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Investigação reconhecida 

A sessão do dia 20 de Julho dedicada à divulgação 
da produção científi ca do Hospital de São João foi o 
refl exo da capacidade dos profi ssionais do hospital 
e o reconhecimento externo da qualidade do seu 
trabalho. (Em próxima edição daremos maior des-
taque ao trabalho coordenado pelo Prof. Serafi m 
Guimarães.)

Em termos de investigação não devemos fi car por 
aqui. O esforço para fazer melhor e a busca da ex-
celência devem ser uma preocupação contínua. Os 
nossos profi ssionais podem tirar partido das con-
dições melhoradas de trabalho que pouco a pouco 
vão dispondo.

Em Julho entraram em funcionamento a nova Uni-
dade de Manipulação Clínica de Medicamentos dos 
Serviços Farmacêuticos, o serviço de Neurocirur-
gia, e as segundas fases dos serviços de Ginecolo-
gia/Obstetrícia e de Medicina Interna.

Quero ainda salientar a apresentação pública do “J 
One”, o programa informático criado pelos técnicos 
do Hospital de São João para registar toda a infor-
mação clínica dos doentes utilizado, numa primeira 
fase, no Serviço de Urgência da Pediatria.
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NOTÍCIA

IPEG 2010 Research Grant Award

Housele� er
Hospital São João
n.º 08| Julho 2010

O projecto de investigação intitulado “Expe-
rimental studies for assessing esophageal 
atresia repair by N.O.T.E.S.” foi recentemente 
distinguido com o “IPEG 2010 Research Grant 
Award”. Este é o maior prémio internacional 
na área da Cirurgia Pediátrica Minimamente 
Invasiva e foi anunciado recentemente no 
congresso anual do International Pediatric 
Endoscopic Group (IPEG), realizado no Hawai, 
E.U.A. (www.ipeg.org). O projecto visa desen-
volver a possibilidade da aplicação do concei-
to de N.O.T.E.S. – Natural Orifi ce Transluminal 
Endoscopic Surgery – à correcção cirúrgica da 
atrésia do esófago com fístula traqueo-eso-
fágica por via peroral no recém-nascido. Este 
procedimento poderá representar um impor-

Atribuído à iniciativa conjunta dos 
Serviços de Cirurgia Pediátrica 
do Hospital de São João, Hospital 
Maria Pia e do Domínio de Inves-
tigação em Ciências Cirúrgicas do 
ICVS da Universidade do Minho.

tante avanço em relação às técnicas actuais 
mais recentes - correcção toracoscópica de  
que o Hospital de São João foi também pio-
neiro a nível nacional. Os investigadores pro-
motores desta iniciativa são: Jorge Correia-
Pinto (Hospital de São João e Universidade do 
Minho) , Tiago Henriques-Coelho (Hospital de 
São João e FMUP) e João Moreira-Pinto (Hos-
pital Maria Pia e Universidade do Minho).

Espera-se que nos próximos 12 meses possa-
mos ter novos desenvolvimentos desta inicia-
tiva portuguesa em que médicos do Hospital 
de São João desempenharam o papel deter-
minante.

EVENTOS

I Congresso Internacional de Esclerose Múltipla:
Submissão online dos trabalhos de investigação 
para o 1º Congresso Internacional de Esclerose 

Múltipla do Hospital de São João disponível em:  
http://www.multiplesclerosis2011.net/abstracts.
htm e válida até 30 de Setembro.



O programa das manhãs da RTP1, “Praça da Alegria”, 
apresentado por Sónia Araújo e Jorge Gabriel, foi 
transmitido, em directo, a partir do Átrio do piso 2 
do Hospital de São João. O tema central deste pro-
grama foi o Projecto de angariação de fundos para a 
construção da nova ala Pediátrica do Hospital, “Um 
Lugar pró Joãozinho”.

O alinhamento do Programa contou com vários ar-
tistas, histórias de sucesso relatadas na primeira 
pessoa pelos seus intervenientes, entrevistas aos 
nossos profissionais, ao Presidente do Conselho de 

O final do mês de Junho é, anualmente, motivo 
redobrado de festa para o Hospital de São João. 
O hospital celebra o seu aniversário no Dia de São 
João, dia dedicado ao Santo venerado pela popu-
lação que em sua honra organiza festejos em toda 
a cidade.

