
 Destaque

A pressão sobre o Hospital desde o início de 2021, tem sido avassaladora. 
Na semana de 18 a 25 de janeiro, estiveram internados por dia, em média, 192 utentes 
COVID no Hospital. Estes níveis de afluência exigiram que o Hospital aumentasse 
significativamente a sua capacidade de internamento de utentes com infeção 
SARS-CoV-2 (COVID-19).

Desde o início do ano, foram adaptadas mais 118 camas das especialidades 
médico-cirúrgicas ao circuito COVID, que se somaram às 53 que já estavam 
dedicadas a esses utentes. Também ao nível dos Cuidados Intensivos 
se aumentou a capacidade, tendo o Hospital feito um reforço de 50% das camas 
COVID, que aumentaram de 8 para 12 camas. 

No que respeita aos números globais da pandemia, desde março de 2020, já foram 
admitidos mais de 12 mil utentes suspeitos de infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) 
no Serviço de Urgência, uma média de 42 utentes por dia. Foram realizados mais 
de 34 mil testes, dos quais 2.750 resultaram positivos, uma taxa de positividade 
de 8% dos utentes testados. 

Do ponto de vista do internamento, 36% dos 2.750 utentes testados positivos 
necessitaram de tratamento hospitalar. Foram internados, no total, 1.002 utentes 
com COVID-19 no Hospital Vila Franca de Xira no período em análise, 902 em 
Enfermaria e 100 na Unidade de Cuidados Intensivos.
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O ano de 2020 ficará marcado por aquele que 
tem sido o maior e mais difícil desafio do nosso 
tempo.
Numa primeira fase, em março do ano passado, 
foi necessário elaborar planos de contingência, 
protocolos e procedimentos de atuação para 
uma doença nova e desconhecida e preparar o 
Hospital para receber e tratar doentes COVID. 
Foi necessário reconfigurar totalmente os 
circuitos da Urgência, do Internamento, da 
Consulta, dos Exames e do Hospital de Dia. 
Além da reconfiguração dos circuitos críticos do 
Hospital, foi necessário adquirir (em condições 
muito desafiantes!) Equipamento Individual 
de Proteção que garantisse as condições de 
segurança para profissionais, utentes e toda 
a restante comunidade hospitalar.
Passada a primeira “onda” e já após o primeiro 
confinamento, foi necessário rever novamente 
os circuitos e fluxos do Hospital e das suas 
equipas, no sentido de retomar a atividade 
programada possível e concretizar consultas, 
exames e cirurgias que tinham sido adiados no 
início da pandemia. Mais uma vez, o Hospital 
respondeu prontamente e voltou a funcionar 
dentro de algumas condicionantes – o átrio do 
nosso Hospital é bem o reflexo disso.
Pese embora a boa notícia do início do plano 
de vacinação para a COVID, o final de 2020 
e início de 2021 trouxe um crescimento 
generalizado e expressivo de casos positivos. 
Voltam a acender-se os “sinais vermelhos” 
e a desprogramar atividade para conseguir 
responder o melhor possível à enorme pressão 
com que estamos confrontados.
Agora, mais do que nunca, é necessário que 
trabalhemos em equipa. Quanto melhor for a 
colaboração entre equipas e a entreajuda entre 
profissionais, melhor será a resposta do Hospital.
Por tudo o que já foi feito e pelo que ainda está 
por fazer, não é demais realçar e agradecer 
o esforço e a dedicação de todos os que fazem 
parte desta magnífica equipa, não apenas 
das equipas que estão na prestação direta de 
cuidados, mas também todos aqueles que “nos 
bastidores” do Hospital garantem que a linha 
da frente funciona da melhor forma possível.
Ânimo e coragem para o que nos é exigido. 
Bom 2021 para todos.
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RENOVAÇÃO DA ACREDITAÇÃO 
PELA JOINT COMMISSION 
INTERNATIONAL

 Notícia  Notícia

 Notícia

O Hospital Vila Franca de Xira concluiu no mês 
de Dezembro a auditoria externa que visava a sua 
reacreditação pela Joint Commission International, 
tendo sido renovada até novembro de 2023. Os resultados 
desta auditoria são reforçados por terem sido conseguidos 
em pleno contexto de resposta à pandemia por COVID-19 
e vêm evidenciar e reconhecer o excelente desempenho 
dos profissionais do Hospital Vila Franca de Xira em 
matéria de qualidade clínica e segurança do doente.
De acordo com Paulo Neno, líder da equipa da Joint 
Commission International que realizou a auditoria, 
“o Hospital Vila Franca de Xira está entre as referências 
mundiais de saúde em matéria de qualidade clínica 
e segurança do doente e é um exemplo para Portugal”. 
E acrescentou, “dos 1.232 padrões incluídos nesta 
auditoria, foram considerados em conformidade 
total com 1.216, o que traduz um cenário de excelente 
performance”.
A Joint Commission International é a mais prestigiada 
entidade acreditadora de saúde independente a nível 
mundial. Para a obtenção deste selo de qualidade 
e segurança da multinacional norte-americana de 
auditoria hospitalar, são analisados e validados mais 
de mil parâmetros relacionados com a qualidade e 
segurança dos cuidados prestados ao doente em todas as 
áreas de prestação de cuidados clínicos.

