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No período de 14 a 18 de Setembro de 2015 a Coordenação Estadual de DST, Aids e 

Hepatites Virais do Amazonas, vinculada a Fundação de Medicina Tropical – Dr Heitor 

Vieira Dourado, realizará em Manaus a ATUALIZAÇÃO DAS IST, AIDS E 

HEPATITES VIRAIS e a REUNIÃO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DE 

DST, AIDS E HEPATITES VIRAIS. O evento contará com a participação de 

profissionais de saúde (médicos, enfermeiros e farmacêuticos) e coordenadores de DST, 

Aids e Hepatites Virais, da capital e de mais 45 municípios do interior do estado.   

 

O objetivo do evento é atualizar os profissionais sobre os Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas (PCDT) em Infecções Sexualmente Transmissíveis, Aids e 

Hepatites Virais e outros documentos recentemente lançados pelo Ministério da Saúde, 

afim de garantir o melhor cuidado de saúde possível diante do contexto brasileiro e dos 

recursos disponíveis no Sistema Único de Saúde. Os PCDT são os documentos oficiais 

do SUS para estabelecer os critérios para o diagnóstico dessas doenças ou agravos à 

saúde; o tratamento preconizado incluindo os medicamentos e demais tecnologias 

apropriadas; as posologias recomendadas; os cuidados com a segurança dos doentes; os 

mecanismos de controle clínico; o acompanhamento e a verificação dos resultados 

terapêuticos a serem buscados pelos profissionais de saúde e gestores do SUS. 

 

Durante o evento a Coordenação Estadual de DST, Aids e Hepatites Virais, juntamente 

com os coordenadores municipais estará discutindo planos de trabalho para o 

desenvolvimento de ações coordenadas a fim de  reduzir a incidência de aids no estado, 

que atualmente apresenta dados aumentados quando comparados aos demais estados e 

ao Brasil. 

 

 A Coordenação Estadual de DST, Aids e Hepatites Virais já promoveu uma série de 

capacitações e ações locais, voltadas para servidores da saúde, da educação e de ONG 

com o intuito de fortalecer as estratégias de ações voltadas à melhoria da saúde da 

população, como a ampliação de diagnóstico para HIV, Sífilis e Hepatites B e C; 

ampliação da rede de atendimento; fortalecimento dos serviços de atendimento 

especializado;  ampliação do acesso ao diagnóstico para as populações-chave, dentre 

outras que já estão sendo implementadas no estado. 

 

O evento contará com a participação de palestrantes do Ministério da Saúde, como o 

Doutor João Paulo Toledo, Médico consultor da Coordenação de Assistência e 

Tratamento, do Departamento de DST/AIDS e Hepatites Virais – SVS/Ministério da 

Saúde, além de médicos, bioquímicos, enfermeiros de várias instituições locais, como 

Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Fundação de Medicina Tropical – Dr Heitor 

Vieira Dourado, Fundação Alfredo da Matta e SEMSA Manaus.  

 

 



SOBRE O CONTEÚDO DO CURSO 

 Manejo integral das Infecções Sexualmente Transmissíveis I e II 

 Apresentação do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para a Profilaxia 

Antirretroviral Pós-exposição de Risco à Infecção pelo HIV - PEP 

 Diagnóstico laboratorial da infecção pelo HIV 

 Apresentação do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para a Hepatite C e 

Coinfecções 

 Manejo Inicial do Paciente HIV Positivo 

 Profilaxia da Transmissão Vertical do HIV, Sífilis e Hepatite B 

 Vigilância epidemiológica: Aids, Gestante HIV positiva, Criança exposta ao HIV, 

Sífilis gestante, Sífilis Congênita e Hepatite B e C 

 

LOCAL DA REALIZAÇÃO 

 Hotel Express Vieiralves 

 Av. Rio Branco, S/N - Nossa Sra. das Gracas 

 Telefone: (92) 3303-9955 

 Manaus- Amazonas 

 

 