O 51º Aniversário do Hospital de São João foi 
marcado por uma edição especial do espectáculo 
musical “Annie” de Filipe La Féria, que decorreu 
no Rivoli, com a presença de muitos amigos do 

Hospital. No final do espectáculo, tiveram lugar 
várias homenagens a algumas das pessoas que se 
esforçaram notoriamente para o sucesso do pro-
jecto de angariação de fundos para a construção 
de “Um Lugar pró Joãozinho”.

O Serviço de Oftalmologia foi congratulado por 
registar o maior número de adesões na campanha 
“Um euro” que consiste na dedução de um Euro, 
ou mais, no vencimento dos colaboradores do 
Hospital, a favor do referido projecto. O Serviço 

de Oftalmologia foi destacado pelo exemplo de 
solidariedade demonstrado, e que esperamos ver 
replicada nos restantes Serviços do Hospital.

Administração e intervenções de importantes figu-
ras da Comissão de Honra do Projecto.O programa 
encerrou com uma entrevista ao Juiz Conselheiro, 
Laborinho Lúcio e à ex-Primeira-Dama, Maria Bar-
roso que deixou bem claro o seu apoio ao Joãozinho.

Ao longo da transmissão, a dupla de apresentadores 
apelou à contribuição por parte dos telespectado-
res para este nobre e inédito projecto de responsa-
bilidade social do Hospital, que registou uma eleva-
da participação do público.

O Átrio do piso 2 acolheu, no dia 29 de Junho, a apre-
sentação da Obra “O Homem - um painel” do artista, 
médico, Professor Catedrático Jubilado da Faculda-
de de Medicina da Universidade do Porto e ex-Direc-
tor do Serviço de Nefrologia do Hospital de São João 
(de que foi fundador), Levi Eugénio Ribeiro Guerra.

Este quadro que foi apresentado na presença de 
inúmeros amigos e admiradores do pintor, foi fruto 
de um desafio lançado pelo Presidente do Conselho 
de Administração ao autor para retratar o Hospital 

enquanto lugar do Homem e, em particular, do ser 
humano doente.

Neste mesmo dia, um grupo de criações suas foi 
doado a favor do projecto de construção da nova 
ala pediátrica do Hospital. Estes quadros estão ex-
postos no Atrium Hospitalidade (piso 1) e podem ser 
adquiridos através do endereço electrónico: impren-
sa@hsjoao.min-saude.pt ou do número de telefone 
911 747 769. As receitas adquiridas nesta venda re-
verterão para o projecto acima referenciado.

No passado dia 26 de Junho, Ana Jorge, Ministra 
da Saúde, inaugurou a Farmácia “Hospital de São 
João” e foi-lhe apresentado, pelos Serviços de In-
formática e Urgência Pediátrica, o novo software, 

desenvolvido internamente, que permite aos pro-
fissionais de saúde o uso de uma única ferramenta 
para registo e consulta de todos os dados clínicos 
necessários à tomada de decisão em saúde.

Nesta visita ao Hospital, em que, também, estive-
ram presentes o Secretário-de-Estado da Saúde e 
o Secretário-de-Estado Adjunto e da Saúde, a Mi-
nistra da Saúde voltou a dirigir uma palavra de ad-
miração pela coragem que representa a assunção 
da construção de “Um Lugar pró Joãozinho”. 

O “J One”, é um software criado em parceria pelos 
Serviços de Sistemas de Informação e Urgência 

Pediátrica do Hospital. Esta ferramenta permite o 
registo de informação clínica por todos os profis-
sionais de saúde e possibilita a realização de uma 
triagem de níveis de urgência para doentes pediá-
tricos com capacidade para ser adaptado à inves-
tigação clínica. Outras das grandes vantagens do “J 
One” são o seu potencial de apoio à diminuição do 
erro médico e o facto de representar o primeiro 
grande passo na estratégia de desenvolvimento 
de uma aplicação informática única no Hospital de 
São João.

A aplicação descrita neste espaço poderá ser co-
mercializada e exportada.

“Praça da Alegria” em directo a partir do São João

51º Aniversário do Hospital de São João

Apresentação da Obra “O Homem - um painel” de Levi Guerra

NOTÍCIA
Aquando da sua visita para inaugurar a farmácia “Hospital São João”

Ministra da Saúde contacta com o “J One”

Colabore connosco! Dê-nos a sua opinião ou envie sugestões para imprensa@hsjoao.min-saude.pt


