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Encontro com o Especialista:
Qual o valor da ação
combinada de longa duração
no tratamento da HTA?
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BETH C. MARSHALL, MD; MICHAEL K. FOXWORTH II, MD

Os doentes que se apresentam com
mononucleose e com síndromes semelhantes
a esta doença são comuns na prática clínica
pediátrica. Embora o vírus de Epstein-Barr
seja o responsável pela maior parte destas
doenças, os médicos devem estar aptos a
reconhecer e a considerar as alternativas no
que diz respeito ao diagnóstico diferencial.
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tabagismo e abuso
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associação “intoxicante”
TIMOTHY E. WILENS, MD; COURTNEY ZULAUF, BA

As crianças que crescem com um distúrbio
de hiperatividade com défice de atenção
enfrentam frequentemente um risco mais
elevado de problemas relacionados com o
consumo de substâncias, em comparação
com a população em geral. A investigação
recente revela que o tratamento com
estimulantes de libertação prolongada numa
fase precoce da adolescência pode reduzir
o risco de desenvolvimento de dependência
do tabaco, do álcool ou de drogas.
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