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APCA,	Março	de	2016.	

	

A	Direção	da	APCA	manteve	durante	o	ano	de	2015	uma	atividade	intensa,	tendo	por	objectivo	contribuir	
e	manter	a	sua	missão	de	divulgação	e	promoção	da	Cirurgia	realizada	em	regime	de	ambulatório,	em	Portugal.	

O	nosso	lema	para	o	ano	de	2015	foi:		CA	-	O	Presente	como	garantia	do	Futuro...		

A	Cirurgia	de	Ambulatório	mantém-se	como	uma	das	áreas	de	maior	crescimento	e	desenvolvimento	na	última	
década	 no	 SNS.	 Apesar	 de	 o	 balanço	 dos	 últimos	 anos	 ser	 francamente	 positivo,	 existe	 ainda	 um	 percurso	 a	
percorrer	para	que	o	procedimento	cirúrgico	 realizado	em	regime	de	ambulatório	atinja	os	níveis	e	 índices	de	
qualidade	que	todos	ambicionam.	

A	garantia	de	qualidade	e	segurança	proporcionada	pela	CA	continuará	a	ser	uma	ambição	e	objectivo	de	todos	
quantos	com	ela	se	relacionam	ou	exercem	atividade.	

A	actividade	Geral	da	Direção	 caracterizou-se,	 à	 semelhança	de	outros	anos,	por	 reuniões	periódicas	dos	 seus	
elementos,	 entre	 outras	 iniciativas,	 mantendo	 a	 aposta	 na	 manutenção	 de	 um	 Secretariado	 próprio,	 com	
capacidade	de	resposta	e	gestão	diária	da	actividade	da	APCA.		

As	principais	actividades	e	iniciativas	desenvolvidas	no	ano	de	2015,	foram	as	seguintes:	

-	III	Reunião	Nacional	de	Coordenadores	de	UCA’s	–	Caldas	Da	Rainha	-	Abril	de	2015	

A	3ª	edição	desta	reunião	juntou	130	participantes	e	representantes	de	todas	as	UCA’s	a	nível	nacional.	Foi	um	
intenso	dia	de	trabalho	e	discussão	pelos	principais	intervenientes	e	protagonistas	no	processo	de	crescimento	e	
desenvolvimento	da	CA	em	Portugal.	

-	IV	Congresso	Ibérico	Cirurgia	Ambulatória	–	ASECMA/APCA	–	Maio	de	2015	–	Barcelona.	

-	 	 11th	 International	 Ambulatory	 Surgery	 –	 IAAS	 /	 12º	 Congresso	 Nacional	 Cirurgia	 Mayor	 Ambulatoria	 –	
ASECMA	

PORTUGAL	E	APCA	REPRESENTADOS	AO	MAIS	ALTO	NÍVEL	NA	CIRURGIA	AMBULATÓRIA	MUNDIAL	

Decorreu	nos	dias	10	a	12	de	Maio	de	2015	em	Barcelona,	os	Congressos	Internacional	de	CA	da	IAAS,	Congresso	
de	Cirurgia	Mayor	da	ASECMA	e	Congresso	Ibérico	de	Cirurgia	Ambulatória	ASECMA	/APCA.	

À	semelhança	das	últimas	edições	destes	Congressos	(Budapeste	e	Santiago	de	Compostela),	Portugal	e	a	APCA	
voltaram	 a	 estar	 representados	 com	 uma	 delegação	 numerosa,	 que	 elevaram	 ao	 mais	 alto	 nível	 a	 cirurgia	
ambulatória	nacional.	

Este	 Congresso	 contou	 com	 cerca	 de	 650	 delegados	 inscritos,	 tendo-se	 verificado	 a	 presença	 de	 cerca	 de	 50	
elementos	vindos	de	Portugal,	que	puderam	partilhar	as	suas	experiências,	com	delegados	vindos	de	diferentes	
países	a	nível	mundial.	



A	participação	científica	da	delegação	portuguesa	ficou	marcada	pela	presença	em	várias	moderações	e	palestras	
em	mesas	redondas	do	Congresso	Internacional	e	Ibérico,	assim	como	participação	em	Cursos	práticos,	nas	áreas	
de	Anestesia,	Enfermagem	e	de	Cirurgia.	

