
EDITORIAL 

O Hospital fez 60 anos. Parabéns ! É um 
sexagenário activo, atento e com 
memória. Activo porque apesar do 
natural desgaste dos anos, nunca 
enjeitou esforços no sentido de 
acompanhar os sinais dos tempos. Para 
isso e apesar das dificuldades, foi sempre 
o farol que iluminou o caminho e 
apontou o rumo; e o espírito guerreiro 
daqueles de que se rodeou, fez o resto. É 
gente que se alimenta de vitórias e que 
vê nos desafios um motivo, não para 
desistir, mas para porfiar e continuar. 
Têm a fibra dos vencedores! Atento 
porque nunca se demitiu de uma das 
suas mais nobres funções: olhar para as 
pessoas da sua comunidade com 
disponibilidade e sentido de 
responsabilidade; e assim, foi sempre 
capaz de providenciar aos seus o que de 
melhor a arte médica consegue fazer nos 
tempos que correm. Mas também esteve 
atento aos seus mais próximos, ao seu 
exército, os que foram os reais obreiros 
da sua missão primordial. Foram muitos 
os que, com um sentido profissional 
inquebrantável, realizaram diariamente 
trabalhos de índole diversa, dos mais 
simples aos mais complexos, sempre 
com a mesma preocupação – qualidade e 
excelência. Por fim, não será difícil 
admitir que só quem tem memória 
consegue honrar os que já se ausentaram 
e aqueles que ainda permanecem. Há um 
lugar na memória deste sexagenário 
onde estão todos os que deram e dão a 
sua dedicação, esforço e empenho. 
Enfim, eu diria, julgo que acolitado por 
muitos dos que ainda cá estão, que o 
Hospital é hoje um sexagenário 
remoçado e revigorado, capaz de 
enfrentar e vencer os desafios que o 
futuro lhe trará. O Hospital fez 60 anos. 
Parabéns ! 

60 anos!! 

Parabéns Hospital Vila Franca de Xira 

É notícia 

Mais e Melhor 

O Hospital Vila Franca de Xira aumentou a actividade cirúrgica convencional em 60% no 
mês de Outubro, quando comparado com a média dos meses anteriores. Esta expressiva 
melhoria é o resultado de uma reformulação no modelo de funcionamento do Bloco Opera-
tório, nomeadamente a instituição da “jornada contínua” e reafectação de horas de bloco 
aos serviços, tudo isto a par de um constante foco no planeamento e na melhoria dos pro-
cessos. O aumento da actividade cirúrgica vem contribuir, em larga escala, para a melhoria 
da acessibilidade dos utentes ao hospital e garantir um melhor nível de serviço. De salien-
tar que este aumento do número de doentes operados só foi possível com forte adesão de 
todas as equipas envolvidas que, através de um espírito de equipa e de um enorme com-
promisso com a instituição e com os utentes, tornaram possível a prestação de um melhor 
serviço. 
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No passado dia 18 de Novembro o Hospital Vila Franca de Xira completou 60 anos de 
actividade. A data foi comemorada com a realização de uma cerimónia interna, onde se 
assinalou o aniversário, num almoço com os profissionais. Esta cerimónia contou com 
uma homenagem às 16 pessoas que se aposentam em 2011, como tem sido habitual ao 
longo da história do hospital. Foi também transmitido um filme alusivo aos 60 anos, que 
contou com a participação de profissionais dos vários serviços, que revelaram o que de 
melhor tem este hospital: as suas equipas.  
A cerimónia contou com a presença da Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira e do Presidente da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, que se associaram a esta iniciativa, 
felicitando o hospital e todos os profissionais que ao longo destes 60 anos deram corpo a 
este projecto. 
Vasco Luís de Mello, Presidente do Conselho de Administração, agradeceu aos 
profissionais que fizeram e fazem parte da história do hospital, partilhando com todos a 
grande responsabilidade de prosseguir esse trabalho, especialmente numa altura em que 
se aproxima o novo hospital, já em 2013. 

Carlos Rabaçal 
Director Clínico 

Actividade no bloco   
operatório aumenta 
60% em Outubro 



Mais e Melhor 

Quem é quem 

Carla Ferrer, Directora de Farmácia do 
Hospital Vila Franca de Xira participou no 
Encuentro Iberoamericano de Farmacêuticos 
de Hospital, apresentando o projecto de 
Consulta Farmacêutica de Seguimento 
Farmacoterapêutico em doentes HIV/SIDA 
implementado em Maio de 2010. Carla Ferrer, 
conjuntamente com Joana Ferreira, 
responsável da consulta, deram a conhecer o 
projecto apresentando os seus objectivos, 
resultados já atingidos e principais 
conclusões. Este Encontro que decorreu em 
Santiago de Compostela, nos dias 19 e 20 de 
Outubro contou com a presença de cerca de 
700 profissionais de farmácia de todo o 
mundo. 

