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Avaliação do risco 		
cardiovascular futuro
nas crianças

SAMUEL S. GIDDING, MD

Os estudos proporcionaram novas
informações, indicando que o aumento
dos triglicéridos e a redução do HDLcolesterol associados à obesidade
infantil constituem fatores de risco
para a doença cardiovascular nos
adultos jovens. Existe uma relação entre
os lípidos e o risco cardiovascular, mesmo
nas crianças. A identificação e o
tratamento da dislipidémia devem ter início
numa idade precoce para proteger as
crianças da aterosclerose prematura.

11

Agressividade infantil: 		
tratamentos psicossocial
e farmacoterapêutico

tanto a doença como o tratamento podem afetar
as suas atitudes relativamente ao sexo. Uma abordagem
multifatorial pode restabelecer a confiança das doentes
neste aspeto da sua vida.

27

W. DAVID LOHR, MD; JOSHUA T. HONAKER, MD

Os pediatras desempenham um papel fulcral na
coordenação e na sustentação dos cuidados
colaborativos para todos os aspetos dos seus doentes,
incluindo a saúde mental. As explicações adequadas
do tratamento associadas às nossas atitudes em
relação à saúde mental podem moldar as perceções
que os doentes e a sua família têm relativamente à
aceitação dos cuidados de saúde mental para
abordagem da agressividade.
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Como falar sobre assuntos 		
sexuais com as doentes com
cancro: Como começar
o diálogo
ELENA S. RATNER, MD; CHRISTINE E. RICHTER, MD; 		
MARY JANE MINKIN, MD; KELLY A. FORAN-TULLER, PSYD

A sexualidade constitui uma componente importante 		
da qualidade de vida e, nas mulheres com cancro, 		
			

Novos anticoagulantes orais
O seu impacto na eficácia e segurança nos doentes 		
submetidos a uma substituição total da articulação 		
coxofemoral ou do joelho e a sua influência sobre a 		
abordagem no tratamento pós-operatório
WILLIAM D. FISHER, MD

57

Envolvimento da coluna 		
cervical na artrite reumatóide
DRA. ANDREIA SANTOS; DR. BRUNO COSTA; 		
DRA. EMÍLIA TRIGO; DRA. SARA VENTURA; DRA. MERCEDES 		
AGUNDEZ; DR. ARMANDO LOPES; DR. JORGE FORTUNA; 		
DR. PEDRO RIBEIRO
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Evidência no tratamento
farmacológico do eritema pérnio
DRA. MÁRCIA CHRISTEL DE CARVALHO SÁ
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Prescrição de AINEs em idosos
nos Cuidados de Saúde Primários
DRA. ROSA CARVALHO; PROF. DOUTOR LUIZ MIGUEL SANTIAGO

PATIENT CARE / FEVEREIRO 2013 5

