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VITAL: Disponibilização do Protocolo Clinico 
e Manual de Utilização  
 
Na sequência da apresentação pública do protocolo clínico 
"Doente adulto em deterioração clínica em internamento de 
agudos – reconhecimento e resposta" e domanual de 
utilização do VITAL,  informamos que ambos os 
documentos estão disponíveis aqui, através das 
hiperligações... 

 

 
10 de Julho, 2014 

Concerto de Kátia Guerreiro a favor da Liga de Amigos 
do Hospital de São João | 10 de julho | 21h30 | Rivoli-
Teatro Municipal do Porto  

 

  

No dia 10 de julho, às 21:30 
horas, o Rivoli, Teatro Municipal 
do Porto, vai acolher uma 
atuação da cantora Kátia 
Guerreiro... 

 

 
  

02 de Junho, 2014 

Grupo Cultural e Recreativo do Hospital de São João 
atua no XVIº Encontro Musical Interhospitalar  

 

  

O Grupo Cultural e Recreativo 
do Hospital de São João 
representou a instituição no XVI 
Encontro Musical Inter-Hospitalar 
que... 

 

 

 

 
Dia 11 de Junho de 2014 

SEMINÁRIOS FMUP | Proteção contra a indução de 
Síndrome Metabólica no Rato por uma água rica em 
minerais" | 11 de junho | 13 horas | Sala 4 do CIM  

 

  

O seminário "Proteção contra 
a indução de Síndrome 
Metabólica no Rato por uma 
água rica em minerais... 

 

  

Dia 14 de Junho de 2014 

Caminhada a São Pedro de Rates | Inscrições até 11 de 
junho  

 

  

O Serviço de Humanização 
organiza mais uma Caminhada de 
confraternização para os 
colaboradores e familiares do 
Centro... 

 

 

 
21 de Maio, 2014 

Plano Regional de Saúde do Norte | Para consulta dos 
profissionais do CHSJ  
O Plano de Saúde da população da região Norte 2014-
2016 (PRSN), aprovado... 

 
  

02 de Maio, 2014 

Notificação obrigatória de doenças transmissíveis e outros 
riscos em saúde pública  
A Notificação Obrigatória de Doenças é de enorme 
importância... 
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