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Terminou o primeiro torneio de futebol entre 
colaboradores do Hospital de São João, que se 
estendeu por mais de meio ano. Estão de pa-
rabéns os participantes e os organizadores da 
competição em que prevaleceu o desportivismo 
e se transformou numa bonita jornada de confra-
ternização entre pessoas que trabalham sob o 
mesmo tecto.

Neste boletim dá-se nota de que o Serviço de 
Neurocirurgia dispõe de um novo bloco operatório, 
com equipamento actualizado que permite renta-
bilizar os recursos humanos do hospital e prestar 
melhores cuidados de saúde a mais pessoas.

Na área da investigação salienta-se o prémio 
atribuído ao estudo que estabelece uma relação 
entre alimentação saudável e a diminuição do ris-
co de asma, feito por especialistas do Serviço de 
Imunoalergologia e da Faculdade de Ciências de 
Nutrição da Universidade do Porto.

Uma nota fi nal para dizer que este é o último 
boletim distribuído em suporte de papel e que o 
próximo, em formato digital, será enviado para a 
caixa de correio electrónico de cada um dos fun-
cionários, tal como o recibo de vencimento.
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DESTAQUE

2045 vence 1º Torneio de Futebol  
do Hospital São João

Housele� er
Hospital São João
n.º 10| Setembro 2010

A 2045, empresa de Segurança que presta serviços 

no Hospital, arrecadou o primeiro lugar do 1º Torneio 

de Futebol do Hospital São João, tendo disputado o 

lugar com a equipa do Serviço de Radiologia que se 

fi cou pela segunda posição após se ter debatido 

até ao último momento, nos pontapés de marca 

de grande penalidade. Os restantes lugares cimei-

ros da classifi cação fi nal foram ocupados pelas 

equipas do Serviço de Cirurgia Cardio-Torácica (3ª 

Posição) e da Unidade de Cuidados Intensivos Poli-

valentes da Urgência (4ª Posição).

Mas os galardões não se fi caram por aqui, sendo 

atribuídos os troféus de melhor marcador a Jorge 

Pires (Unidade de Cuidados Intensivos Polivalen-

tes da Urgência), de melhor guarda-redes a Flávio 

Ferreira (2045) e de Fair Play à equipa do Serviço 

de Patologia Clínica.

Ao longo de seis meses, de Fevereiro até ao pas-

sado dia 11 de Agosto, muitos jogos tiveram lugar e 

muito suor escorreu nesta competição que contou 

com a participação de 24 equipas, o que represen-

tou um universo de cerca de 300 colaboradores do 

Hospital que defenderam as cores dos seus Servi-

ços/empresas.

A fi nal foi acompanhada, a par e passo, pelo Pre-

sidente do Conselho de Administração e pela 

Enfermeira-Directora que entregaram os troféus 

no fi nal do jogo e congratularam os participantes, 

bem como, todo o esforço da Organização do tor-

neio, constituída por 10 enfermeiros do Serviço de 

Medicina Interna que, incansavelmente, concreti-

zaram este evento inédito de convívio e festa na 

vida da nossa instituição.

Para além de todos os benefícios de inter-relacio-

namento interno que esta competição signifi cou, 

o valor das inscrições dos jogadores reverteu para 

o Projecto “Um Lugar pró Joãozinho” contribuindo 

com cerca de 3.000 euros para a construção da 

nova ala pediátrica.



Muitos amantes do Yoga juntaram-se, recente-
mente, ao Joãozinho, no “Vila do Conde The Style 
Outlets “ para praticar a vertente do Método De-
Rose de Yoga. Desta forma, o “Vila do Conde The 
Style Outlets” afi rmou o seu apoio à campanha de 
angariação de fundos para a construção da nova 
ala pediátrica do Hospital São João, “Um Lugar pró 
Joãozinho”. 

Para além dos muitos participantes que não quise-
ram faltar a este momento de equilíbrio e desporto, 

Pela primeira vez, um estudo desvendou a relação 
entre uma alimentação saudável, como é o caso da 
dieta mediterrânica, e as crises de asma que têm 
aumentado muito nos últimos anos. O referido es-
tudo provou que a adesão à alimentação tradicio-
nal mediterrânica reduz em cerca de 78% o risco 
de contracção de asma não controlada.

