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37 Saúde oral das crianças
As taxas alarmantes de cáries dentárias 
pediátricas e o acesso irregular os  
profissionais de saúde dentária estão a 
transferir os cuidados dentários básicos  
para o domínio dos pediatras. 
LISETTE HILTON

11 Comunicação eletrónica com  
 os adolescentes em cuidados   
 de saúde primários

Os profissionais de saúde que 
compreendem o potencial dos meios de 
comunicação eletrónicos e as questões 
associadas relacionadas com a privacidade 
da saúde e a segurança podem estar 
aptos a dominar estas tecnologias de forma 
a melhorar os cuidados clínicos dos seus 
doentes adolescentes. 
SUSAN J. WOOLFORD, MD, MPH 

NATALIE BLAKE, MA 

SARAH J. CLARK, MPH

21 Inibidores seletivos da  
 recaptação de serotonina  
 na gravidez  
 Pesando os benefícios e os   
 riscos

A utilização da terapêutica com inibidores 
seletivos da recaptação de serotonina é 
comum na depressão durante a gravidez, 
mas não é isenta de riscos. É necessário uma 
avaliação da última evidência científica e 
uma abordagem terapêutica adaptada, de 
forma a garantir os melhores resultados tanto 
para a mãe como para o lactente.
DAVID E. ABEL, MD

31 Tratamento das menorragias  
 em adolescentes

O diagnóstico e o tratamento das 
menorragias envolvem a exclusão 
de perturbações hemorrágicas e a 
determinação das modalidades de 
abordagem apropriadas
NATALIA RYDZ, MD, FRPC

MARY ANNE JAMIESON, MD, FRCSC
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