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Caros Profissionais do Hospital Garcia de Orta, 

o nosso hospital assinalou no passado dia 16 de  

Dezembro o seu vigésimo nono aniversário. 

Este ano, não poderemos comemorar da forma habitual.  

Sei que este ano foi particularmente exigente para todos vós! Sei também que têm dado 

muito para além do vosso melhor. E por tudo o que têm feito pelo nosso hospital, gostaria 

de dizer-vos: Obrigado! Obrigado a cada uma e cada um de vós, de todos os Serviços e 

categorias profissionais!  

Igualmente um grande obrigado às vossas famílias! Por permitirem que partilhem 

connosco, o vosso saber, a vossa experiência e tempo, em prol dos nossos doentes.  

2020 exigiu muito de nós, na resposta à COVID-19 e na manutenção do acesso dos 

doentes “não Covid”.  

A todos VÓS E VOSSAS FAMÍLIAS, quero igualmente desejar um Bom Natal e um Novo 

Ano com muita Saúde! 

Ver Vídeo 

29 º Aniversário do HGO | 16 dezembro 2020 

 

O Conselho de Administração do HGO assinalou o 

29º aniversário do HGO com uma visita surpresa a 

todos os Serviços do Hospital, deixando uma 

mensagem de esperança e de gratidão a todos os 

profissionais pelo trabalho, dedicação e empenho. 

Os votos de Boas Festas foram entregues com 

simbólicos Bolos-Rei.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://drive.google.com/file/d/1GHhDmqUu73MwU4HXpgnYXxBloFyUdSTf/view?usp%3Ddrive_web&data=04|01|ana.sofia.tomas@hgo.min-saude.pt|2b70dc6651e1400b9d7d08d8a1a1bc2e|22c84608f01d46c5802463cc962e5f51|0|0|637437063901799960|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=BCwrKtWyG3TUAwqyCe6xNwvxXQgbMRG9G7NdBiHS9mU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://drive.google.com/file/d/1GHhDmqUu73MwU4HXpgnYXxBloFyUdSTf/view?usp%3Ddrive_web&data=04|01|ana.sofia.tomas@hgo.min-saude.pt|2b70dc6651e1400b9d7d08d8a1a1bc2e|22c84608f01d46c5802463cc962e5f51|0|0|637437063901799960|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=BCwrKtWyG3TUAwqyCe6xNwvxXQgbMRG9G7NdBiHS9mU%3D&reserved=0


Prémio de Investigação Clínica Garcia de Orta 2020 
 

Os profissionais de todas as áreas do Hospital Garcia de Orta 

são incentivados a apresentar trabalhos de investigação, nas 

mais variadas áreas da Saúde, candidatando-se ao Prémio 

Garcia de Orta que, anualmente, é atribuído pelo Centro Garcia 

de Orta. 

Este ano, no 29º aniversário do HGO, dos 16 trabalhos 

candidatos o 1º Prémio, no valor de 5.000€, foi entregue ao 

trabalho: «Continuous Aspiration Mechanical Thrombectomy for 

the management of intermediate- and high-risk pulmonary 

embolism: initial single centre experience», da autoria de: Rita 

Calé, Ana Rita Pereira, Filipa Ferreira, Sofia Alegria, Gonçalo 

Morgado, Cristina Martins, Melanie Ferreira, Ana Gomes, Tiago 

Judas, Filipe Gonzalez, Corinna Lohmann, Débora Repolho, 

Pedro Santos, Ernesto Pereira, Maria José Loureiro e Hélder 

Pereira. 

Foi ainda entregue uma menção honrosa ao trabalho:«The 

impact of COVID-19 pandemic in stroke code activation and 

time from symptom onset to hospital arrival in a Portuguese 

comprehensive stroke centre», da autoria de: Liliana Pereira, 

Miguel Grunho, Augusto Rachão, Elisa Silva, Alyne Cordeiro, 

Margarida Guilherme e Miguel Rodrigues. 

