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Procurando
a doença celíaca:
quem estudar 		
e como testar
IVOR D. HILL, MB, CHB, MD

A ausência de rastreio das 		
crianças em risco e o atraso 		
o diagnóstico e na instituição
do tratamento podem conduzir
a problemas potencialmente fatais.
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Que quantidade de peixe devo
comer durante a gravidez?

25

Preservar a fertilidade 		
nas doentes com cancro

ROGER NEWMAN, MD

SAMUEL KIM, MD, FACOG

Neste artigo, um médico apresenta a sua resposta 		
a uma “pergunta à saída do consultório ” particular —
as questões que as doentes colocam no final de uma
consulta médica e que requerem frequentemente
respostas complexas e detalhadas.

A preservação da fertilidade constitui uma questão
significativa nas mulheres em idade fértil que sofrem
de cancro. A referenciação atempada para um
especialista é essencial; devem ser realizadas
consultas imediatamente após o diagnóstico
do cancro e antes do início do tratamento.

Uma rapariga com dez anos 		
com tosse seca agravamento 		
progressivo
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“Doutora, estou encravada…
a comida não passa!”
DRA. MARIA LUISA FERREIRA; DRA. MARGARIDA ROSADO
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Notícias
O tabagismo durante o primeiro
trimestre aumenta o risco 		
de malformações no lactente
Estudos ajudam a esclarecer
os factores de risco para
o cancro da mama
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Novos Medicamentos
Os achados de um estudo revelam
que alvos genéticos favorecem
a dependência do álcool
Novas orientações de tratamento
apoiam fortemente a utilização de
agentes biológicos em muitas
crianças com artrite refractária
ao metotrexato
Pode ser possível um tratamento 		
mais curto com um inibidor
da protease para a hepatite C

48

Caso Clínico

Polimialgia reumática: revisão
da literatura a propósito de um caso 		
clínico
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Dermatologia
Infecção estreptocócica como factor
desencadeante de uma psoríase
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