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Um Presidente presente

O Hospital de São João foi honrado com a visita 
do Presidente da República no passado dia 21 de 
Novembro.

A presença do Presidente da República represen-
ta um incentivo para todos quantos se entregam 
à causa pública da saúde e que fazem desta uni-
dade uma referência do sector.

A visita incidiu na área da Pediatria, que passa por 
uma profunda remodelação que vai dar lugar à 
nova Ala popularizada pela fi gura do “Joãozinho”, 
símbolo de um hospital em mudança para melhor 
cumprir os seus objectivos.

Quero também saudar o lançamento da primeira 
pedra da Casa Fundação Ronald McDonald que 
vai ser erguida nos terrenos do São João mas 
fi cará ao serviço das famílias com crianças inter-
nadas nos hospitais públicos da cidade do Porto.

Neste boletim cumpre-me ainda congratular-me 
com três prémios recentemente atribuídos a pro-
jectos nascidos no nosso hospital: a “Via Verde de 
Sepsis”, que está a ser levado a todos os hospitais 
portugueses, “Medir para melhor gerir” e “Siste-
ma de Consumos Online do Bloco Operatório”.

DESTAQUE

Cavaco Silva em visita 
ao Hospital de São João

Housele� er
Hospital São João
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O Presidente da República, Cavaco Silva, foi 
recebido calorosamente no Hospital de São 
João pelas Tunas da Faculdade de Medicina 
e pelos convidados presentes. Acompanha-
do pelos membros do Conselho de Adminis-
tração do Hospital, visitou a exposição his-
tórica comemorativa do cinquentenário do 
São João.

Cavaco Silva, na companhia da sua mulher, Maria 

Cavaco Silva, presidente da Comissão de Honra de 

“Um Lugar pró Joãozinho” visitou o Serviço de Ur-

gência, de Urgência Pediátrica e a Pediatria, onde se 

encontrou com o Joãozinho – mascote do projecto 

que vai dar uma nova Ala Pediátrica ao Hospital de 

São João – e Vítor Baía, rosto do projecto. 

No Serviço de Urgência Pediátrica, o Presidente 

da República teve contacto com o J-One que é uma 

aplicação informática desenvolvida pelos técnicos 

de Informática do Hospital e permite aos profi ssio-

nais de saúde o uso de uma única ferramenta para 

registo e consulta de todos os dados clínicos neces-

sários à tomada de decisão.

O Presidente congratulou-se com o apoio que o 

Joãozinho tem recebido de “empresas e sociedade 

civil”, considerando que demonstra o “reconheci-

mento da importância de cuidar bem das crianças 

que são o futuro do nosso País”.
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O Hospital de São João acaba de ser distinguido 
com 1º prémio de Boas Práticas em Saúde pela 
criação da Via Verde de Sepsis, com o prémio 
Boas Práticas no Sector Público pelo “Sistema de 
Consumos Online do Bloco Operatório” e recebeu, 
ainda, o terceiro prémio do “Fórum Hospital do Fu-
turo” pelo projecto “Medir para melhor gerir”.
 
Via Verde de Sépsis
O projecto “Via Verde de Sepsis”, desenvolvido 
pelo Serviço de Urgência do Hospital de São João 
em 2008, recebeu o 1º prémio de Boas Práticas em 
Saúde organizado pela Associação Portuguesa de 
Desenvolvimento Hospitalar APDH/HOPE&FIH.

O Hospital de São João e a Harvard Medical School 
reuniram esforços no sentido de desenvolverem 
um projecto de investigação inovador na área da 
neonatologia, mais concretamente com recém-
nascidos prematuros com idades gestacionais 
compreendidas entre as 26 e as 33 semanas. 

