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Caros/as Colaboradores/as

Vivemos os tempos da “nova normalidade” onde os meios

tecnológicos assumiram uma nova centralidade no trabalho, no lazer

e na proximidade social.

Por tudo isso, o desejo de “refrescar a Imagem Institucional do

nosso Hospital” – promessa feita por este CA em dezembro de 2019

- foi-se tornando cada vez mais imperiosa.

Esse desejo está praticamente concretizado através das várias

alterações que já são visíveis no nosso Hospital, nomeadamente a

substituição do vinil da porta principal, decoração dos contentores

“covid”, lona das consultas externas, homepage da intranet, entre

outros.

Já temos também um novo site – www.hgo.min-saúde.pt - com uma

mudança visual e outra qualidade dos conteúdos mais amigável para

os colaboradores e utentes.

Para que todos nos sintamos verdadeiramente conhecedores da nova

marca e nela envolvidos, está a ser oferecido a todos/as os/as

colaboradores/as um conjunto de objetos onde a nova marca do

Hospital é bem visível.

Os novos cartões de identificação serão também entregues

gradualmente e tendo em atenção a capacidade de produção dos

mesmos pelo Serviço de Recursos Humanos.

Pequenas mudanças que são sinais de que queremos e devemos

continuar juntos e com o desejo de colocar o utente no centro das

nossas preocupações.

DESTAQUES

Antes e depois… 

Novo site do HGO

Visite o novo site do HGO –

www.hgo.min-saude.pt –

e verifique se as informações sobre o seu

Serviço estão completas.

Caso considere que devem ser alteradas

contacte o Gabinete de Comunicação 

através do email: 

gab.comunicacao@hgo.min-saude.pt
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Edifício da frente já pintado e o edifício traseiro 

ainda por pintar. A diferença é muito grande.

Novo cartão de 

identificação (exemplo)

Varandim 1º andar
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Lorem ipsum 
HGO – Do que nos orgulhamos

João Leote, médico do HGO, é um dos vencedores do Prémio de

Investigação do 7º EAN Virtual Congress que decorreu em Viena

(Áustria)

Saber mais
https://www.eanpages.org/2020/09/14/investigator-award-winners-2020/

O Dr. João Leote viu o seu trabalho científico

“O2022 Accelerometer speech recording: 

technical aspects, reliability, clinical and 

intraoperative utility” classificado entre os

melhores de 2436 resumos, pela Academia de 

Neurologia Europeia, no 7º Congresso que teve

lugar em Viena.

Como surgiu a oportunidade de realizar este

trabalho?

O presente trabalho surgiu da necessidade de 

quantificar a linguagem de forma simples sem 

utilização de software e hardware complexo. Por 

este motivo, surgiu-me a ideia de utilizar um 

recetor não invasivo capaz de registar o 

movimento oscilatório das cordas vocais. Os 

aspetos técnicos deste tipo de registo foram 

desenvolvidos no laboratório de neurofisiologia 

do Hospital Clinic em Barcelona e testados 

clinicamente no bloco operatório neurocirúrgico 

do Hospital Garcia de Orta. 

Que vantagens se podem retirar da 

investigação apresentada e premiada?

A presente técnica de momento serve para a 

identificação da causa efeito entre o 

mapeamento cerebral e as alterações evocadas 

na linguagem durante o tratamento 

neurocirúrgico de gliomas, na modalidade de 

craniotomia acordada. 

No futuro, este trabalho pode servir de base 

para quem deseje quantificar a vibração das 

cordas vocais e caracterizar a sua relação com 

determinado estimulo, nomeadamente na área 

da avaliação neuropsicológica e clinica da 

função linguística.

O que representa esta nomeação para si?

Esta nomeação pela Academia de Neurologia 

Europeia, nomeadamente sendo o único 

português, promove o meu sentido trabalho na 

área onde mais gosto de estar, na investigação 

translacional, independentemente das 

fronteiras temáticas.

João Leote em discurso direto…

“João Leote, 32 anos, licenciado em 

Neurofisiologia e Medicina, mestrado em 

Eletrodiagnóstico Neurológico e doutorado 

em Engenharia Biofísica e Biomédica. 

Atualmente, médico motivado do Hospital 

Garcia de Orta, interno de primeiro ano de 

formação específica em Medicina Intensiva, 

a exercer pontualmente Neurofisiologia no 

bloco operatório neurocirúrgico.”

Investigator 
Award 

Winners 
2020

Especial COVID-19, organizado pela APAH, Associação Portuguesa dos 

Administradores Hospitalares.

A sessão de apresentação dos posters finalistas terá lugar no Parque da Saúde de 

Lisboa, Auditório do Centro Hospitalar e Psiquiátrico de Lisboa (CHPL), no dia 

21 de outubro de 2020, das 10h00 às 12h00.

Quanto à Cerimónia do anúncio do Vencedor, terá lugar no mesmo dia e local, das 

17h00 às 18h00.

Esta cerimónia está inserida na 8ª Conferência de Valor APAH.   

https://apah.pt/noticia/conheca-o-programa-da-8-a-conferencia-valor-apah/

Projeto do HGO selecionado para o Prémio Healthcare

Excelence 2020 

O projeto intitulado 

“TELEMONITORIZAÇÃO DE DOENTES 

COVID-19 EM REGIME DE 

HOSPITALIZAÇÃO DOMICILIÁRIA” foi 

selecionado para a fase final de candidatura ao 

Prémio Healthcare Excellence 2020 – Edição 

O HGO e as efemérides

O Centro de Referência Oncologia do Adulto-Cancro do 
Recto, do Serviço de Cirurgia Geral comemorou o Dia 
Mundial da Ostomia  com uma newsletter e o mesmo 
aconteceu com a Equipa Intrahospitalar de Suporte em 
Cuidados Paliativos Pediátricos do Serviço de Pediatria que 
comemorou o Dia de Sensibilização Internacional para a 
necessidade de Cuidados Paliativos Pediátricos.

https://www.youtube.com/
https://apah.pt/noticia/conheca-o-programa-da-8-a-conferencia-valor-apah/