A enfermeira chefe Zélia Faustino, do Serviço de Urgência, foi a primeira 
profissional de saúde a ser vacinada contra a COVID-19 no Hospital 
Vila Franca de Xira. A vacinação iniciou-se no dia 30/12/2020 
pelas equipas que estão diretamente envolvidas na prestação direta 
de cuidados aos doentes positivos ou suspeitos para a infeção por 
SARS-CoV-2 (COVID-19).
O processo de vacinação de todos os profissionais será concretizado 
à medida que o Hospital receba lotes adicionais de vacinas e cumprindo 
com o estabelecido no Plano de Vacinação para a COVID-19 da República 
Portuguesa, designadamente no que respeita à priorização daqueles que 
mais necessitam e beneficiam com a vacina.

O Hospital Vila Franca de Xira e 
os Centros de Saúde da sua área de 
influência procuram regularmente 
formas de comunicação ativas 
e eficientes para um trabalho 
colaborativo e de qualidade em favor 
dos nossos Utentes.
O Manual de Referenciação, existente 
desde 2017, é um instrumento 
importante neste trabalho conjunto 
entre as instituições e respetivos 
profissionais, e foi agora revisto 
e atualizado. 
Esta segunda edição foi elaborada 
para beneficiar o diálogo entre as 
Especialidades Hospitalares e a 
Especialidade de Medicina Geral 
e Familiar, base fundamental do 
nosso Serviço Nacional de Saúde.

INÍCIO DO PLANO DE VACINAÇÃO 
CONTRA A COVID-19 

NOVA EDIÇÃO DO MANUAL 
DE REFERENCIAÇÃO 
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INÍCIO DO INTERNATO MÉDICO 2021

NATAL NO HOSPITAL

 Notícia

 Notícia

Realizou-se a 4 e 5 de janeiro as sessões de 
acolhimento aos médicos que escolheram o 
Hospital Vila Franca de Xira para realizarem 
o seu internato médico. São 35 os médicos 
que optaram pelo nosso Hospital para iniciar 
a sua carreira profissional, 19 são internos de 
formação geral e 16 são internos de formação 
específica, distribuídos pelas especialidades 
de Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia 
Geral, Ginecologia/Obstetrícia, Imagiologia, 
Medicina Intensiva, Medicina Interna, 
Ortopedia, Pediatria, Pneumologia, Psiquiatria.
Nestas sessões foi dado a conhecer o Hospital 

nas suas várias vertentes, contribuindo 
assim para uma integração adequada destes 
profissionais.
O Internato Médico é composto pela 
formação geral, primeiro ano do Internato 
caracterizado por um período onde o médico 
tem oportunidade de contactar com vários 
serviços, seguindo-se a formação específica, 
um período de especialização que poderá durar 
entre quatro e seis anos.
O Hospital Vila Franca de Xira deseja a todos 
médicos internos os maiores sucessos na vossa 
vida profissional.

Num Natal em que as celebrações a que estamos habituados tiveram 
que ser adaptadas para proteção de todos, o Hospital Vila Franca de 
Xira também não celebrou esta quadra da forma como o tem feito 
todos os anos até aqui.
Ainda assim, quisemos assinalar este momento e trazer espírito 
natalício para dentro do hospital. O átrio principal foi preenchido 
por luzes de Natal e pela Árvore de Natal, dedicadamente montada 
pelos voluntários da Liga dos Amigos do Hospital Vila Franca 

de Xira. A par da iluminação de Natal, foi ainda instalado no átrio 
principal um painel composto por fotografias de colaboradores que 
representam toda a equipa do Hospital Vila Franca de Xira. 
Além da decoração do átrio, estendemos o espírito desta quadra aos 
restantes pisos do Hospital com a contribuição dos vários Serviços 
que elaboraram Árvores de Natal constituídas por fotografias 
de colaboradores das suas equipas.
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HOSPITAL FEITO POR PESSOAS

Agora, sempre que entrar no Hospital Vila Franca de Xira, 
verá um painel composto por fotografias dos colaboradores 
do hospital. Este painel vem prestar homenagem a todos os 
profissionais de saúde do hospital que, depois de um ano 
difícil e repleto de desafio mas também de solidariedade, 
dedicação e trabalho em equipa, merecem todo o 
reconhecimento por bem cuidar da Comunidade que de 
nós precisa e de todos aqueles que nos procuram.

O Hospital Vila Franca de Xira inaugurou uma nova área no seu Serviço 
de Urgência para reforçar a resposta da instituição no contexto da 
pandemia COVID-19 que apelidou de SO4. 
Com cerca de 300m2 e capacidade funcional de 17 postos de observação, 
a nova Sala de Observações SO4 foi construída num local contíguo 
à restante Urgência, assegurando a proximidade física das equipas 
e dos equipamentos. 
Esta nova área está dotada de um gabinete autónomo com duas camas 
preparadas para doentes com necessidade de ventilação não invasiva 
e possui uma unidade independente de tratamento de ar que permite a 
renovação total do ar a cada seis minutos. O SO4 inclui igualmente um 
posto de enfermagem e de vigilância centralizado que garante ampla 
visibilidade sobre os utentes acamados.
O Hospital Vila Franca de Xira congratula-se com a concretização deste 
projeto que é estruturante em contexto de resposta à pandemia por 
COVID-19.

BILHETE DE IDENTIDADE 
UCI/UCIP

 Portfólio

Médicos: 8
Enfermeiros: 37
Auxiliares: 12

Em 2020
• Nº internamentos em Cuidados Intensivo: 99
• Média de dias de permanência em Cuidados Intensivos: 8,8
• Nº internamentos em Cuidados Intermédios: 176
• Média de dias de permanência em Cuidados Intermédios: 7,5

 Notícia  Notícia

AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO 
DE URGÊNCIA 


