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Protocolo de Ventilação Não Invasiva em 
doentes graves desenvolvido no CHSJ/FMUP 
salva bebé brasileira de traqueostomia 
 
Um protocolo clínico desenvolvido por uma equipa do Serviço 
de Pneumologia do Centro Hospitalar São João (CHSJ) e da 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) 
permitiu evitar a realização de uma traqueostomia (e 
consequente total dependência ventilatória) numa bebé 
brasileira com apenas 10 meses de idade. 

 

 
13 de Maio, 2014 

Quem melhor do que nós para definir "Ser São João"? | 
Atualização do mural de Fotografias dos Colaboradores 
do CHSJ | Candidaturas até 6 de junho  

 

  

Na sequência do sucesso do 
painel de colaboradores, que 
integra a exposição histórica do 
Centro Hospitalar de São Jo... 

 

 
  

07 de Maio, 2014 

Recém-mães utentes do São João passam a dispor de 
Linha SOS 24 - Aleitamento materno  

 

  

Face às inúmeras dúvidas e 
receios das recém-mães que 
muitas vezes as levam a 
interromper a amamentaçã... 

 

 

 

 
De 16 de Maio de 2014 a 18 de Maio de 2014 

Salão Ser Mamã | Banco de afetos reverte para Bebés 
de São João | Exponor  

 

  

O Salão “Ser Mamã” terá lugar 
nos próximos dias 16,17 e 18 
de maio, na Exponor e, tal 
como no ano passado, o... 

 

  

De 19 de Maio de 2014 a 30 de Maio de 2014 

Pós-Graduações FMUP | Regimes presencial e à distância 
| 1ª Fase de candidaturas  

 

  

Decorrerá entre 19 e 30 maio, a 1ª 
fase de candidaturas às Pós-
Graduações promovidas pela 
Faculdade de Medicina... 

 

 

 
16 de Maio, 2014 

Falecimento de colaboradora aposentada  
Informamos do falecimento da D. Lídia Gonçalves Padrão, 
enfermeira -chefe aposentada...  

  

15 de Maio, 2014 

Saiba onde votar - Eleições europeias 2014 | 25 de 
maio  
Saiba onde votar para as eleições europeias marcadas 
para o dia 25 de maio 2014. 
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reservados 
Os conteúdos disponibilizados apenas estão disponíveis 
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