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Uma nota comum percorre os váios textos que po-
dem ser lidos nestas páginas de contacto com os 
colaboradores do Hospital de São João: o facto de 
se registar uma intensa e permanente colaboração 
entre o hospital e diversas instituições com quem 
temos parcerias ou pessoas que ajudam nas mais 
diversas áreas.

O São João esteve representado no “Hope Exchange 
2010” dedicado à análise dos modelos de saúde pú-
blica da Dinamarca e Holanda.

A produção científi ca do Hospital de São João/Fa-
culdade de Medicina, em parte resultado de coope-
ração internacional, conheceu um elevado incremen-
to nos últimos anos.

O Serviço de Medicina Física e de Reabilitação pas-
sa a contar com um computador adaptado a pes-
soas com limitações neuro-motoras oferecido pela 
Fundação PT.

O projecto “Um Lugar pró Joãozinho” conta agora 
com o apoio de Marcelo Rebelo de Sousa, comenta-
dor da TVI, com a ajuda das pessoas que adquiriram 
quadros doados por Levi Guerra para a causa do 
“Joãozinho”, e ainda com uma mesa interactiva ofere-
cida pela empresa Edigma, já ao serviço na Pediatria.
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Serviço de Medicina Física e de Reabilitação 
é parceiro da Fundação PT no projecto Bola de Neve

“Um lugar pro Joãozinho” recebe mesa interactiva
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Um protocolo entre o Ministério da Saúde e a Fun-

dação PT possibilitou que esta última entidade ins-

talasse, no Serviço de Medicina Física e Reabilita-

ção do Hospital de São João e de outras unidades de 

saúde do país, um computador adaptado a pessoas 

com limitações neuro-motoras e de comunicação.

Este projecto dá pelo nome de “Bola de Neve” e 

abrange a fase de avaliação, ensino e treino destes 

doentes para que possam desenvolver competên-

cias para a melhoria da  sua autonomia na realiza-

ção das suas actividades de vida diárias.

O computador está munido de aplicações especiais 

de comunicação aumentativa permitindo, ainda o 

acesso 3G à Internet, bem como, quando oportuno, a 

capacidade para enviar e receber mensagens SMS.

O Serviço de Medicina Física e de Reabilitação tem 

recursos humanos com preparação específi ca para 

avaliação e treino destes doentes, pelo que está 

preparado para receber os doentes referenciados 

por todos os Serviços para uma possível integra-

ção neste projecto.

A empresa EDIGMA, líder em inovação e tecnolo-

gias interactivas, ofereceu, no âmbito do projecto 

“Um lugar pró Joãozinho”, uma nova mesa interac-

tiva que proporciona brincadeiras educativas às 

crianças que se encontrem internadas.

As crianças podem usufruir da mesa na Ludoteca 

do Serviço de Pediatria do Hospital e interagir com 

jogos cujo objectivo é possibilitar momentos de 

prazer e sensibilizar para diversos temas, como a 

reciclagem, alimentação saudável e a prática de 

desporto.



Decorreu, recentemente, a apresentação do pri-
meiro estudo desenvolvido pelo Centro de Monito-
rização de Produção Científi ca do Hospital de São 
João/FMUP sob a coordenação de Serafi m Guima-
rães, Professor Catedrático Emérito da Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto.

O Investigador inventariou os trabalhos científi cos 
produzidos pelos profi ssionais do Hospital São 
João/FMUP e contabilizou as citações a que esses 
trabalhos deram origem. Os dados apresentados 
refl ectem, ainda, algumas defi ciências que se de-
sejam corrigir.

Muitos dos médicos e investigadores a desempe-
nhar funções no Hospital de São João/FMUP não 
assinam os seus artigos científi cos sempre com 
o mesmo nome, o que difi culta um levantamento 

O Hospital São João fez-se representar no Pro-
grama Internacional de Intercâmbio para Profi s-
sionais de Saúde – HOPE 2010 (European Hospital 
and Healthcare Federation) por duas gestoras 
hospitalares que se deslocaram, recentemente, 
à Holanda e à Dinamarca para traçar um retrato 
dos novos modelos clínicos e de gestão do Doente 
Crónico (tema central do HOPE-Exchange 2010).

