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Autorizada Aquisição de novo TAC 

 
 
Foi autorizado, pelo Ministério da Saúde, a aquisição de um novo equipamento de Tomografia 
Axial Computorizada (TAC), num investimento global superior a 800 mil euros, que inclui a 
preparação do espaço onde será instalado o novo equipamento. 
  
Em mensagem enviada aos profissionais do Hospital de Vila Franca de Xira,EPE, o presidente do 
Conselho de Administração, Carlos Andrade Costa, informou que o investimento autorizado no 
final do passado mês de agosto “inscreve-se no plano para o presente ano, o primeiro ano integral 
em que na atual realidade jurídica do nosso Hospital se dá continuidade a um ambicioso programa 
de investimentos visando a expressiva modernização e diversificação do parque tecnológico afeto 
às funções de diagnóstico e de tratamento dos utentes que servimos”.    
 
“Considerando a referida autorização da Tutela, ainda para o presente ano de 2022 será lançado 
muito brevemente o Concurso para aquisição do novo e diferenciado aparelho de Tomografia 
Axial Computorizada (TAC) que se prevê estar em testes já em janeiro de 2023”, referiu Carlos 
Andrade Costa, presidente do Conselho de Administração, na mensagem enviada aos profissionais 
do HVFX,EPE. 
 
Na mesma ocasião, o presidente do Conselho de Administração do HVFX,EPE, deu conta dos 
investimentos realizados nos primeiros sete meses de EPE, com destaque para “um programa de 
investimentos em equipamentos de pequeno/médio porte, que respondesse de forma quase 
imediata às necessidades comunicadas pelos diversos Serviços e respetivos Diretores de Serviço. 
Foi, assim, possível adquirir para o Hospital, um conjunto de equipamentos de diagnóstico e de 
tratamento, de que são meros exemplos: 
 

 Um parque de modernos ecógrafos, adquiridos para um conjunto expressivo de Serviços; 

 A renovação de diverso equipamento e aquisição de outros que melhoram as condições da 
prática clínica do Serviço de Anatomia Patológica 

 A renovação e ampliação do parque de equipamentos disponíveis no Serviço de Patologia 
Clínica; 

 A aquisição de um hagiógrafo OCT (aparelho de Tomografia de Coerência Ótica) para o 
Serviço de Oftalmologia; 

 A aquisição de um conjunto diversificado de equipamentos de diagnóstico para o Serviço de 
Gastroenterologia, em grande medida reequipando este Serviço; 

 A aquisição de um simulador pediátrico. 
 
Ainda no ano de 2021 e a par da implementação do plano de investimentos referido, foram 
preparados outros processos de aquisição de investimentos que, entretanto, foram concretizados 
no presente ano de 2022. 
Nomeadamente: 
 

 A instalação de uma torre de laparoscopia para o Serviço de Cirurgia Geral, encontrando-se 
em execução o processo visando a instalação de uma segunda torre; 
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 A aquisição de três ecógrafos com competências muito específicas para o Serviço de 
Imagiologia; a par da continuação do programa de modernização e diversificação dos 
ecógrafos disponíveis nos diversos Serviços assistenciais, 

 Aquisição de um aparelho de mamografia; 

 Um aparelho de reembalamento automático de medicamentos – BLISPACK –  para equipar 
os Serviços Farmacêuticos e de forma a impulsionar a universalização da unidose; 

  
Para o próximo ano de 2023, Carlos Andrade Costa assumiu “estar previsto o lançamento do 
Concurso para aquisição de um novo aparelho de Ressonância Magnética (RM), estando já em 
curso a elaboração das especificações técnicas deste futuro equipamento”. 
  
Para o presidente do Conselho de Administração do HVFX,EPE, “estes dois investimentos (TAC E 
RM) vão, certamente, elevar as capacidades de diagnóstico e, assim, de tratamento dos nossos 
utentes. Enfatizando ainda mais todo o potencial clínico do nosso Hospital”, frisou Carlos Andrade 
Costa. 
 
Para além do ponto de situação dos investimentos realizados e em curso, o presidente do 
Conselho de Administração informou que ”a par de todo este programa de investimentos e de 
forma transversal tem-se trabalhado no plano de expansão/ampliação do nosso Hospital” 
esperando entregar “à Tutela, até ao fim do corrente ano de 2022, uma proposta técnica que, 
neste momento, está em desenvolvimento pela equipa de arquitetos que projetou o edifício”. 
  
É, assim, intenção do Conselho de Administração continuar “a dar execução a um ambicioso plano 
de modernização dos meios técnicos disponibilizados para a assistência clínica aos nossos utentes, 
já que não se compreenderá uma prática clínica que não esteja apoiada também numa robusta e 
moderna dimensão tecnológica”, concluiu Carlos Andrade Costa, presidente do Conselho de 
Administração do Hospital de vila Franca de Xira, EPE. 
 


