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2º CURSO DE ABORDAGEM DO DOENTE VIH NA URGÊNCIA 

INTRODUÇÃO 

Desde os seus primórdios que o VIH sofreu várias mudanças. Hoje, cada vez é mais 

frequente a vinda destes doentes aos Serviços de Urgência e um desafio para o jovem 

internista. Face às especificidades deste tipo de doentes, surgiu a necessidade de um curso 

desta natureza, que de uma maneira muito prática e objectiva permite rever os principais 

aspectos relacionados com esta entidade clínica. Esta segunda edição apresenta uma revisão 

do programa, com algumas novidades que esperamos que sejam do agrado dos formandos. 

CONTACTOS ÚTEIS 

• Inscrição através de plataforma criada para o efeito, quer será apenas validada com 

a submissão de um caso clínico que já pode ter sido apresentado pelo próprio ou 

por outro. 

• Dúvidas através de ricardofernandes2001@hotmail.com OU cristina@spmi.pt. 

 

INFORMAÇÕES ÚTEIS 

Data de entrega dos casos clínicos a 19 de Março de 2017, até às 23h59m. Podem ser casos já 

previamente apresentados, mas que o formando ache de particular relevo e com potencial para 

uma boa discussão. Serão escolhidos de entre os casos clínicos enviados, os 2 mais adequados 

a disscussão, com envio posterior de template para apresentação, que não deve exceder os 10 

slides (incluindo o da capa e outro com a bibliografia). O melhor caso clínico apresentado tem 

direito a uma inscrição nas jornadas do VIH.  

 

OBJECTIVOS DA FORMAÇÃO 

• GERAIS 

 Abordar o doente VIH de uma forma holística e sistemática no SU 

 

• ESPECÍFICOS 

 Reconhecer a fisiopatologia da infecção VIH 

 Conhecer as principais classes farmacológicas no tratamento do doente VIH 

 Saber as principais manifestações da infecção VIH, por órgão e sistema 

 Reconhecer as principais infecções oportunistas e o seu tratamento 

 Reconhecer a importância das profilaxias pré e pós-ocupacionais 

 Reconhecer a abordagem inicial e objectivos de seguimento do doente VIH em 

ambulatório. 

LOCAL 

Hotel MH Peniche - Avenida Monsenhor Manuel Bastos 2520-206 Peniche - Portugal T (+351) 

262 780 500. (Atenção: as reservas são feitas pelo mail cristina@spmi.pt) 

 

VALOR DA INSCRIÇÃO NO CURSO 

• 100 euros apenas com inscrição e material de apoio 

• 150 euros com inscrição e alojamento 
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2º CURSO DE ABORDAGEM DO DOENTE VIH NA URGÊNCIA 

 

PROGRAMA 

DIA 1 

08ho0m –  Abertura do secretariado e distribuição do material de apoio. 

8h30m-8h45m – Sessão de Boas Vindas (Dr. Ricardo Fernandes | Dr. Telo Faria) 

8h45m-09h30m – VIH revistado – o agente e a doença (Dr. Telo Faria) 

09h30m-10h00m – Infecção Aguda pelo VIH e testes de diagnóstico (Dra. Domitília Faria) 

10h00m-10h45m – VIH – quando suspeitar, como comunicar e como orientar (Dra. Teresa 

Fevereiro) 

10h45m-11h00m -  COFFEE BREAK 

11h00-11h45m – Entre TARV e profilaxias…(Dra. Inês Vaz Pinto) 

11h45m-12h30m – VIH sinais e sintomas I  – Febre e Adenopatias (Dra. Domitília Faria) 

12h30m-13h15m – VIH sinais e sintomas II – Queixas respiratórias (Dra. Andreia Seixas) 

13h15m- 14h15m – ALMOÇO 

14h15m- 15h00m – VIH sinais e sintomas III – Queixas gastrointestinais e 

hepatobiliopancreáticas ( Dra. Luísa Azevedo) 

15h00-15h45m – VIH, sinais e sintomas IV – Queixas neurológicas (Dra. Luísa Azevedo) 

15h45m-16h30m – VIH, sinais e sintomas V – Queixas cutâneas (Dra. Ana Paula Brito) 

16h30m-16h45m – COFFEE BREAK 

16h45m-17h45m – Gestão do doente VIH crónico e comorbilidades associadas ao VIH  (Dra. 

Margarida Mota) 

17h45-18h30m - Os especialistas explicam o VIH…Casos Clínicos Práticos (Dra. Margarida 

Mota) 

18h30m- 18h40m – Encerramento do 1º dia. Resumo do dia. Avaliação do dia. 

20h00m – Jantar. 
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2º CURSO DE ABORDAGEM DO DOENTE VIH NA URGÊNCIA 

DIA 2 

8h30m – ABERTURA DO SECRETARIADO 

9h00m – 09h45m – Profilaxias pré e pós-exposição (Dr.Ricardo Fernandes /Fátima Leal Seabra) 

9h45m – 10h30m – VIH e Cuidados Paliativos no SU (Dr. Ricardo Fernandes) 

10h30m-10h45m – COFFEE-BREAK 

10h45m-11h45m – Questões éticas e VIH (Dr. Pedro Silvério Marques) 

11h45-13h00m – Workshop  - Comunicação Más Notícias na Doença VIH – Dra. Fátima Leal 

Seabra) 

13h00-14h00m – ALMOÇO 

14H00m – 14h45m – Doença VIH em Grupos Particulares – O doente geriátrico (Dra. Rafaela 

Veríssimo)  

14h45m-15h30m - Os internos explicam o VIH (apresentação de casos clínicos) 

15h30m-16h00m – COFFEE BREAK  

16h00m-16h30m – Exame Final (escolha múltipla) 

16h30-16h40mm – Avaliação do curso | Encerramento do curso  


