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Como individualizar
a terapêutica hormonal 		
ponderando os riscos
e os benefícios
Muitas mulheres iriam beneficiar
com a terapêutica hormonal 		
durante e após a menopausa.
Um plano terapêutico hormonal
baseado numa seleção
cuidadosa das doentes, uma 		
análise precisa da relação
risco-benefício e as estratégias
para minimização do risco
podem ajudá-las a alcançar 		
uma melhoria da qualidade
de vida.
DONNA SHOUPE, MD
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Diabetes mellitus tipo 2:
desafios no diagnóstico
e tratamento
Phil Zeitler, MD, PhD

Há uma geração não se ouvia falar de diabetes tipo
2 nas crianças. Embora ainda seja bastante rara hoje
em dia, a epidemia de obesidade está a colocar as
crianças em risco. O rastreio é difícil e os resultados
confusos uma vez que os sintomas se esfumam entre
a diabetes tipo 1 e tipo 2. Quando é apropriado
rastrear uma criança obesa assintomática para a 		
diabetes tipo 2?

10

Distúrbios de ansiedade
nos adolescentes:
	Avaliação e tratamento
LAUREN BOYDSTON MD; RAY CHIH-JUI HSIAO, MD;
CHRISTOPHER K VARLEY, MD

Uma vez identificado que o seu doente adolescente
sofre de um distúrbio de ansiedade, é altura de 		
avaliar a profundidade do problema para descobrir o
melhor tratamento. As terapêuticas cognitivas efetivas
e a medicação eficaz irão ajudar os seus doentes a
controlar o stress e a funcionar de forma mais normal
ao longo da adolescência.
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Adolescente com dores
abdominais e ascite
Brighid O’Donnell, MD; Michael Cellucci, MD;
Siberry, MD
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Cancro ocupacional na
	Indústria de Calçado

Dr. José Pedro Henriques Patrício; DRa. Joana 		
Maria Barata da Rocha Gagliardini Graça
Henriques Patrício; DR. António Vaz de Macedo
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Terapêuticas para a disfunção
eréctil
Mário Lourenço, MD phd

61

Edema e exsudado umbilical 		
num recém-nascido
MEAGHANN WEAVER, MD; KYRIE SHOMAKER, MD;
Cohen, MD

PATIENT CARE / abril 2013 5

