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Nascer São João 
 

O Centro Hospitalar de São João (CHSJ), dotado de 
equipamentos de vanguarda e de um corpo clínico altamente 
especializado, é uma referência nacional e internacional nas 
mais variadas áreas da saúde, bem como na formação nas 
áreas da saúde materno-infantil. Em caso de urgência e 
situações de partos imprevistos... 

 

 
16 de Outubro, 2015 

HVITAL foco do evento internacional de referência em 
sistemas de informação em saúde  

 

  

O projeto HVITAL, 
desenvolvido pelo Centro 
Hospitalar de São João (CHSJ) 
foi apresentado no encontro 
anual da Healthcare 
Information and... 

 

 
  

16 de Outubro, 2015 

Encontro multi-religioso reúne mais de 40 credos no São 
João para abrir caminhos de integração  

 

  

Decorreu na Aula Magna uma 
sessão de trabalhos sobre o 
tema “Companheiros de 
Caminho”. Participaram Bispos e 
outros ministros de culto... 

 

 

 

 
Dia 23 de Outubro de 2015 

Exposição de fotografia e pintura: Da Cura à 
Felicidade, da Molécula ao Doente  

 

  

Na próxima sexta-feira, dia 23 
de Outubro, às 11h00 será 
inaugurado, no Átrio do Piso 
2, o Iº Momento da Exposiç... 

 

  

De 23 de Outubro de 2015 a 24 de Outubro de 2015 

Curso de Atualização/Formação em Enfermagem 
Neurocirúrgica  

 

  

O Serviço de Neurocirurgia do 
Centro Hospitalar de São João 
(CHSJ) e a Associação 
Contemporânea de Enfermagem... 

 

 

 
20 de Outubro, 2015 

Aviso sobre a disponibilização de registos 
clínicos ao exterior  
Tendo presente que se têm verificado erros na 
disponibilização de cópias de... 

 
  

16 de Outubro, 2015 

Comunicado DGS - Surto de infeção hospitalar provocado pela 
bactéria Kiebsiella pneumoniae multirresistente  
Ocorre, neste momento, no Hospital de Gaia, um surto de infeção 
hospitalar provocado pela... 
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