Relatório Anual de Atividades
Relatório do Secretário-Geral, Direção 2013/2014
No período de 8 meses decorridos após a eleição dos recentes corpos gerentes, Junho de
2013, a direção reuniu por 5 vezes. Todas as decisões foram tomadas por unanimidade, com a
presença de pelo menos 5 dos 7 membros. Apresento as matérias tratadas pela ordem como
foram sendo trazidos para a “Ordem de Trabalhos” e dou-vos a conhecer o estado actual das
mesmas.
1. Congresso de Hepatologia foi decidido antecipar a Reunião Anual da APEF para Fevereiro e
escolhido Cascais como local da sua realização. Foi decidido dar continuidade à Reunião LusoBrasileira de Hepatologia. Foi decidido como mais próprio fazer coincidir o momento da
Assembleia Geral com o Congresso de Hepatologia.
2. Site APEF e APEF e-noticias: Foi decidido renovar site, por insatisfação e custo de
manutenção do presente. Foram pedidas propostas para apreciação: custos de implementação
de 25 a 35.000 euros, porém baixo custo de manutenção de seu funcionamento. O presente
ficou activo até agora para permitir recepção on line de resumos de trabalhos para o
congresso.
3. Estudo epidemiológico das hepatites: desenvolvida pressão sobre os intervenientes para
tornar célere o início do estudo: neste momento, já iniciadas as colheitas de sangue;
4. Registo nacional hepatológico: Decidido avançar com a criação de uma base de dados
alargado a todas as doenças do foro hepático. Foram já concretizadas alguns écrans para
registo de dados. Foi realizada a primeira reunião, difundida a todos os associados, para
apresentação da proposta respeitante ao Carcinoma Hepatocelular.
5. Activo financeiro da APEF: Decidido distribuir activo por 2 contas em entidades bancárias
diferentes, com propósito de garantia dos valores depositados.
6. Estatuto de Utilidade Publica: Decidido continuar atividade anteriormente desenvolvida:
necessidade de reunir conhecimento sobre actividade cientifica publicada/apresentada no
estrangeiro por associados da APEF.
7. Relação com a tutela: Delegação da direcção reuniu por duas vezes com Director Geral de
Saúde, expondo preocupações no tocante à problemática do consumo de álcool e da gestão
do tratamento da hepatite C;
8. Patrocínios científicos: foi concedido o patrocínio científico a 7 eventos:
a) 3Meeting da ACIM 15 e 16 de novembro (Associação Cuidados Intermédios Médicos) –
Porto

b) 4º Curso de Actualização na Terapêutica da Infecção por VIH e das Hepatites – 25 e 26 de
outubro no Estoril
c) 9as jornadas de actualização em doenças infeciosas do H. Curry Cabral - 30 e 31 de janeiro
de 2014
d) 26º Curso de Doenças Hepatobiliares – 15 e 16 de novembro de 2013 em Coimbra
e) Hepatite C: inovação farmacológica e transplantação hepática - 17 e 18 de janeiro de 2014
em Lisboa
f) Sharing Evolution 3 “Reaching the patient - dia 30 de novembro em Cascais
9. Admissão de novos sócios: A direção aceitou a proposta de 16 sócios titulares e 16 sócios
agregados

ADITAMENTO EM 8 DE FEVEREIRO DE 2014
CONGRESSO NACIONAL
Realizado em Cascais, no Hotel Miragem, a 7 e 8 de Fevereiro, contou com 307 inscrições e
254 presenças registadas.
Contámos com 59 participantes activos no programa oficial (excluídos participantes nos
simpósios da indústria). Houve 5 simpósios satélites promovidos pela indústria farmacêutica.
Foram 91 os trabalhos apresentados, 18 na forma de comunicação oral, 32 como poster de
comunicação e 38 posters de caso clinico. Para além de premiar os respectivos trabalhos
vencedores, foram entregues menções honrosas.
Foram também entregues as bolsas de investigação Roche/APEF e de estágio Gilead APEF.
Não foi ainda escrutinada a difusão nos meios de comunicação do evento.
O Secretário Geral
Filipe Calinas