É notícia 

O capital humano das instituições é o seu maior valor. Com diferentes histórias de vida, 
habilidades e conhecimentos, as pessoas, são um elemento necessário e fundamental à 
estabilidade e consolidação de objectivos, mas também à mudança que os novos desafios 
continuamente colocam. Em sessenta anos de história muitos foram os que deram o 
melhor de si no Hospital Vila Franca de Xira. Ao encerrarem uma carreira profissional 
longa, persiste um sentimento de dever cumprido e por isso são credores do 
reconhecimento pessoal de todo os que continuam. 
No dia 18 de Novembro, inserido na cerimónia comemorativa do 60º aniversário do 
Hospital, foram homenageados os 16 colaboradores aposentados no último ano. 
Provenientes de diferentes grupos profissionais todos eles desempenharam um papel 
relevante na vida da Instituição. Parabéns por isso e muitas felicidades nesta nova fase das 
suas vidas! 

 

Novo Hospital Vila Franca de Xira 
Fotografia tirada em Novembro de 2011 

O Hospital Vila Franca de Xira vai celebrar o Natal com profissionais e Utentes, dinami-
zando iniciativas de vários âmbitos. A Liga dos Amigos do Hospital e o Serviço de Volun-
tariado terão a habitual venda de Natal e prepararam um conjunto de lembranças para 
distribuir pelos doentes internados, nomeadamente mantas para os adultos e almofadas 
pintadas por alunos das escolas, para crianças . No dia 22 de Dezembro o Hospital cele-
brará uma Missa e terá um jantar de Natal para profissionais. Está ainda a ser realizada 
uma recolha de bens (brinquedos e alimentos não perecíveis), destinada a colaboradores 
e instituições de solidariedade social.  

O Hospital Vila Franca de Xira recebeu a avaliação de 3+ e 2+ no SINAS, o rating de 
excelência clínica promovido pela Entidade Reguladora da Saúde, publicado em Novem-
bro de 2011.  O serviço de Ortopedia foi um dos 11 a nível nacional que recebeu a classi-
ficação máxima (3+), como evidência do excelente trabalho desenvolvido. A Pediatria e 
AVC (Acidente Vascular Cerebral) obtiveram classificação 2+, a segunda mais importan-
te no rating. Este é o reconhecimento do bom trabalho desenvolvido e um estímulo para 
continuação do desenvolvimento da excelência clínica do hospital. 

Resultados SINAS 
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O início de uma 
nova fase 

Os 16 colaboradores 
aposentados e a Comissão 
Executiva no dia em que 
foram homenageados 

Farmácia representa 
Hospital em Encontro 
IberoAmericano 

Educação para a  
Saúde  
O Projecto Educação para a Saúde do Hospital 
Vila Franca de Xira, que procura desenvolver 
acções de informação e esclarecimentos na 
comunidade onde se insere, realizou em 
Novembro duas iniciativas:  
15 Novembro na Santa Casa da Misericórdia 
de VFX - “Cuidados de Higiene” e “Prevenção 
de Quedas”; 
30 de Novembro na CEBI - “Infecções Respi-
ratórias” e “Alimentação Saudável”.  
Estas acções destinaram-se a profissionais das 
instituições e a cuidadores e só foram possí-
veis com a participação e empenho da equipa 
de enfermagem do hospital, que liderou as 
iniciativas. 

Em Setembro de 2008 o Hospital iniciou um Programa de Reabilitação Cardíaca dirigido a 
doentes coronários, em parceria com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. O pro-
grama inicia-se no doente internado, com a intervenção de médicos, enfermeiros, fisiotera-
peutas, dietista e técnicos de cardiopneumologia e, após a alta, o doente é referenciado 
para o Prof. Nuno Tavares (representante da CMVFX e licenciado em Educação Física e 
Desporto) que, juntamente com uma enfermeira do Serviço de Cardiologia, dá continuida-
de à recuperação, nas instalações do Pavilhão Desportivo do União Vilafranquense. o Hos-
pital tem também uma consulta aberta para apoio e seguimento dos doentes. O primeiro 
doente foi incluído em Fevereiro de 2009, tendo sido assistidos até à data 54 doentes. 
Actualmente estão em reabilitação 12 doentes e o feedback deste programa tem sido mui-
to positivo por parte dos utentes. 

Programa de Reabilitação 
Cardíaca 

Natal 2011                                        
no Hospital Vila Franca de Xira 
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