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1. MENSAGEM DO PRESIDENTE DO          
     CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

    A receção de novos Internos é sempre um momento importante na vida de qualquer 
Instituição Hospitalar.
 
A vossa chegada pressupõe sempre consolidar e ampliar as nossas próprias perspeti-
vas de Futuro.
 
A chegada de quem vem iniciar o seu respetivo Ano Comum impele-nos a melhorar as 
nossas dinâmicas enquanto comunidade hospitalar para que, findo esse mesmo Ano 
Comum, queiram optar por esta Casa para fazer o vosso Internato da Especialidade. E, 
com essa opção, continuarem a impelir-nos, a todos nós, para alcançarmos metas cada 
vez mais exigentes na prática clínica e assistencial como um todo.  
 
Não há hospitais perfeitos.
 
Mas há hospitais com ambição. Com projetos. Com constante capacidade de inovação 
clínica. Com constante vontade de investimento na diferenciação tecnológica e, assim, 
na diferenciação da sua prestação de cuidados assistenciais.
 
 E, claramente, estes são traços que caracterizam o Hospital de Vila Franca de Xira, EPE.



5

 
E é, também, este espírito que oferecemos a quem inicia neste Hospital o respetivo 
Internato da Especialidade. Possibilitar aos Internos da Especialidade uma formação 
sólida, exigente, ambiciosa.
 
Tendo à sua disposição meios técnicos cada vez mais diferenciados. Que queremos de 
fácil acesso. Com usufruto, também, de plataformas digitais de formação e atualização 
médicas, onde encontrarão o que de mais recente se publica nas principais revistas e 
jornais médicos internacionais.
 
Queremos um Hospital de Vila Franca de Xira ambicioso. Em que cada um dos inter-
nos participe nessa mesma ambição e a concretize na Especialidade e no Serviço a que 
integra.
 
Não queremos ser iguais. Queremos, apenas, ser melhores. Porque os nossos doentes 
merecem o melhor de cada um de nós.
 
E estamos cá, não por nós, mas por causa dos nossos doentes.

Bem-Vindos!   

Carlos Andrade Costa

Presidente do Conselho de Administração
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2. MENSAGEM DA DIRETORA 
     CLÍNICA

   O Hospital Vila Franca de Xira, agora Hospital de Vila Franca de Xira, EPE (HVFX) orgu-
lha-se de ser uma Instituição com acentuado pendor de formação pré e pós-graduada. 
O entendimento de que a formação faz parte integrante da atividade assistencial, e 
que é um motor de desenvolvimento e diferenciação do Hospital, tem permitido uma 
progressiva e continuada melhoria da qualidade assistencial praticada.

Ao longo dos anos o HVFX tem sido escolhido por Internos do Ano Comum de Forma-
ção Específica numa grande variedade de especialidades, enriquecendo os seus qua-
dros de juventude e entusiasmo, permitindo uma renovação de gerações e saberes 
com tranquilidade e ambição.

A Direção Clínica mantém o objetivo e o compromisso de manter a estratégia de 
ampliação das áreas de idoneidade para formação específica, providenciando assim 
uma diferenciação acrescida que valoriza os nossos profissionais e melhora a resposta 
à Comunidade que servimos.

Sofia Loureiro dos Santos
Diretora Clínica



3.  MENSAGEM DA DIRETORA DO 
     INTERNATO MÉDICO

Caros Internos, 

Sejam bem-vindos ao Hospital de Vila Franca de Xira, E.P.E. a instituição que escolhe-
ram para iniciar a vossa formação médica.
Este é um hospital jovem, alavancado em muita experiência clinica e humana!
Acreditamos que essa é a mistura certa para vos desafiar a uma aprendizagem sólida, 
mas em constante transformação e atualização. A proatividade, alicerçada no conheci-
mento e na aprendizagem prática, é reconhecido por nós como uma mais-valia.
Por último, mas não menos importante, valorizamos especialmente o respeito pelos 
doentes e pelos profissionais, e o convívio saudável entre todos.
Tenho a certeza que vão ser felizes aqui!

Paula Rosa
Diretora do Internato Médico
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4. INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL 
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O Hospital de Vila Franca de Xira, E.P.E (HVFX) tem como missão genérica 
a promoção e a prestação de serviços de saúde à população dos concelhos 
de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca de 
Xira, assim como a qualquer cidadão em situação de emergência médica, 
com os mais elevados níveis de conhecimento, respeitando o primado da 
vida e o ambiente, através do desenvolvimento do capital intelectual da 
organização, numa busca permanente do melhor.

O Hospital de Vila Franca de Xira, E.P.E. rege-se ainda pelo princípio da 
universalidade e do livre acesso ao Serviço Nacional de Saúde, com 
salvaguarda do princípio de liberdade de escolha por parte do Utente, em 
articulação com a rede de cuidados de saúde. 
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QUALIDADE

Ser uma referência nacional pela qualidade, eficiência e segurança do serviço 
prestado.

SATISFAÇÃO DOS UTENTES

Obter um elevado nível de satisfação na população.

CULTURA

Desenvolver uma cultura forte e própria com elevado orgulho e satisfação 
por parte dos seus profissionais.
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1. RESPEITO PELA DIGNIDADE E BEM-ESTAR DA PESSOA
Garantir os direitos e o bem-estar do utente, humanizando a relação e os cuidados 
prestados.

2. DESENVOLVIMENTO HUMANO
Incentivar o crescimento dos profissionais, valorizando as capacidades e a procura de 
um objetivo comum.

3. COMPETÊNCIA
Valorizar a capacidade técnica, a formação e a entreajuda de todos os profissionais.

4. INOVAÇÃO
Encontrar novas formas de atuar, privilegiando o trabalho em equipa e a partilha de 
conhecimentos.

5. RESPONSABILIDADE
Promover a responsabilidade individual e coletiva na boa prática clínica e na utilização 
de recursos.



POLÍTICA DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA

O HVFX E.P.E. assume o compromisso de proporcionar o mais alto nível de qualidade 
na prestação dos cuidados de saúde, em condições seguras, promovendo a proteção 
ambiental e integrando nos seus processos o conhecimento das necessidades e expe-
tativas dos seus utentes, colaboradores e restantes partes interessadas, com vista à 
sua satisfação e à garantia da sustentabilidade económica, social e ambiental. 
Neste âmbito, através da sua política de Qualidade, Ambiente e Segurança, responsa-
biliza-se com:

1. Qualidade na prestação de cuidados de saúde

Garantir a melhor resposta aos utentes, de acordo com um modelo de prestação de 
cuidados assente nas melhores práticas, na excelência tecnológica e na mais recente e 
comprovada evolução científica para a prevenção, diagnóstico e tratamento clínico da 
doença, sustentado na obtenção de resultados clínicos periodicamente monitorizados 
e reavaliados face aos objetivos e metas definidos.

11
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2. Segurança do utente e outras Partes interessadas

Desenvolver um programa transversal de Gestão do Risco Integrado (risco clínico e não 
clínico), alicerçado numa cultura de segurança, que deverá permitir identificar e gerir ris-
cos e implementar boas práticas, com vista à eliminação ou redução dos riscos, assim 
como de efeitos indesejáveis para utentes, profissionais, visitas, instalações e infraes-
trutura. 

3. Requisitos

Satisfazer as necessidades dos seus utentes, colaboradores e restantes partes inte-
ressadas, cumprindo com todos os requisitos legais e regulamentares aplicáveis, bem 
como com outros requisitos que decorrem dos normativos que o HVFX E.P.E. subs-
creve.

4. Segurança e saúde no trabalho

Garantir condições de trabalho seguras e saudáveis, com benefícios físicos e psicoló-
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gicos, incluindo equipamentos, instalações e as atividades nelas desenvolvidas, com vista 
à prevenção da ocorrência de lesões e problemas de saúde relacionados com o traba-
lho, nomeadamente através da identificação e eliminação/mitigação de perigos e redução 
dos riscos, com o envolvimento dos colaboradores através da sua consulta e participação 
neste processo. 

5. Eficiência e proteção ambiental

Promover a eficiência e proteção ambiental, através da identificação dos impactos ambien-
tais resultantes da prestação de cuidados de saúde, com o objetivo final da sua redução e/
ou controlo, através da promoção da utilização racional e sustentável de recursos naturais, 
designadamente energia e água, prevenção da poluição, adaptação de práticas e equipa-
mentos e redução, reutilização e reciclagem dos resíduos produzidos.

