
EDITORIAL 

Já só faltam aproximadamente 14 meses 
para que todas as nossas expectativas se 
concretizem! Somos percorridos por um 
misto de grande esperança e uma vontade 
esfusiante de recomeçar no novo Hospital. 
Este amanhã será o reflexo do hoje e o 
reflexo do hoje é tanto mais transparente 
quanto melhor conhecemos a realidade. O 
importante agora é aproveitar bem esta 
caminhada, que estejamos todos unidos e 
à volta do mesmo objectivo. Estamos a 
preparar a mudança: cada um sabe da sua 
missão específica, pois todas juntas são 
fulcrais para o sucesso global do Hospital. 
Estamos todos sobre forte escrutínio, os 
múltiplos parceiros estão atentos ao nosso 
desempenho, mas não tenho dúvidas que 
estão connosco. Esta mudança vai obrigar-
nos a reinventar o Hospital, com formas 
específicas de funcionamento e estou certo 
que nada irá ser como dantes. Os 
conhecimentos, a informação e o ensino 
são determinantes da excelência e da 
longevidade das organizações.  
Tal como agora também no futuro iremos 
apostar na formação de médicos internos, 
pois são o garante do sucesso do novo 
Hospital. O ano de 2012 será de rigor e 
eficiência: produzir com excelência clínica e 
a custos controlados. A qualidade da nossa 
actividade tem de ser por todos 
percepcionada, pois temos de granjear a 
confiança dos nossos doentes e temos 
ainda de conquistar o apoio incondicional 
dos nossos aliados Centros de Saúde.  
Para terminar gostaria de lembrar esta 
curiosa coincidência: vamos abrir o 
Hospital no período Pascal, tempo em que 
as sementes deitadas nas terras pousias 
dos Outonos passados vão agora 
desabrochar num novo ciclo de vida. 
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O Hospital Vila Franca de Xira recebeu, em Janeiro de 2012, 37 novos médicos internos, 
que se juntam aos 20 que já integravam anteriormente a equipa do hospital. Dos 57 
internos que estão actualmente no hospital, 29 são internos do ano comum e os restantes 
desenvolvem o internato da especialidade: dois em cardiologia, doze em medicina, três em 
cirurgia, seis em pediatria e cinco em ortopedia. Para Mário Paiva, o médico que tem a 
responsabilidade sobre o internato médico no Hospital Vila Franca de Xira, “O Internato 
Médico é uma oportunidade, permite-nos lembrar as experiências anteriores e mantê-las 
vivas através da aprendizagem contínua, alavancada pelo vigor, argúcia e curiosidade dos 
Internos”. Mário Paiva é um defensor da dinâmica de ensino que, para além do estímulo 
que representa, possibilita que os valores e cultura da instituição sejam perpetuados. O 
médico adianta ainda que esta é uma dinâmica com vantagens para o hospital e para os 
doentes, “o facto de termos internos incute nos Serviços um permanente estado de alerta 
em relação ao Estado de Arte, comprometendo-nos ainda mais na constante melhoria do 
desempenho”, e acrescenta “estes colegas em formação promovem trabalhos científicos 
que nos trazem um maior conhecimento da nossa realidade, o que resulta numa pressão 
salutar e constante sobre os Serviços e que inclusivamente nos pode levar a alterar ou 
montar novas estratégias”. 

António Nunes 
Administrador Executivo 

+ actividade  em 2011 

Episódios de 
Urgência 

110.000 

Partos 
1130 

Consultas 

65.000 

Doentes Saídos 
11.000 

O Hospital Vila Franca de Xira registou níveis de actividades crescentes em 2011, com 
particular destaque para as cirurgias realizadas, como consequência directa do novo modelo 
de funcionamento do bloco operatório. As novas especialidades registaram números muito 
significativos de consultas entre Junho e Dezembro, atingindo oftalmologia um total de 
1.424 consultas, otorrinolaringologia 1.730, neurologia 242 e pneumologia 292 consultas. O 
novo TAC, instalado em Junho, contribui largamente para a melhoria do serviço prestado 
aos utentes, tendo realizado até ao fim do ano mais de 4.200 exames. 
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Tendo por missão desenvolver relações de 
proximidade efectiva e fortalecer o sentido de 
identidade dos trabalhadores do Hospital, surge em 
Outubro de 1984 o Centro de Cultura e Desporto do 
Hospital Vila Franca de Xira (CCD), que tem como 
Presidente desde há 18 anos a esta parte Abílio 
Sardinha. A experiência em projectos anteriores, 
aliada ao dinamismo e espírito de perseverança que o caracterizam, permitiram-lhe 
imprimir uma nova dinâmica na actividade do CCD, integrando-o nas Federações 
Portuguesa e Europeia de CCDs da Saúde e Segurança Social e conferindo-lhe um 
carácter de estabilidade e respeitabilidade reconhecido nas diferentes estruturas onde se 
insere. As ofertas aos associados, no âmbito de actividades desportivas, recreativas, 
culturais e sociais têm sido uma constante. A participação nas actividades promovidas 
pelas Federações e CCDs, e a organização de programas de petanca,  jogos de mesa,  
natação, ténis de mesa, atletismo entre outros, permitiram ao CCD constituir uma 
colecção de troféus que exibe com orgulho. Destacam-se o grupo de jovens dadores de 
sangue, as equipas de futsal feminino e masculino e a equipa de pesca desportiva. 