Este estudo propõe uma intervenção inovadora na 
prestação de cuidados e visa a estimulação e de-
senvolvimento neurológico nos recém-nascidos 
internados, nas unidades de cuidados neonatais, 
utilizando estimulação auditiva individualizada. 
A voz e os batimentos cardíacos maternos serão 
gravados e colocados nas incubadoras de modo 
a preservar a semelhança acústica externa com a 
voz materna e os batimentos cardíacos intra-ute-
rinos. Pensamos que esta intervenção irá auxiliar 

Uma equipa de investigadores do MIT Portugal, 
em articulação com o Hospital de São João, está 
a desenvolver a endoprótese inteligente, um equi-
pamento que oferece uma maior qualidade de vida 
aos pacientes com aneurismas e possibilita uma 
maior racionalização dos custos relativos a esta 
patologia.

Esta inovação já provou que, comparativamente 
à alternativa tradicional, é mais confortável para 
os doentes, confere-lhes maior qualidade de vida 
e torna mais fácil o acompanhamento do doente. 
Trata-se de uma espécie de tubo, feito de mem-

não só na diminuição dos níveis de ruído a que os 
recém-nascidos internados estão expostos, mas 
também irá fornecer um ambiente mais calmo 
e favorável ao seu desenvolvimento. Os dados 
referentes a níveis de saturação de oxigénio, fre-
quências respiratória e cardíaca serão gravados 
informaticamente, em tempo real, directamente a 
partir do monitor do recém-nascido. 

Para a concretização deste projecto foi indispen-
sável o apoio da Philips que ofereceu ao serviço 
de Neonatologia, 4 monitores IntelliVue MP30. O 
estudo irá decorrer até as crianças atingirem os 
3 anos de idade, com o objectivo de avaliar o de-
senvolvimento neuro-fisiológico e cognitivo das 
mesmas. 

branas biocompatíveis, envolvendo uma estrutura 
metálica que tem a capacidade de encolher e de 
manter a forma desejada, uma vez no destino (lo-
cal onde uma fragilidade na artéria criou um aneu-
risma que não sendo reparado pode levar à morte). 

Esta técnica apresenta, ainda, outra novidade, en-
gendrada por uma equipa de Engenharia Electro-
técnica da Universidade do Minho que pretende 
introduzir na prótese um sensor que medirá, entre 
outros factores, a pressão sanguínea. “O sensor vai 
alertar para alterações da endotensão na prótese 
e no Aneurisma, podendo assim ser corrigidas si-

Com a intervenção acústica proposta neste estudo 
na unidade de cuidados neonatais, espera-se re-
duzir a hipersensibilidade e hiper-reactividade do 
recém-nascido prematuro durante o internamento, 
minimizando significativamente alguns dos proble-
mas de desenvolvimento no futuro, que conduzem 
frequentemente a défices comportamentais e ao 
insucesso escolar.

»

A “Via Verde de Sepsis” é um sistema de resposta 
rápida à sepsis que este ano foi reconhecido pela 
Direcção Geral de Saúde, adaptado e transforma-
do num objectivo nacional. 
O Grupo de Infecção e Sepsis do Hospital de São 
João garantiu a formação de médicos e enfermei-
ros em vários centros nacionais permitindo que 
até Dezembro deste ano vinte Serviços de Urgên-
cia tenham “Via Verde de Sepsis”, alargando-se 
esse número durante o ano de 2011.
 
Sistema de Consumos Online do Bloco Operatório
O Hospital de São João foi igualmente distinguido 
na 8ª edição das “Boas Práticas no Sector Público” 
ao ser premiado o projecto “Sistema de Consumos 
Online do Bloco Operatório”, vencedor na catego-
ria de Melhoria de Processos da Saúde do evento 
promovido pela Deloitte e pelo Diário Económico.
O “Sistema de Consumos Online do Bloco Opera-
tório”, permite custear as intervenções realizadas 
no bloco operatório. Com este projecto será pos-
sível obter o custo por doente intervencionado 
para cada tipo de cirurgia e desta forma ter infor-

mação válida e real para apoio à gestão. O Hospital 
fica munido de informação que poderá ser útil na 
discussão com a tutela sobre o financiamento e 
incentiva a concorrência entre prestadores.

Medir para melhor gerir
As distinções atribuídas ao Hospital de São João 
não se ficam por aqui, o projecto “Medir para me-
lhor gerir” arrecadou o 3º lugar dos prémios atribu-
ídos pelo “Fórum Hospital do Futuro”.