6. Competências, Responsabilização e Desenvolvimento 

Garantir continuamente as competências certas e necessárias ao desenvolvimento de cada 
atividade, através da utilização de processos de recrutamento, seleção e responsabiliza-
ção, bem como a disponibilização de iniciativas de aprendizagem necessárias à aquisição e/ 
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7. Segurança da informação

Proteger a informação essencial à atividade, identificando e implementando as medi-
das necessárias de proteção a potenciais ameaças garantindo, simultaneamente, o 
princípio da confidencialidade, integridade e acessibilidade.  

 
8. Melhoria contínua

Melhorar continuamente os processos e as práticas subjacentes às diferentes ativi-
dades do HVFX E.P.E., através da implementação de padrões de qualidade rigorosos, 
das melhores práticas nacionais e internacionais reconhecidas e da utilização de ferra-
mentas que facilitam a identificação de oportunidades de melhoria promovendo, desta 
forma, a proficiência do Sistema Integrado de Gestão.

Requisitos legais

O cumprimento dos requisitos legais aplicáveis em vigor, bem como outros requisitos 
que se subscreva. 
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5. O HOSPITAL

69.000 m2

313 CAMAS
266 CAMAS

46 GABINETES
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Hospital de Dia Polivalente, Psiquiátrico e Oncológico
Unidade de Cuidados Intensivos e Intermédios
Unidade de Cuidados Intermédios Pediátricos
Unidade de Hemodiálise
Unidade de Neonatologia
Unidade de Cuidados Paliativos

Urgência Geral
Urgência de Pediatria
Urgência de Obstetrícia e Ginecologia

O Hospital de Vila Franca de Xira presta cuidados de saúde a cerca de 250 mil pessoas 
dos concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca de 
Xira.



· Cardiologia
· Dermato-venereologia
· Gastrenterologia
· Infeciologia
· Medicina Interna
- Nefrologia
· Neurologia
· Oncologia Médica
· Pediatria
· Pneumologia
· Psiquiatria e Psiquiatria da
 Infância e da Adolescência
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· Anatomia Patológica
· Imagiologia
· Imuno-hemoterapia
· Medicina Física e Reabilitação
· Patologia Clínica

·· Anestesiologia
· Cirurgia Geral
· Obstetrícia/ Ginecologia
· Oftalmologia
· Ortopedia
· Otorrinolaringologia
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6. LOCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
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INTERNAMENTO DE
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MORGUE | MEDICINA LEGAL INTERNAMENTO DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS 2

SERVIÇO DE SANGUE, PATOLOGIA 
CLÍNICA E ANATOMIA PATOLÓGICA
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DCENTRO REYNALDO DOS SANTOS
E AUDITÓRIO

E INTERNAMENTO DE 
ESPECIALIDADES MÉDICAS 3
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A INTERNAMENTO DE PEDIATRIA
E INTERNAMENTO COMPLEMENTAR
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7. ESTACIONAMENTOS E ACESSOS

P2
P3

P4P1
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O estacionamento do Hospital é da responsabilidade da Entidade Gestora do Edifício, 
que tem igualmente a responsabilidade pela sua construção e manutenção. Esta é uma 
entidade autónoma da Entidade Gestora do Estabelecimento. 
Caso pretenda ter acesso a este espaço de estacionamento e às respetivas condições, 
deve contactar a Direção de Recursos Humanos.
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8.   CONTACTOS ÚTEIS PARA O 
     INTERNO 

Diretora Clínica
Dr.ª Sofia Loureiro dos Santos

66134
66135

Secretaria da  
Administração

Piso 6
ca@hvfx.min-saude.pt

Diretora do Internato Médico
Diretora do Serviço de 
Pneumologia
Dr.ª Paula Rosa

66135
Secretaria do 

Internato Médico
Piso 6

paula.rosa@hvfx.min-saude.pt

Diretora do Serviço de Aneste-
siologia e Bloco Operatório
Dr.ª Ana Castiço

62142

Secretaria da 
Anestesiologia e 
Bloco Operatório

Piso 5

ana.castico@hvfx.min-saude.pt

Diretor do Serviço de 
Cardiologia
Dr. Carlos Rabaçal

63147
Secretaria da     
Cardiologia

Piso 3
carlos.rabacal@hvfx.min-saude.pt
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Diretor do Serviço de Cirurgia 
Geral
Dr. Francisco Rodrigues

65520
Secretaria da 

Cirurgia
Piso 5

francisco.rodrigues@hvfx.min-saude.pt

Diretora do Serviço de 
Ginecologia Obstetrícia
Dr.ª Paula Tapadinhas

66027
66029

Secretaria da 
Ginecologia
 Obstetrícia

Piso 6

paula.tapadinhas@hvfx.min-saude.pt

Diretora do Serviço de Imagiologia
Dr.ª  Zita Seabra

61136
Secretaria da Ima-

giologia
 Piso 1

zita.seabra@hvfx.min-saude.pt

Diretora do Serviço de Medicina 
Interna
Dr.ª Filomena Esteves

64168
64195

Secretaria da  
Medicina Interna 

Piso 3
filomena.esteves@hvfx.min-saude.pt

Diretora do Serviço de Neurologia
 Dr.ª Cândida Barroso

63147
Secretaria da 
Neurologia

Piso 3
candida.barroso@hvfx.min-saude.pt
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Diretor do Serviço de Ortopedia
Dr. Pedro Afonso

65089
65063

Secretaria da 
Ortopedia

Piso 6
pedro.afonso@hvfx.min-saude.pt

Diretora do Serviço de Pediatria
Dr.ª  Florbela Cunha

67001
Secretaria da 

Pediatria
Piso 7

florbela.cunha@hvfx.min-saude.pt

Diretora do Serviço de Psiquiatria
Dr.ª  Maria João Carnot

61151
61140

Secretaria da 
Psiquiatria

Piso 1
maria.carnot@hvfx.min-saude.pt

Diretor da Unidade de Cuidados 
Intensivos
Dr. João Gonçalves Pereira

62044
Secretaria da UCI

Piso 2
joao.goncalvespereira@hvfx.min-saude.pt

Serviço de Recursos Humanos 66181
Serviços 

Administrativos
Piso 6

rh@hvfx.min-saude.pt
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9. REGULAMENTO PARA O 
     INTERNATO MÉDICO

Deveres do Diretor

Compete ao Diretor do Internato Médico, segundo a portaria 79/2018 de 16 de março:

1. Programar os blocos formativos hospitalares do ano comum.

2. Programar o funcionamento e desenvolvimento da formação específica do internato 
médico e estágios a efetuar dentro e fora da Instituição.

3. Orientar e acompanhar o desenvolvimento geral do internato médico em colabora-
ção com os Diretores de Serviço.

4. Garantir as condições de formação correspondentes às idoneidades respetivas e 
comunicar as alterações das mesmas à Comissão Regional do Internato.
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5. Organizar os elementos do processo individual dos médicos internos relevantes para 
o internato, através de registos autenticados pelo Diretor de Serviço e Orientador de 
Formação.

6. Promover e coordenar a realização de atividades de caráter formativo que se inte-
grem nos objetivos dos programas e planear as atividades e estágios integrados no 
seu programa.

7. Assegurar o preenchimento dos requisitos requisitados pelos organismos compe-
tentes relativamente à atribuição de idoneidades e correspondente encaminhamento.

8. Assegurar os processos de avaliação e colaborar neles e manter a atualização de pro-
cessos individuais.

9. Nomear os orientadores de formação das especialidades médicas a desenvolver em 
ambiente hospitalar.

10. Nomear os responsáveis de estágio.

11. Promover a substituição de orientadores de formação sempre que haja benefício 
para o interno ou objetivos do programa de formação.
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12. Manter vias de comunicação com organismos gestores, nomeadamente a ACSS 
e ARS.

Formação Geral
Acolhimento

1) O conhecimento da lista anual dos Internos da Formação Geral deve ser dado ante-
cipadamente ao Hospital de Vila Franca de Xira, E.P.E. pela ACSS.

2) O Interno deve-se apresentar no primeiro dia no Auditório do Centro Reynaldo dos 
Santos, piso 6, para a sessão de Acolhimento, na qual se apresenta o Hospital de Vila 
Franca de Xira, E.P.E. e se definem os blocos formativos.

Regras Gerais

1) O Interno da Formação Geral deve apresentar-se nos Recursos Humanos, munido 
dos documentos, dos quais são obrigatórios:

– Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão;
– Cartão de contribuinte (NIF);
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– Cartão de beneficiário da Segurança Social;
– Cédula Profissional (original);
– Comprovativo do número de identificação bancária (NIB);
– CV atualizado;
– Certificado de Habilitações profissionais / literárias (original);
– Certificados de formações, caso tenha;
– Registo Criminal (atualizado).

2) Ser-lhe-á entregue um cartão de identificação com acesso ao edifício.

