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Sofia Margarida Perienes Franco nasceu a 26 de Fevereiro de 

1972, em Coimbra. Realizou a sua formação escolar na 

cidade de Aveiro, onde residia. EM 1988, concluiu o Curso 

Complementar do Ensino Secundário, com a média de 17 

valores e, em 1989, o 12.º ano de escolaridade, nas 

disciplinas de Biologia, Química e Matemática, com a média 

de 18 valores. 

 

Candidatou-se ao ensino superior, com a classificação de 

86,4 (na escala de 0 a 100), em 1989, tendo ingressado no 

Curso de Medicina da Universidade de Coimbra. Concluiu a 

licenciatura em Medicina, com média final de 15 valores em 

1996, estando inscrita na Secção Regional do Centro da 

Ordem dos Médicos, com a Cédula Profissional n.º 36 931. 

Frequentou o Internato Geral, nos Hospitais da Universidade 

de Coimbra, que concluiu com aproveitamento em 1998. 

 

Efetuou Concurso de Ingresso no Internato Complementar 

em 1998, tendo obtido a classificação de 77 questões certas 

em 100. Iniciou o Internato Complementar de Ginecologia e 

Obstetrícia nos Hospitais da Universidade de Coimbra em 

1999, no Departamento de Medicina Materno-Fetal, Genética 

e Reprodução Humana deste Hospital. 

Iniciou a sua formação no Serviço de Ginecologia e, 

posteriormente, no Serviço de Obstetrícia. O 5.º ano foi 

realizado na Maternidade Bissaya Barreto, do Centro 



 

Hospitalar de Coimbra, com o carácter de Serviço de 

Formação Suplementar, e no 6.º ano realizou estágios 

opcionais no seu Hospital de Formação de Base. 

Concluiu o programa de formação do Internato com a nota 

de 19,0 valores, em 2005, e realizou a prova de avaliação 

final nesse mesmo ano, tendo sido aprovada com a 

classificação final de 19,1 valores. Está inscrita no Colégio da 

Especialidade de Ginecologia e Obstetrícia desde 2005. 

 

Tem exercido funções de Assistente Hospitalar no Serviço de 

Obstetrícia A, do Centro Hospitalar e Universitário de 

Coimbra, sito na Maternidade Dr. Daniel de Matos, desde 

2005 e até à atualidade e em contrato individual de trabalho 

sem termo. Na Obstetrícia tem desenvolvido a sua atividade 

na área do Diagnóstico e Ecografia Pré-Natal, tendo realizado 

várias ações de formação específicas. 

 

É responsável por uma consulta semanal de Diagnóstico Pré-

Natal, realizando nesse âmbito as técnicas invasivas 

necessárias. Colabora e está simultaneamente integrada na 

equipa de obstetras que realizam ecografia fetal, dispondo 

para isso de dois períodos semanais. 

Realizada ainda semanalmente uma consulta semanal de 

Obstetrícia Geral e um período de doze ou vinte quatro horas 

de urgência de Obstetrícia. 

 

Formação complementar 

 

Tem frequentado e tem sido preletora em reuniões 

científicas na sua área, tem apresentado comunicações orais 

e pósteres e tem vários artigos científicos publicados. 



 

  

Realizou um estágio de Diagnóstico Pré-Natal no Centre 

Hospitalier Intercommunal Poissy/Saint Germain-en-Laye, 

em Poissy – França durante 3 semanas, em outubro de 2007. 

  

Tem a certificação pela Fetal Medicine Foundation, na 

ecografia das 11-13 semanas, avaliação da translucência da 

nuca, osso nasal, comprimento cervical e doppler ecográfico. 

Está certificada pela Ordem dos Médicos com competência 

para realizar ecografia ginecológica e obstétrica. 

 

sofiafranco29@gmail.com 

 


