Newsletter Maio

 Curso de Formação em DII
Programa Final em anexo. Igualmente disponível no site.
Inscrições abertas até 15 de Junho de 2012.
Vagas limitadas.
Preencham o formulário disponível no site do GEDII e enviem as vossas
candidaturas para gedi@med.up.pt.

 Comissão Científica do GEDII
Por unanimidade, o Dr. Leopoldo Matos, foi eleito coordenador da
Comissão Científica.
 Composição








Leopoldo de Matos – coordenador
Fernando Magro
Jaime Ramos
João Freitas
Jorge Amil
José Carlos Machado
Raquel Gonçalves

 Investigação

 Resultante do apoio da primeira bolsa de investigação concedida
pelo GEDII, foi publicado o paper intitulado:
“PHENOTYPE-GENOTYPE PROFILES IN CROHN’S DISEASE PREDICTED BY GENETIC MARKERS IN
AUTOPHAGY-RELATED GENES”,(GOIA STUDY II), no IBD.

 Bolsas de Investigação do GEDII
Consulte o regulamento e submeta o seu projecto mediante formulário
disponível no site, até 30 de Julho de 2012.

 Projectos da iniciativa de investigadores (protocolos em anexo)
 Dr. Francisco Portela
“Estudo transversal de avaliação do número de casos de
anemia em doentes com Doença Inflamatória Intestinal, em
Portugal”.
 Dr. Fernando Magro; Dr. Jaime Ramos; Dra. C.J. van der
Woude; Dr. A. de Lima
“Live vaccines in children born to mothers with IBD”.



Concurso de imagens online
Um conjunto de imagens intitulado “GASTRITE GRANULOMATOSA DE
CROHN”, está disponível no site.
Veja e submeta as suas propostas até final de Maio, para serem votadas
em Junho.
Regulamento e ficha de submissão disponíveis no site.
Autentique-se e envie-nos as suas propostas.

 Patrocínios
Novo colaborador: OM PHARMA, amplamente interessado
desenvolver com o GEDII uma parceria profícua e construtiva.



em

Artigo do mês - selecção da Dra. Joana Torres:
“Switch to adalimumab in patients with Crohn's disease controlled by
maintenance infliximab: prospective randomised SWITCH trial”
disponível através do site do GEDII.

 “O que há de novo na DDI”
O Young GEDII, através da Dra. Joana Torres e da Dra. Isadora Rosa,
disponibiliza no site um espaço com todas as novidades respeitantes à
DII, mensalmente actualizado.
Caso pretendam algum dos artigos mencionados, contactem o
secretariado do GEDII.