3) Terá direito a uma farda, que lhe será entregue na Rouparia.

4) Após estas formalidades devem apresentar-se no Serviço correspondente ao Bloco 
Formativo.

5) A receção deve ser feita pelo Diretor do Serviço ou pelo Médico responsável do Inter-
nato na Especialidade.
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Regime Laboral

1) A carga horária semanal é de 40 horas semanais, das quais um máximo de 12 para 
a Urgência.

2) O horário é estabelecido entre o Diretor de Serviço e cada Interno da Formação 
Geral na primeira semana de trabalho de cada estágio e entregue, para aprovação, aos 
Recursos Humanos.

3) Os Internos da Formação Geral não podem realizar Horas extraordinárias.

4) O plano de férias anual deve ser entregue ao Diretor do Internato Médico até dia 15 
de março de cada ano.

5) As férias, no caso de quem tenha o Internato como primeiro emprego, devem dizer 
respeito a 20 dias úteis anuais, dos quais metade deve ser ininterrupto.

6) A ausência de metade do tempo de um estágio, independente da causa, obriga à sua 
compensação até ao total de tempo antes estabelecido.

7) As férias, na Formação Geral, têm de ser gozadas no ano civil do Internato.
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8) Após análise do plano de férias global, o Diretor do Internato deve entregar o plano 
de férias para aprovação até dia 31 de março.

9) Os pedidos de alteração de férias devem ser entregues na Secretaria do Internato 
15 dias antes do primeiro dia a alterar.

10) Os pedidos de rescisão são avaliados caso a caso.

11) Um número de faltas superior a 10% da duração do bloco formativo ou estágio for-
mativo determina a necessidade de compensação do bloco formativo ou estágio para 
que os objetivos de formação não sejam prejudicados. 

12) As faltas justificadas por doença, maternidade, paternidade ou outra devem ser 
com-pensadas tendo o limite temporal máximo da duração dos estágios ou blocos for-
mativos. 

13) Os tempos de compensação ou de repetição têm de ser enviadas Comissão Regio-
nal do Internato Médico, por requerimento do Médico Interno e do Internato médico e 
por aquele órgão autorizada, sob pena de cessação de contrato. 

14) As comissões de serviço devem ser entregues, em impresso próprio e acompa¬-
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nhadas do programa científico da reunião em causa. Após a sua frequência deve ser 
apresentado o respetivo certificado de presença nos Recursos Humanos.
 
15) Os impressos (com os programas respetivos) têm de ser assinados pelo Diretor de 
Serviço do Estágio. 

16) Depois de assinados pelo Diretor do Serviço de Estágio têm de ser entregue na 
Secretaria do Internato (Administração). 

17) Os pedidos têm de ser entregues, devidamente preenchidos e assinados, 15 dias 
antes do evento se o mesmo acontecer em Portugal e 30 se acontecer no estrangeiro.

Funcionamento e Avaliação

1) Todo o Interno da Formação Geral tem de ter um orientador de formação.

2) O orientador de formação é distribuído pelo Diretor do Serviço.

3) O funcionamento em cada Estágio é determinado pelo Diretor do Serviço e conforme 



R
EG

U
LA

M
E

N
TO

 P
A

R
A

 O
 IN

TE
R

N
A

TO
 M

É
D

IC
O

47

a especificidade da Especialidade, devendo dar primazia às atividades assistenciais e 
onde os Internos devem ser incentivados a apresentar pelo menos uma sessão sobre 
matéria da Especialidade.

4) As avaliações dos estágios são expressas quantitativamente e a avaliação do Inter-
nato da Formação Geral de forma qualitativa.

5) A avaliação em cada estágio é contínua e de desempenho.

6) A avaliação contínua deve ter em conta o desempenho individual e nível de conhe-
cimentos.

7) A avaliação de desempenho mede a capacidade de execução prática, interesse pela 
valorização, responsabilidade profissional e relações humanas.

8) As avaliações têm de ser dadas no final de cada estágio pelo Diretor do Serviço, 
ouvido o Orientador de estágio.

9) As avaliações são fornecidas em impresso próprio.

10) As avaliações são entregues no secretariado do Internato Médico e ratificadas pelo 
Diretor do Internato Médico.
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11) A Direção do Internato Médico tem obrigação de manter as informações do Interno 
atualizadas.

12) Considera-se aproveitamento de estágio uma avaliação de 10 valores ou mais.

13) A avaliação final da Formação Geral é dada se em todos os estágios a avaliação for 
superior a 10 e como nota final de “apto” ou “não apto” em caso contrário.

14) Se não houver aproveitamento, o estágio ou bloco formativo deve ser repetido.

15) A falta de aproveitamento após repetição ou compensação determina a cessação 
do contrato e consequente desvinculação do médico interno.

16) Os pedidos de férias, a entrega de atestados e de Comissões de Serviço, têm de 
ser entregues ao Diretor do Internato Médico (Secretaria do Internato Médico) e só 
depois é que são encaminhadas, por este, aos Diretores de Serviço.
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Formação Especializada

Acolhimento

1) O conhecimento da lista anual dos Internos da Formação Especializada é enviado 
pela ACSS ao Hospital de Vila Franca de Xira, E.P.E. antes da data de início.

2) O Interno da Formação Especializada deve-se apresentar ao Diretor do Serviço na 
manhã do primeiro dia útil

3) Depois de se ter apresentado, deve estar presente na Sessão de Acolhimento, em 
conjunto com os Internos da Formação Geral onde se apresentará o Hospital de Vila 
Franca de Xira.

Regras Gerais

1) O Interno da Formação Especializada deve apresentar-se nos Recursos Humanos, 
munido dos documentos, dos quais são obrigatórios:

– Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão;
– Cartão de contribuinte (NIF);
– Cartão de beneficiário da Segurança Social;
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– Cédula Profissional (original);
– Comprovativo do número de identificação bancária (NIB);
– CV atualizado;
– Certificado de Habilitações profissionais / literárias (original);
– Certificados de formações, caso tenha;
– Registo Criminal (atualizado).

2) Ser-lhe-á entregue um cartão de identificação com acesso ao edifício.

3) Ser-lhe-ão entregues duas batas do Hospital.

4) Todo o Interno da Formação Especializada tem de ter um Orientador de Formação:

A. O Orientador de Formação tem de ser escolhido entre os Especialistas do Serviço 
pelo Diretor do Internato Médico sob proposta do Diretor do Serviço.

B. Todo o Interno de Internato Específico tem de ter um plano de estágios para a tota-
lidade do Internato aprovado pelo Diretor do Internato Médico sob proposta do Orien-
tador de Formação e do Diretor de Serviço.

C. O Orientador de Formação tem de ser aprovado até final do primeiro mês de Internato Específico.
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D. Todos os Internos da Formação Especializada têm de ter um plano de Estágios apro-
vado até ao final do seu terceiro mês de Internato.

E. Todos os estágios fora do Hospital têm de estar incluídas no plano de estágio e de 
ser autorizados pelo Diretor do Internato Médico.

F. Todo o pedido de estágio fora do Hospital tem de entrar no Secretariado do Inter-
nato (Administração) no mínimo 3 meses antes do início previsto se tiver duração maior 
de 3 meses ou até 15 dias se tiver duração menor de 1 mês
.
G. Os pedidos devem ser entregues em impresso próprio.

H. A marcação de férias é de acordo com o Serviço e conforme aprovação do Diretor 
de Serviço.

Regime Laboral

1) A carga horária semanal é de 40 horas semanais, das quais 12 para a urgência.

2) O horário é estabelecido entre o Diretor de Serviço e cada Interno e entregue, para 
aprovação, aos Recursos Humanos.
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3) No Primeiro ano de Estágio Especializado o Interno tem de ter todos os atos Médi-
cos tutelados pelo seu Orientador.

4) Todas as avaliações devem ser prontamente entregues na Secretária da Direção do 
Internato Médico (Administração).

5) A avaliação do terceiro ano deve ser comunicada de pronto, pela Secretaria Direção 
do Internato Médico à Secretaria de Recursos Humanos.

Funcionamento e Avaliação

A. Todo o Interno da Formação Especializada tem de ter um orientador de formação.

B. A avaliação no internato específico é quantitativa, de 0 a 20.

C. A avaliação é contínua envolvendo componente de desempenho individual e nível de 
conhecimentos.

D. A competência para efetuar as avaliações é do Diretor de Serviço e do Orientador 
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de Formação, podendo, se o Diretor do Serviço quiser, ter mais Médicos Especialistas 
da área na avaliação.

E. A avaliação deve ser anual e transversal ao período de 12 meses, independente dos 
estágios parcelares realizados fora do Serviço.

