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Prevenção das lesões do 		
ligamento cruzado anterior
do joelho em atletas
adolescentes do sexo
feminino
As raparigas adolescentes que participam
em desportos de competição ou recreativos
apresentam um risco mais elevado de
contraírem lesões do ligamento cruzado
anterior do joelho do que os adolescentes
do sexo masculino mas, através do treino
neuromuscular e do recurso a treinadores
conhecedores, algumas destas lesões
podem ser prevenidas.
AISHA DHARAMSI, MD
CYNTHIA LaBELLA, MD
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Rastreio da depressão nos 		
adolescentes

Os profissionais de saúde dos cuidados de
saúde primários pediátricos que rastreiam,
identificam e tratam os adolescentes com
depressão e suas comorbilidades podem
fazer uma diferença positiva na saúde a longo
prazo, no funcionamento social e nas relações
interpessoais dos seus doentes.

Como assegurar o sucesso 		
escolar dos estudantes com 		
distúrbio de défice de atenção
com hiperatividade
Antes dos adolescentes com distúrbio de
défice de atenção com hiperatividade
serem enviados para a universidade e saírem
de casa, muitos deles pela primeira vez, os
médicos necessitam de iniciar uma discussão
franca sobre o modo como a doença irá
afetar estes doentes, tanto do ponto de
vista académico como na sua vida diária, e
ajudá-los a planearem uma transição bemsucedida para o que os espera mais à frente.		
PATRICIA O. QUINN, MD
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Infeção do trato urinário na 		
criança e no adolescente
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