
Em nome dos Comitês Central e Científico, gostaríamos de apresentar-lhe o 
Congresso HIV e Hepatite nas Américas. É um prazer para nós ter este 
Congresso com um foco regional único que evoluiu, a partir de 2013, do 
Congresso de HIV de Glasgow. O Congresso de 2019 será realizado de 4 a 6 de 
abril de 2019. 

Nosso principal objetivo ao constituir esse congresso foi reunir médicos e outros 
profissionais da saúde que atendem pacientes todos os dias, visando melhorar a 
prática clínica e a vida dos pacientes. Convidamos investigadores de toda a região 
da América Latina para o Congresso, a fim de compartilhar ideias e resultados, 
bem como promover a disseminação de pesquisas e criar oportunidades de 
networking. O Programa Científico do Congresso foi desenvolvido para fornecer 
informações sobre o estado da arte do HIV e da hepatite, bem como a 
oportunidade de discutir questões regionais e desafios no tratamento dos 
pacientes, com foco na saúde pública e nas agendas clínicas e de ciências 
básicas. Temos o prazer de trabalhar em colaboração com a Sociedade 
Internacional da AIDS (IAS) e com a Organização Pan-Americana da Saúde 
(OPAS), bem como com a Sociedade Antiviral Internacional-EUA (IAS-USA). 

O Programa Científico oferece uma seleção de sessões plenárias, mesas 
redondas e sessões interativas baseadas em estudos de cases. O tempo de 
discussão dentro das sessões, que tem se tornado cada vez mais valioso para os 
delegados à medida que o Congresso evolui, está alocado para garantir que as 
questões-chave na região sejam transmitidas e abordadas. A inclusão da agenda 
da hepatite neste programa de 3 dias foi considerada uma evolução importante em 
2015 e continua sendo parte do Programa Científico. As principais características 
do Congresso são os Pôsteres Científicos e a Área de Exposições, que oferecem 
excelentes oportunidades para reuniões entre colegas, discutir dados 
informalmente e abraçar a natureza deste Congresso. 

Com a intenção de continuar desenvolvendo o entusiasmo e o ímpeto já 
conquistados, incentivamos você a participar ativamente do Congresso e 
aproveitar ao máximo as discussões, o networking e outras oportunidades que 
puderem surgir. 
 

 


