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POUCO ALÉM 
 

 

SEXTA-FEIRA – 20/03/2020 

Alergia alimentar: o alergista em ação as estratégias para o diagnóstico adequado e a melhor 

escolha terapêutica, os riscos e os avanço 

18:00 – 18:15 Novas Inscrições e Recepção 

18:15 – 19:00 Desafios na Alergia Alimentar. Os caminhos para o melhor cuidado dos nossos pacientes 

19:00 – 20:00 

Perguntas Fundamentais, resposta Eficientes 
 

A. 19:00 – 19:20  Como os métodos diagnósticos podem me ajudar na alergia a amendoim? 
Castanhas? E as frutas? 
 

B. 19:20 – 19:40  Como os métodos diagnósticos podem me ajudar na alergia a camarão  e 
peixe? Novos alérgenos. 
 

C. 19:40 – 20:00  O uso dos métodos diagnósticos para a reintrodução de leite e ovo e em suas 
diversas formas. 

20:00 – 20:20 INTERVALO 

20:20 – 21:20 

Perguntas Fundamentais, resposta Eficientes 
 

A. 20:20 – 20:40  Qual o tamanho do cuidado na restrição alimentar? A orientação 
personalizada. 
 

B. 20:40 – 21:00  Alergia alimentar E DA, afinal qual a relação?  
 

C. 21:00 – 21:20 Elegendo o paciente para dessensibilização: como escolher? 
 

SÁBADO – 21/03/2020 

Os desafios do gastroenterologista:  os múltiplos sintomas que nem sempre são alergia 

alimentar. Os riscos do super e subdiagnóstico 

08:00 – 08:40 A dificuldade em nomear as alergias não IgE mediadas 

08:40 – 10:00 

Perguntas Fundamentais, resposta Eficientes 
 

A. 08:40 – 09:00  Quando sangue nas fezes não é alergia alimentar? como proceder. 
 

B. 09:00 – 09:20  Quais os desafios do diagnóstico da EoE? 
 

C. 09:20 – 09:40 Como proceder a reintrodução na alergia não IgE mediada 
 

D. 09:40 – 10:00 Tratamento de EoE é para sempre? 
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10:00 – 10:30 INTERVALO 

O que caminha com a alergia alimentar? O microbioma, novos prebioticos (HMOs) os riscos 

nutricionais, as dificuldades alimentares 

10:30 – 11:10 Nutrição em alergia alimentar estado da arte 

11:10 – 11:30 Dificuldades alimentares em AA 

11:30 – 11:50 Microbioma e as possíveis interferências de pré e probióticos na alergia alimentar 

11:50 – 12:10 Além da alergia alimentar: os conceitos de FODMAps, intolerâncias 

12:10 – 12:30 Nutrir quem não quer comer, como proceder 

12:30 – 13:30 
O FORUM de Alergia Alimentar em sua essência, as discussões para o melhor cuidado dos 

pacientes 

13:30 – 14:30 ALMOÇO 

ESTAÇÕES PRÁTICAS 

14:30 – 18:00 

A. Anafilaxia: dificuldades no diagnóstico e na aquisição dos diversos dispositivos. Temos que 

saber como prescrever e quando utilizar.  

 

B. Fórmulas em alergia alimentar, quem são e como utilizar. As bebidas que podem e as que 

não devem ser utilizadas. Seu papel na introdução alimentar   

 

C. Intolerância a lactose vamos tirar as duvidas 

 

D. Testes de provocação oral: bom para diagnóstico, bom para tolerância, mas como 

podemos realiza-lo na pratica 

 


