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O Conselho de Administração procedeu à 
nomeação dos Conselhos Directivos das 
Unidades Autónomas de Gestão. 

Neste momento em que, no decurso do normal 
funcionamento institucional, alguns colabora-
dores desta casa cessam funções enquanto 
outros iniciam uma nova fase das suas vidas, 
aceitando o desafi o que o Conselho de Admi-
nistração lhes lançou, quero agradecer a for-
ma empenhada e profi ssional com que todos 
os membros cessantes se dedicaram à mis-
são que lhes foi confi ada e desejar os maiores 
sucessos aos que agora iniciam ou re-iniciam 
funções.

Pela segunda vez consecutiva, o Hospital de 
São João, submeteu-se a um estudo indepen-
dente realizado pela IASSIST Portugal, que se 
debruçou sobre a análise da efi ciência, qualida-
de e complexidade dos doentes, relativo ao 1º 
Semestre de 2009, estabelecendo um termo de 
comparação entre vários hospitais ibéricos de 
igual perfi l e dimensão. 

Globalmente, a IASSIST apresentou resultados 
satisfatórios na maioria dos indicadores sobre 
os quais assentaram este estudo.

Comparativamente ao mesmo período do ano 
de 2008, o Hospital de São João registou me-
lhorias no que diz respeito à taxa de mortalida-
de, à taxa de cesarianas, às complicações (em-
bora ainda acima do esperado), às readmissões 
e à gestão de potencial de ambulatório.

O estudo encomendado à IASSIST Portugal, 
que, em 2008, colocou o Hospital de São João 
num dos 6 melhores hospitais universitários 
da Península Ibérica, concluiu também que o 
São João é, de entre os Hospitais universitários 
abrangidos pelo estudo, aquele que mais infor-
mações regista sobre os doentes nos proces-
sos clínicos, o que permite elaborar diagnósti-
cos mais precisos.

Segundo a IASSIST Portugal, a demora média 
(rácio entre o número de dias internamento e nú-
mero de doentes saídos) é um dos indicadores 
que merece maior preocupação. Na origem des-
te resultado está o aumento da ambulatoriza-
ção que diminui o número de doentes saídos re-
lativamente ao ano passado. Estes resultados 
foram apresentados à Comunidade Hospitalar, 
no dia 20 de Outubro, na Aula Magna da FMUP.

IASSIST traça evolução positiva 
do São João relativamente 
a igual período de 2008

Deliberações
• O Dr. Álvaro Manuel Catarino Pereira Silva é o 
novo director do Serviço de Cirurgia Plástica e 
Maxilo-Facial;

• Com o intuito de facilitar o processo de confe-
rência de facturas, este passará a ser centraliza-
do no Serviço de Aprovisionamento, sito no piso 2.

• Nomeações dos Conselhos Directivos das UAG’s: 
UAG Medicina - Director: Dr. Carlos Dias, Vogais: 
Dr. Agostinho Barreto, Enf. José Fonseca; UAG 
Mulher e Criança - Director: Prof. Almeida San-
tos, Vogais: Dra. Sofi a Leal, Enfª. Teresa Sousa; 
UAG Urgência e Cuidados Intensivos - Director: 
José Artur Paiva, Vogais: Dr. Afonso Pedrosa, 

Enf. Manuel Rocha; UAG MCDT - Director: Prof. 
Venceslau Hespanhol, Vogal: Dr. Fernando Miguel 
Pereira; UAG Saúde Mental - Director: Dr. Roma 
Torres, Vogal: Dra. Sofi a Leal. UAG Cirurgia - Di-
rector: Pedro Bastos, Vogais: Dr. João Logarinho, 
Enf. António Mota.



CONHEÇA

Centro de Investigação
1. Em que data foi inaugurado o Centro de Inves-
tigação? Novembro de 2007 

2. Quantos colaboradores constituem o Centro? 
Três coordenadoras de Ensaios Clínicos nos dife-
rentes Serviços do Hospital. 

3. Quais as actividades que desenvolvem?
O Centro de Investigação tem como uma das 
suas prioridades promover e coordenar a activi-
dade de investigação na área científica nas vá-
rias especialidades médico-cirúrgicas, bem como 
outras áreas científicas de interesse hospitalar.   

4. Quantas investigações/Projectos já foram 
levados a cabo/apoiados pelo Centro de Inves-
tigação desde a sua criação? No ano de 2008 
foram aprovados 29 trabalhos de investigação 
nos diversos serviços. Estão para aprovação 54 
projectos de investigação relativamente ao ano 
de 2009. Relativamente a Ensaios Clínicos foram 
submetidos 28 no ano de 2008, tendo sido sub-
metidos até à data 32 ensaios clínicos referentes 
a 2009. 