O Serviço de Neurocirurgia conta com um novo 
bloco operatório, completamente remodelado e 
equipado com as mais modernas tecnologias no 
domínio da Cirurgia Neurológica. Esta aquisição 
proporciona, não só, uma melhoria da qualidade 
assistencial como também se faz sentir ao nível 
da rentabilização dos recursos humanos exis-
tentes.

A localização deste novo espaço, contíguo às 
Unidades de Cuidados Intensivos e Intermédios, 
reduz os riscos associados ao transporte dos 
doentes pelos corredores e elevadores em con-

No sentido de promover a modernização do Serviço de 

Gestão de Recursos Humanos (SGRH), nomeadamente 

a maximização das ferramentas informáticas de que a 

instituição dispõe, este Serviço vai implementar um novo 

procedimento de envio dos recibos de vencimento aos 

colaboradores do Hospital.

A medida visa, por um lado, aumentar os canais de comuni-

cação entre o SGRH e os nossos colaboradores internos e, 

por outro lado, dada a conjuntura actual, rentabilizar ao má-

ximo os recursos existentes e reduzir os custos associados.

dições adversas e possibilita uma melhor gestão 
do tempo.

A possível transformação do Serviço em Unida-
de Polivalente de Neurocirurgia e consequente 
crescimento físico, determinou a localização 
deste bloco operatório.

O bloco de Neurocirurgia, inaugurado recente-
mente, propiciou uma signifi cativa melhoria das 
condições de trabalho dos profi ssionais, essen-
cial para promover a satisfação e motivação pro-
fi ssionais.

Os colaboradores do Hospital passarão a receber o reci-

bo de vencimento via electrónica e, preferencialmente, 

através do endereço de correio electrónico já existente 

no Hospital a partir do próximo mês de Outubro.

O objectivo desta alteração é eliminar defi nitivamente o 

envio dos recibos de vencimento em formato de papel.

Salvaguardam-se as possibilidades de, mediante comuni-

cação ao SGRH por parte do colaborador: 

• Alterar o endereço electrónico para os quais deverão ser 

enviados os recibos de vencimento;

• Manter a actual prática. Neste caso, o colaborador deve-

rá levantar o seu recibo no SGRH.

O envio da Houseletter São João que tem sido distribuída 

com o Recibo de vencimento passará a estar disponível 

em formato digital, via endereço electrónico (através do 

mesmo endereço para o qual será enviado o recibo de 

vencimento) e com periodicidade mensal na Intranet.

 A investigação venceu o prémio de nutrição clínica 
dos Nutrition Awards pelos resultados práticos 
que poderá vir a ter.

Em todo o mundo vários estudos tentaram per-
ceber qual a relação entre a obesidade e o risco 
de complicações asmáticas. Mas até agora ainda 
ninguém tinha conseguido avaliar a relação entre a 
alimentação tradicional mediterrânica e a redução 
das crises de asma.

As conclusões da FCNAUP e do Serviço de Imu-
noalergologia do Hospital São João dizem-nos 
que uma maior adesão à alimentação tradicional 
mediterrânica está associada à redução de 78% 
do risco de ter asma não controlada. Pode ler-se 
no resumo do estudo publicado em diversas re-
vistas internacionais: “Os resultados encontrados 
apoiam a relevância da intervenção nutricional 
também na asma como abordagem complemen-
tar ao tratamento farmacológico”.

várias figuras públicas foram pôr à prova a sua resis-
tência física e aprender técnicas de relaxamento. O 
Chefe Hélio e a campeã de atletismo Aurora Cunha 
estiveram presentes e incentivaram os passantes a 
participar na sessão de Yoga e a ajudar o Joãozinho.

A Câmara de Vila do Conde fez-se representar pela 
Eng.ª Sara Lobão, Vereadora da Juventude da Câ-
mara de Vila do Conde que desta forma reforçou 
o apoio desta autarquia ao projecto de construção 
da nova ala pediátrica do Hospital de São João.

ESPAÇO JOÃOZINHO

Joãozinho faz Yoga no “Vila do Conde The Style Outlets”

NOTÍCIA

Investigadores do Hospital de São João /Faculdade 
de Ciências da Nutrição e Alimentação da U.Porto 
esclarecem relação entre alimentação saudável 
e diminuição do risco de asma não controlado

INAUGURAÇÃO

Neurocirurgia tem novo bloco operatório

AVISO

Envio dos recibos de vencimento via endereço electrónico a partir de Outubro


