
FICHA TÉCNICA NOME DA PUBLICAÇÃO: HOUSELETTER SÃO JOÃO; REDACÇÃO/EDIÇÃO/FOTOGRAFIA: GABINETE DE COMUNICAÇÃO E MARKETING; PROPRIEDADE: HOSPITAL SÃO JOÃO; DIRECÇÃO: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ABERTURA PROF. DOUTOR ANTÓNIO FERREIRA
 PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Hospital de São João foi distinguido com a 
comenda da Ordem Militense, atribuída pela Or-
dem de Malta, entregue a 14 de Outubro na Aula 
Magna. Trata-se de um galardão merecido por 
todos os colaboradores do Hospital que, desde 
a sua fundação, têm contribuído para acolher e 
tratar dos doentes que nos procuram.

É também um estímulo para continuarmos a dar 
o melhor no cumprimento da nossa missão. 

Na sequência do protocolo de colaboração ru-
bricado na mesma cerimónia, poderemos, com 
a Ordem de Malta, prestar assistência a pesso-
as que vivem noutros países, alargando assim a 
nossa vocação de ir ao encontro de quem precisa 
de cuidados de saúde.

Neste número do nosso boletim interno desta-
camos o investimento numa nova terapêutica, 
a radioembolização hepática, utilizada pela pri-
meira vez num hospital público, para doentes 
com tumores no fígado.

Realçamos ainda a iniciativa da família Sousa 
Magalhães de realizar um leilão destinado a aju-
dar a futura Ala Pediátrica, cuja mascote, o “João-
zinho”, recebeu o apoio de Ramos Horta, Prémio 
Nobel da Paz.
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DESTAQUE

São João é o primeiro hospital agraciado 
com Insígnias da Cruz da Ordem Militense
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“Desde o primeiro dos seus dias, o Hospital de 
São João assumiu, para se dizer à sociedade 
que serve, a Cruz, uma Cruz de quatro braços 
que se abrem em oito pontas. É a Cruz cha-
mada de Malta, símbolo de uma Ordem que 
veio a ser militar, mas nasceu hospitalária, 
em meados do primeiro século do segundo 
milénio, em Jerusalém, tendo como patrono 
S. João Baptista. Uma fi nalidade originária: 
acolher e prestar assistência a qualquer fé 
ou raça, na Casa e no Hospital construídos, 
como permissão do Califa, na Cidade-Templo 
dos três credos abraâmicos. Só a tragédia das 
Cruzadas implicou a militarização. Quando 
a liberdade religiosa encontrou condições 
históricas para ser reconhecido como valor 
maior, de novo a Ordem de Malta, deixando 
para trás a circunstancial opção militar, tor-
nou as suas raízes hospitalárias, constituindo 
hoje uma das maiores instituições interna-
cionais na oferta de assistência e cuidados 
que se estende a todo o planeta ” 

Padre José Nuno 

in “Via Crucis, Hospital de São João- Porto”

A Soberana Ordem Militar Hospitalar de São João 

de Jerusalém, Rodes e Malta agraciou, no passado 

dia 14 de Outubro, na Aula Magna da Faculdade de 

Medicina da Universidade do Porto (FMUP), o Hos-

pital de São João com a Cruz da Ordem do Mérito 

Melitense, em reconhecimento pela colaboração 

que o Hospital vem, há já longos anos, prestando ao 

Corpo de Voluntários da Ordem de Malta (CVOM), 

organismo pertencente à Assembleia dos Cavalei-

ros Portugueses. Esta cooperação possibilitou que 

os médicos e enfermeiros do hospital ali possam 

prestar serviço voluntário, principalmente aquando 

do apoio a milhares de pessoas que se deslocam ao 

Santuário de Fátima, por ocasião das grandes pere-

grinações anuais àquele local.

Durante a cerimónia de entrega das Insígnias da 

Cruz da Ordem Melitense, Eduardo Santos Silva 

discursou sobre Direito de Intervenção Humanitá-

rio sendo seguido pelo Presidente do Conselho de 

Administração do Hospital e pelo Presidente da 

Assembleia dos Cavaleiros Portugueses da Ordem 

de Malta (ACPOM) que, após a assinatura do proto-

colo de cooperação, realçaram a longa relação que 

une o Hospital à Soberana Ordem Militar Hospita-

lar de São João de Jerusalém, Rodes e Malta. 



Uma nova arma terapêutica passa a estar disponí-
vel para os doentes oncológicos com tumores do 
fígado, primitivos (hepatocarcinoma) ou secun-
dários (metástases de carcinoma colo-rectal, de 
tumores neuroendócrinos, de tumores da mama 
e outros) a serem seguidos clinicamente no Hos-
pital de São João.

