
Curso Online Interativo de Atualização em Gastrenterologia para 
Médicos de Medicina Geral e Familiar 

Domingo, 18 de Abril 2021| 10h00-12h30

Apoio: Alfasigma

Formadores 

Dra. Helena Vasconcelos 
Gastrenterologista

Diretora do Serviço de Gastrenterologia
Hospital de Santo André- Leiria 

Apresentação e discussão de casos clínicos interativos.

Metodologia 

Programa

Microbiota intestinal, um novo alvo terapêutico
Profª Drª Marília Cravo

 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.
 Microbiota intestinal e COVID-19

Coordenação Científica

António Pedro Machado

Profª Dra. Marília Cravo 
Gastrenterologista

Diretora do Serviço de Gastrenterologia
Hospital da Luz-Lisboa

Dr. José Pedro Rodrigues 
Gastrenterologista

Centro de Hospitalar Lisboa Ocidental

Doença do refluxo gastroesofágico (DRGE)
Dr José Pedro Rodrigues

 DRGE neonatal.
 DRGE refratária.
 A importância dos sintomas atípicos.
 Controvérsias sobre a utilização de inibidores da bomba de protões.
 O que fazer quando é preciso suspender a terapêutica antiácida?
 Consensos sobre a erradicação do Helicobacter pylori.
 Doença do Refluxo Gastroesofágico e COVID-19



Teste final facultativo

Coordenação Científica

António Pedro Machado

Doença inflamatória do intestino ( DII )
Drª 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.
 Doença Inflamatória do Intestino e COVID-19

Diverticulose e doença diverticular do cólon
Drª 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.
 Doença Diverticular e COVID-19

Nas 24h a seguir ao Curso será enviado teste de escolha múltipla a todos os 

participantes no Curso. 

Para quem obtiver classificação acima dos 60% o Diploma mencionará que se submeteu 

ao teste de avaliação e foi aprovado.

Distúrbios funcionais do intestino
Dr José Pedro Rodrigues

 Obstipação funcional.
 Diarreia funcional.
 Síndrome do intestino irritável.
 Diagnóstico diferencial – aplicação de critérios de diagnóstico na prática clínica.
 Disturbios funcionais do Intestino e COVID-19


