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É hoje bem reconhecido que os factores ambientais, nomeadamente
nutricionais, influenciam decisivamente a composição do microbioma
intestinal e o risco relativo de numerosas doenças. Numerosa e sólida
investigação experimental e clínica, vem confirmando que a composição
e equilíbrio do microbioma modifica o risco e ajuda a tratar a Doença de
Crohn. Não há ainda recomendações formais sobre regras alimentares
prolongadas para o tratamento desta doença mas a evidência acumulada
não deve ser ignorada pelos profissionais que mais se interessam no seu
diagnóstico e tratamento.
No dia 8 de Março teremos a felicidade de poder reunir no Porto três
excelentes investigadores que concordaram em partilhar os resultados do
seu trabalho experimental e clínico com resultados muito importantes.
Seguramente ouviremos, cada vez mais, falar da componente nutricional
e será um prazer receber todos os colegas interessados em ouvir e discutir
estas investigações a partir dos seus autores.
Por isso, em nome da Unidade de Gastrenterologia Pediátrica do Centro
Hospitalar S. João, do Porto, tenho o enorme prazer e honra em convidálos a participar nesta sessão de elevado nível científico.
A Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia Pediátrica e o Grupo
de Estudos de Doença Inflamatória Intestinal honram-nos com o
reconhecimento do interesse científico e deram o seu patrocínio à
iniciativa.
Agradecemos também o apoio do Nestlé Nutrition Institute que, de
forma eticamente irrepreensível, concordou em colaborar connosco para
a concretização do evento.
A participação na reunião (dia 8 de Março às 16h, no Centro de Cultura
e Congressos da Ordem dos Médicos no Porto) será gratuita, mas deverá
ser precedida de inscrição
Jorge Amil Dias, em nome da Comissão Organizadora
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