F. As avaliações de estágio fora do Serviço têm de ter sempre uma avaliação.

G. A falta de aproveitamento em um estágio determina a sua compensação ou repeti-
ção, conforme o caso.

H. A data de avaliação é estabelecida pelo Diretor de Serviço, preferencialmente com 
o acordo do Orientador de Formação, outros possíveis membros do Júri e o Interno.

I. Em caso de dúvida, a data é estabelecida e comunicada através de meio fidedigno 
a todos os interessados, devendo ter como conteúdo a composição do júri, a necessi-
dade ou de Relatório, o local da avaliação, a hora de início e a hora de fim, que deve res-
peitar o horário estabelecido com o Interno.

J. A não comparência, sem justificação, do Médico Interno determina a cessação do 
contrato em funções públicas.
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K. Se a falta à avaliação tiver tido uma justificação, a avaliação deverá ser realizada logo 
que o médico interno retome a sua atividade.

L. As avaliações têm de ser entregues na Secretaria do Internato (Administração) para 
serem anotadas no dossier do Interno.

M. Todas as avaliações de estágios têm de ser superiores a 10.

N. No final da Formação Especializada, se não existir especificidade que dite outra 
regra, as avaliações de estágios parcelares são ponderadas aritmeticamente pelo 
tempo de estágio, achada a média das notas anuais e a nota final é a média por estas 
duas notas.

O. Os pedidos de comissões de serviço em Formação Especializada têm de se fazer 
acompanhar pelo respetivo programa científico e após a sua frequência deve ser apre-
sentado o certificado de presença nos Recursos Humanos.

P. Têm de ser assinadas pelo Diretor de serviço o qual deve anotar sobre a existência 
de correto funcionamento das consultas e urgências na ausência do Interno.

54
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Q. Têm de ser entregues na secretaria da Administração para a autorização pela Dire-
ção do Internato Médico.

R. Os pedidos têm de ser entregues 15 dias antes do evento científico se acontecer 
em Portugal, devidamente assinadas, na Secretaria do Internato ou 30 se aquele se 
realizar no estrangeiro.

Legislação

Qualquer dúvida ou situação omissa será resolvida tendo em conta os pareceres da 
Ordem dos Médicos, a portaria 79/2018 de 16 de março e demais legislação especí-
fica.
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10.SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

De forma a garantir e evidenciar o empenho na satisfação das necessidades e expe-
ta¬tivas dos seus utentes, colaboradores e outros intervenientes e na implementa-
ção de boas práticas, o Hospital de Vila Franca de Xira traçou para si, um caminho 
exigente, com vista à melhoria, assente numa gestão com base em normas internacio-
nais. Assim, em 2012, o HVFX iniciou este processo contando atualmente com um sis-
tema de gestão integrado, assente nos seguintes normativos reconhecidos pelas enti-
dades competentes:  

Certificação de acordo com o normativo ISO 9001 – Sistema de Gestão de Qualidade
 
A certificação da qualidade, segundo este referencial permite o reconhecimento do 
esforço do Hospital de Vila Franca de Xira em assegurar a conformidade dos seus ser-
viços, a satisfação dos seus utentes e o compromisso com a melhoria contínua.

Em dezembro de 2012, ocorreu a primeira certificação segundo a norma “ISO 9001, 
encontrando-se atualmente certificados, por este referencial, os seguintes Serviços:

• Anatomia Patológica; 
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• Apoio de emergência médica e transporte inter-hospitalar (VMER); 
• Esterilização; 
• Farmácia; 
• Imagiologia; 
• Imunohemoterapia (primeiro serviço certificado); 
• Laboratório de Função Respiratória; 
• Patologia Clínica; 
• Técnicas de Cardiologia; 
• Unidade de Cuidados Intensivos e Intermédios; 
• Urgência Geral.

Certificação de acordo com o normativo ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental 

O hospital encontra-se certificado, desde 2014, por esta norma, que pretende inte¬grar 
as questões ambientais na metodologia de gestão e desempenho do hospital, assegu-
rando a minimização dos impactos ambientais decorrentes da sua atividade e a utilização 
dos recursos naturais de forma mais eficiente. 
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Certificação de acordo com o referencial ISO 45001 – Sistemas de Gestão da Segurança 
e da Saúde no Trabalho 

Esta certificação que permite evidenciar a preocupação com a saúde, o bem-estar e 
a segurança dos colaboradores no seu local de trabalho, através da garantia de con-
dições de trabalho, infraestruturas e equipamentos adequados ao exercício das suas 
funções. A certificação do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, foi 
obtida em 2016, segundo o referencial OHSAS 18001:2007, tendo, em 2019, sido 
efetuada a migração para o novo referencial de Segurança e Saúde no Trabalho, a ISO 
45001.

Acreditação de acordo com os Padrões de Acreditação para hospitais da Joint Commis-
sion International (JCI) 

O Hospital encontra-se acreditado, desde outubro de 2014, pela Joint Commission 
International (JCI), sendo alvo de auditorias periódicas, que têm permitido a manuten-
ção e renovação desta Acreditação.

As auditorias realizadas pela JCI, são realizadas a toda a atividade e procedimentos do 
Hospital, tanto nos Serviços clínicos, como nos não clínicos, sendo avaliados mais de 
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mil parâmetros e cerca de 300 padrões de excelência, focados na qualidade da presta-
ção de cuidados e segurança do doente.

A JCI é uma das mais prestigiadas entidades acreditadoras independentes, a nível mun-
dial, que tem como intuito supervisionar e certificar as unidades de saúde, em todo o 
mundo, seguindo padrões de qualidade validados internacionalmente.

Todas estas Certificações e Acreditação a par da implementação de outros normativos 
ou orientações nacionais e internacionais, constituem o Sistema de Gestão Integrado, 
sendo o hospital alvo de auditorias anuais, por entidades externas, com vista à manu¬-
tenção das mesmas.
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11. METAS INTERNACIONAIS
     DE SEGURANÇA DO DOENTE

A adoção das Metas Internacionais de Segurança do Doente visa a redução do risco de 
erros e eventos adversos em organizações de saúde. A conformidade com estas Metas 
é fundamental para a segurança do doente.

META 1
Identificar os utentes corretamente

Situações em que devemos verificar a identificação:

• Colheita de amostras
• Realização de exames
• Intervenções médico-cirúrgicas
• Qualquer ato terapêutico, nomeadamente administração de medicamentos
• Distribuição da alimentação
• Transfusão de sangue ou hemoderivados
• Realização de tratamentos e/ou procedimentos
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Como identificar um utente?

A identidade de cada Utente deverá ser sempre confirmada através de uma identifica-
ção positiva, utilizando sempre, no mínimo, dois elementos de identificação fidedignos:

• Nome completo
• Data de nascimento
• Nº do processo

O Nº de quarto, cama ou localização não podem ser utilizados como elementos iden-
tificadores.

Porque razão utilizamos uma pulseira?

Porque minora a possibilidade de troca de identidade, histórico, prescrições de exames 
e procedimentos, sendo indissociável do doente. 

Através dela é possível aceder diretamente a esta informação e avaliar corretamente o 
doente em qualquer situação e por qualquer profissional de saúde.

Para mais informações, consultar o PROC.GER.013 Identificação de Utentes. M
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META 2
Melhorar a Comunicação Efetiva

Comunicação Entre Profissionais

Na rotina clínica ou em situações de urgência, os profissionais de saúde necessitam 
regularmente do apoio de outros que não se encontram junto do doente. Até que estes 
cheguem ao local, há um conjunto de procedimentos que devem ser imediatamente 
realizados, mediante uma avaliação correta e uma  rescrição exata, pelo que a comuni-
cação entre os dois profissionais deve ser o mais clara e estruturada possível.

ISBAR - A mesma segurança, um mesmo código

Na assistência ao doente, utilize-o sempre que pedir auxílio de outro profissional
I - Identificação: Identificação do interlocutor e identificação do doente  
S - Situação: Quem é o doente e como o encontra no momento presente
B - Background: Quais são os seus antecedentes
A - Avaliação: Qual o seu estado atual e possível evolução
R - Recomendação: O que deve ser feito e o que deverá fazer até que chegue auxílio

Utilize este código, sempre que pedir assistência de outro profissional.
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Comunicação verbal para prescrições e resultados de exames

A comunicação efetiva é particularmente crítica quando é utilizada a comunicação verbal 
para prescrições e para a transmissão de resultados de exames, dado o potencial de 
erro associado.

