ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE INFECÇÃO HOSPITALAR (APIH)
RELATÓRIO DA DIRECÇÃO SOBRE AS ACTIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO NO ANO DE 2018

A APIH, em 2018, continuou a desenvolver o seu percurso seguindo as linhas programáticas
apresentadas no ano de 2018. As ações levadas a cabo pretenderam consolidar um processo de
reestruturação, desenvolvimento e consolidação da APIH com o intuito de a tornar um parceiro
credível na prevenção e controlo das infeções relacionadas com os cuidados de saúde em todos
os serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Ao nível da reestruturação interna e dando
continuidade ao trabalho desenvolvido no ano anterior, a APIH, estabeleceu e continua a
estabelecer ligações com os seus associados para complementar e atualizar o seu ficheiro. Com
intuito de fomentar as ideias chave da Associação, a APIH, continua a desenvolver formas de
angariação de novos associados, quer seja diretamente através do site, quer na participação em
eventos de outras associações, quer através da divulgação de informação sobre descontos nas
inscrições das suas atividades.
O site tem sido dinamizado e atualizado por forma a assumir e manter a APIH como sendo um
pólo dinamizador de informação sobre “Infeção associada aos cuidados de saúde” para as
unidades de saúde do SNS e para a distribuição de informação aos seus associados.
A APIH desenvolve um trabalho de busca na indústria nacional e internacional por forma a
apresentar aos seus associados as últimas tecnologias no combate às IACS.
Ao nível da formação e intercâmbio, a APIH continua com o trabalho iniciado anteriormente,
desenvolvendo elos de ligação e parcerias. Assim, e a nível internacional, destaca-se a ligação da
APIH com as suas congéneres europeias, com a EUNETIPS – European network to promote infection
prevention for patient safety e com a EUCIC - European Committee on Infection Control. A nível
nacional, destaca-se a cooperação com a ATEHP – Associação de Técnicos de Engenharia
Hospitalar Portugueses, a ANES - Associação Nacional de Esterilização, a APAH – Associação
Portuguesa de Administradores Hospitalares, a ANCI – Associação Nacional de Controlo de
Infecção e a APHH – Associação Portuguesa de Hotelaria Hospitalar. Procurando assim, o
intercâmbio técnico e científico com outras associações, divulgando, dinamizando e fomentando
estudos e trabalhos científicos na área da prevenção e controlo da infeção.
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Das ações realizadas em 2018 destacam-se as seguintes:
Ao nível da organização interna e canais de comunicação:
 A atualização do ficheiro de associados e de entidades e associações congéneres.
 A dinamização do site da APIH.
 Angariação de novos associados.
 Divulgação da APIH em atividades criadas por outras associações.
Ao nível da formação e intercâmbio:

 A organização pela APIH da Jornada Técnica "Prevenção e Controlo da
Legionella" que se realizou no Auditório da Escola Superior de Tecnologia
da Saúde de Lisboa, no dia 05 de abril de 2018.
Realizou-se no dia 05 de abril, no Auditório Escola Superior de Tecnologia da Saúde de
Lisboa, a Jornada Técnica “Prevenção e Controlo da Legionella”, cuja participação quase
atingiu as três centenas de congressistas, oriundos de várias Instituições de Saúde,
públicas e privadas, sobretudo da Região de Lisboa e Vale do Tejo mas, também, da
Região Centro e Alentejo, incluindo vários representantes dos GCL e GCR PPCIRA.
À semelhança de realizações anteriores, este encontro estava integrado no Programa de
Ação da Direção da APIH e foi realizado em parceria com a Associação de Técnicos de
Engenharia Hospitalar Portugueses (ATEHP) e a Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo, IP.
Teve como principal objetivo a troca e partilha de conhecimentos pluriprofissionais e
multidisciplinares, relacionados com o tema. Destacou-se, mais uma vez, o elevado nível
das intervenções de todos os preletores que, nos vários temas apresentados, focaram
aspetos importantíssimos das suas áreas profissionais.
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 A organização pela APIH do Congresso do 30º Aniversário APIH “Infeção Prevenção e Controlo”, que se realizou no Auditório António Arnaut (Escola
Superior de Enfermagem de Coimbra - Pólo B / Escola Superior de
Tecnologia da Saúde de Coimbra), no dia 15 de Novembro de 2018.

Realizou-se no dia 15 de Novembro, no Auditório António Arnaut (Escola Superior de
Enfermagem de Coimbra - Pólo B / Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra),
o Congresso comemorativo do 30º Aniversário da APIH, subordinado ao tema "Infeção
- prevenção e controlo", cuja participação atingiu as duas centenas e meia de
congressistas, oriundos de várias Instituições de Saúde, públicas e privadas, que contou
com vários representantes dos GCL e GCR PPCIRA.
Do programa científico, para além da Conferência Inaugural proferida pela Senhora
Diretora Geral da Saúde, Dra. Maria da Graça Freitas, sob o título "Controlo da infeção:
passado e futuro", o Congresso contou igualmente com 3 Mesas-Redondas:
"Antibioterapia - impacte da prescrição em saúde pública", "As equipas multidisciplinares
e o Controlo de Infeção" e "O edifício de saúde e o controlo da infeção".
Para finalizar foi apresentada uma conferência sobre a vida da APIH, sob o título "30
anos da APIH: das origens à atualidade". Todas estas temáticas tiveram como principal
objetivo a troca e partilha de conhecimentos pluriprofissionais e multidisciplinares,
relacionados com os temas tratados.
Para culminar o Programa e aproveitando a efeméride, a APIH agraciou com a Categoria
de Associado Honorário várias personalidades que, com o seu trabalho, contribuíram
para o engrandecimento da Associação e/ou, ao longo da sua vida, se empenharam na
luta contra as Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde, a saber: Dr. Victor Manuel
Marin Pombo (a título póstumo); Dra. Maria da Graça Domingues Rocha (a título póstumo);
Prof. Doutor Rui Braga Carrington da Costa (a título póstumo); Prof. Doutor António
Abel Garcia Meliço Silvestre; Dr. Carlos António Pessanha de Mendonça e Leça da Veiga;
Prof. António Fernando Salgueiro Amaral; Dra. Maria Filomena Bártolo da Cruz Coelho;
Dra. Maria da Graça Vaz de Carvalho Ribeiro; Dra. Maria Teresa Silva Pinto; Dr. Rui
Manuel da Silva Moutinho dos Santos; Dr. José Henrique Correia da Fonseca; Eng.
Abraão Silva Ribeiro; Profa. Doutora Maria Teresa Marques; Dra. Maria Adelaide Belo;
Dra. Elaine de Sousa Pina; Enfa. Maria Deolinda Lopes Ferreira; Dr. Francisco Henrique
Moura George; Enfa. Maria Elena Noriega Moutinho; Enfa. Maria Goreti Silva.
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A Direcção



Dr. Lúcio Menezes de Almeida



Eng.º Abraão Ribeiro



Enf.ª Fernanda Pinto



Enf.ª Gabriela Lopes



Dra. Catarina Chaves



Dra. Cláudia Nazareth



Eng. João Barranca
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Anexos:
Anexo I – Programa da Jornada Técnica "Prevenção e Controlo da Legionella" que se realizou
no Auditório da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, no dia 05 de abril de 2018.

Anexo II – Programa do 7º Seminário “Prevenção e Controlo da Infeção ERPI/Lares e UCCI”
que se realizou no Auditório da Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Lisboa, no dia 08
de Novembro de 2016
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