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Training Workshop da Organização Mundial de Saúde 

Abraço promove formação para a prevenção e tratamento do VIH  

De 24 a 26 junho, a ABRAÇO vai organizar um Workshop da Organização Mundial de Saúde com o 

mote: “Estratégias inovadoras de prevenção e tratamento do VIH para populações-chave e prioritárias: 

implementação e avaliação”.  

A formação, que terá lugar nas instalações do Infarmed, em Lisboa, destina-se, sobretudo, a médicos 

e profissionais de saúde que atuem nesta área.  

O objetivo deste curso passa por fornecer aos participantes orientações práticas sobre como projetar, 

implementar e avaliar intervenções a par do processo contínuo de tratamento do VIH. O workshop 

abordará especificamente intervenções voltadas para homens que fazem sexo com homens (HSH) e 

populações migrantes. 

Pretende-se, ilustrar abordagens inovadoras e eficazes para o rastreio do VIH, incluindo a notificação 

de parceiros e o auto-teste, rever o uso da PrEP para pessoas em risco, destacar as melhores práticas 

para assegurar e medir a ligação aos serviços de tratamento e cuidados de saúde. Definir estratégias 

para identificar indivíduos com infeção por VIH recém-diagnosticados que não estejam envolvidos em 

tratamentos e encaminhá-los para serviços clínicos.  

O workshop lecionado pelo Professor George W. Rutherfod, da Universidade da Califórnia, e pela 

Professora Ivana Bozicevic, da Universidade de Zagreb, será dividido em componentes teórica e prática 

e terá uma lotação máxima de 40 pessoas. Contará também com a presença da Diretora do Programa 

Nacional para a infeção VIH/SIDA, Dra. Isabel Aldir. 

O custo por inscrição é de 550 euros (incluindo refeições e material de curso) e poderá ser feita 

através do seguinte formulário:  

https://docs.google.com/forms/d/1mxevFXm6P-tCDrs4vDqwvPnFVzkJySr_bHC_bnSXp34/edit 

A Abraço é uma instituição, não-governamental, que trabalha para prevenir a transmissão do VIH em 

Portugal, e melhorar a qualidade de vida das pessoas com a infeção pelo VIH. Operando na prevenção, 

no aconselhamento, rastreio e prestação de apoio social. 

Para mais informações, por favor contactar: 

Rita Magalhães – ritamagalhaes@articleland.pt – 91 921 46 00 
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