
Programa 
 10 de maio de 2014  

 

8.30 Abertura do secretariado 

9.00 Diagnóstico de doença celíaca: boas práticas e novas guidelines  
da ESPGHAN

 EunicE TrindadE
 Moderadora: Inês Pó

9.30 Conferência 
Time of gluten introduction in at-risk infants and onset of celiac  
disease:  Do we have an answer yet?

 alEssio Fasano
 Moderador: LeoPoLdo Matos 

10.30 Coffee break / Intervalo sem glúten 
 

11.00 Doença celíaca: reduzir o hiato entre prevalência e incidência
 Dermatologia: arTur sousa BasTo
 CuiDaDos De saúDe primários: Virgílio gomEs
 Moderador: Jorge aMIL

12.00 Doença celíaca em Portugal 
 HEnEdina anTunEs
 Moderadora: MarIa FerreIra

 

13.00 Almoço sem glúten 
 

14.30 Associação Portuguesa de Celíacos: informar para os direitos
 PrEsidEnTE da associação PorTuguEsa dE cElíacos
 Moderadora: aLMerInda PereIra

15.00 Conferência
 Future trends in research in celiac disease: news in epidemiology, 

diagnosis and management
 alEssio Fasano
 Moderador: Fernando PereIra

15.40 Casos clínicos / trabalhos de investigação
 Moderadores:  FILIPa neIva e Jean-PIerre gonçaLves

16.30 Rastreio em grupos de risco
 raquEl gonçalVEs
 Moderadora: ana IsabeL LoPes

17.00 “Take home messages”
 ricardo FErrEira
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LocaL
colunaTa do Bom JEsus, Braga 

 

orgaNiZaÇÃo

HEnEdina anTunEs 
(presiDente)

comissÃo orgaNiZadora 

HEnEdina anTunEs 
FiliPa nEiVa

JEan-PiErrE gonçalVEs
Emília riBEiro 

comissÃo cieNtífica 

almErinda PErEira
anTonio guErra

JorgE corrEia PinTo
PiEdadE sandE lEmos

raquEl gonçalVEs

secretariado 
 

TransalPino - ViagEns E Turismo 
a/c pedro areias ou sofia santos

tel: 21 843 64 40
Fax: 21 846 42 35

2reuniao.doenca.celiaca@transalpino-viagens.pt



PaLestraNtes

alEssio Fasano
Chief of Pediatric gastroenterology and nutrition 
Massgeneral Hospital for Children and director 
of the Center for Celiac research, boston, eUa

arTur sousa BasTo
braga

EunicE TrindadE
Unidade de gastrenterologia Pediátrica, HsJ e 
Hospital Cuf, Porto

HEnEdina anTunEs
Coordenadora da Unidade de gastrenterologia, 
Hepatologia e nutrição Pediátrica, Hospital de 
braga

PrEsidEnTE da associação PorTu-
guEsa dE cElíacos

raquEl gonçalVEs
diretora do serviço de gastrenterologia, Hospital 
de braga

ricardo FErrEira
Coordenador da Unidade de gastrenterologia, 
Hospital Pediátrico de Coimbra

Vírgilio gomEs
director do Internato Médico de MgF elísio de 
Moura (aces Cávado I, II e III)

moderadores

almErinda PErEira
directora do serviço de Pediatria, Hospital de 
braga

ana isaBEl loPEs
Coordenadora da Unidade de gastrenterologia 
Pediátrica, Hospital santa Maria, Lisboa

FErnando PErEira
Presidente da sociedade de gastrenterologia, 
Hepatologia e nutrição Pediátrica e director do 
serviço de gastrenterologia Pediátrica do Centro 
Hospitalar do Porto, Porto

FiliPa nEiVa
Unidade de gastrenterologia, Hepatologia e 
nutrição Pediátrica, Hospital de braga

JEan-PiErrE gonçalVEs
Unidade de gastrenterologia, Hepatologia e 
nutrição Pediátrica, Hospital de braga

JorgE amil
Coordenador da Unidade de gastrenterologia 
Pediátrica, HsJ, Porto

inês Pó
Unidade de gastrenterologia Pediátrica, Hospital 
dona estefânia, Lisboa

lEoPoldo maTos
Presidente da sociedade Portuguesa de gas-
trenterologia e diretor Clínico do Hospital dos 
Lusíadas, Lisboa

maria FErrEira
Consulta de gastrenterologia Pediátrica,
Hospital garcia da orta, Lisboa

patroCínio CientíFiCo apoio instituCional 

iNscriÇÕes Na reUNiÃo

inscrição 
aTé 1 aBril: € 50

aPós 1 aBril: € 60

EsTE Valor inclui
pasta da reunião, refeições 

e programa cientifico

inscriçõEs aTraVés do Email 
2reuniao.doenca.celiaca@transalpino-viagens.pt
 

aPreseNtaÇÃo de traBaLHos 
oU casos cLíNicos

EnVio dE rEsumos (aBsTracTs) 
aTé ao dia 31 março dE 2014

(máx. 2500 caracteres) 

dEVErão sEr EnViados Para o Email
2reuniao.doenca.celiaca@transalpino-viagens.pt

Prémio dE € 100,00  
ao melhor trabalho apresentado

Para mais inFormaçõEs  
p.f. contacte o secretariado
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major sponsor

aLojameNto

 
Para rEsErVas, conTacTE

Transalpino - Viagens e Turismo, lda
sofia santos  

sofia.santos@transalpino-viagens.pt
 

HoTEl do TEmPlo ««««   /   HoTEl do ElEVador ««««   /   HoTEl do ParquE ««««
quarto single   € 59,00
quarto duplo   € 70,00

HoTEl do lago «««
quarto single   € 45,00
quarto duplo   € 51,00

Valores válidos para reservas efectuadas através do secretariado

preços p/ noite com pequeno-almoço buffet

preços p/ noite com pequeno-almoço