A comunicação verbal para prescrições e resultados de exames só é permitida nas se-
guintes situações:

• Prescrição para doentes em estado crítico
• Transmissão de resultados críticos de exames, atendendo a que o tempo que medeia 
 entre a validação e a comunicação não ultrapasse, preferencialmente, os cinco minutos
• Transmissão de resultados de exames de urgência / emergência

NÃO CONFIE, CONFIRME

Sempre que receber uma instrução:
• Anote e confirme o doente e emissor
• Leia de volta
• Aguarde pela confirmação
• Registe no processo clínico todos os passos

Para mais informações, consultar o PROC.GER.018 Melhoria da Comunicação Efetiva
Prescrições e Resultados de Exames
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META 3
Melhorar a Segurança dos Medicamentos de Alta-Vigilância

Medicamentos de alta vigilância são aqueles medicamentos associados a um percen-
tual elevado de erros e/ou eventos sentinela, medicamentos com risco mais elevado de 
resultados adversos, e medicamentos com aparência e nomes parecidos.
É essencial que haja uma administração adequada para garantir a segurança do doente.

MEDICAMENTOS 
DE ALTO RISCO

São medicamentos que 
apresentam elevado 

potencial de dano, em 
caso de erro, pelo que 

na Prescrição, Dispensa, 
Administração e Segui-

mento, deverão ser alvo de 
especial atenção (deverão 
ser arrumados em zona 
diferenciada/segregada)

Rótulo a vermelho
indica que se trata de
um medicamento de 
Diluição Obrigatória

O sinal de semáforo indica 
que o princípio ativo 

em questão apresenta 
diferentes dosagens, 
devendo estar todas 
assinaladas com este 

símbolo no rótulo

Medicamentos assinalados 
com o sinal de perigo 

correspondem a soluções 
e soros hipertónicos em 

todas as apresentações e 
volumes, bem como outras 
soluções de uso externo, 
ácidos ou outros (deverão 

ser arrumados em zona 
diferenciada/segregada) 

RÓTULO
VERMELHO

RÓTULO
COM SEMÁFORO

RÓTULO COM
SÍMBOLO DE PERIGO
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ALERTA
MÉDICO/ENFERMEIRO

CLORETO DE
POTÁSSIO INJETÁVEL

MEDICAMENTOS
SOUND-ALIKE

Eletrólito concentrado
Diliuição obrigatória

Substituição do concentrado 
por solução diluída
40mEQ/1000ml 

em avaliação NPSS

doBUTAmina
e

doPAmina

META 4
Assegurar Cirurgias com Local de Intervenção Correto, Procedimento Correto 
e ao Paciente Correto

• Sign in 
• Time Out (antes da incisão na pele)
• Sign Out (antes do utente sair da sala de operações)

A sinalização do local cirúrgico é obrigatória em casos que envolvam lateralidade (ex: 
esquerda ou direita), múltiplas estruturas (ex: dedos) e múltiplos níveis (ex: coluna). 
Esta sinalização tem que envolver o doente e obedecer a um procedimento específi-
co. O cirurgião que realizará o procedimento, ou o seu ajudante, identifica o doente 
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e, baseado nos dados do Processo Clínico Eletrónico (PCE) e com a colaboração do 
doente, faz a marcação do local cirúrgico. 

Este procedimento deve incluir os seguintes passos:

• Identificar o doente conforme previsto na Meta 1;
• Efetuar a marcação com duas setas indicando o local e utilizando um marcador com 
tinta que permaneça visível após a preparação da pele.

Para mais informações, consultar o PROC.GER.002 Cirurgias com Local de Interven-
ção Correto, Procedimento Correto e Utente Correto.

META 5
Reduzir o Risco de Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde

Devem adotar-se as seguintes medidas para evitar a transmissão de microrganismos 
entre doentes, visitas e colaboradores do HVFX:

• Isolamento de doentes colonizados/infetados e/ou imunodeprimidos;
• Higiene das mãos (5 momentos);
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• Etiqueta respiratória;
• Utilização de equipamento de proteção individual;
• Descontaminação de equipamento clínico e controlo ambiental;
• Manuseamento seguro de roupa e recolha segura de resíduos;
• Práticas seguras na administração de injetáveis;
• Exposição segura a agentes microbianos no local de trabalho.

META 6
Reduzir o Risco de Lesões Resultantes de Quedas em Doentes

Sendo a queda uma das principais causas de lesão no doente no decorrer da prestação de 
cuidados, o HVFX adotou um conjunto de estratégias de prevenção do risco de quedas e da 
ocorrência de lesões no caso de queda. A principal destas estratégias implica a adoção de 
um processo de avaliação do risco de quedas, nas primeiras 24 horas de permanência no 
Hospital, tanto nos doentes adultos como nas crianças (com exceção de recém-nascidos):

• No doente em ambulatório, são adoptadas as medidas preventivas adequadas;
• No doente internado é avaliado o risco de queda, aplicando-se a Escala de Morse  
 Modificada; M
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• Nos doentes crianças/jovens internados é avaliado o risco de queda aplicando-se a  
 escala de Humpty Dumpty;
• A identificação do grau de risco de queda deve ficar registada automaticamente no  
 PCE do doente;
• Dependendo do nível de risco apurado, devem ser implementadas medidas
 preventivas ajustadas a cada situação.

Os doentes devem ainda ser reavaliados para o risco de queda periodicamente, com 
base nos seguintes critérios:

• Alteração da sua condição 
• Ocorrência de queda
• A cada cinco dias de internamento

Está definido um processo de notificação de eventos no HER+, que engloba o registo 
de quedas e a monitorização das lesões resultantes

Para mais informações, consultar o PROC.GER.017 Redução do Risco de Lesão ao 
Utente Decorrentes de Quedas.
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12. CONSENTIMENTO 
       INFORMADO
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Os procedimentos que, por lei ou ao abrigo do contrato de gestão, obrigam à presta-
ção de consentimento informado, são:

• Realização de técnicas invasivas em grávidas
• Esterilização voluntária
• Colocação de dispositivos anticoncetivos
• Colheita e transplantes de órgãos e tecidos de origem humana (Não aplicável 
 no HVFX por só fazer colheita em dador cadáver no qual se aplica a figura legal 
 de consentimento presumido)
• Dádiva, colheita, análise, processamento, preservação, armazenamento, distribuição 
 e aplicação de tecidos e células de origem humana (só aplicável no HVFX para o 
 consentimento de colheita de células e tecido do cordão umbilical)
• Videovigilância de doentes
• Realização de atos (diagnósticos ou terapêuticos) invasivos major
• Radiologia com administração de contraste intravascular, radiologia de 
 intervenção,radiologia com anestesia ou sedação
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• Intervenções cirúrgicas com anestesia geral ou regional
• Endoscopia
• Biopsias de órgãos
• Doação e receção de sangue e componentes
• Administração de hemoderivados
• Anestesia
• Extração de órgãos, tecidos e células de origem humana de dadores vivos 
 (Não aplicável no HVFX)
• Autópsias clínicas
• Ensaios clínicos (o consentimento informado para a participação em Ensaios 
 Clínicos é parte integrante e obrigatória do protocolo apresentado pelo promotor 
 à Comissão Executiva)
• Partos
• Interrupção de gravidez

Para mais informações, consultar o PROC.GER.019 Consentimento Informado
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13. O CIRCUITO DO MEDICAMENTO  

O HVFX dispõe de uma Política do Medicamento cujo objetivo é diminuir os erros de 
medicação, incentivar a utilização correta e adequada dos medicamentos e monitorizar 
os seus efeitos nos doentes. 

O Hospital dispõe de um formulário de medicamentos disponíveis para prescrição inter-
na. O formulário é aprovado pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), que é res-
ponsável pela seleção e monitorização dos medicamentos utilizados no HVFX. Qualquer 
integração ou exclusão a este formulário só é possível após análise e parecer da CFT. 

A prescrição de medicamentos só pode ser efetuada por médicos que possuam privilé-
gios para prescrever ou ordenar medicações, de acordo com o seu estatuto profissional 
Todas as prescrições de medicamentos, assim como os dados dos doentes a elas asso-
ciados, são  obrigatoriamente registados no Processo Clínico Eletrónico dos doentes.
 
A informação da medicação é mantida no registo clínico e inserida no registo de alta 
ou transferência, sendo o cumprimento deste requisito obrigatório para todos os  
profissionais de saúde do HVFX envolvidos na sua utilização. Por disposição legal, além 
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da prescrição no PCE, a prescrição de estupefacientes, psicotrópicos ou sangue e he-
moderivados obriga a preenchimento de impressos próprios. O impresso de hemoderi-
vados (Mod 1804 da INCM) deve ser digitalizado e anexado ao PCE do doente.
 
