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"Desafio Stop Infeção" regista excelentes 
resultados na redução de infeções em 
Cuidados Intensivos 
 
As equipas do “Desafio Stop Infeção Hospitalar” do Centro 
Hospitalar São João (CHSJ), na área de Cuidados Intensivos, 
conseguiram reduzir a incidência da pneumonia associada à 
intubação de 9/1000 para menos de 5/1000 dias de 
entubação, o que representa uma redução na ordem dos 
45%. 

 

 
13 de Julho, 2016 

Receita sem papel: Obrigatório até 1 de setembro  

 

  

O Centro Hospitalar de São 
João, teve informação da SPMS 
que prevê a obrigatoriedade da 
adoção da RSP em... 

 

 
  

28 de Julho, 2016 

Atualização do Cartão de perfil de suscetibilidade 2015  

 

  

O Cartão de perfil de 
suscetibilidade do Centro 
Hospitalar de São João foi 
atualizado, estando agora 
disponível a versã... 

 

 

 

 
De 09 de Junho de 2016 a 31 de Agosto de 2016 

+Saúde Mental para todos  

 

  

No dia 10 de outubro, Dia 
Mundial da Saúde Mental, vamos 
mostrar no Porto o que podemos 
fazer em conjunto e juntar todas 
as cabeças numa... 

 

  

De 13 de Julho de 2016 a 09 de Setembro de 2016 

Prémios de Investigação da Sociedade de Ciências 
Médicas de Lisboa  

 

  

Iniciou-se, recentemente, o 
período de candidaturas para a 
60ª edição dos Prémios de 
Investigação promovidos... 

 

 

 
15 de Julho, 2016 

PEM - Receita Sem Papel - Alteração do período de 
reimpressão do Guia de Tratamento  
No seguimento da publicação da Portaria n.º 224/2015, 
de 27 de julho, que define na... 

 
  

12 de Julho, 2016 

ALERTA DE SEGURANÇA: Via de administração do 
Omeprazol injectável  
Pelo presente se informa que o Omeprazol 40 mg Pó sol inj Fr 
IV cujas AIMs concedidas pelo INFARMED... 
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