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São João desenvolve primeira aplicação 
portuguesa para a monitorização da Heparina  
 
Para auxiliar o processo de prescrição da dosagem de 
Heparina nos mais variados contextos clínicos, o Serviço de 
Imuno-hemoterapia do Centro Hospitalar de São João 
desenvolveu uma ferramenta eletrónica em parceria com a IT 
Sector - Sistemas de Informação, SA. 

 

 
04 de Julho, 2013 

Festividades de São João - "São João somos nós"  

 

  

Como já é tradição no Centro 
Hospitalar de São João, as 
festas em honra do santo que 
deu o nome ao Hospital, 
expoente máximo das 
festividades populares... 

 

 
  

26 de Junho, 2013 

Rastreio visual para crianças com menos de dois anos 
procura sensibilizar pais para patologias precoces  

 

  

O Serviço de Oftalmologia do 
Centro Hospitalar de São João 
promoveu, recentemente, na sala 
FNAC Kids do Serviço de 
Pediatria do Hospital, um rastreio 
destinado... 

 

 

 

 
Dia 10 de Julho de 2013 

XVº Ciclo de Espetáculos em Teatro e Dança | Atuação 
do grupo "Tête" - Grupo de Teatro Terapêutico da 
Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental do CH São João | 
Pequeno Auditório do Rivoli  

 

  

O Grupo de Teatro 
Terapêutico da Clínica de 
Saúde Mental e Psiquiatria do 
Centro Hospitalar de São João 
apresentam no XVº Ciclo de 
Espetáculos em Teatro... 

 

  

Dia 27 de Julho de 2013 

Convívio do CCD - Secção de Pesca | Encontro-convívio | 
Ribeira de Abade-Gondomar  

 

  

A secção de pesca do Centro de 
Cultura e Desporto (CCD) do CH 
São João convida todos os 
colaboradores a participar na 
prova de pesca que se irá 
realizar... 

 

 

 
05 de Julho, 2013 

Aviso à população - condições meteorológicas 
adversas  
A Divisão Municipal de Proteção Civil do Porto emitiu um 
comunicado sobre a existência de condições... 

 
  

05 de Julho, 2013 

Possibilidade de ocorrência de erro no cálculo da dose de 
heparina não-fraccionada, utilizando o 'LibreOffice'  
A monitorização e prescrição da heparina não-fracionada, de 
acordo com o procedimento em vigor no Centro... 
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