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Centro de Referência de ECMO-CHSJ: um 
serviço pioneiro no País na assistência 
emergente do Doente com falência 
cardiopulmonar grave 
 
Cerca de um ano após a assinatura do protocolo entre o 
Centro Hospitalar São João, o Instituto Nacional de 
Emergência Médica (INEM) e o Instituto Português de Sangue 
e Transplantação (IPST) que deu origem ao primeiro projeto 
ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation) na paragem 
cardiorespiratória refratária do país, a Direç... 

 

 
13 de Novembro, 2017 

Proximidade ao utente e acesso aos cuidados são 
aposta do Centro de Referência de Coagulopatias 
Congénitas  

 

  

Detentor de uma acreditação 
europeia pela EUHANET, o 
Centro de Hemofilia do Centro 
Hospitalar de São João 
(CHSJ), agora promovido... 

 

   

13 de Novembro, 2017 

Ortopedia do São João (CHSJ) colabora em estudo sobre 
relação entre dor crónica e cérebro  

 

  

Os pacientes que sofrem de dor 
associada a artrose do joelho, 
acompanhados no Serviço de 
Ortopedia do CHSJ estão a ser 
alvo de um estudo... 

 

 

 

 
De 20 de Novembro de 2017 a 23 de Novembro de 2017 

Semana do Antibiótico - Conferências São João  

 

  

O Centro Hospitalar São João 
promoverá entre os dias 20 a 
23 de novembro de 2017, um 
ciclo de conferências no âmbito 
da... 

 

  

De 20 de Novembro de 2017 a 30 de Novembro de 2017 

Ambideia: Concurso de ideias para a redução de 
produção de resíduos  

 

  

O que acha que o CHSJ pode 
fazer para melhorar o seu 
desempenho ambiental? No 
âmbito da Semana Europeia da 
Redução de Resíduos... 

 

 

 
16 de Novembro, 2017 

A segurança da informação | Informação ao colaborador  
No mundo em que vivemos, garantir a segurança da 
informação é imprescind... 

   

15 de Novembro, 2017 

Paragem do SGICM  
Informa-se que está previsto uma atualização técnica do 
SGICM no pró... 
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