
Escola da SPGP,  24 a 26 de Outubro de 2019  

  

9.30 - 10.30 Viagem pelo tubo digestivo  

Fisiopatologia da cólica do lactente: implicação terapêutica   

Diagnóstico e tratamento do Síndrome do Intestino Irritável   

Refluxo e doença de refluxo gastro-esofágico  

 

10.30 -11.00 Pausa para café  

11.00 -12.30 Doença Inflamatória Intestinal (DII)  

Quando suspeitar? Como diagnosticar?  Tratamento  

Infeções oportunistas na DII e protocolo ao diagnóstico  

Níveis de biológicos e anticorpos: um esquema prático  

 

12.30 – 13.00 Infeção por Helicobacter Pilory: quem e como tratar  

  

13.00 – 14.30 Almoço  

 

14.30 - 16.00 Enteropatias em doenças multisistêmicas  

Doença celíaca: novas guidelines 2019 da ESPGHAN  

Doença gastrointestinal eosinofílica: terapêutica e seguimento  

Enteropatia e imunodeficiência  

  

16.00 -17.00 Urgências em gastrenterologia pediátrica   

Hemorragia Digestiva  

Corpos Estranhos   

  

17.00 - 17.30 Pausa para café  

 17.30 – 18.30 Medicina da evidência 

 Gastrenterite aguda: pratica longe das guidelines do séc XX  

Obstipação  

 



25 de Outubro de 2019 

9.00 - 10.30 O que saber de alimentação na consulta  

Diversificação alimentar: pratica baseada na evidência  

Dietas restritivas  

Baby led weaning  

 

10.30 -11.00 Pausa para café  

  

11.00 -12.00 Nutrição entérica: o que temos?  

Dietas entéricas  

Suplementos  

 

12.00 – 12.30 Obesidade: estratégias de prevenção ao longo da vida 

 

12.30 - 14.00 Almoço  

 

14.00 -15.30 Nutrição Parenteral (NP) em Pediatria: como prescrever  

NP personalizada e standard - necessidades  

NP personalizada e standard por via periférica - casos práticos  

NP personalizada e standard por CVC - casos práticos  

 

15.30 - 17.00 Otimização nutricional em situações especiais  

Fibrose quística  

Doente cardíaco  

Paralisia cerebral  

 

17.00 - 17.30 Pausa para café  

  

 

 

 



 

26 de Outubro de 2019  

8.30 - 10.00 Consulta de hepatologia   

Elevação assintomática das transaminases   

Investigação na doença hepática 

Litíase vesicular com ou sem litíase da via biliar: cirurgia quando?  

 

10.00 – 11.00 Como actuar? 

Esteatose hepática e Doença de Wilson  

Doença hepática auto-imune 

 

11.00 -11.30 Pausa para café  

  

11.30 -13.00 Emergência no diagnóstico  

Insuficiência hepática aguda num hospital sem transplante: como atuar? 

Colestase neonatal  

Nódulos hepáticos  

 

13.00-13.30 Avaliação 

 

 

 

 