 A iniciativa visa acelerar a tomada de decisão pela 
automatização e disponibilização em tempo real 
de todo um conjunto de indicadores de desempe-
nho nas áreas da produção, qualidade e eficiência 
no atendimento, recursos humanos e financeira. 

O “Medir melhor para gerir” foi desenvolvido inter-
namente, fruto da cooperação entre a equipa de 
Sistemas de Informação e a Unidade de Negócio, 
não tendo envolvido qualquer custo para o Hospi-
tal de São João.

NOTÍCIA

Distinguidos três projectos desenvolvidos no Hospital de São João

NOTÍCIA

Neonatologia desenvolve estudo sobre os efeitos da voz e dos batimentos 
cardíacos maternos no desenvolvimento dos bebés prematuros

NOTÍCIA

Prótese Médica inovadora nasce de parceria MIT Portugal e São João



O Hospital de São João tem procurado estabele-
cer parecerias com várias instituições da cidade 
do Porto para que os seus colaboradores tenham 
condições especiais de acesso a ginásios, mu-
seus, teatros e não só.

Esteja atento porque a lista de protocolos não 
tem parado de aumentar e poderá descobrir que 
tem descontos consideráveis na aquisição de vá-
rios serviços.  

O Teatro Nacional São João (TNSJ), o Teatro Car-
los Alberto (TECA), o Mosteiro de São Bento da 
Vitória (MSBV), a Agência Abreu, a Clickviaja.com, 
o Museu do Douro, o Kangaroo e a Fitness Wo-
man, são alguns dos mais recentes parceiros do 
Hospital de São João.  

Consulte na Intranet> Comunidade> Protocolos 
externos todos os descontos a que tem acesso 
mediante apresentação do seu cartão de colabo-
rador do Hospital. 

Álvaro Melo Fernandes de Sousa, Enfermeiro 
graduado; José Luis de Sá Marques de Oliveira, 
Assistente hospitalar graduado; Maria Fernanda 
Leite da Rocha Gonçalves, Assistente operacio-
nal; e Maria Lucia de Oliveira Mendes, Assistente 
operacional.

Pelo quarto ano consecutivo, a Liga de Amigos 
do Hospital de São João (LAHSJ), promoveu um 
Jantar de Beneficência no Casino Solverde Esto-
ril cuja receita se destina, em parte, a equipar a 
futura ala pediátrica do Hospital, possibilitando a 
aquisição de alguns equipamentos de apoio clíni-
co, e a fazer face aos custos relativos às activida-
des organizadas pela LAHSJ.

Cerca de 260 amigos do Hospital de São João 
compareceram neste encontro solidário que 

Maria Cavaco Silva, marcou presença na ceri-
mónia de lançamento da primeira pedra da Casa 
“Ronald McDonald” que decorreu no dia 16 de No-
vembro, no local onde será edificado esta infra-
estrutura de apoio às famílias das crianças inter-
nadas nos Hospitais do norte do país.

Quando as crianças adoecem, muitas vezes as 
famílias têm de viajar de longe para que possam 
receber o tratamento adequado. São nesses 
momentos que é importante que os pais ou fami-
liares possam acompanhá-las para uma melhor 
recuperação.

tuações por vias menos invasivas” explica, o Direc-
tor do Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular. 

O projecto está a decorrer há cerca de um ano, 
estando, neste momento, completa a fase de in-
vestigação e desenvolvimento da prótese que 
contou com a colaboração de investigadores da 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Por-
to (FEUP). Estima-se que a tecnologia ficará total-
mente finalizada no próximo ano.

O Director do Serviço envolvido (Angiologia e 
Cirurgia Vascular), o Prof. Doutor Roncon de Al-
buquerque, responsável por transmitir aos inves-
tigadores como deverá funcionar a endoprótese 
inteligente para que tenha aplicabilidade prática, 
confessa que gostaria que fosse possível produzir 
este tipo de equipamento em Portugal, principal-
mente se tal originasse uma descida dos preços 
das respectivas próteses.

permitiu arrecadar, aproximadamente, quinze mil 
euros. Este montante inclui as ofertas dos parti-
cipantes e o valor pelo qual foram leiloadas três 
obras de pintura da autoria dos artistas António 
Joaquim, Júlio Resende e Malangatana. 