Todos os medicamentos prescritos e administrados ao doente, seja em que circuns-
tância for, são prontamente registadas no PCE, por Designação Comum Internacional 
(DCI), incluindo dose, via e horário de administração.

A lista de medicamentos tomados anteriormente à admissão do doente é registada em 
campo próprio no PCE pelo médico e é avaliada para a prescrição inicial da admissão 
(reconciliação terapêutica).

Os medicamentos prescritos individualmente para cada doente são registados no PCE e são do 
conhecimento de todos os profissionais de saúde envolvidos da prestação de cuidados ao doente.
 
A utilização de fármacos utilizados em contexto domiciliário dos doentes só é permitida 
no Hospital se prescritos no PCE, em local próprio (outro fármaco). Esta medicação fica 
ao cuidado da enfermagem, e é identificada e armazenada em local próprio. Caso o 
medicamento pertença ao formulário deve ser prescrita em PCE na forma convencional .

Os efeitos da terapêutica medicamentosa devem ser documentados nas notas clínicas.
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Todos os efeitos adversos dos medicamentos devem ser registados e reportados, haven-
do um processo para identificar e relatar erros de medicação e quase falhas (near misses).

Todos os erros de medicação devem ser reportados, no programa HER+ disponível na 
intranet.

A administração de medicamentos é feita em horários padrão pré-definidos.

Antes da administração de qualquer medicamento é obrigatório verificar os 5 CERTOS 

•  Doente certo

•  Medicamento certo

•  Dose certa

•  Via administração certa

•  Hora certa

A evidência da administração ou da não administração tem de ser corretamente registada.
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14. PREVENÇÃO E 
   CONTROLO DE INFEÇÃO 

Higiene das mãos: manter as unhas curtas e limpas, sem verniz, extensões ou outros 
artefactos; remover os adornos (incluindo a aliança); conhecer os 5 momentos para a 
higiene das mãos, técnicas de lavagem e fricção antissética e em que situações utilizar 
uma ou outra.

Equipamentos de proteção individual (EPI): conhecer a ordem e técnicas de colocação 
e remoção dos EPI; cumprir as normas instituídas relativas ao uso de EPI adequados 
aos procedimentos.

Utilização de luvas: remover imediatamente após o uso em cada doente e/ou após o 
procedimento (o seu uso não substitui a higiene das mãos); não circular nos serviços 
com EPI colocados (luvas e outros) e não usar luvas durante atividades como registos 
no computador, atender telemóveis ou telefones do serviço, abrir portas, etc.; evitar o 
desperdício de luvas nas situações cujo uso não está indicado.

Máscara cirúrgica: remover e substituir no final do procedimento ou quando a integri-
dade da máscara estiver comprometida (p. ex.: acumulação de humidade ou contami-
nação significativa); as máscaras são de uso único, não devem ser reutilizadas e não 
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devem andar penduradas ao pescoço em zonas comuns.

Punção de acessos venosos: cumprir as regras de higiene das mãos e utilização de 
luvas para a punção de acessos venosos e as regras de desinfeção da pele pré-punção, 
utilizando uma solução antissética de base alcoólica.

Dispositivos vasculares:
• Manipulação de cateteres: higiene das mãos e técnica assética;
• Sistemas de perfusão e componentes: higiene das mãos e técnica “no touch”;
• Respeitar sempre o tempo de permanência recomendado e remover qualquer  
 dispositivo vascular o mais precocemente possível;
• Não deixar sistemas de perfusão com entradas luer desprotegidas; proteger com  
 tampas esterelizadas todas as portas de acesso ao sistema.

Administração de medicação e fluidoterapia: antes da administração de qualquer me-
dicação ou fluidoterapia através de acessos vascular, friccionar a porta de acesso (bio-
necteurs ou torneiras) com álcool 70%.

Descontaminação de equipamento clínico: a descontaminação do equipamento reu-
tilizável deve ser efetuada após cada utilização e a intervalos regulares pré-definidos, 
como parte do procedimento de limpeza.
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Estetoscópios: desinfetar o estetoscópio entre utilizações com álcool 70% ou toalhete 
desinfetante; não levar os estetoscópios para locais de refeição.

Derrames de risco biológico: o derrame de sangue e fluídos orgânicos é considerado 
um evento de risco, pelo que deve ser removido logo que possível, de forma segura, e 
de acordo com as normas instituídas.

Manuseamento seguro de roupa: toda a roupa usada deve ser considerada contami-
nada e ser depositada de imediato após a remoção, em contentor próprio (saco verde) 
que deverá estar disponível junto do local de produção e sempre com as tampas fecha-
das; nunca colocar roupa suja no chão, mesmo que em saco; os sacos com roupa suja 
não devem ser cheios a mais de 2/3 da sua capacidade.

Carros de limpeza, de unidose e de técnicas: obrigatoriamente guardados em local 
fechado quando não estão em uso.

Armazenamento de produtos: proibido o armazenamento direto no chão. Usar bacias 
de retenção em caso de produtos derramáveis. 

Frigoríficos: nunca armazenar alimentos ou bebidas em frigoríficos destinados a medi-
cação ou outros produtos químicos ou biológicos; manter o registo de temperaturas e 
respeitar as frequências de limpeza instituídas, com registo das mesmas.
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15. ISOLAMENTOS E TRANSPORTE 
   DE DOENTES EM ISOLAMENTO

IS
O

LA
M

E
N

T
O

S 
E 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E 

D
E 

D
O

E
N

T
E

S 
E

M
 IS

O
LA

M
E

N
T

O

O isolamento de um doente deve ser sempre devidamente sinalizado na entrada do 
compartimento onde se encontra esse doente. Devem ainda ser sempre utilizados os 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados ao tipo de isolamento (conforme 
normas instituídas) quando se entra num compartimento de isolamento, assim como 
devem ser cumpridas regras no transporte deste tipo de doentes.

Deve ser sempre avisado o serviço de destino da situação do doente e combinadas as 
precauções necessárias.

Transporte do doente em isolamento de contato:

• Vestir o doente com roupa limpa e cobri-lo com lençol limpo;
• Se transportado em cama ou maca, desinfetar as grades e zonas de toque da 
mesma com álcool 70% ou toalhete desinfetante não alcoólico;
• O transportador deve usar bata, que deve ser colocada antes do transporte e
retirada no final do mesmo;
• É obrigatória a higiene das mãos antes e após o transporte; se existir contac-
to  
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 com o doente as mãos devem ser desinfetadas com a solução alcoólica que se
encontra aos pés da cama do mesmo;
 • Para doentes com infeção por Clostridium difficile a higiene das mãos é realizada  
 com água e sabão e as grades da cama devem ser desinfetadas com uma solução  
 de dicloroisocianurato de sódio (lixivia), com concentração mínima de 2500 partes  
 por milhão.

Transporte do doente em isolamento de gotículas:

• Vestir o doente com roupa limpa e cobri-lo com lençol limpo;
• Colocar uma máscara cirúrgica ao doente, que se deve manter até ao regresso ao  
 quarto de isolamento;
• Se transportado em cama ou maca, desinfetar as grades e zonas de toque da mes-
ma com álcool 70% ou toalhete desinfetante não alcoólico;
• É obrigatória a higiene das mãos antes e após o transporte; se existir contacto  
 com o doente as mãos devem ser desinfetadas com a solução alcoólica que se en- 
 contra aos pés da cama do mesmo.

Transporte do doente em isolamento de via aérea:

• Colocar uma máscara cirúrgica ao doente, que se deve manter até ao regresso ao
 quarto de isolamento;
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• O transportador deve usar respirador FFP2, que deve ser colocado antes do trans- 
 porte e retirado no final do mesmo;
• É obrigatória a higiene das mãos antes e após o transporte; se existir contacto  
 com o doente as mãos devem ser desinfetadas com a solução alcoólica que se en- 
 contra aos pés da cama do mesmo.

Transporte do doente em isolamento de proteção:

• Colocar um respirador FFP2 ao doente, que se deve manter até ao regresso ao  
 quarto de isolamento;
• O transportador deve usar bata e máscara cirúrgica, que devem ser colocadas an- 
 tes do transporte e retiradas no final do mesmo;
• É obrigatória a higiene das mãos antes e após o transporte; se existir contacto  
 com o doente as mãos devem ser desinfetadas com a solução alcoólica que se en- 
 contra aos pés da cama do mesmo.

