
VIH
MÓDULO DO CURSO
PÓS GRADUADO EM

E ENVELHECIMENTO

VIH/SIDA 
OS NOSSOS 30 ANOS 
DE COMPROMISSO

Em meados da década de 80 a MSD começou a sua investigação 
clínica sobre VIH em resposta ao que percebeu ser uma potencial 
epidemia, os nossos cientistas estiveram entre os primeiros a 
descobrir e a desenvolver medicamentos para o tratamento de VIH. 

Hoje, está mais próximo um futuro em que a infeção por VIH seja 
curável, em parte, graças ao contributo da MSD. 

Permanecemos focados nas pessoas que vivem com VIH.
Permanecemos empenhados na inovação. 

É este o nosso compromisso!

Nos últimos 20 anos o desenvolvimento da prestação de cuidados de saúde às pessoas que vivem com VIH, 
nomeadamente pelos avanços da terapêutica, transformaram a infeção por VIH numa doença crónica, em que a 
maioria dos infetados tem > 50 anos de idade, tendo estes um incremento crescente das comorbilidades associa-
das ao envelhecimento.

Este novo paradigma é complexo, requer a intervenção multidisciplinar pela equipa de profissionais de saúde, a 
compreensão e adesão às mudanças do estilo de vida pelo doente, e a articulação da prestação de cuidados 
complementares de todos os intervenientes do sistema de saúde.

A reflexão sobre estes desafios e a partilha de boas práticas na gestão do doente com comorbilidades será o 
objetivo deste 5º Módulo integrado no Curso Pós-graduado em VIH e Envelhecimento.  

Estamos juntos neste desafio, 
esperamos contar com a sua participação.

O maior desafio desta era é o envelhecimento dos 
infetados com VIH e a gestão clínica das múltiplas 
comorbilidades.



16 MARÇO 2018
9.30 � 16.30

SALA ALMADA NEGREIROS, 
CENTRO CULTURAL DE BELÉM
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