Novo Hospital Vila Franca de Xira 
Fotografia de Janeiro de 2012 

Graças à recente instalação da Tomografia Axial Computorizada (TAC) no Hospital, tor-
nou-se possível fazer em Vila Franca de Xira uma terapêutica específica para (alguns) 
doentes que acorrem ao Hospital na fase aguda do Acidente Vascular Cerebral (AVC) – a 
Fibrinólise. Até então, os doentes com suspeita de AVC admitidos no Serviço de Urgência 
eram transferidos para os Hospitais de Lisboa para fazerem TAC, exame indispensável ao 
estabelecimento do diagnóstico e à tomada de decisões terapêuticas. Com a TAC no Hos-
pital, o diagnóstico imagiológico pode agora fazer-se em tempo útil, o que foi um impor-
tante avanço para o tratamento destes doentes. No dia 3 de Janeiro de 2012, e pela primei-
ra vez no Hospital, a equipa teve a satisfação de ver uma doente que dera entrada na 
Urgência com um quadro neurológico agudo – afasia, hemiparésia e parésia facial – rever-
ter todo o seu deficit neurológico na sequência desta terapêutica.  Foi pois com grande 
satisfação que a equipa clínica do Serviço de Medicina Interna viu sair do Hospital “pelo 
seu pé” e sem qualquer sequela, uma doente de 69 anos que, de outro modo, teria ficado 
com um grave deficit neurológico. 

A especialidade de Neurologia conta com a coordenação da médica Cândida Barroso des-
de o início de Janeiro. Desenvolvendo a sua actividade no âmbito da consulta externa e 
dando apoio ao Serviço de Urgência e Internamento, a médica identifica como um dos 
desafios nesta especialidade a resposta às Demências, que registam uma prevalência 
elevada nos concelhos abrangidos pelo hospital.  A médica, recém-chegada ao Hospital 
Vila Franca de Xira, destaca o bom ambiente que se vive e a conduta séria e preocupada 
dos seus profissionais. Cândida Barroso encara este desafio com enorme optimismo, 
reconhecendo que no novo hospital vão estar reunidas condições que permitiram uma 
melhor agilização do trabalho e a consequente prestação de um melhor serviço ao utente. 

Nova coordenadora de Neurologia 
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Cursos de Preparação 
para o Nascimento 

Parabéns VMER  
A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) alocada ao Hospital Vila Franca 
de Xira completa em Fevereiro 10 anos de actividade. Esta VMER presta socorro de forma 
regular aos cinco Concelhos abrangidos pelo hospital, mas tem pontualmente uma abran-
gência mais alargada, caso o INEM assim considere necessário. Em 2011 esta VMER pres-
tou socorro a mais de 1000 pessoas.  A equipa que suporta este serviço é constituída por 
16 médicos e 13 enfermeiros e é coordenada pelo médico Tiago Carvalho e pelo enfermei-
ro Carlos Soares. A VMER está de Parabéns e é um exemplo de serviço já que ao longo 
destes 10 anos não foi verificada qualquer reclamação de utentes. 

Hospital implementa 
via verde AVC 
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Centro de Cultura          
e Desporto dos              
trabalhadores  

Abílio Sardinha 
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O Serviço de Medicina Física e Reabilitação 
dinamiza Cursos de Preparação para o Nasci-
mento no formato de aulas teórico-práticas. 
Esta iniciativa, que já conta com uma década 
de existência, visa proporcionar aos futuros 
pais uma gravidez, parto e puerpério, com o 
máximo de conhecimento, o mínimo de risco, 
de uma forma o mais natural possível, 
ensaiando cognitivamente papéis e tarefas. A 
abordagem é lúdica e temas como os cuida-
dos na gravidez, respiração e relaxamento no 
trabalho de parto, amamentação e cuidados 
com o bebé são trabalhados num contexto 
multidisciplinar. O Curso tem início à 26ª 
semana de gravidez e as futuras mães 
poderão formalizar a sua inscrição para o 
secretariado do Serviço de Medicina Física 
e Reabilitação, cujo telefone é o 263285848. 
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Sob o mote “Vamos ajudar as crianças do 
Hospital Vila Franca de Xira!”, os alunos do 6º 
ano, da turma D, de Escola Básica Dr. Vasco 
Moniz juntaram-se para fazer uma recolha de 
brinquedos, jogos e roupas para doar às crian-
ças que passam pelo Hospital. No dia 9 de 
Fevereiro, dois alunos e a Prof. da disciplina 
de Formação Cívica vieram pessoalmente ao 
Serviço de Pediatria fazer esta doação. 

Ajudar as crianças do 
hospital! 

É notícia 