5. Quais os objectivos do Centro de Investiga-
ção? Este serviço concentra-se no estímulo da 

cooperação científica inter-institucional, promo-
ve a formação científica em projectos e ensaios 
clínicos multidisciplinares, estimula e integra a 
actividade científica no nosso hospital. 

O protocolo recentemente assinado permitir-
lhe-á obter as seguintes condições especiais 
mediante a apresentação do seu cartão de co-
laborador:
• Desconto de €5 na compra de bilhetes para 
lugares de plateia e tribuna dos espectáculos 
realizados no TNSJ, e para lugares de plateia no 
TECA e no MSBV;
• Caso a antecedência de aquisição dos bilhe-
tes seja igual ou superior a 48 horas , o descon-

No seguimento do Acordo de Cobrança Co-
lectivo celebrado entre a Victoria e o Hospital 
São João, apresentamos-lhe uma solução com 
características únicas para que viva o presente 
com confiança no futuro.

Como complemento de segurança ou para dar 
resposta a obrigações legais, o Vida Activa as-
segura-lhe a melhor protecção para a família, 
a saúde, o carro, a casa e o pessoal doméstico.

Para mais informações sobre todas as vanta-
gens do Vida Activa contacte o colaborador 
VICTORIA  Joaquim Carinha - tlm.: 936 0663 534, 
e-mail: jhcarinha@gmail.com

Para que possa ter o Joãozinho sempre por perto, 
o São João criou pin’s da mascote da campanha: 
”Um lugar para o Joãozinho”. Ao encomendá-los 
contribuirá para o bem comum: a construção da 
Ala Pediátrica do São João. 
Adquira já o seu em www.pin-a-cloth.com.

Consulte o vasto programa das Comemorações 
que terão lugar na Aula Magna da FMUP, no dia 
28 de Novembro a partir das 08h30, na Intranet 
ou em www.hsjoao.min-saude.pt 

Sugestão cultural com desconto 
para Colaboradores do São João

10 de Dezembro, 21h30, Teatro Carlos Alberto 
(TECA) – “O Avarento” de Molière com encenação 
de Rogério de Carvalho. Desconto de 50% para 
colaboradores do Hospital de São João no valor 
total do espectáculo (15€). Consultar procedi-
mento de inscrição na Intranet.

Alzira Ferreira Carneiro - Assistente Operacional; 
Constantina Fernanda Santos Ferreira - Assis-
tente Operacional; Maria Helena Fernandes Cor-
reia Pires - Enfermeira Graduada; Maria Isabel 
Santos Silva - Enfermeira Graduada; Maria Isilda 
Cunha Ribeiro Barbosa - Técnica Espec. 1ª CI.; Mi-
quelina Anjos Fernandes Dias - Assistente Opera-
cional; Julieta Armanda Pereira Silva - Assistente 
Operacional; Maria Manuela Silva Castro Brito 
- Assistente Operacional; Maria Estrela Cardoso 
Almeida - Encarregada Sector.

to atribuído a todos os colaboradores do São 
João passa a ser de 50%;
• Os colaboradores do Hospital terão, tam-
bém, acesso a actividades culturais dinami-
zadas pelo TNSJ, tais como visitas guiadas e 
Workshops relacionados com os espectáculos 
em exibição, mediante marcação prévia e dis-
ponibilidade dos serviços do TNSJ;
Aproveite os benefícios de ser colaborador do 
Hospital de São João!

PROTOCOLO

Condições especiais em todos os espectáculos do TNSJ especialmente para si

PROTOCOLO

VICTORIA 
e o Hospital de São João

ESPAÇO JOÃOZINHO

Joãozinho, uma companhia 
para onde quer que vá!

EVENTOS

50 Anos da Pediatria

SEM ESQUECER

Aposentados São João

Da esq. para a dir.: Ana Marta Oliveira (Coordenadora de Ensaios Clínicos), Ovidio 
Costa (Coordenador do Centro de Investigação), Murielle Dardenne e Cristiana Mota 
(Coordenadoras de Ensaios Clínicos).
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NOTÍCIA

São João no Dragão
No âmbito das Comemorações do Dia Mundial 
da Saúde Mental 2009, subordinado ao tema 
“Para além dos muros do Hospital…a comuni-
dade” o Serviço de Psiquiatria do Hospital de 
São João organizou uma visita guiada ao Está-
dio do Dragão para os seus utentes do Hospital 
de Dia, realizada em dois grupos, nos dias 22 de 
Outubro e 5 de Novembro. 
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