«Festival à Janela» 
 

A Câmara Municipal de Almada ofereceu, no 

passado sábado, aos profissionais e utentes do 

HGO, um espetáculo de video mapping integrado 

no seu programa: «Feliz Almada». 

O Atelier oCubo fez a projeção do «Festival à 

Janela», no edifício principal do HGO e no da 

Farmácia. Foram vários os profissionais e utentes 

que assistiram das janelas. Um Natal diferente, em 

segurança, mantendo toda a magia desta época 

festiva. 

Livro do Gui do Almada Fórum 
 

Em contexto pandémico, este ano a visita habitual do Pai Natal do 

Almada Forum ao Serviço de Pediatria do HGO, não foi possível, 

mas o Almada Fórum fez chegar vários exemplares de Livros do 

Gui para as crianças internadas nesta quadra tão especial.  

Neste Natal, o simpático Júlio está de volta e vai 

ajudar o Hospital Garcia de Orta! 
 

Até 24 de dezembro, a Auchan  veste o castor Júlio 

de “quatro heróis” que têm dado o seu melhor para 

zelar pela nossa saúde e segurança: médico, polícia, 

bombeiro e colaborador da loja Auchan. 

Cada Júlio tem o valor de 5€. Ao adquiri-lo numa loja 

Auchan em Almada 1,5€ reverte a favor do Hospital 

Garcia de Orta. 

https://www.facebook.com/hgoepe/videos/748574489081911
https://www.facebook.com/hgoepe/videos/748574489081911


Estudantes de Medicina trazem Natal Diferente ao 

hospital  
 

A Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina 

de Lisboa (AEFML) e a Associação de Estudantes da 

Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova 

de Lisboa (AEFCM-UNL) organizam anualmente a 

atividade:«Natal Diferente». 

Tendo em conta o contexto pandémico que vivemos, 

este ano os alunos optaram por enviar 

antecipadamente uma lembrança de Natal aos doentes 

internados e também aos profissionais de saúde, nos 

Serviços de Pediatria/Neonatologia, Medicina Interna, 

Cirurgia Geral, Infecciologia e Pneumologia (área 

Covid-19) e Serviço Medicina Intensiva. 

 

Serenata aos doentes em hospitalização 

domiciliária 
 

Este ano, a atividade «Natal Diferente» contou ainda 

com a realização de “serenatas” a alguns doentes 

internados na Unidade de Hospitalização Domiciliária 

do HGO. Os jovens estudantes de medicina juntaram-

se e, a partir da rua, cantaram músicas de Natal que 

alegraram e comoveram doentes e familiares que 

assistiram na segurança no seu lar. 

5 anos de Hospitalização Domiciliária 
 

A Unidade de Hospitalização Domiciliária do HGO (UHD) 

completou recentemente cinco anos de atividade. O 

Conselho de Administração agradece a toda a Equipa o 

seu contributo na elevação dos cuidados de saúde aos 

nossos utentes. É de realçar todo o talento, esforço e 

dedicação que os profissionais têm colocado diariamente 

no seu trabalho. A equipa da UHD evidencia que o 

sucesso se alcança também pela determinação e espírito 

de união.  

Pioneira em Portugal, a UHD do HGO acompanhou 2128 utentes em 

cinco anos. Criada no final de 2015, o trabalho desenvolvido pela 

UHD, durante estes cinco anos, permitiu aumentar a capacidade de 

internamento no Hospital Garcia de Orta em 20.860 dias para 

doentes cuja condição clínica exige que permaneçam em ambiente 

hospitalar. Também a UHD multiplicou a sua capacidade de resposta, 

passando a sua lotação média de 5 doentes em 2015, para 30 em 

2020 (5 dos quais Covid-19). 

«Hospitalização * Onde estamos, para onde caminhamos» 
 

O Workshop da 8ª Conferência VALOR, promovida pela Associação 

Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), moderado pela Dra. 

