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HVFX aumenta Atividade Assistencial em 2021 

 
O Hospital de Vila Franca de Xira, EPE, fecha o ano de 2021 com um acréscimo da sua atividade 
assistencial. 
Em diversas áreas de atuação os números provisórios do último ano apontam para um aumento 
da atividade, no HVFX,  com particular destaque para as Consultas Externas, a Cirurgia 
Programada, para as sessões de Hospital de Dia, para as sessões de Hemodiálise e ainda para os 
Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica. 
 
No âmbito das Consultas Externas foram realizadas um total de 149 798 Consultas, mais 10.573 
consultas, que no ano de 2020, o que representa um acréscimo de 7,6%. 
Nas Cirurgias Programadas foram realizadas mais 1626 cirurgias em 2021,  com um total de 10350, 
o que corresponde a mais 18,6% de cirurgias face ao ano de 2020. As Cirurgias de Ambulatório 
tiveram um acréscimo de 23,7%, num total de 7939 cirurgias de ambulatório realizadas no ano de 
2021. 
 
Também as sessões do Hospital de Dia cresceram, tendo se realizado um total de 9781 sessões em 
2021, mais 1717 sessões do que no ano de 2020, o que significa um crescimento de 21,3%. 
As sessões de Hemodiálise tiveram um incremento suportado pelo aumento de sessões a doentes 
internados, que aumentou 39% em 2021 quando comparado com 2020. 
 
Destaca-se ainda que no ano de 2021 foram realizados 139.991 procedimentos de Imagiologia e 
1.313.482 no Serviço de Patologia Clínica, o que representa um aumento de 17,1% no total dos 
procedimentos MCDT’s. 
 
No Serviço de Urgência do Hospital de Vila Franca de Xira, EPE, também se constatou um 
crescimento no ano de 2021, com um total de 115.099 atendimentos, mais 14,2% do que no ano 
de 2020. 
 
Carlos Andrade Costa, presidente do Conselho de Administração do HVFX, salienta serem estes 
números “resultado do empenho e da dedicação dos profissionais desta Casa que, mais uma vez, 
evidenciaram toda a sua  enorme dedicação aos doentes deste Hospital”. 
O presidente do Conselho de Administração destaca ainda “o investimento realizado em diversos 
equipamentos, nos últimos sete meses do ano, num valor de cerca de 700 Mil Euros, que 
permitiram alavancar áreas como, por exemplo, a Patologia Clínica, que internalizou análises que 
anteriormente eram realizadas no exterior e que passaram a ser feitas no HVFX, ou como a 
Especialidade de Nefrologia que viu aumentada a capacidade para realizar hemodiálise aos 
doentes internados, contando também com o aumento da equipa médica e de enfermagem” disse 
Carlos Andrade Costa. 
 
O presidente do Conselho de Administração considera “ser uma obrigação a comunicação 
atempada, ainda que muito sumária nesta fase, dos resultados assistenciais obtidos pelo HVFX em 
2021. Ano marcado por múltiplos desafios para este Hospital mas onde os utentes são sempre a 
primeira preocupação”, afirmou Carlos Andrade Costa. 
 
 
 


