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 No relatório da actividade da APIH referente ao ano de 2007, a Direcção deu 

conta aos Associados que ter-se-ia de trabalhar sem poder dispor-se de 

recursos financeiros suficientes para os vários aspectos do próprio 

funcionamento da Direcção. Um ano após tem de voltar a iniciar-se o Relatório 

anual da APIH com um comentário idêntico em relação à situação de penúria 

financeira da Tesouraria da APIH. Esta circunstância lamentável não impede 

poder afirmar-se não ter sido por isso que houve qualquer retracção na 

actividade da Direcção cujos custos, durante 2008, mais uma vez, foram 

suportados pela boa vontade dos Membros da Direcção que, sem perda de 

ânimo, continuam – e continuarão – a partir do princípio que melhores dias 

virão para a Receita da APIH e, então, serão legitimamente ressarcidos. 

Também, nesse Relatório do ano de 2007, houve a preocupação de dirigir um 

cumprimento e um agradecimento da Direcção da APIH à Direcção da Casa do 

Pessoal dos Hospitais da Universidade de Coimbra (CPHUC) por ter-lhe sido 

facilitada uma das salas da sua Sede para o funcionamento da Direcção da 

APIH. Como a APIH tem continuado a beneficiar com essa realidade importa 

repetir-se o agradecimento e a homenagem devidos à CPHUC pelo que a 

Direcção da APIH, desde já, pede à Assembleia-Geral Ordinária, de 20 de 

Fevereiro de 2009, a aprovação dum voto de louvor aos Corpos Sociais e aos 

Associados da CPHUC.  

O Plano de Acção da Direcção para o ano de 2008, se não foi cumprido na 

íntegra, apesar disso, bem pode dizer-se ter sido muito positivo na medida em 



que foi possível realizarem-se dois “Encontros Inter-Hospitalares sobre o 

Controlo da Infecção” que, em conjunto com o Primeiro Encontro levado a 

cabo, em 2007, no Hospital de Santo André, em Leiria, permitiu que a APIH 

tivesse tido a oportunidade gratificante de contactar com cerca de vinte 

hospitais em Sessões de trabalho que, de facto, tiveram muito êxito. No final 

dos trabalhos de quaisquer dos “Encontro” ficou a certeza da sua utilidade 

designadamente pelo efeito mobilizador causado entre o Pessoal Hospitalar. 

No inicio de 2008 a actividade da Direcção da APIH esteve centrada na 

planificação da organização, na cidade da Covilhã, do “Segundo Encontro 

Inter-hospitalar Sobre o Controlo da Infecção” que, conforme pretendido pelo 

Conselho de Administração do Centro Hospitalar da Cova da Beira (CHCB) 