Os	elementos	que	tiveram	participação	nestes	Congressos	foram:	

-	 Carlos	 Magalhães,	 Vicente	 Vieira,	 Paulo	 Lemos,	 Silva	 Pinto,	 Alberto	 Roxo,	 Emanuel	 Guerreiro,	 Mohamed	
Americano,	Juan	Rachadel,	Clara	Lobo,	Francisca	Soares,	Diana	Silva,	Cristina	Silva,	Estevão	Lima,	Helena	Seguro	e	
Maria	Teresa	Rocha.	
A	Direção	da	APCA	esteve	representada	com	3	elementos	(Carlos	Magalhães,	Vicente	Vieira	e	Ana	Marcos).	

Na	 cerimónia	 de	 encerramento	 a	 APCA	 esteve	 presente	 com	 o	 discurso	 de	 encerramento	 do	 seu	 Presidente,	
tendo	 o	 Dr.	 Juan	 Rachadel,	 apresentado	 o	 convite	 e	 um	 vídeo	 para	 a	 participação	 de	 todos	 os	 delegados	
presentes	no	V	Congresso	Ibérico	de	CA,	a	decorrer	em	Maio	de	2016,	na	cidade	de	Portimão.	

Nesta	 cerimónia	 foi	 ainda	 apresentada	 a	 organização	 do	 Congresso	 Europeu	 de	 CA,	 a	 decorrer	 em	 Paris	 em	
Janeiro	de	2016,	pela	Associação	Francesa	de	Cirurgia	Ambulatória	e	o	próximo	Congresso	Internacional	da	IAAS,	
a	 realizar-se	 em	Maio	de	2017,	 na	 cidade	de	Pequim	–	China,	 organizado	pela	Associação	Chinesa	de	Cirurgia	
Ambulatória.	

-	 Conferências	 /	 Recomendações	 Nacionais	 de	 Consenso	 /	 Grupos	 de	 Trabalho	 para	 elaboração	 de	
Recomendações	Nacionais	em	CA	–	Foram	desenvolvidas	as	seguintes	recomendações:	

-	Inquérito	de	Satisfação	para	o	Utente	de	CA	–	concluídas	e	em	fase	de	publicação.	

Foi	criado	mais	1	grupo	de	trabalho	para	criação	de	recomendações	especificas	para	a	área	da	CA	–	Anestesia	do	
doente	Idoso	e	doente	Obeso	em	CA	.	

-	Revista	da	APCA	–	no	ano	de	2015	não	 foi	elaborada	nenhuma	publicação	da	revista	por	dificuldades	várias,	
mantendo-se	no	entanto	como	uma	das	iniciativas	a	manter,	alterando	eventualmente	o	seu	formato.	

-	Site	–	Sofreu	algumas	alterações	continuando	a	ser	um	dos	meios	preferenciais	de	divulgação	da	atividade	da	
APCA.	

	-	Secções	 de	 Especialidades	 –	 Foi	 continuada	 a	 criação	 e	 estimulação	da	 atividade	 das	 diferentes	 Secções	 de	
Especialidades	envolvidas	na	área	da	Cirurgia	Ambulatória	

-	ACSS	–		A	APCA	liderou	um	grupo	de	trabalho	para	elaboração	de	proposta	de	regulamentação	da	definição	e	
aplicação	do	conceito	de	Pequena	Cirurgia,	realizada	em	âmbito	de	ambulatório	e	que	se	iniciou	em	Janeiro	de	
2015.	Ao	longo	deste	ano	a	APCA	foi	por	várias	vezes	envolvida	em	vários	processos	de	discussão	desta	questão.	

-	Gabinete	de	comunicação	–	foi	elaborado	um	protocolo	com	a	empresa	LPM	–	Lisboa.	Esta	parceria	contribui	
largamente	para	a	melhoria	da	área	de	comunicação	e	imagem	da	APCA,	tendo	sido	divulgadas	inúmeras	notícias	
no	âmbito	da	CA/APCA,	em	diferentes	meios	de	comunicação	social	(escrita	e	TV).	

