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Data de nascimento - 20 de Janeiro de 1962 

Médica Radiologista, com a cédula profissional nº 30753 da 

Ordem dos Médicos. 

Inscrita no Colégio da Especialidade de Radiodiagnóstico, 

desde 1993. 

Chefe de serviço da carreira médica hospitalar 
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Percurso Académico  

Licenciatura em Medicina, pela Faculdade de Medicina da 

Universidade de Coimbra, que frequentou entre 1980 e 

1986, tendo obtido a classificação final de Bom com 

Distinção (16 valores). 

Especialista em Radiodiagnóstico desde 25 de janeiro de 

1993, data em que realizou o exame final do Internato 

Complementar no Hospital Distrital de Aveiro, com a 

classificação final de Muito Bom (19,53 valores). 

A formação pré-graduada decorreu no Hospital Distrital de 

Aveiro, no Hospital S. Luc da Universidade Católica de 

Louvain, no Hospital Universitário de Coimbra e no IPO de 

Coimbra. 

Efetuou vários cursos de formação pós-graduada e estágios, 

particularmente na área da Ressonância Magnética e assistiu 

a múltiplos Cursos, Congressos e Reuniões Científicas, das 

diferentes áreas da Imagiologia. 
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Percurso assistencial e cargos médicos de responsabili-

dade hospitalar 

- Assistente Hospitalar de Radiologia no Hospital Distrital de 

Aveiro, entre os meses de fevereiro e agosto de 1993, com 35 

horas por semana de atividade assistencial, incluindo 12 

horas de urgência. 

- Assistente Hospitalar de Radiologia e Responsável pelo 

Serviço de Radiologia do Hospital de Cantanhede, entre 1 de 

setembro de 1993 e 10 de abril de 1994. 

- Assistente Hospitalar de Radiologia no Centro Hospitalar 

de Coimbra, incluindo o Hospital Geral, o Hospital Pediátrico 

e a Maternidade Bissaya Barreto, desde 11 de abril de 1994, 

com 35 horas por semana de atividade assistencial, incluindo 

12 horas de urgência semanais.  

- Responsável pelo Sector de Radiologia do Hospital 

Pediátrico de Coimbra desde 15 de Fevereiro de 1996. 

- Assistente Hospitalar Graduada desde 24 de Junho de 1999 

– no quadro clínico do CHC. 

- Chefe de Serviço / Assistente Hospitalar Sénior desde 5 de 

fevereiro de 2009 - com a classificação final de Muito Bom 

(19,2 valores), no quadro clínico do CHC e após fusão dos 

diferentes hospitais e Maternidades, em 2011, no quadro 

clínico do CHUC. 

 

Desde o início de atividade assistencial realizou, orientou a 

realização por parte dos técnicos de Radiologia e relatou 

diariamente exames de doentes dos diferentes foros, 

incluindo o Oncológico, utilizando os métodos de Radiologia 

Convencional, Ecografia e Tomografia Computorizada e, 

posteriormente, (em meio hospitalar a partir de 2007) de 



 

Ressonância Magnética. Participa semanalmente nas 

reuniões de Oncologia Pediátrica e mensalmente nas 

reuniões multidisciplinares, que incluem a discussão dos 

casos clínicos de Patologia Músculo-esquelética. 

Iniciou e foi responsável pela realização de RM cardíaca no 

Serviço de Radiologia do HG-CHC, a partir de 2007 e no HP a 

partir de 2011, atividade que mantém.  

Tem tido oportunidade de realizar RM do pescoço, cardíacas, 

torácicas, abdominais, da escavação pélvica e músculo-

esqueléticas para diagnóstico e follow-up dos diferentes 

tipos de patologia, no HP e no HG, abrangendo assim as 

diferentes faixas etárias, incluindo o período fetal - RM Fetal. 

- Membro do Grupo de participantes do HP de Coimbra no 

Piloto de Telemedicina do Projeto Rede de Informação de 

Saúde do Centro – a partir de setembro de 1995. 

- Membro do Grupo de Trabalho para Concretização do Plano 

de Emergência do Hospital Pediátrico - novembro de 1997. 

- Membro da Comissão do Material e Equipamento do HP de 

Coimbra - fevereiro de 1998. 

- Perita Médica de Imagiologia do IGIF – ACSS desde março 

de 2001 

- Responsável médica pela Elaboração do Caderno de 

Encargos do Equipamento para o Serviço de Imagiologia do 

novo Hospital Pediátrico de Coimbra 2006 – 2008, incluindo 

equipamento de Radiologia Geral com Aquisição Digital 

Direta, Mesa telecomandada, Intensificadores de Imagem e 

Portáteis, equipamento de Tomografia Computorizada, 

equipamento de Ressonância Magnética e Ecógrafos (para o 

Serviço de Radiologia e UCI) com Doppler. 

- Membro de júris de concurso para aquisição do referido 

Equipamento destinado ao novo Hospital Pediátrico de 



 

Coimbra. 

- Responsável pela Área de Diferenciação de Imagiologia – 

UCFih – do HP de Coimbra. 

- Membro do Grupo de Trabalho no Programa de Acreditação 

Internacional – CHKS - no Serviço de Imagiologia do HPC. 

- Presidente do júri de concurso de habilitação ao grau de 

consultor da carreira médica hospitalar.  

- Convidada para membro do júri para concursos de 

habilitação ao grau de sénior da carreira médica hospitalar. 
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