esteve previsto para acontecer no mês de Novembro de 2007 e, depois, em 

Janeiro de 2008, porém, mais outra vez, por vontade expressa do CHCB, teve 

de sofrer um novo adiamento, de tal maneira só acabou por realizar-se em 9 de 

Março. Este “Encontro” que teve lugar nas instalações do CHCB, teve a 

Presidência – que volta a agradecer-se – do Senhor Dr. João Casteleiro, 

Presidente do Conselho de Administração do CHCB. Foi um “Encontro” muito 

concorrido que, depois da alocução de Abertura do seu Presidente, teve inicio 

com uma intervenção da Senhora Dr.ª Leopoldina Vicente. Depois, a Direcção 

da APIH, por intermédio tanto do seu Presidente como da sua Vogal, Senhora 

Dr.ª Isabel Antunes e, também, do seu Tesoureiro, Senhor Engenheiro Abraão 

Ribeiro assegurou, conforme programado, respectivamente, uma Comunicação 

sobre o problema da Infecção Hospitalar, uma palestra sobre “A medicina 

Ocupacional e a Infecção Hospitalar” e a introdução ao “Contributo do Serviço 

de Utilização Comum dos Hospitais no Controlo da Infecção Hospitalar”. Neste 

“Encontro”, para além destas intervenções e fruto do acordo estabelecido com 

a Senhora Dr.ª Leopoldina Vicente, Coordenadora da Comissão de Controlo da 

Infecção (CCI) do CHCB – a quem a APIH manifesta os seus melhores 

agradecimentos – houve as comparticipações, muito bem sucedidas, da 

Senhora Enfermeira Paula Brito, do CHCB, sobre o “Papel da Enfermagem na 

vigilância da Infecção Hospitalar “, do Senhor Rui Ferreira, Aluno do 5º ano de 

Engenharia Informática da Universidade da Beira Interior, com a “Apresentação 

do Programa Informático “VIGEPID”, da Senhora Engenheira Patrícia Cardona 

do Rosário, do CHCB, sobre o “Programa de vigilância epidemiológica do 



CHCB – exposição a fluidos orgânicos” e, também, da Senhora Dr.ª Conceição 

Faria, como Moderadora da Mesa Redonda “A experiência das CCI” que teve a 

participação da Senhora Enfermeira Teresa Borges (H. de S. Teotónio), 

Senhora Enfermeira Paula Brito (CHCB) e do Dr. Fernando M. Pinto de Pádua 

(H. do Dr. José Maria Grande, de Portalegre). 

Em 24 de Outubro de 2008, na cidade de Vila Real e nas instalações do Centro 

Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, (CHTMAD) realizou-se o “Terceiro 

Encontro Inter-hospitalar Sobre o Controlo da Infecção”. Teve a Presidência – 

que volta a agradecer-se – do Senhor Dr. Carlos Vaz, Presidente do Conselho 

de Administração do CHTMAD e a colaboração activa e muito prestimosa da 

Senhora Dr.ª Ana Paula Noronha Dias, Coordenadora da CCI do CHTMAD que 

fez uma introdução ao problema da Infecção Hospitalar. Neste “Encontro”, a 

Direcção da APIH reservou-se intervir com uma Comunicação do seu 

Presidente sobre “A importância do problema da Infecção Hospitalar”, com uma 

palestra pela sua Vogal, Senhora Mestre Farmacêutica Joaquina Sanganha 

sobre “Os anti-sépticos e os desinfectantes” e, por convite da Direcção da 

APIH, com uma palestra pelo Senhor João Couto, do Somos SPS-Ambiente 

sobre “As boas práticas de esterilização” e da Senhora Enfermeira Ofélia 

Carvalho, Enfermeira-Responsável pelo Serviço Central de Esterilização dos 

Hospitais da Universidade de Coimbra, sobre “Gestão da qualidade em 

Serviços de Esterilização”. Conforme acordado com a Senhora Dr.ª Ana Paula 

Noronha Dias, o CHTMAD deu a sua comparticipação a este “Terceiro 

Encontro” com uma palestra pelo Senhor Enfermeiro José Guerreiro que 

versou sobre “Modelos de organização do controlo da infecção: histórico e 

perspectivas futuras”, com uma outra, “Papel da Informática no controlo da 

Infecção”, pelo Senhor Engenheiro Lucas Ribeiro “ e com a Moderação da 

Mesa Redonda “A experiência das CCI” levada a cabo, com muita proficiência 

pelo Senhor Dr. António Braga da Costa, da CCI do CHTMAD. 

No decurso do ano, em 30 de Junho e 1 de Julho, a APIH, por intermédio do 

Presidente da sua Direcção esteve presente, em Lisboa, no “I Workshop 

Formativo sobre Segurança Clínica” para que o que a APIH foi convidada pelo 

Senhor Director-Geral da Saúde. 

No dia 8 de Julho, o Presidente da Direcção da APIH e o seu Secretário, Dr. 

Rui Moutinho, a convite da “NFP – Pesquisa e Formação”, em Lisboa, no 



decurso da Conferência “Soluções eficazes para o controlo da Infecção 

Hospitalar” proferiram palestras, para um público de profissionais da Saúde, 

sobre os temas que lhes foram solicitados, respectivamente, “Análise preliminar 

da actuação do Plano Nacional de Controlo da Infecção Relacionada com a 

Prestação de Cuidados de Saúde” e “Responsabilidade jurídica em matéria de 

infecção hospitalar”. 

