PROGRAMA

23 & 24 de Junho 2017
16H00-16H15 – Apresentação do curso. (Kamal Mansinho, Susana Peres)
16H15-16H45 – Modelo de consulta CRINI – experiência do Serviço de Doenças Infecciosas Centro
Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE (Susana Peres, Joana Silva, Pedro Brogueira)
MÓDULO I – TERAPÊUTICA IMUNOSSUPRESSORA E IMUNOMODULADORA EM CONTEXTO DE DOENÇA
INFLAMATÓRIA CRÓNICA, AUTO-IMUNE E DESMIELINIZANTE (Moderação: Nuno Riso, Isabel Antunes,
grupo médico da consulta CRINI)
16H45-17H30 – Mecanismos imunopatogénicos em patologia auto-imune: quais são os alvos? (Sandra
Falcão)
17H30-18H00 – Intervalo
18H00-18H45 – Terapêutica imunomoduladora: classificação e mecanismos de acção. Consumo
hospitalar. (João Rijo)
18H45-19H30 – Infecções. (Cândida Abreu)
---------------09h00-09h45 – Rastreio e tratamento de TB latente: dúvidas e controvérsias. (Raquel Duarte)
09H45-10H30 – Rastreio e abordagem de hepatites víricas. (Nuno Luís)
10H30-11H00 – Intervalo
11H00-11H45 – Prevenção de doença por vírus citomegálico e Pneumocystis jiroveci. (Isabel Aldir)
11H45-12H30 – Patologia pulmonar no doente medicado com biológico. (Sara Castelo-Branco)
12h30-14H00 – Almoço
14H00-14H45 – Casos clínicos: aplicação de protocolo de profilaxia em doente com patologia autoimune e inflamatória crónica (Susana Peres, Virgínia Moneti) [Comentários: Sandra Falcão]
14H45-15H30 – Casos clínicos: aplicação de protocolo de profilaxia em doente com patologia
neurológica (Susana Peres, Virgínia Moneti)
15H30-16H15 – Casos clínicos: aplicação de protocolo de profilaxia em doente com patologia
gastrenterológica (Susana Peres, Virgínia Moneti)
16H15-16H45 – Intervalo

16H45-17H30 – Casos clínicos: aplicação de protocolo de profilaxia em doente com patologia
nefrológica (Susana Peres, Virginia Moneti)[Comentários: Patrícia Branco]
17H30-18H15 – Casos clínicos: Aplicação de protocolo de profilaxia em doente com patologia
dermatológica (Susana Peres, Virginia Moneti) [Comentários: Isabel Viana, Joao Sousa]
18H15-19H00 – Imunossupressão iatrogénica: pode ser medida? Estratificação de risco. (Carlos
Vasconcelos).

30 & 1 de Junho/Julho 2017
MÓDULO II – TERAPÊUTICA IMUNOSSUPRESSORA E IMUNOMODULADORA EM PATOLOGIA
ONCOLÓGICA (Moderação: Celina Afonso, Fernando Ventura, grupo médico da consulta CRINI)
16H30-17H15 – Tratamento de leucemias e linfomas de alto grau. (Aida Botelho de Sousa)
17H15-17H45 – Intervalo
17H45-18H30 – Tratamento de neoplasias hematológicas crónicas – novo espectro de infecções. (Celina
Afonso)
18H30-19H15 – Tratamento de tumores de órgão sólido: diferentes tumores/diferentes protocolos
terapêuticos/diferente risco de infecção. (Débora Cardoso)
----------------09H00-09H45 – Neutropenia febril. (Karen Pereira)
09h45-10h30 – Infeções nosocomiais por bactérias resistentes no doente oncológico. (João Alves,
Susana Peres)
10H30-11H00 – Intervalo
11H00-11H45 – infecções fúngicas invasivas no doente oncológico. (Tiago Marques)
11H45-12H30 – Doente oncológico – nem tudo o que é febre é infecção. (Ana Lebre)
12H30-13H15 – Métodos de diagnóstico de infecções fúngicas oportunistas no doente oncológico.
(Cristina Toscano)
13H15-14H30 – Almoço
14H30-15H15 – Profilaxia antimicrobiana no doente com leucemias agudas e linfomas de alto grau.
(Albertina Nunes)
15H15-16H00 – Rastreios, imunizações e profilaxia antimicrobiana no doente com neoplasias
hematológicas crónicas e tumores de orgão sólido: aspectos gerais e particularidades. (Pedro Brogueira)
16H00-16H30 – Intervalo

16H30-17H00 – Rastreio e tratamento de TB latente no doente oncológico: consensos. (João Torres)
17H00-17H30 – Quimioprofilaxias e imunizações no doente proposto para transplante de medula: o
antes e o depois. (Sara Grazina)
17H30-18H00 – Recomendações gerais ao doente oncológico e ensino ao doente neutropenico. (Susana
Barbosa)

7 & 8 de Julho 2017
MÓDULO III – TERAPÊUTICA IMUNOSSUPRESSORA E IMUNOMODULADORA EM TRANSPLANTAÇÃO
(Moderação: André Weigert, grupo médico da consulta CRINI) (dia 7 de Julho)
(Moderação: Fernando Borges, grupo médico da consulta CRINI) (dia 8 de Julho)
16H30-17H15 – Transplante cardíaco e fases da imunossupressão. (Maria José Rebocho)
17H15-17H45 – Intervalo
17H45-18H30 – Transplante hepático e fases da imunossupressão. (Élia Mateus)
18H30-19H15 – Transplante renal e fases da imunossupressão. (André Weigert)
----------------09H00-09H45 – Infecções no doentes transplantado de órgão sólido. (Teresa Baptista)
09h45-10h30 – Parasitoses endémicas no doentes transplantado. (Jaime Nina)
10H30-11H00 – Intervalo
11H00-11H45 – Transplante de órgão sólido: protocolos de profilaxia e acompanhamento – aspetos
gerais. (Joana Silva)
11H45-12H30 – Transplante hepático na era das infecções víricas controladas. (Dulce Alfaiate)
12H30-13H15 – Prevenção de doença por vírus citomegálico. (Ana Cláudia Miranda)
13H15-14H30 – Almoço
14H30-15H00 – Rastreio e tratamento de TB latente no doente transplantado: consensos. (João Torres)
15H00-15H45 – Vigilância de infecção por vírus BK no transplantado renal. (Rita Birne)
15H45-16H15 – Intervalo

MÓDULO IV – TERAPÊUTICA IMUNOSSUPRESSORA E IMUNOMODULADORA - SITUAÇÕES ESPECIAIS
(Moderação: Carlos Araújo, grupo médico da consulta CRINI)
16H15-17H00 – Imunossupressão/imunomodulação iatrogénica: implicações nos métodos de
diagnóstico de infecções oportunistas. (Esmeralda Neves)
17H00-17H45 – Terapêutica imunossupressora e imunomoduladora no doente com infecção por VIH.
(João Alves)
17H45-18H30 – O viajante imunodeprimido. (Cláudia Silva)
18H30-19H00 – Encerramento do curso. (Kamal Mansinho, Susana Peres)
19H00-20H00 – Avaliação.

