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HOSPITAL DE BRAGA RECEBEU 111 MÉDICOS INTERNOS

O Hospital de Braga recebeu no início de janeiro, 60
médicos recém-licenciados, que vão frequentar o
Internato de Formação Geral durante o ano de 2021,
e 51 Internos de Formação Específica, num total de
111 médicos internos. Este ano, e pela
contextualização epidemiológica, a receção destes
médicos decorreu em duas sessões nos Auditórios do
Hospital e contou com a presença do Presidente do
Conselho de Administração, João Porfírio Oliveira,
do Diretor Clínico, Jorge Marques e do Diretor do
Internato Médico, Luís Basto. Destacando a
importância desta etapa, João Porfírio Oliveira, deu
as boas-vindas aos jovens médicos reforçando esta
integração como uma nova etapa de crescimento

e diferenciação evidenciando a capacidade formativa
e de qualidade do Hospital de Braga. Evidenciou,
ainda, que apesar dos tempos que vivemos, é
fundamental os clínicos manterem o foco nos seus
objetivos e retirarem deste fase profissional
conhecimentos clínicos diferenciadores. Seguiu-se a
intervenção de Jorge Marques, que reforçou a
importância de uma integração progressiva na
formação, com o grau de exigência que é obrigatório
para a melhoria contínua da qualidade dos Serviços.
Durante esta sessão foi ainda possível assistir em
direto, ao webinar “Receção aos Médicos Internos
2021”, presidida pelo Secretário de Estado Adjunto e
da Saúde, António Lacerda Sales.

RENOVÁMOS AS CERTIFICAÇÕES AMBIENTAL E DE SEGURANÇA E
SAÚDE NO TRABALHO
Na sequência das auditorias externas que
decorreram no passado mês de novembro, o Hospital
de Braga obteve a renovação da Certificação
Ambiental (ISO 14001) e a renovação com transição
de referencial da Certificação de Segurança e Saúde
no Trabalho (ISO 45001) pela Associação Portuguesa
de Certificação (APCER). Estas duas certificações
traduzem a importância que cada uma destas áreas
assume dentro da Instituição. Assim, este processo
consolida e promove um ambiente de trabalho mais
saudável e seguro, permitindo ao Hospital melhorar o
seu desempenho de uma forma consistente,

reforçando,
igualmente,
a
confiança
na
responsabilidade social para um futuro mais
sustentável. A renovação das Certificações
Ambiental e de Segurança e Saúde no Trabalho,
reforça ainda o compromisso já assumido de
construir uma cultura de melhoria contínua, que
consolida a gestão dos processos e a eficácia do
modelo de gestão integrado, e que garante segurança
para os utentes, profissionais e para a prática clínica,
o que se traduz num elevado grau de satisfação dos
utentes e seus familiares, bem como de todos os
profissionais.
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SUPER-HERÓIS VISITARAM
CRIANÇAS INTERNADAS

POSSIBILIDADE DE AGENDAMENTO
DA DÁDIVA DE SANGUE
No contexto epidemiológico que vivemos, o Banco de Sangue
do Hospital de Braga anunciou, recentemente, a possibilidade
de agendamento da dádiva. Esta medida surge com o propósito
de serem evitadas aglomerações e concentração de pessoas, no
estrito cumprimento das orientações das autoridades de saúde.
Ainda assim, é possível a deslocação ao Banco de Sangue sem
qualquer tipo de marcação prévia. Caso pretenda agendar a sua
dádiva ligue para o 253 027 152 ou envie email para
bancodesangue@hb.min-saude.pt
Contamos consigo! Juntos salvamos vidas!

Neste Natal três alpinistas vestidos de Super-Heróis desceram
as paredes exteriores do Hospital de Braga, desde o topo do
edifício até ao 5.º piso, transportando prendas para as crianças
internadas. A cerca de 25 metros do chão, pendurados do lado
de fora do edifício, ao nível das janelas da ala da Pediatria, o
Homem Aranha, o Batman e a Wonder Woman, surpreenderam
os pequenos utentes e interagiram com estes através dos
vidros. Através da mímica e do desenho, os Super-Heróis
levaram alegria e o Natal às crianças internadas.
Pela realidade atual da COVID-19, não foi possível haver
contacto direto entre Super-Heróis e crianças, mas foi entregue
na mesma, pelas mãos dos profissionais de saúde, um presente
de natal aos mais pequenos. Esta atividade foi promovida pelo
Braga Retail Center em parceria com o Hospital de Braga, e foi
uma ação inédita na instituição. Apesar da pandemia, e
mantendo todas as regras de segurança, foi possível aquecer os
corações de todas as crianças que encontravam internadas
numa época festiva tão especial.

ADN
Conheça a pessoa para além do profissional
Com 30 anos, Sara Barbosa Cunha faz parte do Hospital de Braga há cerca de 8, onde
desempenha funções como Técnica Superior da Qualidade. Entrou na instituição
através de um estágio curricular na Direção da Qualidade, mais concretamente na
área da Gestão do Risco, no decurso da sua formação em Engenharia Biomédica pela
Universidade do Minho, onde desenvolveu a sua tese sobre quedas hospitalares e
custos associados. A área hospitalar nunca esteve no seu horizonte, mas foi "uma
surpresa muito positiva" e a Qualidade uma "paixão à primeira vista". O convite para
se manter no Hospital veio durante o estágio e o reconhecimento do seu trabalho
deixou-a feliz. Quando se compromete com alguma coisa "entra de cabeça" e assume
todos os desafios com responsabilidade e rigor.
Não acredita em limites ou obstáculos e crê que a condição motora não a define, até
se esquece dela. É apelidada de "a mulher dos sete ofícios" e a prova disso mesmo é o
intenso leque de atividades a que está associada e que ocupam os seus escassos
tempos livres. É federada em karaté há 18 anos e cinturão negro há 4. Pratica danças
de salão há quase 9 anos e preside à Assembleia Geral de uma Associação de Dança
de Braga (BracaraTeam), faz parte da Comissão Política Concelhia de uma juventude
partidária, é vice-presidente da Assembleia Geral de uma Associação Nacional de
Karaté (AWIKP), foi sócia fundadora da Sinfonieta de Braga e gosta de organização
de eventos. Tem um "bichinho" especial pela música, toca piano e tem o grande sonho
de um dia vir a ser maestrina.
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O Hospital de Braga numa frase:
O Hospital de Braga é o dínamo da
minha
energia,
e
a
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vigora em tudo o que faço.