-	 Registo	 Nacional	 de	 UCA’s	 –	 A	 APCA	 iniciou	 o	 registo	 nacional	 de	 UCA’s	 tendo	 por	 objectivo	 um	 melhor	
conhecimento	dos	diferentes	projetos	e	UCA’s	a	nível	nacional	(área	criada	no	site	da	APCA	–	U.C.A.).	

-	Prémios	temáticos	na	área	de	CA	–	Prémio	“jornalismo”	–	foi	criado	o	regulamento	geral	para	este	prémio	que	
se	encontra	em	fase	de	divulgação.	

-	Programas	de	Intercâmbio	a	nível	Nacional	e	Internacional	–	A	Direção	da	APCA	desenvolveu	várias	iniciativas	
para	que	possam	ser	desenvolvidos	programas	de	intercâmbio	na	área	da	CA	a	nível	nacional	e	internacional.	



Projeto	Minimas	–	Portugal	e	a	APCA	foram	incluídos	num	projeto	europeu	de	apoio	ao	desenvolvimento	da	CA,	
que	 conta	 com	 o	 apoio	 da	 União	 Europeia,	 tendo	 sido	 seleccionado	 para	 a	 aplicação	 deste	 programa	 a	 nível	
nacional,	a	ULS	Norte	Alentejo,	que	se	estende	também	a	vários	países	da	região	do	Mediterrâneo.	

A	ACSS	a	convite	da	APCA	está	também	integrada	nesta	parceria,	que	tem	como	objectivo	principal	a	promoção	
do	desenvolvimento	da	CA	numa	das	áreas	com	menores	índices	de	ambulatorização	a	nível	nacional	

International	Association	for	Ambulatory	Surgery	–	O	Presidente	da	Direção	da	APCA	foi	eleito	para	o	Comité	
Executivo	da	IAAS	

Atividades	de	Representação:	

-	IAAS	–	os	elementos	da	APCA	estiveram	presentes	na	AG,	que	decorreu	na	cidade	de	Barcelona.	

-	Os	diferentes	elementos	da	Direção	marcaram	presença	em	várias	reuniões	e	 iniciativas	de	representação	da	
APCA,	 nomeadamente	 junto	 do	 Ministério	 da	 Saúde,	 ERS	 incluídos	 no	 Projeto	 SINAS	 e	 outros,	 Reuniões	
desenvolvidas	 por	 diferentes	 Unidades	 a	 nível	 Nacional	 e	 Sociedades	 Científicas,	 tendo	 essa	 actividade	 sido	
divulgada	através	das	Notícias	no	site.	(mesa	redonda	no	Congresso	Sociedade	Portuguesa	de	Cirurgia	–	Março	
de	2015	–	Figueira	da	Foz).	

-	Congresso	Europeu	de	CA	–	AFCA	/	IAAS	

A	APCA	marcou	presença	no	Congresso	Europeu	de	CA	que	decorreu	em	Janeiro	de	2016,	na	cidade	de	Paris	e	
que	contou	com	a	presença	de	cerca	de	750	delegados.	A	APCA	fez-se	representar	por	3	elementos	e	Portugal	
contou	 com	 a	 presença	 de	 vários	 delegados,	 tendo	 sido	 premiada	 como	 melhor	 comunicação	 livre	 neste	
congresso	um	trabalho	oriundo	do	CHCoimbra.	

	

ORGANIZAÇÕES	FUTURAS	

-	V	Congresso	Ibérico	CA	/	IX	Congresso	Nacional	de	CA	–	Portimão	–	8	a	10	de	Maio	2016.	

Foram	iniciados	os	processos	para	a	organização	do	próximo	Congresso	Nacional	e	Ibérico,	a	decorrer	de	8	a	10	
de	Maio	de	2016,	no	Arena	de	Portimão,	na	cidade	de	Portimão,	sendo	esperada	a	presença	de	900	delegados.	

	

TESOURARIA	

-	A	área	financeira	da	APCA	atingiu	a	estabilidade	económica	planeada,	apesar	de	se	manterem	as	dificuldades	de	
angariação	de	apoios	e	fundos	para	as	atividades	da	APCA.	O	resultado	final	do	ano	de	2015	relaciona-se	com	os	
investimentos	e	opções	estratégicas	assumidas	pela	sua	Direção.		

	

Março	de	2016.	

O	Presidente	da	APCA	

	

Dr.	Carlos	Magalhães	


