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Qualidade das sinergias e experiência 
garantem excelência clínica do Centro de 
Referência em Neurorradiologia CHSJ/CHP 
 
A experiência da unidade de saúde mais antiga da cidade, 
bem como ao conhecimento e inovação inerente a um Hospital 
universitário reúnem todos os ingredientes necessários à 
formação de um Centro de Referência (CR) em 
Neurorradiologia capaz de fazer face aos casos clínicos de 
maior complexidade com recurso às t... 

 

 
28 de Novembro, 2017 

Antibioterapia em fim de vida: uma decisão que 
requer ponderação caso a caso  

 

  

O tema "O antibiótico no 
doente em fim de vida" 
encerrou as Conferências São 
João, dedicadas à Semana do 
Antibió... 

 

   

06 de Dezembro, 2017 

São João NIDCAP Training Center organiza encontro 
mundial NIDCAP em 2018  

 

  

O Centro Português de Formação 
de NIDCAP (Neonatal 
Individualized Care and 
Assessment Program), integrado no 
Serviço de Neonatologia... 

 

 

 

 
De 04 de Dezembro de 2017 a 06 de Janeiro de 2018 

Natal com mais calor  

 

  

O Centro Hospitalar de São João 
(CHSJ) convida toda a comunidade 
hospitalar a conhecer as atividades 
que compõem o programa das 
comemora... 

 

  

Dia 15 de Dezembro de 2017 

Cerimónia de atribuição da certificação EUSOMA ao 
Centro de mama  

 

  

O Centro Hospitalar São 
João (CHSJ) convida-o a 
assistir à cerimónia de 
atribuição da certificaçã... 

 

 

 
20 de Novembro, 2017 

Recolha voluntária de lote do medicamento Vibravenosa  
Disponibilizamos para o seu conhecimento a circular informativa 
emitida pelo Infarmed sobre a &ldquo... 

   

16 de Novembro, 2017 

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