
 

  

5ª feira, 21 junho 2018 27/04/2018 
08:15-09:15 Cursos Práticos  

 Sala Infante Sala D. Maria Sala D. Luís Sala Arrábida 
09:30-11:00 O novo protagonismo do 

Helicobacter pylori 
 

 

•Algoritmos terapêuticos na infecção 
por Helicobacter 
•Aplicabilidade clinica dos métodos 
não endoscópicos para identificação 
da infecção/erradicação 
•Gastrite, metaplasia e seguimento 
endoscópico: o que está por fazer 
•Para quando e como se propõe o 
rastreio do cancro gástrico em 
Portugal? 
•Discussão 

PÂNCREAS E VIAS BILIARES 
- Comunicações Orais  
 
  

IMAGENS EM 
GASTRENTEROLOGIA I 
 

 

11:00-11:30 Visita a Posters e Exposição Técnica 
11:30-13:00 SESSÃO PLENÁRIA  
13:00-13:30 SESSÃO DE ABERTURA 

13:30-15:00 

FLASH COMMUNICATION 
Food for thought: the next big thing in Hep C 

 
ALMOÇO 

 

15:00-16:30 Imagem na DII: perspectivas 
actuais e futuras 
 
 

•Papel da endoscopia no 
acompanhamento do doente com DII 
•Papel da radiologia no 
acompanhamento do doente com DII 
•Drenagem de colecções : acesso 
percutâneo ou por EUS? 
•Papel da ecografia na colite ulcerosa 
•The role of confocal 
endomicroscopy 
•Discussão 

Controvérsias na Pancreatologia 
moderna 
 
 

•Drenagem endoscópica de 
colecções pancreáticas 
•Guidelines sobre Lesões Císticas: 
uteis para adoptar ou adaptar? 
•O tempo ideal da Cirurgia nas lesões 
císticas: quando actuar ou protelar? 
•Sphincter of Oddi: in acute 
pancreatitis: investigation and 
effectiveness of treatment 
•Discussão 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA I 
- Comunicações Orais  
 
 

 

 

16:30-17:00 Visita a Posters e Exposição Técnica 
17:00-18:30 Microbiota Intestinal 

 

 

•Fecal Microbiota Transplatation in 
clinical practice 
•Aplicabilidade e utilidade na Doença 
Inflamatória do Intestino 
•Treatment of C difficile Infection 
with Fecal Transplant 
•Protocolo de transplante 
•Microbial dysbiosis in gastric cancer 
•Discussão 

TUBO DIGESTIVO I 
- Comunicações Orais  

 

FÍGADO I 
- Comunicações Orais  
 

 

18:45 ASSEMBLEIA-GERAL DA SPG    



 

  

6ª feira, 22 junho 2018 27/04/2018 
08:15-09:15 Cursos Práticos 

 Sala Infante Sala D. Maria Sala D. Luís Sala Arrábida 
09:30-11:00 Decisões terapêuticas na DII 

 

 

•Alvos terapêuticos na DII: 
cicatrização da mucosa, remissão 
histológica, cicatrização transmural? 
•Particularidades da DII no doente 
oncológico 
•New Kids on the block: JAK pathway 
• Stem cells in perianal fistula in 
Crohn’s disease 
• The role of anti-integrins and 
inhibitors of IL-12-IL 23 
•Discussão 

Cancro do Pâncreas 
 

 

•Terapêutica endoscópica da dor 
•Exossomas são uma alternativa 
terapêutica para o cancro do 
pâncreas – a caminho da clínica 
•Estratégias para o diagnóstico 
precoce do cancro do pâncreas 
•Late onset diabetes- a red flag for 
pancreatic cancer 
• EchoTip Ultra Fiducial Needle: a 
new tool in ecoendoscopy 
•Discussão 

O Interno e o Especialista de 
Gastrenterologia: Presente e 
Futuro 
 
 

•Expectativas do Interno na 
Formação Especifica  
•O que é um currículo equilibrado 
para o Exame de Especialidade? 
•Depois do Exame, o que vai ser de 
mim? 
•Clinical Ethical challenges for the 
Gastroenterologists 
•Avoiding Burnout: finding balance 
between work and everything else 
•Discussão 

 

11:00-11:30 Visita a Posters e Exposição Técnica 

11:30-13:00 Optimização da colonoscopia de 
rastreio 
 

 

