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48 Asma não controlada:  
 quando intensificar   
 a terapêutica
 LINDSAY J. CAVERLY, MD; LYNN M. TAUSSIG, MD 

 O objectivo da terapêutica nas crianças   
 com asma é assegurar uma elevada   
 qualidade de vida ao manter os sintomas   
 bem controlados. Em todas as consultas, a  
 revisão da medicação e de um plano de   
 acção para a asma irão ajudar a alcançar  
 esse objectivo.

10 Uma abordagem baseada  
 na evidência para o tratamento  
 das DSTs comuns nas   
 adolescentes
 CAROL A. STAMM, MD; RICHARD H. MIRANDA, MD, FACP,   
 FAAP; JAMES A. MCGREGOR, MD, CM, IDSOG

 As adolescentes e as mulheres jovens apresentam   
 um risco particularmente elevado de adquirirem  
 doenças sexualmente transmitidas e de  
 desenvolverem sequelas graves devido a infecções  
 gonocócicas e por Chlamydia não tratadas. Esta  
 revisão incorpora informação das Recomendações  
 para o Tratamento das Doenças Sexualmente  
 Transmitidas de 2010 dos Centers for Disease Control  
 and Prevention (CDC) e proporciona uma abordagem  
 baseada na evidência para diagnosticar e tratar as  
 doenças sexualmente transmitidas nesta população.

23 Tratamento dos vómitos: 
 deverei considerar outras opções  
 para além da rehidratação?
 RACHEL C. VREEMAN, MD

 O tratamento dos vómitos numa criança constitui  
 um desafio, especialmente quando a causa  
 é desconhecida. Não só a criança está a sofrer, como  
 os pais têm receio de que ela esteja gravemente  
 doente. A rehidratação oral constitui a base do   
 tratamento para evitar a desidratação, mas será  
 apropriado ponderar a administração de   
 medicamentos anti-eméticos?

36 Osteoporose: como efectuar   
 uma abordagem individualizada
 HOLLY THACKER, MD, FACP, CCD, NMCP; KRISTI TOUGH, MD,   
 NCMP

 Metade das mulheres pós-menopáusicas enfrenta   
 fracturas potencialmente debilitantes relacionadas   
 com a osteoporose em alguma altura da sua vida. Ao   
 avaliar o perfil de risco individual e ao desenvolver um   
 plano de tratamento personalizado, o médico pode   
 ajudar as doentes a permanecerem saudáveis, fortes   
 e activas à medida que envelhecem.
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60 Caso Clínico
 Quando o que parece não o é:  
 Doença de Kikuchi-Fujimoto e lúpus   
 eritematoso sistémico: esboço de   
 uma história natural

 DRA. ANA SOFIA SILVA; DRA. MARIA DA LUZ BRAZÃO;   
 DR. JORGE MAROTE; DR. HERBERTO JESUS 

 
65 Journal Club
 Protecção contra a asma associada   
 a uma ampla exposição microbiana

 Até que ponto é importante  
 a escolha inicial do antibiótico  
 para as infecções cutâneas  
 e dos tecidos moles? 

56 Epilepsias parciais benignas  
 da infância: o caso particular  
 da Síndrome de Panayiotopoulos
 DR. FILIPE PALAVRA; DRA. HELENA GENS


