2º Curso prático de atualização em Gastrenterologia
Palácio de Congressos do Algarve, Herdade dos Salgados-Albufeira
5ª feira, 11 de Abril de 2019
Apoio: Alfasigma
Formadores:
Drª Helena Vasconcelos
Drª Teresa Freitas
Profª Doutora Conceição Calhau
Carga horária: 4h (09h00-13h00)
Metodologia:
Apresentação e discussão de casos clínicos interativos com recurso a sistema de televoter.
Material de apoio:
No início do curso será fornecido material de apoio científico que ajudará a consolidar os objetivos
programáticos.
Objetivos programáticos:
No final do curso, os participantes deverão conhecer as principais atualizações no que diz respeito ao
diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos doentes com patologia digestiva das áreas específicas
visadas na formação.
Conteúdos Programáticos:
09h00 - 09h40
Doença do refluxo gastroesofágico (DRGE)
Dr.ª Teresa Freitas

DRGE não erosiva.
DRGE refratária.
A importância dos sintomas atípicos.
Controvérsias sobre a utilização de inibidores da bomba de protões.

Take home messages
09h40 - 10h20
Doença inflamatória do intestino (DII)
Dr.ª Helena Vasconcelos

Diferenças na abordagem diagnóstica e terapêutica da doença de Crohn e da colite ulcerosa.
Seguimento de um doente com DII. O papel da clínica, do laboratório e dos métodos de imagem.
Comorbilidades no doente com DII.
Normas de orientação clínica.

Take home messages

10h20 - 11h00
Distúrbios funcionais do intestino
Dr.ª Teresa Freitas

Obstipação funcional.
Diarreia funcional.
Síndrome do intestino irritável.
Diagnóstico diferencial – aplicação de critérios de diagnóstico na prática clínica

Take home messages
11h00 - 11h30: Coffee break
11h30 - 12h00
Diverticulose e doença diverticular do cólon
Dr.ª Helena Vasconcelos

Diagnóstico e classificação.
Doença diverticular sintomática não complicada – dificuldades no diagnóstico diferencial com distúrbios
funcionais.
Abordagem clínica da diverticulose e da doença diverticular.
Diverticulite: diagnóstico e tratamento e prevenção da recorrência.

Take home messages
12h00 - 12h30
Microbiota intestinal, um novo alvo terapêutico
Prof.ª Doutora Conceição Calhau

Microbiota intestinal - O que é?
Importância da microbiota intestinal na saúde humana e em particular na saúde digestiva
Eubiose e Disbiose – Fatores que interferem com o equilíbrio da microbiota intestinal.
Modulação da microbiota na prevenção e tratamento de patologias digestivas.

Take home messages.
12h30 - 13h00: Teste final (facultativo)

