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25 Drepanocitose

Como lidar com as
emergências

ANGELA M. ELLISON, MD, MSC

Para prevenir a morbilidade e a mortalidade
associadas às complicações de emergência
da drepanocitose, é importante que os 		
profissionais de saúde reconheçam os sinais
e interpretem o que significam os resultados
dos exames laboratoriais e imagiológicos. 		
O sucesso depende do tratamento agressivo
e rápido, pelo que é essencial conhecer as
recomendações atuais para a abordagem
das complicações de emergência mais 		
comuns.
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Novos anticoagulantes orais 		
para a prevenção do acidente
vascular cerebral na
fibrilhação auricular:
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DRA. EIRA-VELHA N; DRA. MARQUES F; DRA. ALMEIDA J;
DRA. SANTOS SILVA I

ALPESH AMIN, MD, MBA

Uma atualização para os cuidados de saúde com
gerenciamento de custos e para os líderes de opinião
hospitalares
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Deverá a suplementação
de iodo em Portugal ser
introduzida durante a gravidez?
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Exposição à radiação
ultravioleta e melanoma:

Diagnóstico de carcinoma
pulmonar neuroendócrino
de pequenas células através
do achado de metástases
penianas

ABHA GUPTA, MD; BERNARD A. COHEN, MD

CARLA SOARES; MARIA LÓPEZ; DAVID MARTINHO;

Práticas cutâneas mais seguras para as crianças
A incidência de melanoma na infância está a
aumentar. Existe evidência de que a exposição
cumulativa à radiação ultravioleta do sol nos
primeiros 18 anos de vida contribui para o
desenvolvimento de cancros cutâneos no futuro.
Através de uma orientação antecipatória, os
pediatras podem ajudar os doentes e as famílias a
reconhecerem os fatores de risco para o cancro
cutâneo e a importância de limitar 		
a exposição solar nas crianças mais jovens

JOÃO MARCELINO; TOMÉ LOPES
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Abordagem da Hiperprolactinémia
nos Cuidados de Saúde Primários
DRA. ANA LÚCIA SOARES; DR. GUSTAVO ROCHA;
DRA. MARIA JOÃO OLIVEIRA
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