O HOPE 2010 é um programa de estágios com a 
duração de um mês, na área da Saúde e no espa-
ço Europeu, na sequência do qual os seus partici-
pantes devem apresentar um relatório analítico 
sobre a temática à qual a edição do programa está 
subordinada, tendo em conta as especifi cidades 
políticas, sociais e económicas do país em que o 
estágio foi realizado.

Os quadros do antigo Director do Hospital de 
São João foram, no passado dia 29, entregues às 
pessoas que os adquiriram. No Átrio do Piso 2, o 
Professor Catedrático Jubilado da FMUP entre-
gou, acompanhado pela mascote da campanha de 
angariação de fundos para a construção de “Um 
Lugar pró Joãozinho”, os quadros aos seus com-
pradores. As receitas da venda dos quadros foram 
doadas ao Projecto.

As restantes obras ainda podem ser adquiridas 
através do número de telemóvel 911 747 769 ou 
do endereço electrónico imprensa@hsjoao.min-
saude.pt.

O comentador político Marcelo Rebelo de Sousa 
deu o seu apoio ao projecto “Um Lugar pró Joãozi-
nho”, tornado público em recente visita ao Hospital 
de São João. Posteriormente, na página de opinião 

que mantém na TVI, o professor Marcelo Rebelo de 
Sousa sublinhou o processo de modernização por 
que passa todo o hospital.

As duas gestoras a desempenhar funções no São 
João, juntamente com a restante equipa com 
quem estudaram as realidades Holandesa e Dina-
marquesa, destacam do relatório apresentado em 
Copenhaga – numa Reunião Europeia de Avaliação 
fi nal do projecto que reuniu profi ssionais de saúde 
de 19 países europeus, para exporem os seus tra-
balhos investigacionais – os seguintes aspectos 
obtidos através da análise do caso dinamarquês 
(o grupo que analisou a realidade dinamarquesa 
ganhou o 1º prémio): o princípio da equidade: aces-
so universal, gratuito e equitativo aos serviços de 
saúde; a possibilidade de livre escolha do hospital 
por parte do doente; a garantia de tratamento de 1 
mês caso contrário, o doente pode ser tratado no 
sector privado e o grande sucesso do atendimento 
digital na saúde.

Em relação à Holanda, os pontos a destacar das 
conclusões que decorreram do estágio são: a obri-
gatoriedade de seguro de saúde para todos os 
cidadãos; o sistema de saúde holandês baseado 
nos Cuidados Primários e, por último, salienta-se a 
grande preocupação das autoridades holandesas 
em diminuir os dias de internamento em hospitais.

que refl icta o real volume de produção científi ca de 
cada profi ssional.

Para que no futuro, este estudo possa espelhar 
e promover a produção científi ca do São João/
FMUP da forma mais fi dedigna possível, pedimos 
a todos os autores de artigos científi cos na Impren-
sa Internacional especializada que comuniquem ao 
Centro de Monitorização de Produção Científi ca 
a lista dos seus trabalhos publicados e que usem 
sempre o mesmo nome.

Apesar das contingências, uma das conclusões 
mais animadoras da análise realizada é o aumento 
exponencial de citações na imprensa especializada 
internacional das publicações científi cas produzi-
das por profi ssionais do Hospital São João/FMUP, 
nos últimos 17 anos. Há cerca de 30 anos, a produ-

ção científi ca portuguesa situava-se, em termos de 
volume, entre o Gana e o Sudão. Nos nossos dias, os 
números demonstram a evolução que a investiga-
ção científi ca portuguesa sofreu, estando, agora, 
ao nível da maioria dos países europeus.

Estudo disponível na Intranet em documentos – 
Centro de Monitorização da Produção Científi ca .

Quantificação da Produção científica do São João/
FMUP precisa do apoio dos seus investigadores

HOPE Exchange 2010 
contou com contributo do São João
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Marcelo Rebelo de Sousa 
associa-se ao “Joãozinho”
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