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32 Terapêutica
contraceptiva oral
em adolescentes
LISA K. PERRIERA, MD, MPH; MARJORIE GREENFIELD, MD

Se os contraceptivos orais hormonais 		
parecerem constituir a solução perfeita
para a sua doente adolescente com 		
menorragias/dismenorreia mas os seus
pais levantarem objecções, técnicas de
entrevista motivacional e/ou um ensaio
de uma terapêutica alternativa podem
ajudar a mitigar este problema.
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Prevenção da tosse convulsa
através da imunização
materna
ROBERT J. STILLER, MD

O controlo da tosse convulsa neonatal pode ser 		
alcançada através da vacinação das mães contra
esta doença, o que permite criar uma protecção 		
pós-parto mais forte.
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Síndromes de má 		
absorção: revisão e novos 		
desenvolvimentos diagnósticos
DRA. ANDREIA BERNARDINO; DRA. GORETE JESUS; 		
DR. CAPÃO FILIPE

Um rapaz de quatro anos
com cefaleias e edema
da região frontal
MEAGHANN WEAVER, MD; CLIFF MAURIELLO, MD
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Notícias
A vacina contra o HPV		
administrada a pessoas
do sexo masculino previne 		
as verrugas genitais
Um medicamento analgésico 		
opiáceo para o tratamento
dos episódios dolorosos
em doentes com cancro
Um inibidor selectivo
da recaptação da serotonina
(ISRS) e um agonista parcial
do receptor 5HT1A para
o tratamento do distúrbio
depressivo major
Comece o aconselhamento
sobre a exposição solar
precocemente
Não é provável que o succimer
reduza os níveis sanguíneos
de mercúrio

17

Artigo de Opinião
Anticoagulação oral
com dabigatrano: 		
da tromboprofilaxia
na cirurgia ortopédica major
à prevenção do AVC na FA
DR. NUNO NEVES
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Caso Clínico
Lombalgia aguda
DRA. PAULA FELGUEIRAS; DRA. SUSANA BARBOSA; 		
DRA. HELENA TERLEIRA; DRA. DIANA GUERRA
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Dermatologia
Uma placa verrugosa 		
incomodativa
numa rapariga pré-adolescente
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