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ABERTURA PROF. DOUTOR ANTÓNIO FERREIRA
 PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Estamos próximos do fi m de mais um ano de 
intenso trabalho no Hospital de São João.

Quero, por isso, em nome do Conselho de Ad-
ministração, dirigir-me a todos os membros da 
nossa comunidade hospitalar para deixar as 
mais calorosas felicitações pelos resultados 
mais uma vez conseguidos neste ano e o pro-
fundo agradecimento pelo empenho que tornou 
possível mais este sucesso. De facto, quer em 
termos de produtividade quer em termos de 
qualidade, como se demonstra pela análise de 
todos os indicadores disponíveis, este ano de 
2009 foi, na sequência dos três anos anteriores, 
mais um ano bom para o Hospital São João. 

Também em termos económicos, de acordo com 
os resultados preliminares disponíveis, 2009 
confi rma a tendência dos anos anteriores, isto é, 
a de que este hospital é economicamente viável 
e pode funcionar em equilíbrio económico – as-
sim será, mais uma vez, este ano, garantindo a 
possibilidade de continuar o plano de investi-
mentos na requalifi cação estrutural, técnica e 
hoteleira do Hospital de São João.

Esta época, época de família, do reencontro, da solidariedade, 

altura em que pensamos um pouco mais nos outros, tempo em que 

nos abrimos um pouco mais ao nosso semelhante, é também uma 

óptima oportunidade para relembrar que ser Hospital de São João 

é aceitar abraçar uma missão de serviço, de dedicação ao ser hu-

mano doente, de entrega profissional a minorar o sofrimento físico 

e psíquico de quem a nós recorre. É, no fim de contas, uma óptima 

altura para nos lembrarmos do papel fundamental que o processo 

de Humanização deve ter neste hospital – para bem dos nossos do-

entes, claro; mas para bem dos nossos profissionais também.

Quero desejar a todos Festas Felizes, esperando que o Natal possa 

ser vivido em felicidade pelos membros da comunidade hospitalar 

e que o Ano Novo abra perspectivas de bem-estar para todos.

Prof. Doutor António Ferreira
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NOTÍCIA

Investigação desenvolvida no Hospital de São João apresentada no Japão

Vítor Baía não pára de ajudar o Joãozinho

José Filipe Sousa Moreira, Assistente Opera-
cional; Ruben Marcelo Mendes, Técnico Supe-
rior; Agostinho Xavier Barreto, Pessoal Diri-
gente; Maria Alice Afonso Barbosa, Assistente 
Operacional; Maria Conceição Vieira Caetano 
Dias , Assistente Operacional; Maria Graça Ca-
bral Araújo, Enfermeira Graduada.

24 Dez. Distribuição de Presentes às crianças 
da Pediatria – Ofertas da Fundação Stanley Ho, 
da Fundação Luis Figo e das edições Impala.
10h30: Missa Solene, seguida de distribuição 
de Presépios aos doentes internados  – Capela 
e enfermarias.
24h00: Missa da Galo – Átrio de Pediatria

06Jan. – 11h30: Concerto de Reis – Órgão e Can-
to (Filipe Veríssimo e Maria João Matos).

Consulte o programa completo na página da In-
tranet ou em www.hsjoao.min-saude.pt

Centro Ambulatório Médico
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Deliberações

Foi, recentemente, aprovada a realização de estágios voluntários de todas as áreas (excepto Medicina), 
estágios curriculares de todas as áreas (excepto Enfermagem) e estágios profissionais (instituições pú-
blicas e privadas). Informe-se no Centro de Formação.

SEM ESQUECER

Aposentados São João
EVENTOS

Natal no Hospital São João

Entre os dias 9 e 21 de Novembro, o Joãozinho este-
ve no Norteshopping a distribuir abraços, sorrisos 
e muita alegria a todos os que por lá passaram! 
Aliada a esta acção, o centro comercial recebeu 
também parte da já conhecida exposição “3 For-
mas de Ver o Hospital”, da autoria de Olívia da Sil-
va, Luís Ferreira Alves e Paulo Pimenta. 
Uma acção de grande sucesso, comprovando 
mais um passo na construção de “Um Lugar pró 
Joãozinho”. 

O Joãozinho não faltou à chegada do Pai Natal ao 
“El Corte Inglês Gaia Porto”. O melhor amigo das 
crianças inaugurou o cortejo de boas vindas ao Pai 
Natal, tendo sido recebido em apoteose por todos 
os seus admiradores. As pessoas presentes sau-
daram, também, o Sharky, o Diddl, o Max, o Zoing 
de Martataka e os personagens de Star Wars: Dar-
th Vader, Darth Sidious, os Stormtroopers, os Ca-
valeiros Jedi e os personagens do Feiticeiro de Oz. 

Todas estas estrelas do universo infantil desfila-
ram na Avenida da Republica de Gaia em automó-
veis pouco vulgares tais como o protótipo Juno, em 
que Pedro Salvador venceu o Campeonato Nacio-
nal de Sport Protótipos, um Westfield de competi-
ção, ou, ainda, o Aston Martin com que José Pedro 

Fontes disputa a categoria GT, dos Ralis Nacionais.
O Joãozinho foi a primeira estrela a pisar a Aveni-
da, tendo surgido sentado numa moto “custom’s” 
que levou as centenas de pessoas que se acumula-
ram nas imediações do Centro Comercial “El Corte 
Inglês Gaia Porto” ao delírio.

Uma equipa de investigação em gestão da UAG de 
Medicina do Hospital de São João desenvolveu um 
estudo sobre o impacto da alteração do modelo 
de financiamento dos hospitais portugueses nos 
resultados económicos do aumento da ambulato-
rização dos cuidados de saúde em Cardiologia. 
A apresentação destes resultados decorreu no 
PCSI – Patient Classification Systems Internatio-
nal - em Fukuoka no Japão, no passado dia 13 de 
Novembro.
Na investigação realizada foi possível apurar que 

O carácter filantropo de Vítor Baía voltou a reflec-
tir-se, recentemente, na apresentação do Manual 
Digital para Professores do Ensino Básico que 
aconteceu no nosso hospital. 

As receitas arrecadadas por este software irão re-
verter para a Fundação Vítor Baía que, por sua vez, 
oferecerá este valor à campanha de angariação de 
fundos para a construção da nova ala pediátrica 
do Hospital de São João: “Um lugar pró Joãozinho”.

a crescente ambulatorização dos cuidados de saú-
de favoreceu os utentes no sentido em que foram 
reduzidos ou mesmo evitados internamentos para 
realização de alguns procedimentos, mantendo e 
mesmo reforçando, os resultados clínicos regis-
tados nos doentes. A alteração do modelo de fi-
nanciamento dos hospitais permitiu que o Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) passasse a despender 
menos recursos financeiros no tratamento de um 
conjunto de patologias.

Nesta sessão de apresentação o ex-guarda-redes 
do F.C. Porto aproveitou para presentear o Serviço 
de Pediatria do São João com dois computadores 
portáteis nos quais está instalado o software de-
senvolvido pela empresa Lusoinfo Multimedia que 
permitirá que as crianças que frequentam o Ensino 
Básico internadas neste serviço possam manter o 
contacto com as matérias leccionadas na Escola.

ESPAÇO JOÃOZINHO

Joãozinho no Norteshopping! Joãozinho dá Boas-vindas ao Pai Natal!