•Quality indicators/ performance 
measures 
•Preparação intestinal – como 
optimizar? 
•A colonoscopia (tecnicamente) 
difícil – dicas, truques e...treino 
•Novas tecnologias para incremento 
da taxa de detecção de adenomas 
•Is the perfect bowel prep coming to 
town? 
•Discussão 

Patologia biliar: dilemas e novas 
opções 
 

 

•Estenoses Biliares Indeterminadas: 
como optimizar o diagnóstico? 
•Coledocolitiase complexa e 
utilidade da colangioscopia 
•Novos biomarcadores biliares 
•O permanente desafio diagnóstico e 
terapêutico do colangiocarcinoma 
•Discussão 

CASOS CLÍNICOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

13:00-14:30 FLASH COMMUNICATION (30’)   ALMOÇO 

14:30-16:00 TUBO DIGESTIVO II 
- Comunicações Orais  

 

Diarreia crónica: abordagem 
diagnóstica e terapêutica 
 

 

•Position and role of capsule 
endoscopy in chronic diarrhea 
•Causas infeciosas – quando e que 
agentes investigar? 
•Há papel para os probióticos? 
•Síndrome do Intestino Curto: 
inovação terapêutica 
•Discussão 

Gastrenterologia e o doente 
bariátrico 
 

 

•Síndrome metabólica, NAFLD e 
NASH: a dimensão do problema 
•A endoscopia pré intervenção e a 
anatomia esperada pós cirurgia 
•Qual o lugar das abordagens 
endoscópicas terapêuticas? 
•Papel da endoscopia na resolução 
das complicações cirúrgicas 
•Over Stitch suturing system 
•Discussão 

 

16:00-16:30 Visita a Posters e Exposição Técnica 

16:30-18:00 IMAGENS EM 
GASTRENTEROLOGIA II 
 

Actualizações em cirrose 
hepática 
 

 

•Quando e como hipocoagular o 
doente cirrótico com trombose 
portal? 
•O cirrótico com indicação cirúrgica: 
controvérsias e decisões 
•Antibioterapia: decisões específicas 
num largo espectro de oportunidades 
•Compreender e tratar a anemia 
num cirrótico 
•A designar 
•Discussão 

Novidades na 
Neurogastrenterologia: da 
Dismotilidade Esofago-Gástrica 
ao Intestino Irritável 
 

 

•Caracterização e classificações 
•O novo olhar diagnóstico sobre 
Doença de Refluxo 
•Tratamento endoscópico: POEM, 
miotomia pilórica 
•Síndrome do Intestino Irritável: 
tudo o que deve saber sobre 
terapêutica 
•Discussão 

 

18:15 ASSEMBLEIA-GERAL DA SPED    



 

 

Sábado, 23 junho 2018 27/04/201816/02 
08:15-09:15 Assembleias Gerais (GRUPUGE, GEPID, NMD, CPP e SEEP) 

 Sala Infante Sala D. Maria Sala D. Luís  
09:30-11:00 Distúrbios do Pavimento Pélvico 

 
 

•Síndromes clínicas dos distúrbios 
evacuatórios 
•Ecografia endoanal e perineal 
•Estudos funcionais 
•Perspetiva da terapêutica da 
disfunção do pavimento pélvico 
•Discussão 
 

IMAGENS EM 
GASTRENTEROLOGIA III 
 

Evolução terapêutica na 
Hepatologia 
 
 

•O que vai mudar, com as guidelines 
da EASL, na CBP? 
•Como abordar resistências ao 
tratamento da hepatite C no cenário 
actual? 
•O que vem de novo para a 
terapêutica da hepatite B? 
•Há lugar para tratamento 
individualizado na hepatite C? 
•a designar 
•Discussão 

 

11:00-11:30 Visita a Posters e Exposição Técnica 
11:30-13:00 ENDOSCOPIA DIGESTIVA II 

- Comunicações Orais  
 

FÍGADO II 
- Comunicações Orais  
 

TUBO DIGESTIVO III 
- Comunicações Orais  
 
 

 

13:00 CONFERÊNCIA: RASTREIO DO 
CANCRO COLORECTAL EM 2018 
 
SESSÃO DE ENCERRAMENTO 
Entrega de Prémios 

   


