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Genética, patologia
e necessidade de um
diagnóstico e de um
tratamento mais precoces

ANNE H. ROWLEY, MD

A identificação da etiologia da doença de
Kawasaki tem constituído um problema de difícil
resolução. Alguns estudos recentes apontam para
um agente vírico ainda não descoberto como
causa desta doença. Outros estudos mostram
efeitos significativos da doença sobre as artérias
coronárias. Os investigadores concordam todos
no que diz respeito à necessidade urgente de
um diagnóstico precoce e de terapêuticas mais
eficazes.
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Quando ficar ansioso com
o distúrbio de ansiedade social
MARCY BURSTEIN, PhD
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Em algumas crianças, a timidez excessiva
pode levar a uma ansiedade incapacitante.
O distúrbio de ansiedade social afeta
aproximadamente um em cada 10
adolescentes, mas apenas um em cada 5 é
diagnosticado e tratado. O rastreio por rotina
pode ajudar os médicos a identificarem os
doentes com problemas de ansiedade social e
a referenciá-los para um especialista de saúde
mental adequado para um eventual tratamento.

Encontro com o Especialista:
Qual o valor da ação
combinada de longa duração
no tratamento da HTA?
PROF. DOUTOR LUÍS MARTINS
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Puzzle Clínico:
Hiperglicémia numa criança
com dor abdominal
EDWARD J. BELLFIELD, MD, MPH; JAMES LUE, MD;
GEORGE K. SIBERRY, MD, MPH
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Vantagens dos contracetivos
reversíveis de longa ação:
três casos de contraceção
RAMEET SINGH, MD; EVE ESPEY, MD

Os contracetivos reversíveis de longa 		
ação são não só altamente eficazes como
são apropriados numa variedade de
situações. Neste artigo, os autores apresentam
três cenários nos quais as doentes poderiam
beneficiar com os métodos contracetivos
reversíveis de longa ação.
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As incongruências face
à morte – As diferentes
perspectivas sobre a morte em
profissionais de saúde e a
população em geral
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Perfil alcoólico e alterações
analíticas frequentes. A
experiência de uma Unidade...
RITA BERNARDINO FIGUEIREDO; LIANE CARREIRA
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A mãe do recém-nascido 		
pode ficar tranquila
ELIZABETH K. JONES, BS; BERNARD A. COHEN, MD
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