NOTA:
Os colaboradores do serviço de destino devem usar EPI em função do tipo de isola-
mento quando recebem o doente. Reforça-se a necessidade de Higiene das Mãos nos 
5 momentos preconizados pela Organização Mundial de Saúde e ainda antes e após 
a utilização de EPI.
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16. GESTÃO DE RISCO
   E SEGURANÇA DO DOENTE 

O Hospital tem um sistema de registo de incidentes, o HER+, ou seja, um sistema para 
registo, classificação e comunicação de eventos inesperados (erros e falhas relaciona-
dos com os processos de cuidados e com os utentes, familiares e outros), que, através 
da análise dos fatos relatados, garante uma resposta efetiva e de implementação de 
medidas de melhoria, promovendo a aprendizagem contínua, a prevenção de eventos 
adversos e a diminuição dos danos.

Qualquer profissional pode e deve efetuar a notificação de acontecimentos adversos. 
O acesso ao sistema de notificação poderá ser feito de forma anónima, ou com a iden-
tificação do colaborador, e está disponível na intranet do HVFX.
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    TRANSFUSIONAL 

A transfusão de componentes sanguíneos é um procedimento terapêutico que exige o 
rigoroso cumprimento das regras, de forma a minimizar os riscos que lhe são inerentes. 

O doente só deve efetuar transfusão de sangue e ou componentes se depois de uma 
criteriosa avaliação se concluiu a sua absoluta indicação e não existem alternativas 
seguras e eficazes. Sempre que possível devem-se preferir à transfusão os procedi-
mentos do Patient Blood Management.

Patient Blood Management é uma abordagem multimodal e multidisciplinar adotada 
para limitar o uso e a necessidade de transfusão de sangue homólogo em todos os 
doentes em risco, com o objetivo de melhorar seus resultados clínicos.

Depois de decidida a terapêutica transfusional, a identificação positiva do doente é 
obrigatória quer na colheita das amostras pré-transfusionais quer no momento imedia-
to que antecede a aplicação da transfusão. 

A confirmação positiva consiste em verificar as informações dadas pelo doente e con-
firmá-las com a identificação da pulseira, requisições e identificação dos componentes, 
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de acordo com a Meta 1: nome completo, data de nascimento e número de processo.
Todos os componentes devem ser imediatamente administrados, caso contrário, em 
presença de impedimento não passível de resolução imediata, devem ser devolvidos 
ao serviço de sangue, devidamente acondicionados. 

Cada componente tem requisitos próprios de armazenamento e este só deve ser feito 
em equipamentos preparados e validados para o efeito de temperatura controlada e 
monitorizada. A manutenção dos componentes fora das suas condições ideais, mes-
mo que por curtos períodos, acelera a sua degradação, provoca perda de eficácia  
terapêutica e constitui risco para contaminação bacteriana, podendo provocar reações 
transfusionais fatais.

O doente deve ter vigilância apertada nos primeiros 15 minutos de transfusão, período 
em que esta deve ter um fluxo mais lento por representar o período mais crítico para 
reações transfusionais graves. A monitorização do doente é efetuada antes da trans-
fusão, após 15 minutos da mesma, de hora a hora e uma hora após o seu términus.

Em presença de uma suspeita de reação adversa, fechar imediatamente o sistema,  
verificar a correspondência da identificação do doente/unidade de componente,moni-
torizar o doente, manter uma via. Verificar os restantes registos, chamar o médico e 
informar o serviço de Imunohemoterapia.

Para mais informações consultar a IT.IMH.051 Transporte, Armazenamento, Apli-
cação e Devolução de Sangue e Componentes Sanguíneos Disponibilizados e a 
IT.IMH.053 Reações Transfusionais.



83

18.  REGISTOS
 

Os registos são essenciais, tanto pela necessidade de informação fiável para os pro-
fissionais de saúde prestarem cuidados de saúde eficazes e de qualidade, como para 
possibilitar o acesso dos utentes a informação útil e clara sobre o seu estado de saúde. 

Destacam-se as práticas de registo que devem ser utilizadas sem interferir na coe-
rência e precisão dos registos clínicos: 

 1. Copy paste - Caso um profissional de saúde utilize informações anteriores do  
  mesmo Utente, deve fazer referência à data, hora, local e autor da informação  
  original. 

  
  Adionalmente, devido ao aumento da probabilidade de erros e de imprecisão de  
  informação, não é permitido: 
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  a) copiar registos de um Utente para o registo de outro Utente; 
  b) copiar notas de estudantes de medicina; 
  c) copiar o histórico de doença atual;
  d) copiar na íntegra registos realizados anteriomente, incluindo os resultados da  
      patologia clínica e da imagiologia, que devem ser sempre citados e resumidos.

Para mais informações, consultar o PROC.GER.034 Funcionalidade Copiar - Colar

2. Siglas - A utilização de Siglas pode não ser percetível pelos médicos de todas as  
  especialidades, com o risco da mesma sigla estar a ser utilizada para termos  
  médicos com siginificados diferentes. Neste sentido, só podem ser utilizadas siglas  
  aprovadas pelo HVFX. 

 Em documentos entregues aos utentes/família (consentimentos, notas de alta, re- 
 latórios, etc.), podem ser utilizadas as siglas aprovadas. Contudo a primeira vez  
 que são referidas devem ser seguidas de uma descrição da mesma, por extenso.   
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19. GESTÃO DE RESÍDUOS

O HVFX pratica uma gestão integrada dos resíduos hospitalares, em conformidade 
com a legislação em vigor, tendo como pressupostos a redução dos resíduos produzi-
dos e a minimização do seu impacto no ambiente.

Assim, os resíduos devem ser triados e eliminados, para os contentores adequados a 
cada grupo de resíduos, devendo-se promover a reciclagem dos mesmos, sempre que 
possível.

• Grupo I/II - Equiparados a urbanos e Hospitalares não perigosos (saco preto)
• Recicláveis - Saco transparente
• Grupo III - Risco biológico (saco branco)
• Grupo IV - Risco específico (saco vermelho e contentores de cortoperfurantes amarelos)
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Alguns cuidados principais a ter na manipulação dos resíduos:

• Nunca despejar um saco noutro;
• Nunca encher o saco ou contentor mais que 2/3 da sua capacidade total;
• Os Serviços devem identificar os contentores de corto-perfurantes (preferencial 
 mente com caneta de acetato), com a data de colocação do primeiro resíduo, e  
 após 3 (três) dias devem proceder à sua remoção da sala/gabinete.
• Os jerricans que contém resíduos líquidos perigosos devem ser devidamente 
 identificados com o nome do serviço produtor, produto e código LER;
• Utilizar as medidas de proteção individual adequadas;
• Nunca manipular os resíduos após o seu descarte.

Para mais informações, consultar o PROC.GER.031 Regulamento Resíduos

Recolha segura de resíduos: Os resíduos provenientes da prestação de cuidados de 
saúde devem ser triados e eliminados junto ao local de produção, e separados imedia-
tamente de acordo com os grupos a que pertencem.
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S20. SEGURANÇA E  SAÚDE

1. Formação
Deverá comparecer às formações para as quais for convocado.

2. Vigilância da Saúde
Das consultas de medecina no trabalho são de cariz obrigatório, bem como os respeti-
vos exames que devem ser realizados previamente à consulta.

3. Acidentes de trabalho
Sempre que seja vítima de um acidente de trabalho deverá, de imediato, dirigir-se ao 
Serviço de Urgência de forma a ser clinicamente avaliado. Posteriormente, deverá diri-
gir-se aos Recursos Humanos, levando consigo o relatório de alta, por forma a forma-
lizar a participação obrigatória à seguradora, devendo a participação ser realizada nas 
24 horas subsequentes ao acidente.

Para mais informações, consultar o IT.RHU.014 Participação em Caso de Acidente ou Doença

4. Perigos e Riscos
Poderá consultar no seu serviço os principais perigos e riscos a que se encontra expos-
to no decorrer da sua atividade.