O Hospital de São João é o primeiro hospital pú-
blico a investir na Radioembolização hepática, 

No passado dia 11 de Outubro, o Atrium Hospita-
lidade foi palco de uma acção de sensibilização 
para a importância de uma higiene oral adequada 
para o equilíbrio do Organismo. Esta acção mar-
cou o 51º Aniversário do Serviço de Estomatolo-
gia do Hospital.

Para esta ocasião o Hospital recebeu um grupo 
de crianças da Escola EB1 Augusto Lessa, locali-
zada em Paranhos e crianças internadas no Ser-
viço de Pediatria.

O Prémio Nobel da Paz, Ramos Horta, esteve em 
visita oficial a Portugal. Durante a visita encon-
trou-se com a mascote do projecto “Um Lugar 
Pró Joãozinho” que teve a honra de lhe dar as 
boas-vindas.
O Joãozinho e Ramos Horta partilharam, num 
abraço fraterno, o ideal de que todas as crianças 
cresçam com saúde para que, no futuro próximo, 
através do conhecimento cívico, sejam os cons-
trutores de um Mundo justo.

O Joãozinho esteve presente no evento “24 ho-
ras pelo combate à pobreza e à exclusão social” 
que decorreu na Avenida dos Aliados, no Porto, 
organizado pela Rede Europeia Anti-Pobreza 
(REAPN).

As reuniões da família Sousa Magalhães ocorrem 
há vinte anos. Além destas habituais cerimónias, 
neste vigésimo encontro Sousa Magalhães, foi 
organizado um leilão com objectos dos diversos 
membros da família. A receita dos artigos leiloa-
dos, teve o nobre fim de contribuir para o Projecto 
“Um Lugar Pró Joãozinho”. 

A organização esteve a cargo do ramo familiar do 
saudoso Dr. Leonardo Sousa Magalhães, que foi 
médico no Hospital de São João durante mais de 

35 anos e exerceu as funções de Chefe de Serviço 
de Cardiologia.

A mascote da nova Ala Pediátrica do Hospital 
de São João esteve na linha da frente da marcha 
neste Ano Europeu do Combate à Pobreza e Ex-
clusão Social, a par de muitos dos seus amigos, 
como a campeã Aurora Cunha e o ciclista José 
Azevedo, actual director desportivo da equipa 
de Lance Armstrong, Radio Shack.

um tratamento com custos elevados para a ins-
tituição, que recorre a um isótopo radioactivo, o 
ytrium-90.

Esta técnica permite a Braquiterapia dentro dos 
vasos através da introdução nas artérias do fíga-
do de esferas de tamanho muito reduzido (20 a 60 
micra) embebidas com um beta-emissor, o ytrium 
90, o qual vai interferir com o DNA das células 
tumorais, com formação de radicais livres num 
ambiente rico em oxigénio, condicionando danos 
irreparáveis, que levam à morte das células por 
apoptose.

A técnica aplica-se a tumores primitivos irresse-
cáveis ou não candidatos a transplante hepático 
e a alguns tipos de metástases, nomeadamente 
hipervasculares. A selecção dos doentes candida-
tos à radioembolização , bem como a preparação 
das esferas com ytrium e a sua administração re-
sulta de um trabalho multidisciplinar, no qual con-

Nesta manhã o Atrium Hospitalidade encheu-se 
de cor e alegria a que os visitantes e os profissio-
nais do Hospital não ficaram indiferentes.

As crianças aprenderam algumas noções de ex-
trema importância para a sua saúde oral e con-
sequentemente para um organismo saudável e 
divertiram-se muito na companhia do Joãozinho 
e de toda atmosfera de fantasia criada pelos co-
laboradores do Serviço aniversariante.

correm várias especialidades, nomeadamente a 
Radiologia de Intervenção, a Medicina Nuclear, a 
Cirurgia Hepato-Bilio-Pancreática, a Oncologia 
Médica, a Gastroenterologia e a Anatomia Pato-
lógica, no sentido de obter melhores resultados 
e reduzir potenciais complicações ou efeitos se-
cundários da técnica.

 A Radioembolização hepática é um tratamento 
minimamente invasivo, aplicado por Radiologis-
tas de Intervenção, normalmente administrado 
numa única sessão ou em duas sessões (nos casos 
com tratamento fraccionado de cada lobo do fíga-
do), exigindo um internamento de curta duração, 
habitualmente 24 horas.

O investimento do Hospital São João na Radio-
embolização constitui uma evolução significativa 
no tratamento integral das neoplasias do fígado, 
quer primitivas quer metastáticas.

NOTÍCIA

São João investe em novo método no tratamento de Cancro do Fígado 
e de determinados tipos de Metástases

NOTÍCIA

51º Aniversário do Serviço de Estomatologia marcado 
por acção de sensibilização dirigida a crianças

ESPAÇO JOÃOZINHO

Ramos Horta abraça 
“Um Lugar pró Joãozinho”

Joãozinho na “linha da frente” no Combate à Pobreza 
e à Exclusão Social

Leilão entre família gera receitas doadas ao Joãozinho


