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A infeção VIH não é apenas uma infeção viral do sistema imunológico. É uma doença sistémica,
complexa, que desafia o nosso conhecimento e a nossas capacidades.
A maior facilidade no controlo virológico da infeção VIH tem-se refletido no aumento da sobrevida
e da idade média da população infetada pelo VIH. Não será assim de estranhar que as comorbilidades assumam um papel cada vez mais relevante no tratamento e na vida dos doentes.
Não esquecendo a importância da manutenção de uma boa adesão ao plano terapêutico, a redução dos fatores de risco, a tentativa de diagnóstico precoce e o tratamento atempado das co
morbilidades, são hoje tarefas a que a equipa de saúde, responsável pelo seguimento em ambulatório, deve dar resposta. É assim fundamental adotar protocolos que promovam ativamente a
profilaxia e a deteção precoce, tendo como objetivo a melhoria da qualidade assistencial e consequente redução da morbi-mortalidade e aumento da qualidade de vida.
Como é afirmado no texto do GESIDA sobre indicadores de qualidade assistencial para as pessoas
infetadas pelo VIH/SIDA “O médico da Unidade de Tratamento de VIH é o responsável do processo assistencial e, nessa qualidade, deve identificar problemas e oportunidades de melhoria da assistência para o seu doente, mesmo que a origem dos problemas não tenha origem na própria
unidade”.
É neste contexto, que o Núcleo de Estudos VIH da SPMI decidiu organizar este ciclo de reuniões,
alargado a todos os profissionais de saúde e elementos das organizações de base comunitária, que
contribuem de diversos modos e em diversos lugares para este fim comum.
A sexta e última reunião deste ciclo é dedicada à patologia neoplásica no doente com infeção VIH.
Serão focadas algumas das neoplasias mais frequentes nesta população, cuja prevalência de co-infeções virais, a par de outros fatores de risco, merece a nossa atenção para rastreio e referenciação
precoces.
Esperamos que os temas propostos sejam atrativos e úteis a todos os participantes.
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6ª Reunião – Doença Neoplásica
Programa Científico
09.00h

Abertura do Secretariado

09.30 | 10.00h

Sessão de Abertura
Coordenadora da Consulta Medicina/Imunodeficiência CHULC
Presidente do NEDVIH da SPMI
Director Clínico do CHULC
Responsável da Especialidade de Medicina Interna do CHULC
Coordenador da Unidade Funcional do VIH/SIDA do CHULC
Presidente do Conselho Clínico e de Saúde do ACES
Lisboa Central

10.00 | 11.00h

1ª Mesa-Redonda
Moderadoras: Dra. Umbelina Caixas
e Dra. Ana Gonçalves (CHULC)
Vírus do Papiloma Humano e Carcinoma Anal
Dra. Cátia Caldas e Dra. Rosa Coelho (CHUSJ)

11.00 | 11.15h

Intervalo para café
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11.15 | 12.00h

2ª Mesa-Redonda

Moderadores: Dra. Teresa Fevereiro e Dr. Filipe Calinas (CHULC)

Vírus de Hepatites e Carcinoma Hepatocelular
Dr. Vasco Ribeiro (CHULC)

12.00 | 12.45h

3ª Mesa-Redonda
Moderadoras: Dra. Fátima Lampreia
e Dra. Aida Botelho (CHULC)
Linfomas de Hodgkin e não-Hodgkin
Dra. Margarida Fevereiro (CHULC)

12.45 | 13.00h

Sessão de Encerramento
Dra. Isabel Germano (CHULC) – Coordenadora da Consulta
Medicina/Imunodeficiência
Dr. José Vera – Presidente do NEDVIH da SPMI

13.30h

Almoço
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