Francisca Delerue, Diretora do Serviço de Medicina e da UHD do HGO e 

com a participação de Rita Nortadas, médica coordenadora, já se encontra 

disponível no Canal APAH no YouTube em https://youtu.be/Vm5Ze_MXMR0 

INDICADORES 2015 a 

2020 
Avaliações (nº doentes 

referenciados) 

4.060 

Admissões 2.128 

Demora média 9,79 dias 

Dias internamento 20.860 

Taxa de óbito 1,42% 

Visitas realizadas 24.657 

Tempo médio de visita 37 min. 

Deslocações 34.178 

Km percorridos 11,65 min. 

Quilómetros 218.686 

Chamadas telefónicas 

doente/cuidador 

10.693 

Ativações de prevenções 265 

Índice de satisfação dos 

doentes 

94.16% 

https://youtu.be/Vm5Ze_MXMR0
https://youtu.be/Vm5Ze_MXMR0
https://youtu.be/Vm5Ze_MXMR0
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O HGO investiu numa estrutura modular de apoio que 

funcionará como sala de espera, junto ao Serviço de Urgência 

Geral 
 

A instalação desta estrutura está enquadrada num conjunto de 

medidas mais vastas em curso no HGO, visando promover o 

acesso e maior segurança na prestação de cuidados. O espaço 

está dotado de equipamentos de ar condicionado, instalações 

sanitárias, rampa de acesso, coluna para chamada de utentes e 

televisão.  

O novo espaço insere-se no esforço de reorganização da resposta 

do hospital aos constrangimentos provocados pela Pandemia por 

SARS-Cov-2, na adaptação das suas estruturas, para minimizar o 

risco de contágio por SARS-Cov-2 e de dotar os seus espaços de 

maior conforto de utentes e profissionais. 

Operação Nariz Vermelho aposta em visitas virtuais no HGO 
 

Suspensas as visitas presenciais devido à pandemia, a Operação Nariz 

Vermelho apostou no “mundo digital” para continuar a estar próxima das 

crianças internadas. A iniciativa: «Palhaços na Linha», permite que as crianças 

internadas no HGO possam interagir com os “Doutores Palhaços”, em tempo 

real, através de videochamadas e visitas virtuais.  

Pediatria do HGO realiza vacinação no domicílio 
 

O Serviço de Pediatria do HGO está a realizar vacinação contra o 

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) no domicílio, de crianças, recém-

nascidos de pré-termo ou com patologia cardíaca.   

Esta iniciativa, decorre desde outubro e conta com o apoio da 

Câmara Municipal de Almada que cede a sua Unidade Móvel de 

Saúde: «Dar + Saúde à Saúde» para Ana Isabel Santos e Ana 

Raquel Cordeiro, enfermeiras da Neonatologia do hospital,  

fazerem a vacinação de VRS mensalmente no domicílio.  

 

Ana Gomes visita HGO 
 

A candidata à Presidência da República, Ana Gomes, visitou o HGO 

e teve oportunidade de verificar as adaptações feitas e em curso 

para o tratamento de doentes Covid e não-Covid no nosso hospital. 

HGO estabelece protocolos com Hospitais privados para a realização de cirurgias 
 

Em 2020, e dado o contexto de pandemia, que induziu um aumento na procura de cuidados de 

saúde, o HGO reforçou as parcerias com entidades externas, por forma a aumentar a capacidade 

de resposta e a assegurar as cirurgias aos utentes não Covid-19: em maio celebrou um protocolo 

com o Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa, e, em novembro, com o Hospital do SAMS (cirurgias 

de Cirurgia Geral, Senologia e Ortopedia) e com a Clínica São João de Deus (cirurgias de 

Otorrinolaringologia e Cirurgia Maxilofacial). No âmbito destes protocolos, o HGO prevê realizar, 

em 2020, 338 cirurgias, que representam um investimento de cerca de meio milhão de euros. 


