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Carreira Académica 
Concluiu a licenciatura em Medicina, pela Faculdade de Ciências da 
Saúde da Universidade da Beira Interior, em Julho de 2014, com 
média de 17 valores e, em Novembro do mesmo ano, obteve a 
classificação de 94% no Concurso Nacional de Admissão ao 
Internato Médico. 
No ano de 2015 realizou o Ano Comum do Internato Médico no 
Hospital Pedro Hispano – ULSM. 
Em Janeiro de 2016 iniciou o Internato Médico de Formação 
Específica em Dermatovenereologia, no Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra (CHUC), sob a direção do Professor 
Doutor Américo Figueiredo. 
Realizou formação opcional na área de anomalias vasculares e 
tratamentos com LASER, no Complejo Hospitalario Universitario de 
A Coruña, Espanha; em Infeções Sexualmente Transmissíveis, no 
Hospital de Santo António dos Capuchos, Lisboa; em Tricologia, no 
Hospital CUF Descobertas, Lisboa. 
Concluiu o Internato Médico de Formação Especializada em 
Dermatovenereologia a 31 de dezembro de 2020, com a média final 
de 19,5 valores. 
Realizou exame final em Abril de 2021, tendo obtido a nota final de 
19,8/20 valores. 
 
Atividade profissional  
Assistente Hospitalar no Serviço de Dermatologia do CHUC desde 
Abril de 2021. 
Cirurgiã dermatológica na Unidade de Cirurgia Dermatológica, do 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, desde Abril de 2021. 
Assistente da cadeira de Dermatologia da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra desde 2022. 
 
Atividade científica e docente 
No âmbito da Dermatovenereologia tem 24 artigos publicados em 
revistas indexadas, sendo primeira autora em 15 destas 
publicações. É revisora de três revistas científicas. Participou em 31 
reuniões científicas e frequentou 23 cursos com relevância para a 
especialidade. Realizou 17 apresentações orais em palestras, 
reuniões científicas nacionais ou internacionais e 18 apresentações 
em reuniões do Serviço de Dermatologia. Apresentou 17 pósteres 
como primeira autora. Foi coautora de 20 apresentações orais e 14 
pósteres. Recebeu 2 prémios: um artigo selecionado para capa de 
revista (Surg Cosmet Dermatol) e o prémio de melhor póster no 
Congresso Nacional da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e 
Venereologia (SPDV) de 2018. Participou em três projetos de 



 

investigação: um estudo observacional prospetivo na área da 
dermatite atópica (GLOBOSTAD) e dois ensaios clínicos, um na área 
da psoríase (PHOTOSKILL), e outro na área do prurigo nodular 
(PRIME2). Participou ativamente nas ações formativas do seu 
serviço e contribuiu para a divulgação da especialidade de 
Dermatovenereologia. 
 
Sociedades e Associações 
É membro da Ordem dos Médicos - secção regional do Centro, da 
Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia (SPDV) e 
junior member da European Academy of Dermatology and 
Venereology (EADV).  
 
Áreas de interesse 
Dermatologia geral  
Dermatologia oncológica 
Cirurgia dermatológica 
Dermatologia pediátrica 
Dermatoscopia 
Tricologia 
 
 
 
 
 


