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Tal como nos anos de 2007 e 2008 este Relatório das actividades da Direcção 

da Associação Portuguesa de Infecção Hospitalar (APIH) tem de começar por 

referir-se à situação financeira da Associação que, esclareça-se, apresenta um 

ligeiro superavit. Raríssimos Associados têm a iniciativa de pagar qualquer 

quota, situação que prossegue desde há muitos anos. 

Se nos anos anteriores tudo quanto conseguiu fazer-se - três Encontros Inter-

hospitalares - foi à custa dum dispêndio financeiro suportado pelos Membros 

da Direcção agora, em 2009, embora mantendo uma disposição e 

disponibilidade idênticas, apesar de tudo, não foi possível concretizarem-se os 

projectos de trabalho antevistos. 

Com efeito a Direcção projectou continuar na organização dos Encontros Inter-

hospitalares Sobre a Infecção Hospitalar que, em 2009, haveriam de ter sido o 

Quarto e o Quinto e cujas realizações estiveram prevista para Évora (Hospital 

do Espírito Santo) e para Setúbal (Hospital de São Bernardo). 

O Encontro no Hospital do Espírito Santo, para cuja programação foram 

exigidas duas deslocações a Évora do Presidente da APIH, depois do acordo 

dado e repetido tanto pelo Conselho de Administração como, de viva voz, pelo 

Director Clínico acabou por não realizar-se porquanto, sem qualquer 

explicação, da parte do Hospital de Évora foi interrompida, lamentavelmente, a 

comunicação e inutilizado tudo quanto já estava combinado.  

Quanto ao Encontro previsto realizar-se em Setúbal, no Hospital de São 

Bernardo, depois de ter havido um contacto directo muito produtivo com a 

Comissão de Controlo da Infecção daquele Hospital acabou por verificar-se 

não ser possível conseguir a realização desejada devido ao facto do Hospital 



de São Bernardo estar a celebrar, semana a semana, os seus Cinquenta Anos 

de actividade e, assim, ter todas as datas, até ao fim de 2009, completamente 

indisponíveis em consequência da série dos seus eventos comemorativos. 

Fosse como fosse aprazou-se a organização dum Encontro durante o ano de 

2010. 

Durante todo o último ano o Presidente da Direcção trabalhou constantemente 

com a intenção de conseguir que a APIH tivesse uma publicação trimestral com 

ampla distribuição entre os seus Associados e, também, entre o Pessoal da 

Saúde, tudo imaginado com vista a dar uma boa difusão da problemática da 

Infecção Hospitalar. Foram contactadas, sucessivamente, várias empresas da 

área da publicidade e, todas, depois de demonstrarem um grande interesse e 

aceitarem debruçar-se sobre as possibilidades de concretização do projecto 

editorial, ou acabarem por não dar qualquer continuidade aos seus bons 

propósitos iniciais ou terminarem por reconhecerem-se incapazes de conseguir 

a imprescindível publicidade, o que impossibilita, em definitivo, assumir-se o 

encargo financeiro, aliás muito dispendioso, exigido pela edição duma 

publicação trimestral.  

Durante o ano de 2009, a APIH foi convidada a estar presente numa série de 

eventos e, por intermédio do seu Presidente da Direcção esteve representada 

em: 

 
1º  Lisboa, a 15 de Janeiro de 2009, na V Conferência “Indústria Farmacêutica 

- Inovação em Saúde e Desenvolvimento Global”, organizada pela Merck 
Sharp & Dohme/ Diário Económico; 

 
2º Lisboa, a 19 de Fevereiro de 2009, no Encontro “A Gestão do Risco em 

Saúde - o que as estratégias no sector da Saúde, em Portugal, têm a 
ganhar com o desenvolvimento dum projecto de gestão do risco”, 
organizado pela Direcção-Geral da Saúde, ENSP, SInASE e SAS; 

 
3º Setúbal, a 20 de Maio de 2009, no Encontro de Infecção Hospitalar 

“Lançamento da Campanha de Higiene das Mãos”, organizado pela 
Comissão de Controlo da Infecção (CCI) do Centro Hospitalar de Setúbal 
(Hospital de São Bernardo); 

 
4º Oeiras (Tagus Park), a 26 de Maio de 2009, no “Primeiro Congresso 

Nacional sobre Novos Hospitais: Contratação, Projecto, Construção e 
Gestão”; 

 



5º Lisboa (Fundação de Calouste Gulbenkian), a 15 de Dezembro de 2009, na 
“Campanha Nacional de Higiene das Mãos - Sessão de apresentação de 
experiências, resultados e perspectivas futuras”, uma organização da 
Direcção-Geral da Saúde. 
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