88

21.  SEGURANÇA
    NAS INSTALAÇÕES 

Plano de Segurança Interno - Principais medidas de autoproteção e procedientos básicos

Atuação em situação de incêndio:

• Iniciar o combate ao fogo com extintor (caso saiba atuar de forma segura com este  
 equipamento) 
• Pressionar o botão de alarme mais próximo
• Ligar de imediato o 69111

Pontos de encontro:

nº 1 > Piso 0 - Junto às escadas em frente entrada principal
nº 2 > Piso 1 - Em frente à VMER (saída urgência)
nº 3 > Piso 3 - Junto à entrada para a Infecciologia
nº 4 > Piso 4 - Estacionamento junto à entrada para o Ecocentro
nº 5 > Piso 5 - Junto ao acesso dos armazéns/ cozinhas
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Evacuação:
• Garantir a evacuação para o ponto de encontro, afeto à sua área, de forma rápida e 
 segura de todos os utilizadores (evacuação vertical)
• Garantir a evacuação dos utentes com dificuldades de mobilidade, para um comparti 
 mento seguro adjacente (evacuação horizontal progressiva)
• Identificar nas plantas de emergência, os circuitos de evacuação (saídas de emergência)
• Ter atenção à iluminação de emergência que assiste à evacuação

Quadro de Alarme Arco-íris - A emitir pelo sistema de som interno/ 
ou à voz do coordenador de emergência 

BRANCO

CASTANHO

VERMELHO

AMARELO

AZUL

CINZENTO

VERDE

1º Nível de Alarme
Situação anormal no edifício

Fuga de Gás

Incêndio

Ameaça de bomba

Sismo

Derrame de Combustível

Evacuação

Silêncio rádio / Comunicações únicas 
Posto de Segurança

Corte geral Gás / Não acionar dispositivos 
eletricos / não fazer chama / Arejar local

Confirmar alarme / Alerta / 
1ª intervenção / 2º intervenção

Pesquisar objetos estranhos / Informar por 
zonas / isolar e comunicar autoridades

Proteger da queda de Objetos ou estruturas / 
Corte Gás e energia / Avaliar situação

Parar Derrame / Conter Derrame / Aplicar 
material absorvente / limpar zona

Decisão / Emitir mensagem evacuação / 
controlar evacuação e pontos encontro

SE
G

U
R

A
N

Ç
A

 N
A

S 
IN

S
TA

LA
ÇÕ

E
S

 



90

Derrames
Em caso de derrame (biológico, químico ou citotóxico) cumprir com o estabelecido na 
IT.GER.038 Derrames.

Produtos Químicos
As Fichas de Segurança das misturas ou substâncias químicas, encontram-se disponí-
veis na pasta partilhada: FichasDadosSegurança, e devem estar arquivadas em pasta 
física, em local conhecido e de fácil acesso.

Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos
Durante a sua atividade poderá estar exposto aos mais variados riscos, resultado da 
exposição a agentes biológicos, a agentes físicos, a agentes químicos e a riscos psi-
cossociais. Para conhecer melhor os riscos a que se encontra exposto no desempenho 
das suas tarefas deverá consultar a Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos 
disponível no seu serviço. 

Exposição a Radiações Ionizantes
Se no decorrer da sua atividade estiver exposto a radiações ionizantes deverá utilizar 
um dosímetro individual. Mensal ou trimestralmente, de acordo com o tipo de exposi-
ção, deverá dirigir-se ao responsável pela gestão dos dosímetros do serviço e proceder 
à troca do mesmo.
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22.  EMERGÊNCIA E REANIMAÇÃO
    INTRA-HOSPITALAR

O número da Equipa de Emergência Médica Intra-hospitalar é o 2222

A localização dos carros de emergência nos serviços onde existem é do conhecimento 
obrigatório de todos os colaboradores do serviço.

A equipa responderá de imediato mas não perca tempo:

• Se doente em Paragem Cardio-Respiratória, inicie e mantenha o Suporte Básico de Vida
• Monitorize o doente
• Inicie oxigenioterapia
• Cateterize uma veia periférica
• Aproxime o carro de emergência
• Chame o médico responsável ou de urgência interna
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23.  DOCUMENTAÇÃO

92

O Hospital possui um Sistema de Gestão Documental acessível através do Ibéria, onde 
se encontram todos os documentos necessários ao desenvolvimento da sua atividade. 

Políticas, regulamentos, processos, procedimentos, orientações técnicas e outros do-
cumentos aprovados estão disponíveis para consulta a qualquer colaborador.

NOTA: Deverá ser validade no Ibéria a vigência dos documentos referidos à data da 
disponibilidade deste Manual.
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Recursos humanos 
O atendimento de Recursos Humanos localiza-se no piso 6. 

Horário de funcionamento:
Recursos Humanos - 09h00 às 16h00

Relógio de ponto
Estão disponíveis 5 relógios de ponto, nas seguintes localizações:
• Piso 0 
 2 relógios de ponto junto aos elevadores de serviço
 1 relógio de ponto junto aos elevadores para o público 
• Piso 1 
 2 relógios de ponto junto aos elevadores para o público

Registo de assiduidade
O registo de assiduidade de cada colaborador é efetuado na plataforma RISI.

Para mais informações, consultar MAN.023 Manual RISI - Gestão de Horários.

24.  INFORMAÇÕES ÚTEIS 
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Vestuários
Estão disponíveis diversos vestiários femininos e masculinos nos serviços, sendo que 
cada Colaborador deve utilizar o que ficar mais próximo da zona de desenvolvimento 
da maior parte da sua atividade ao longo do dia.

Capela
A capela localiza-se no piso 0, perto da cafetaria (ver planta, pág. 16). 

Fardamento
O fardamento deve ser utilizado de acordo com o estipulado no Termo de Responsabi-
lidade entregue em conjunto com a farda.

Identificação 
Os profissionais devem circular devidamente identificados, devendo o cartão de iden-
tificação do hospital ser colocado em local visível, durante todo o período em que 
permaneceram no hospital. 

Os cartões de identificação do hospital são de utilização exclusiva de cada profissional.
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Tabagismo
Encontram-se definidos os locais de permissão de fumo:
 
  Piso 0 | Entrada Principal a mais de cinco metros da respetiva entrada (após a linha  
     sinalizadora)
• Piso 1 | Entrada do Serviço de Urgência (após a linha e sinalética sinalizadora)
• Piso 1 | Entrada da Unidade Autónoma de Psiquiatria
• Piso 4 | Entrada do Gabinete de Medicina Legal e Forense
• Piso 5 | Varanda do refeitório, a mais de cinco metros da respetiva entrada (após a  
     linha sinalizadora)
• Piso 6 | Varanda do Centro do Conhecimento

Não é permitido fumar fora destes locais. 

Elevadores
Encontram-se estabelecidos vários circuitos para os elevadores, devidamente identifi-
cados e que devem ser respeitados: 
 
• Elevadores de Limpos: só podem ser utilizados pelos profissionais, quando se en 
 contram a transportar materiais/equipamentos esterilizados (provenientes do
 Serviço de Esterilização do Hospital); alimentação, medicação, roupa limpa; 
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• Elevadores de Sujos: só podem ser utilizados pelos profissionais quando se
 encontram a transportar materiais/equipamentos sujos ou potencialmente
 contaminados, resíduos, roupa suja, carrinhos de limpeza e cadáveres; 

• Elevadores para Profissionais: para circulação de profissionais, devendo, no
 entanto, ser dada prioridade aos profissionais que acompanham doentes;

• Elevadores para utilização pública: para a circulação de utentes e profissionais que  
 não estejam a transportar o previsto para os elevadores de limpos e/ou sujos.

Informação sobre o edifício 
O edifício hospitalar é gerido pela Entidade Gestora do Edifício, que tem igualmente a 
responsabilidade pela sua construção e manutenção. 

Sempre que for necessário pendurar qualquer objeto na parede ou fazer alguma altera-
ção na infraestrutura do edifício, deve ser obrigatoriamente enviado um pedido prévio 
para a equipa de Manutenção do Hospital Vila Franca de Xira, que se articulará com a 
Entidade Gestora do Edifício.   
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMERCIAIS DISPONÍVEIS NO PISO 0 

• Cafetaria para utentes e colaboradores 
 A cafetaria localizada no piso 0 tem o seguinte horário de funcionamento:
  Abertura - 07h30
  Encerramento - 21h30 
                
• Outros serviços 

HORÁRIOS E LOCALIZAÇÃO DO REFEITÓRIO - PISO 5 

O refeitório (ver planta, pág. 26) tem uma zona de refeições prontas. 
Horário de funcionamento do refeitório:
 Almoço: 12h00 - 15h00
 Jantar: 19h00 - 22h00

HORÁRIOS E LOCALIZAÇÃO DA CAFETARIA - PISO 5 

A cafetaria está localizada junto ao refeitório (ver planta, pág.16). 
Horário de funcionamento da cafetaria:
 Abertura - 07h00
 Encerramento - 21h00 
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CENTRO REYNALDO DOS SANTOS

O Centro Reynaldo dos Santos, destinado a Colaboradores, é composto por uma biblio-
teca, um auditório e diversas salas de formação (ver planta, pág. 28).  

MULTIBANCO 

Existem dois terminais de multibanco no hospital: no piso 0, no átrio junto à entrada da 
Hemodiálise e outro no piso 1, na zona da urgência.   
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25.  CONTACTOS

Morada
Estrada Carlos Lima Costa Nº 2
2600-009 Vila Franca de Xira 

Telefone 
Geral: 263 006 500
Emergência clínica: 2222
Emergência não clínica: 69111

Website do hospital 
www.hospitalvilafrancadexira.pt
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