaquática.  
 
Exorto todos os membros do NMS Alumni Club a participarem ativamente neste grupo e 
que lutem para que o legado da Escola venha a ser algo original e até transformador. 
 
Diogo Alpuim Costa é especialista em Oncologia Médica a trabalhar na CUF Oncologia e 
tem, igualmente, as competências em Medicina Hiperbárica e Subaquática e em Medicina 
Militar, desempenhando, paralelamente, funções como Médico Naval e Chefe do 
Gabinete de Ensino, Formação e Investigação no Centro de Medicina Subaquática e 
Hiperbárica (CMSH) da Marinha Portuguesa. Está atualmente a frequentar o programa 
curricular do Doutoramento em Medicina da Nova Medical School (NMS) com o projeto 
de tese “Breast cancer, microbiota and chemotherapy response: a game changer triad? 
(BioBreast Study)”. 
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