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Em nome da Comissão Organizadora e da Comissão Científica, gostaríamos de informar-lhe sobre o 

VI Congresso HIV & Hepatites nas Américas. O congresso de 2018 será realizado na Cidade do 

México, de 19 a 21 de abril de 2018. Como das vezes anteriores, o bem-sucedido modelo do 

Congresso de Glasgow será mantido, porém focado em temas de importância regional. 

Nosso principal objetivo ao organizar esse congresso e reunir médicos e outros profissionais da 
saúde é contribuir para melhorar a prática clínica e a vida dos pacientes. Convidamos pesquisadores 
de toda a América Latina e do Caribe para compartilhar ideias e resultados, divulgar suas pesquisas e 
criar oportunidades de networking. 

O Programa Científico do congresso foi desenvolvido para fornecer informações atualizadas sobre 
HIV/AIDS e as hepatites, bem como criar oportunidades para discutir questões e desafios regionais 
no tratamento dos pacientes, com foco em saúde pública e em aspectos clínicos e de ciências 
básicas.  

Temos o prazer de trabalhar em colaboração com a Sociedade Internacional de AIDS (IAS), a 
Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), a Sociedade Internacional Antiviral – USA (IAS-USA) e 
o Grupo de Workshop Latino-Americano. A participação e as atividades desses grupos durante o 
congresso encontram-se detalhadas no Programa Científico. 
 
O Programa Científico incluirá sessões plenárias, mesas-redondas e sessões interativas baseadas em 
casos clínicos. Tempo para discussão nas sessões, algo que se tornou de grande valor para os 
participantes à medida que o congresso evoluiu, foi alocado para assegurar que as questões 
importantes para a região possam ser amplamente discutidas. Dois componentes importantes do 
congresso são os Posters e a Área de Exposição, que proporcionam excelentes oportunidades para 
conhecer colegas, discutir dados informalmente e desfrutar do ambiente do congresso. 
 

A fim de continuar a incrementar o entusiasmo e o sucesso já alcançados, incentivamos você a 

participar ativamente do congresso e a aproveitar ao máximo as discussões, o networking e outras 

oportunidades que se apresentarem. 


