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ESTÁGIOS	  OPCIONAIS	  –	  INTERNATO	  DE	  ANESTESIOLOGIA	  

Hospital	  de	  Braga	  

	  

Projectos	  de	  Investigação	  

	  
Existe	  em	  Braga	  um	  Centro	  Clínico	  Académico	  (CCA)	  que	  é	  uma	  parceria,	  sem	  fins	  
lucrativos,	  entre	  o	  Hospital	  de	  Braga	  e	  a	  Universidade	  do	  Minho,	  através	  da	  Escola	  de	  
Ciências	  da	  Saúde	  e	  do	  Instituto	  de	  Ciências	  da	  Vida	  e	  da	  Saúde.	  
O	  CCA	  tem	  por	  objecto	  social	  o	  desenvolvimento	  da	  investigação	  clínica,	  enquadrada	  
num	  ambiente	  de	  prestação	  de	  cuidados	  de	  saúde,	  e	  a	  promoção	  e	  produção	  de	  
conhecimento	  no	  sentido	  de	  tornar	  os	  cuidados	  clínicos	  mais	  efectivos,	  melhorando	  a	  
qualidade	  e	  eficiência	  assistencial.	  	  	  

O	  CCA	  encontra-‐se	  sediado	  no	  Hospital	  de	  Braga,	  possuindo	  para	  o	  desenvolvimento	  
da	  sua	  actividade	  uma	  ala	  –	  semelhante	  a	  de	  um	  Serviço	  de	  Internamento	  –	  composta	  
por	  diversos	  espaços	  adaptáveis	  ao	  desenvolvimento	  dos	  projectos	  de	  investigação	  em	  
curso.	  

	  	  

Objectivos	  Gerais	  

1.	  Implementação	  de	  estrutura	  independente	  que	  desenvolva	  investigação	  clínica	  e	  de	  
translação	  de	  excelência	  

2.	  Constituição	  de	  mecanismos	  de	  cooperação	  que	  tornem	  possível	  a	  participação	  
conjunta	  em	  projectos,	  estudos	  e	  exploração	  de	  novas	  ideias	  e	  pesquisas	  de	  soluções	  
inovadoras.	  

	  	  

Objectivos	  específicos	  

1.	  Promover	  sinergias	  entre	  parceiros	  complementares	  

2.	  Alavancar	  as	  competências	  individuais	  

3.	  Desenvolver	  e	  fortalecer	  o	  potencial	  humano	  

4.	  Implementar	  estudos	  de	  investigação	  de	  clínica	  e	  translação	  

5.	  Implementar	  estudos	  epidemiológicos	  

6.	  Identificar	  novas	  oportunidades	  de	  investigação	  

7.	  Promover	  a	  aplicabilidade	  da	  investigação	  

8.	  Desenvolver	  candidaturas	  em	  conjunto	  a	  programas	  de	  investigação	  
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Instrumentos	  de	  acção	  

1.	  Projectos	  de	  investigação	  

2.	  Ensaios	  clínicos	  com	  medicamentos	  

3.	  Investigação	  com	  dispositivos	  médicos	  

	  

O	  Serviço	  de	  Anestesiologia	  tem	  3	  projectos	  de	  investigação	  clínica,	  em	  fase	  final	  de	  
estruturação,	  para	  serem	  propostos	  ao	  CCA	  e	  está	  receptivo	  a	  aceitar	  novas	  propostas,	  
desde	  que	  respeitem	  a	  identidade	  do	  Serviço.	  	  

Estes	  estágios	  serão	  caracterizados:	  

1. Duração	  de	  6	  meses	  
2. Responsável	  estágio	  –	  Dr.	  António	  Melo	  /	  Dr.	  Artur	  Vieira	  
3. Capacidade	  máxima	  de	  formação	  –	  2	  internos	  
4. Critérios	  de	  selecção	  

a. Carta	  de	  motivação	  /	  Proposta	  específica	  do	  estágio	  
b. Ligação	  prévia	  à	  Instituição	  

5. Candidaturas	   até	   30/3/2015	   para	   que	   as	   propostas	   de	   trabalhos	   possam	   ser	  
validadas	  no	  Serviço.	  

6. Candidaturas	  enviadas	  para	  diretor.anestesiologia@hospitaldebraga.pt	  	  
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