Quinta-feira, 28 abril 2022
Thursday, April 28th 2022
08.00

COMUNICAÇÕES ORAIS I
Oral Abstracts presentations 1

09.30

Abertura
Opening Cerimony

10.00

Poster Overview

10.30

Coffee-break

11.00

Conferência I: Baveno VII: o que mudou e o que vai mudar
Conference 1: Baveno VII: what is new and what will change

11.30

Novas estratégias no CHC
New strategies for HCC

Neo-adjuvância e adjuvância no CHC. Estamos preparados para esta abordagem?
Neoadjuvant and adjuvant treatments in HCC – are we ready for the prime-time?

Monoterapia ou terepêutica combinada, que futuro?
Single vs combination therapy, where is the furure?
1ª linha 1st line
2ª linha 2nd line

12.30

Simpósio Satélite Satellite Symposium

13.15

Almoço

14.30

MAFLD, a doença que não está sozinha
MAFLD, the disease that doesn’t stand alone

Novos tratamentos na diabetes, que benefícios para o fígado?
New treatments for diabetes: which benefits for the liver?

Doença cardiovascular causa ou consequência, que implicações?
Cardiovascular disease: cause or consequence. Implications?

Ensaios clínicos na NASH, à procura do sucesso ou do insucesso?
Clinical trials in NASH: search for success or failure?

15.45

Conferência II: Sequenciação e monitorização da terapêutica na CBP
Conference 2: Therapeutic sequencing and monitoring response in PBC

16.30

Coffee-break

17.00

Controvérsias na Hepatite Autoimune
Controversial issues in autoimmune hepatitis

Hepatite autoimune no jovem e no idoso. Que diferenças?
Differences between the young and the elderly

Refractariedade no tratamento da hepatite auto-imune. Quando e como mudar?
Refractory autoimmune hepatitis: When and how to change

Prednisolona vs Budesonida na indução e manutenção do tratamento hepatite auto-imune
Prednisolone vs. Budesonide for induction and maintenance of remission in autoimmune hepatitis

18.00

Conferência Satélite Satellite Conference

Sexta-feira, 29 abril 2022
Friday, April 29th 2022
08.00

COMUNICAÇÕES ORAIS II
Oral Abstracts presentations 2

09.30

Conferência III: Avanços no diagnóstico e tratamento CCIH
Conference 3: Advances in the diagnosis and treatment of patients with intrahepatic cholangiocarcinoma

10.00

Coffee-break

10.30

Mesa Redonda: Update no tratamento das doenças vasculares do fígado
Round table: Update on the treatment of vascular diseases of the liver

Hipertensão portopulmonar, que implicações no transplante hepático?
Implications of portopulmonary hypertension in liver transplantation

Doença vascular portosinusoidal. Que novidades?
Novelties in porto-sinusoidal vascular disease

Trombose venosa porta não tumoral como prevenir e tratar
How to prevent and treat non-malignant portal vein thrombosis

12.15

Simpósio Satélite Satellite Symposium

13.15

Almoço

14.30

Mesa Redonda: Desafios do dia a dia
Round table: Day-to-day challenges

Cirurgia abdominal em doentes com hipertensão do portal - riscos e complicações
Abdominal surgery in patients with portal hypertension – risks and complications

Hiperferritinemia- como orientar quando o estudo inicial é negativo?
Hyperferritinemia – diagnostic approach after inconclusive initial evaluation

Quando parar os NUC’S num doente que não perdeu o AgHBs?
When to stop NUC therapy in the HBsAg positive patient

15.30

Conferência IV: Da hepatite não A/não B ao Nobel da Medicina: hepatite C, uma história de sucesso
Conference 4: From non-A, non-B to the Nobel Prize in Medicine: Hepatitis C, a success story

16.00

Coffee-break

16.30

Conferência V: A importância das redes sociais na prática clínica e divulgação da ciência
Conference 5: The importance of social networking in clinical practice and science communication

17.00

Estado da Arte
State-of-the-art session

Ascite refractária, para além da paracentese evacuadora
Refractory ascites: beyond large volume paracentesis

Patologia hepática na gravidez. Quais os desafios e opções?
Liver disease in pregnancy: challenges and options

Doenças colestáticas raras. Quando pensar nelas e como investigar?
Rare cholestatic liver diseases. When to suspect and how to approach

18.30 Assembleia Geral da APEF APEF General Assembly

Sábado, 30 abril 2022
Saturday, April 30th 2022

CURSO PÓS GRADUADO- DOENÇA HEPÁTICA CRÓNICA AVANÇADA DESCOMPENSADA
POSTGRADUATE COURSE – DECOMPENSATED ADVANCED CHRONIC LIVER DISEASE
President: Armando Carvalho
09.00
Inflamação e o estadios da doença hepática avançada
Inflammation and clinical stages

Estatinas e a importância na prevenção da descompensação
Statins and the importance in preventing decompensation

Avaliação e relevância da sarcopenia e fragilidade
Sarcopenia and frailty assessment and relevance

Antibioterapia na cirrose hepática: quando, que antibióticos e que doses?
Antibiotics: which, when and what dosing

10.30

Coffee-break

11.00
Novas definições para descompensação, descompensação adicional e recompensação
New definitions for decompensations, further decompensation and recompensation

Na HDA quando falha a terapêutica médica e endoscópica. O que nos ensinou BAVENO VII?
When pharmacological and endoscopic therapy fail: what we learned from Baveno VII

Novas opções no tratamento da encefalopatia hepática: para além da lactulose e dos antibióticos não
absorvíveis
New treatment options for hepatic encephalopathy: beyond lactulose and non-absorbable antibiotics

Acute on chronic liver failure: que abordagem terapêutica no futuro?
Acute-on-chronic liver failure: future therapeutic directions

12.30

Encerramento e atribuição de prémios
Closing session and awards ceremony

