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São João reconhecido com 11 Centros de 
Referência a nível nacional 
 
A Aula Magna da FMUP, no Centro Hospitalar de São João, 
foi palco da Cerimónia Pública de Assinatura de Contratos, 
entre o Centro Hospitalar São João (CHSJ) e a Direção Geral 
da Saúde (DGS), no âmbito de um processo de 
certificação/acreditação de 11 Centros de Referência (CR). 
Assim, o São... 

 

 
11 de Outubro, 2016 

+Saúde Mental para todos em instalação no Norte 
Shopping  

 

  

Criar uma estrutura 3D 
visitável, na qual é possível 
ler várias definições do que 
é a Saúde Mental... 

 

 
  

07 de Outubro, 2016 

Protocolo CHSJ/INEM/IPST otimiza colheita de órgãos de 
dadores em paragem cardiocirculatória  

 

  

Decorreu a apresentação pública do 
projeto-piloto destinado a otimizar o 
aproveitamento de colheitas de 
órgãos de dadores... 

 

 

 

 
De 03 de Agosto de 2016 a 31 de Dezembro de 2016 

PBJ Santander Scientific Excelency Award  

 

  

A Porto Biomedical Journal e o 
Santander estão empenhados na 
promoção da excelência na 
Ciência. Para esse efeito, e 
porque... 

 

  

De 06 de Outubro de 2016 a 20 de Outubro de 2016 

Comemorações do Dia Mundlal da Saúde Mental  

 

  

Este ano, o Clínica de 
Psiquiatria e Saúde Mental 
(CPSM) do Centro Hospitalar 
de São João (CHSJ) 
organizam vários eventos... 

 

 

 
13 de Outubro, 2016 

Documentos relativos a enterobactereaceas 
produtoras de carbapenemase para médicos da 
Pediatria  
Recentemente foram identificados casos de crianças 
portadoras de enterobactereaceas produtoras... 

 
  

04 de Outubro, 2016 

Comunicação da SPMS relativamente aos problemas 
registados na implementação do projeto: Receita Sem 
Papel  
Tendo em conta que, nos últimos dias, verificaram-se algumas 
perturbações no sistema... 
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