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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE INFECÇÃO HOSPITALAR (APIH) 

RELATÓRIO DA DIRECÇÃO SOBRE AS ACTIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO NO ANO DE 2017 

 

 

 

A APIH, em 2017, continuou a desenvolver o seu percurso seguindo as linhas apresentadas no 

Plano de Ação do ano anterior. As ações levadas a cabo pretenderam consolidar o 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 nos últimos anos, a APIH, continuou 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 divulgação de informação aos seus associados.  

A APIH continua a desenvolver um trabalho de busca na indústria nacional e internacional por 

forma a apresentar aos seus associados as últimas novidades e tecnologias no combate às IACS. 

Ao nível da formação e intercâmbio, a APIH tem dado continuidade ao 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 Infeção e a APHH – Associação Portuguesa de Hotelaria Hospitalar, entre outros, 

procurando assim, o intercâmbio técnico e científico com outras associações, divulgando, 
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dinamizando e fomentando estudos e trabalhos científicos na área da prevenção e controlo da 

infeção. 

 

Das ações realizadas em 2017 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, sejam eles em nome individual ou coletivo 

 Divulgação da APIH em atividades criadas por outras associações. 

 

Ao nível da formação e intercâmbio: 

 

 A organização pela APIH do 8º Seminário "Prevenção e Controle da Infecção 

ERPI/Lares e UCCI" que se realizou no Fórum Cultural de Ermesinde, no dia 06 de junho 

de 2017. 

À semelhança de realizações anteriores, este encontro estava integrado no Plano de 

Ação da Direção da APIH, foi realizado com a colaboração da Administração Regional de 

Saúde do Norte, IP e teve como principal objetivo a troca e partilha de conhecimentos 

multidisciplinares e pluriprofissionais, relacionados com o tema. Destacou-se, mais uma 

vez, o elevado nível das intervenções de todos os oradores que, nos vários temas 

apresentados, focaram aspetos importantíssimos das suas áreas profissionais. 

Na senda de eventos anteriores foi mais um importante acontecimento científico, no 

âmbito das IACS que a APIH entende dever organizar. Destacou-se mais uma vez o 

elevado nível das intervenções de todos os preletores que abarcaram as diferentes áreas 

de responsabilidade e do conhecimento, e que vão desde as políticas de saúde e sua 

aplicação local, passando pela legislação, organização de serviços, ensino, investigação 

e vigilância epidemiológica. 

Em termos de conclusões destaca-se o reconhecimento e importância que os 

participantes e palestrantes atribuem ao tema das IACS e da resistência aos antibióticos 

nos diferentes contextos dos cuidados de saúde. Ressalva-se também, a importância 
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atribuída às políticas de saúde e, neste âmbito, à sua consequente operacionalização a 

nível nacional, regional e local. 

 

 A APIH tem vindo a desenvolver esforços para conhecer e dar a conhecer empresas e 

soluções que interajam no domínio da Infeção Hospitalar. 

 

 

 A organização pela APIH da Sessão Temática “Medições em Saúde” que se 

realizou no Centro de Congressos dos Hospitais da Universidade de 

Coimbra, no dia 22 de junho de 2017.  

Decorreu no passado dia 22 de Junho, no Centro de Congressos dos Hospitais da 

Universidade - CHUC, a Sessão Temática “Medições em Saúde”, abordando 

as questões da Metrologia relacionadas com os Dispositivos Médicos e Equipamentos 

de Monitorização e Medição - DMM. 

De iniciativa do Instituto Português da Qualidade, em conjunto com a Comissão Setorial 

para a Saúde (CS/09), teve colaboração organizacional da Associação de Técnicos de 

Engenharia Hospitalar Portugueses (ATEHP) e da Associação Portuguesa de Infecção 

Hospitalar (APIH). 

Esta sessão serviu também para recolocar em contacto e inter-ação, profissionais da 

mesma área, com experiências diversas, mas similares e dificuldades idênticas, bem 

como para reencontrar conhecidos de tempos anteriores e de diversas proveniências 

Decorreu com grande êxito científico, tendo os temas sido tratados por especialistas 

nacionais, com reconhecido conhecimento e experiência nesta área. 

  

  

 A organização pela APIH do III Congresso “Os Desafios de um Hospital 

Atual – Inovação em Saúde/ Prevenção da Infeção” que se realizou no Museu 

da Imprensa, em Câmara de Lobos, no dia 20 e 21 de setembro de 2017.  

Realizou-se nos passados dias 20 e 21 de setembro, no Museu da Imprensa da Madeira, 

em Câmara de Lobos - Madeira, o III Congresso Internacional "Os Desafios de um 

Hospital Atual”, cuja participação ultrapassou duas centenas de congressistas, oriundos 

de várias Instituições de Saúde, públicas e privadas, não só da Região Autónoma da 

Madeira mas, também, do Continente. 
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À semelhança de realizações anteriores, este evento estava integrado no Plano de Ação 

da Direção da APIH, tendo organização conjunta da APIH, da Associação de Técnicos de 

Engenharia Hospitalar Portugueses (ATEHP) e da Secretaria Regional da Saúde da 

Madeira. 

 

Teve como principal objetivo a troca e partilha de conhecimentos pluriprofissionais e 

multidisciplinares, relacionados com os temas tratados, incluindo a apresentação do 

projeto do Novo Hospital do Funchal. Destacou-se, mais uma vez, o elevado nível das 

intervenções de todos os oradores que, nos vários temas apresentados, focaram 

aspetos importantíssimos das suas áreas profissionais. 

 

O reputado leque de congressistas, distinguidos especialistas nos temas em abordagem, 

bem como a riqueza dos acalorados e sempre enriquecedores debates, contribuíram, 

em muito, para o reconhecido elevado êxito deste encontro, comprovado, tanto pela 

apreciação da maioria dos participantes, como pelas notícias da comunicação social 

 

Realçado como oportuníssimo e de grande qualidade científica por todos os 

participantes, este evento veio encorajar a APIH na programação e prossecução de 

futuras ações de formação no âmbito das IACS, dirigidas a todos os profissionais de 

saúde. 
 

 

A Direção 

 

 

 

 Eng.º Abraão Ribeiro 

 

 

 

 

 Dr.ª Maria José Saraiva 

 

 

 

 

 Enf.ª Fernanda Pinto 

 

 

 

 

 Enf.ª Gabriela Lopes 

 

 

 

 

 Eng. João Barranca 
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Anexos:  

 

Anexo I – Programa do 8º Seminário "Prevenção e Controle da Infecção ERPI/Lares e UCCI" que 

se realizou no Fórum Cultural de Ermesinde, em Ermesinde, no dia 06 de junho de 2017. 

 

Anexo II – Programa da Sessão Temática “Medições em Saúde” que se realizou no Centro de 

Congressos dos Hospitais da Universidade de Coimbra, no dia 22 de junho de 2017. 

 

Anexo III – Programa do III Congresso “Os Desafios de um Hospital Atual – Inovação em Saúde/ 

Prevenção da Infeção” que se realizou no Museu da Imprensa, em Câmara de Lobos, no dia 20 

e 21 de setembro de 2017. 

 