O IVº Jantar de Beneficência contou com a pre-
sença de individualidades de vários quadrantes 
da Sociedade Portuense e foi abrilhantado pela 
actuação dos “Crazy Horse”, um célebre grupo de 
cabaret parisiense aclamado em todo o mundo.

Com a Casa Ronald McDonald no Hospital de São 
João, os familiares vão poder estar por perto, 
acompanhando a recuperação da criança, hospi-
talizada ou em tratamento ambulatório.

Sempre de portas abertas, proporcionando as 
melhores condições para acolher as famílias, a 
Casa põe ao dispor quartos individuais com casa-
de-banho, uma cozinha para prepararem as refei-
ções, uma lavandaria, duas salas de estar e uma 
sala de jantar.

A Fundação Infantil Ronald McDonald gera re-
ceitas através de doações, promovendo ainda no 
passado mês de Junho, na Casa da Música, uma 
Gala de Angariação de Fundos para a construção 
da Casa nas imediações do Hospital de São João.

PROTOCOLOS

Condições especiais para colaboradores 
do Hospital de São João em várias instituições

SEM ESQUECER

Aposentados

EVENTOS

IVº Jantar de Beneficência da Liga de Amigos do Hospital 

EVENTOS

A Fundação Infantil Ronald McDonald constrói Casa no Hospital de São João

»



O Joãozinho juntou-se à Caminhada pela Esperança, 
recentemente, em Gaia.

Mais de 700 pessoas juntaram-se à caminhada e os 
fundos angariados por este evento reverteram inte-
gralmente para o projecto “Um Lugar pró Joãozinho”.

A caminhada decorreu no âmbito da Missão 2010, 
lançada pela diocese do Porto, e foi organizada pela 
Paróquia do Senhor da Vera Cruz do Candal, Paró-
quia de Santa Marinha, Centro Social do Candal e 
Centro Social de Santa Marinha.

Vote no projecto “Um Lugar Pró Joãozinho” do 
Hospital de São João no site da missão sorriso e 
partilhe!

O Joãozinho candidatou-se à Missão Sorriso, que 
premeia projectos de qualidade em pediatria, tor-
nando realidade o mais votado!

A pediatria do Hospital de São João apresentou 
um projecto que irá evitar, aproximadamente, 2 a 
5 casos de paralisia cerebral em toda a zona norte.

Juntos podemos dar um sorriso a muitas crianças!

O link para poder votar no projecto “Um lugar pró 
Joãozinho” está disponível na página inicial da 
Intranet.

Margarida Sousa Uva visitou a pediatria do Hospi-
tal de São João onde manifestou o seu apoio ao pro-
jecto “Um lugar pró Joãozinho”. A mulher do Presi-
dente da Comissão Europeia pertence à Comissão 
de Honra do projecto. 

Durante a visita ao actual serviço de pediatria do 
Hospital de São João, Margarida Uva falou do ide-
al de “um serviço de pediatria em que se respeita a 
criança” não sendo “tratada apenas como um doen-
te ou um objecto de tratamentos”.

A Runporto, organizadora de eventos desportivos 
na cidade do Porto, vai ajudar o Joãozinho!

A organização anunciou, em conferência de impren-
sa, que parte das inscrições para a Maratona do pró-
ximo ano reverterão para o projecto “Um Lugar Pró 
Joãozinho”. 

A 7ª Maratona, que teve lugar este ano, revelou ser a 
maior prova do género em Portugal.

ESPAÇO JOÃOZINHO

700 Pessoas caminham 
com o Joãozinho

ESPAÇO JOÃOZINHO

Vote no Projecto “Um Lugar pró Joãozinho” para conquistar 
apoio da Missão Sorriso

Margarida Uva visita 
Pediatria

Na próxima maratona 
do Porto todos vão correr 
pelo Joãozinho!


