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Doenças alérgicas:
como diagnosticar

Gonartrose
Dor e osteoporose
Concussão no jovem atleta
Enfarte agudo do miocárdio
Síndrome do Intestino Irritável  



30 Como diagnosticar   
 as doenças alérgicas:  
 a história clínica é tão  
 importante como os testes
 SCOTT H. SICHERER, MD; LAWRENCE D. SHER, MD

 O pediatra é frequentemente confrontado  
 com a necessidade de diagnosticar   
 doenças como a asma, a rinite alérgica,   
 a dermatite atópica e as alergias   
 alimentares. A história clínica e o exame  
 objectivo constituem as formas principais   
 de confirmar se os sintomas indicam a  
 presença de uma alergia. No entanto, os  
 exames serológicos podem ser úteis  
 para confirmar uma alergia e para   
 identificar os potenciais factores  
 desencadeantes.

13 Tratamento da Síndrome  
 do Intestino Irritável
 DR. PEDRO LAGE

19 Concussão no jovem atleta:  
 diagnóstico, tratamento   
 e prevenção
 COURTNEY S. MCGUIRE, MD; TERI M. MCCAMBRIDGE, MD,   
 FAAP

 O desconhecimento dos sinais de concussão   
 ou a subparticipação dos sintomas podem conduzir   
 a complicações neurológicas a longo prazo para um   
 atleta estudante. Encontram-se disponíveis múltiplos   
 instrumentos para o ajudar a avaliar a lesão.

51 Relação sexual e enfarte agudo  
 do miocárdio: uma relação   
 “Miocordial”
 DR. JOSÉ AGOSTINHO SANTOS

61 Papel do sulfato de condroitina  
 na gonartrose
 DRA. ANA ISABEL SILVA; DR. HÉLDER AGUIAR
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10 Notícias
 Nova terapêutica para tratar   
 a doença de Still nas crianças

 Vacina aprovada para a doença   
 meningocócica em lactentes  
 e crianças pequenas

 Bloqueadores do TNF associados ao   
 linfoma de linfócitos T hepatosplénico

 A ingestão de mais café pode ajudar  
 as mulheres a evitar o acidente  
 vascular cerebral

40 Simpósio
 Optimização do tratamento da dor e   
 da osteoporose: uma visão integrada

 DR. JOSÉ LUÍS BISCAIA; DRA. ANABELA PEREIRA;   
 DR. JOSÉ CANAS DA SILVA