Em 16 de Setembro, o Presidente da Direcção da APIH, em representação da 

Direcção, por convite do Senhor Director-Geral da Saúde, esteve presente 

numa Reunião de Trabalho, na Direcção-Geral da Saúde, em Lisboa, para 

implementação das novas guidelines no âmbito da “Campanha Nacional de 

Sensibilização para a Higiene das Mãos” em que foi apresentada a estratégia 

da “World Aliance for Patient Safety”, da OMS. 

Em 8 de Outubro, o Presidente da Direcção da APIH, em representação da 

Direcção, por convite da Direcção-Geral da Saúde, esteve presente, na 

Fundação de Calouste Gulbenkian, no evento comemorativo da adesão de 

Portugal à Campanha de Higiene das Mãos. 

Em 28 de Outubro, a APIH foi convidada pela SOMOS (SUCH) para estar 

presente na Conferência “Ambiente responsável e a Saúde” que foi realizada 

na Chamusca. Em representação da Direcção da APIH esteve presente o seu 

Tesoureiro, Senhor Engenheiro Abraão Ribeiro. 

No dia 18 de Novembro, a convite da Direcção-Geral da Saúde, o Presidente 

da Direcção da APIH, esteve presente, em Lisboa, no Anfiteatro do Parque da 

Saúde, na celebração do “Dia Europeu do Antibiótico”. 

A APIH, no ano de 2008, passou a ter um “sitio”, www. apih.pt. 

Quanto à possibilidade de reeditar-se a “Revista da Infecção Hospitalar”, mais 

uma vez, tem de reconhecer-se, não ter sido possível. Os dois últimos 

contactos estabelecidos com empresas de publicidade, após meses de espera, 

não tiveram qualquer êxito, porquanto são referidas muitas dificuldades com o 

agenciar da publicidade indispensável.  

No decurso das várias intervenções que a APIH fez nos vários eventos que 

organizou ou, em alguns em que esteve presente, nunca deixou de insistir na 

necessidade de dever determinar-se a taxa anual da incidência da Infecção 

Hospitalar sem que com isso entenda dever deixar-se de parte a avaliação da 

taxa de prevalência, reconhecido como é, que, por seu intermédio, poder-se-á 



ter uma aproximação acertada, em qualquer momento, da evolução da 

situação infecciosa nosocomial. Por igual a APIH, em todas as circunstâncias 

propícias, tem insistido na necessidade de tornar obrigatória a Declaração da 

Infecção Hospitalar cuja iniciativa tem de caber, prioritariamente, aos Médicos 

Assistentes. 

No dia 21 de Dezembro, o Presidente da Direcção da APIH, entrevistado nessa 

condição, pelo jornal “Diário de Notícias”, para além doutras considerações 

garantiu que o quantitativo percentual oficial atribuído às Infecções 

Hospitalares havidas nos nossos hospitais está errado e isso fica a dever-se à 

opção pelos estudos de prevalência, conforme desejo da Organização Mundial 

da Saúde (OMS) e não pelos de incidência que, uns e outros têm de ser 

executados, por exacto, como preconizado pelo Conselho da Europa que, em 

1983, acordou nesse sentido com as autoridades nacionais e só foi cumprido, 

entre 1983 e 1987, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. 

Ainda durante o ano de 2008 começaram a fazer-se os contactos, por escrito e 

directos, com o Conselho de Administração do Hospital de Espírito Santo, EPE, 

de Évora para, dentro em breve (Março ou Abril) conseguir realizar-se o 

“Quarto Encontro Inter-hospitalar sobre o Controlo da Infecção” que reunirá 

alguns Centros Hospitalares do Alentejo. 

A Direcção da APIH entende dever expressar um voto de louvor ao empenho, 

competente e solícito que o Senhor Fernando Nunes tem sabido dedicar, com 

exemplaridade, a todos os eventos organizados pela APIH. 

          Coimbra e Assembleia-Geral da APIH, 20 de Fevereiro de 2008 

                                                  A Direcção 
                  Presidente:                                                     (Carlos Leça da Veiga) 

               Vice-Presidente:                                                      (Maria da Graça Ribeiro) 

                       Tesoureiro:                                                       (Abraão Ribeiro) 

                        Secretário:                                                       (Rui Moutinho dos Santos) 

                               Vogal:                                                       (Joaquina Sanganha)     

                               Vogal:                                                       (Maria Isabel Antunes) 

 
 


