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CHSJ em missão na Palestina 
 
Uma equipa de médicos e enfermeiros do Centro Hospitalar 
São João (CHSJ) e do Hospital da Corunha, em Espanha, 
está a abraçar uma missão de apoio ao Hospital al Kuwaiti, 
em Ramallah, na Palestina, na área dos cuidados peri-
operatórios cardíacos a crianças.  
A equipa é composta por dois cirurgiões, um cardiologista... 

 

 
18 de Outubro, 2016 

Portal do Porto Biomedical Journal já disponível  

 

  

Foi recentemente lançado o 
portal do Porto Biomedical 
Journal, a revista científica 
biomédica criada no âmbito do 
Centro Universit... 

 

 
  

14 de Outubro, 2016 

Centro de Referência de Cardiopatias Congénitas do 
CHSJ: meio século de experiência e a estrutura de um 
hospital fim de linha ao serviço do utente crónico  

 

  

O Centro de Referência em 
Cardiopatias Congénitas, 
recentemente reconhecido pela 
Direção-Geral de Saúde (DGS), 
é... 

 

 

 

 
De 11 de Novembro de 2016 a 12 de Novembro de 2016 

1º Simpósio de Actualização em Cardiopatias 
Congénitas  

 

  

O 1º Simpósio de 
Atualização em Cardiopatias 
Congénitas, realizado com o 
apoio do Centro Hospitalar 
de São Joã... 

 

  

Dia 19 de Novembro de 2016 

Iº Encontro de Enfermagem de Otorrino  

 

  

A Aula Magna da Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto 
(FMUP) acolherá, no próximo dia 19 
de novembro, o 1º Encontro de 
Enfermagem... 

 

 

 
21 de Outubro, 2016 

Vacina contra Gripe Sazonal 2016/2017 está 
disponível  
Informamos todos os colaboradores do Centro 
Hospitalar São João que está dispon... 

 
  

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... 
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