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40 “K2”, “Spice” e “sais de banho”
Drogas de abuso disponíveis 		
comercialmente

Os canabinoides sintéticos e as catinonas
tornaram-se drogas de abuso para os
adolescentes e adultos jovens. Estas
substâncias mimetizam os efeitos da marijuana
e das anfetaminas e estão facilmente
disponíveis, são comercializadas como de
utilização segura e são indetetáveis pelos
testes toxicológicos padrão. Os investigadores
sugerem que existe um potencial para gerar
danos sérios com um uso crónico.

SHONALI SAHA, MD; J. DEANNA WILSON, MD;
HOOVER ADGER, JR, MD, MPH, MBA
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Paramiloidose, uma doença
33 DOENÇA CELÍACA
grave que afecta famílias
Efeitos da doença celíaca
portuguesas		
sobre a reprodução
DRA. TERESA COELHO

Existe uma relação estabelecida entre a
doença celíaca clinicamente evidente
Febre e atraso de crescimento
e consequências adversas ao nível da
numa criança		
reprodução, incluindo a infertilidade.
KALINDI DHEKNEY, MD; SAHAR FAGHIH, DO;
Também foi sugerido que a doença celíaca
ELIZABETH SECORD, MD; GEORGE K. SIBERRY, DM, MPH
constitui um fator contribuinte para o
insucesso recorrente da gravidez.
Atualização sobre a

contraceção de emergência: 		
opções de última hora
Nos quase 40 anos decorridos desde que o
método de Yuzpe foi descrito pela primeira
vez, as opções para a contraceção de
emergência — incluindo a disponibilidade
em venda livre — expandiram-se. No entanto,
ainda existe alguma incompreensão em
relação a estes métodos.

ALEXANDRA P. GOLD, MD; ROXANNE JAMSHIDI, MD, MPH
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Dor pélvica na adolescente

Muitas situações podem causar dor pélvica
crónica e é importante ter em consideração
as etiologias não ginecológicas. As autoras
recomendam uma atitude que tenha em
consideração as necessidades das doentes
mais jovens.

STEVEN J. ORY, MD; DANIEL R. CHRISTIE, MD
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Quando tratar a osteoporose
na mulher pós-menopáusica –
contributo para a decisão na
Medicina Geral e Familiar
JOANA AMORIM
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Prescrição de antibioterapia
nos cuidados de saúde
primários: o que estamos a
prescrever e quando?
LIANE CARREIRA; JOÃO RIBEIRO; ELIZABETH PINTO;
PATRÍCIA MACHADO; SOFIA CARVALHO

GYLYNTHIA E. TROTMAN, MD, MPH; VERONICA
GOMEZ-LOBO, MD
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