RELATÓRIO de ACTIVIDADES – APCA – 2017

Introdução:
- O ano de 2017 foi mais uma vez caracterizado por intensa atividade por parte da APCA, em
diferentes áreas, contribuindo para que este modelo cirúrgico tenha cada vez uma maior
expressão a nível nacional.
O Ministério da Saúde mantem esta área como uma das de maior relevância no panorama da
Saúde em Portugal e o site da ACSS, no final de 2017, dá grande destaque para o peso que a CA
desempenha no percentual das cirurgias programadas, realizadas em Portugal e para a
relevância que a CA desempenhou nesse crescimento.

- Secretariado / Site
O secretariado manteve durante o ano de 2017 a mesma norma de funcionamento, tendo sido
garantido pela DIVENTOS.
O Site manteve a sua gestão e funcionamento pela Portugal Interativo, servindo como fonte
preferencial de divulgação das atividades da APCA.
Tal como definido e aprovado em AG foi elaborado um mailing aos sócios para pagamento das
cotas em atraso.

- Revista APCA
A Direção da APCA decidiu transformar a revista para formato eletrónico. Foi criado um grupo
de trabalho para a sua reformulação, coordenado pelas Dra. Ana Povo e Dra. Jacinta Sá, do
Centro Hospitalar do Porto.

- V Reunião UCA’s – Lamego
Decorreu na cidade de Lamego, sob organização da UCA de Lamego e coordenada pela Dra.
Lúcia Marinho e restante equipa do CICA do CHTAD.
Contou com a presença de cerca de 120 participantes, tendo sido mais uma organização de
elevado nível científico e organizacional, que contribuiu para uma troca de experiências entre
as diferentes realidades das UCA’s a nível nacional.

- SPCirurgia – Março de 2017
Foi realizada uma Mesa redonda sobre CA e um Curso Pré congresso sobre Hérnia Inguinal

II Seminário de BioÉtica – Março de 2017 – Associação Portuguesa de Bioética

- participação numa mesa redonda sobre novas tecnologias e inovação em Saúde, apresentando
o modelo de funcionamento da CA como uma das áreas de maior desenvolvimento na saúde
em Portugal.

Visita UCA Madeira – O Presidente teve oportunidade de visitar o projeto da UCA do Hospital
do Funchal, acompanhado pelos seus diferentes responsáveis, contribuindo para que esta UCA
possa iniciar em breve actividade cirúrgica.

- SINAS
A APCA coordenou grupo de trabalho junto da ERS / SINAS reformulando os novos indicadores
de avaliação da CA, para implementar no ano de 2018

-SPMS
A APCA teve uma participação no Grupo de trabalho para a criação e desenvolvimento do
módulo de CA no S-Clínico coordenado pelo CICA do Centro Hospitalar Universitário do Porto,
estando neste momento em fase de teste nas UCA’s piloto selecionadas.

- Empresa de Comunicação
Foi estabelecido um contrato de prestação de Serviço com a empresa Miligrama até Maio de
2019, tendo por objectivo uma melhoria da imagem externa da APCA, junto das redes sociais e
dos órgãos de comunicação social
- Página Oficial de FB – foi desenvolvida uma página oficial da APCA que conta com cerca de
2400 seguidores.

- IAAS – China
Nos dias 8 a 10 de Maio decorreu em Pequim o 12º Congresso Mundial da IAAS.
Contou com a presença de cerca de 450 participantes, sendo o primeiro evento do género
realizado na China, demonstrando uma grande aposta nesta área pelas autoridades de saúde
chinesas.
Neste Congresso foi apresentada e publicada a declaração mundial da CA (Declaração de
Beijing):
Equity, Accessibility and Efficiency
- Ambulatory Surgery to Promote Global and Universal Health Coverage
Portugal fez-se representar por vários elementos e teve uma participação ativa no desenrolar
do Congresso.
Na cerimónia de encerramento, a APCA apresentou o plano de organização para Porto 2019.

- Comité Executivo da IAAS
Foram realizadas eleições para o CE da IAAS, tendo o Presidente Carlos Magalhães sido reeleito.
- AG da IAAS
Os membros da APCA participaram na AG que decorreu em Pequim.

- ASECMA
Decorreu na cidade de Jaen/Baeza o XIII Congresso Nacional da ASECMA e VI Congresso Ibérico
de CA, nos dias 25 a 27 de Maio.
APCA teve uma participação ativa com a presença de numerosos palestrantes e moderadores e
vários inscritos, perfazendo um total de 20 elementos
Foi feita a a promoção e divulgação das principais actividades da APCA para 2018 e 2019.

- Cursos Formação IAAS
APCA apresentou ao CE da IAAS projecto para realização de Cursos Teach the Teachers nos
países lusófonos, tendo sido realizados contactos com Cabo Verde – Ilha de S. Vicente – Hospital
Batista Sousa, para realização de um Curso no final de 2017.
Realizados contactos com Ministério da Saúde, Ordem dos Médicos e outras instituições para
reconhecimento e apoio aos Cursos a desenvolver noutros países.

- Ministério da Saúde
Uma Comissão liderada pela APCA foi recebida pelo Secretário de Estado Adjunto do Ministro
da Saúde, onde foram discutidas a evolução da CA na última década e as principais dificuldades
e problemas que impedem o seu crescimento.
Dessa reunião foi sugerido pela APCA a criação de um Observatório Nacional de CA e a criação
de um Grupo de trabalho, que fizesse uma avaliação do ponto de situação quantitativo e
qualitativo da CA em Portugal.
Esse Grupo de trabalho foi criado em Fevereiro de 2018:
Despacho n.º 1380/2018 - Diário da República n.º 28/2018, Série II de 2018-0208 114654436 - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Cria um Grupo de Trabalho para o Acompanhamento do Desenvolvimento da Cirurgia de Ambulatório
(GTADCA), com o objetivo de proceder à avaliação da cirurgia de ambulatório (CA) nos últimos 10
anos em Portugal e identificar áreas de intervenção prioritária

- Curso First Touch – Curso organizado em Dezembro na cidade de Braga – Hospital Privado de
Braga Centro - dirigido a IAC’s da área cirúrgica – 120 Internos no Total
APCA foi responsável por uma mesa redonda sobre Cirurgia Ambulatória

- X Congresso Nacional Cirurgia Ambulatória – 27 a 29 de Maio de 2018 – Lisboa
A Direção da APCA desenvolveu juntamente com a COL varias actividades para a organização
desta iniciativa e para a concretização do seu Programa.

- 13ª Congresso Internacional de Cirurgia Ambulatória – IAAS – Porto 2019
A APCA iniciou a preparação da organização deste Congresso, definindo o Centro de Congressos
da Alfândega do Porto, como o local de realização.
Foi já criado um site do Congresso – www.iaascongress2019.com
Foram desenvolvidas várias iniciativas de promoção e divulgação assim como aspectos gerais de
organização do Congresso.
Decorrerá na mesma altura Reunião do CE da IAAS e AG da IAAS
Será também realizado um Cursos Teach the Teachers pré congresso.

CONTABILIDADE
- A APCA manteve estabilidade financeira no sentido de garantir a realização de todas as suas
actividades no ano de 2017.

Março de 2018

O Presidente da APCA

Dr. Carlos Magalhães

