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Clipping - Biblioteca HCB 

Temas veiculados em fontes selecionadas relacionados à saúde da criança e adolescentes 

21/03/2019 

Como é a abordagem da disfagia na pediatria? Disponível em: 
https://pebmed.com.br/como-e-a-abordagem-da-disfagia-na-pediatria/ 

Dia Internacional da Síndrome de Down: como é a abordagem de crianças com a 
síndrome? Disponível em: https://pebmed.com.br/dia-internacional-da-sindrome-de-
down-como-e-a-abordagem-de-criancas-com-down/ 

20/03/2019 

Qual risco antenatal da administração de corticoide? Disponível em: 
https://pebmed.com.br/qual-risco-antenatal-da-administracao-de-corticoide/ 

Ambulatório do HUPE, AmbDown é referência no atendimento a crianças com 
síndrome de Down. Disponível em: http://www.uerj.br/noticia/ambulatorio-hupe-
referencia-atendimento-criancas-sindrome-de-down/ 

Assistência de enfermagem na meningite: como fazer? Disponível em: 
https://pebmed.com.br/assistencia-de-enfermagem-na-meningite-como-fazer/ 

Segurança do paciente e a atuação do enfermeiro no hospital. Disponível em: 
https://pebmed.com.br/seguranca-do-paciente-e-a-atuacao-do-enfermeiro-no-
hospital/ 

Enfermeiros e cuidados paliativos: como desenvolver um trabalho melhor. 
Disponível em: https://pebmed.com.br/enfermeiros-e-cuidados-paliativos-como-
desenvolver-um-trabalho-melhor/ 

Oito casos de intoxicação alimentar: encontre o agente etiológico. Disponível em: 
https://portugues.medscape.com/slideshow/65000101#1 
 
Laser é aplicado contra efeitos colaterais de quimio e radioterapia. Disponível em: 
https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-da-saude/laser-e-aplicado-contra-efeitos-
colaterais-da-quimio-e-radioterapia/ 
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19/03/2019 
 
Defesa do ato médico: pediatras têm outorga legal para prescrever dietas para seus 
pacientes em qualquer ambiente. Disponível em: 
http://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/defesa-do-ato-medico-pediatras-tem-
outorga-legal-para-prescrever-dietas-para-seus-pacientes-em-qualquer-ambiente/ 

Novo estudo reforça associação entre o surto de zika e o aumento dos casos de 
microcefalia no Brasil. Disponível em: 
https://portugues.medscape.com/verartigo/6503355 

18/03/2019 

Intubação orotraqueal na parada cardiorrespiratória em pediatria: como fazer? 
Disponível em : https://pebmed.com.br/intubacao-orotraqueal-na-parada-cardiorrespiratoria-
em-pediatria-como-fazer/ 
 
Começa estudo sobre alimentação de crianças de até cinco anos. Disponível em: 
http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45300-comeca-estudo-sobre-
alimentacao-de-criancas-menores-de-cinco-anos 
 
Pequeno Príncipe realiza primeiro workshop de Bioinformática em plataforma que é 
referência mundial. Disponível em: 
http://pequenoprincipe.org.br/noticia/pequeno-principe-realiza-primeiro-workshop-
de-bioinformatica-em-plataforma-que-e-referencia-mundial/ 
 
Poucos adolescentes conseguem seguir as recomendações de tempo de uso de tela, 
horas de sono e de exercícios. Disponível em:  
https://portugues.medscape.com/verartigo/6503328?nlid=128829_4183&src=WNL_pt
mdpls_190318_mscpedit_gen&uac=322505FN&impID=1911228&faf=1 
 
Em Fortaleza, diretora da SBP reforça importância dos primeiros mil dias de vida. 
Disponível em: http://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/em-fortaleza-diretora-
da-sbp-reforca-importancia-dos-primeiros-mil-dias-de-vida/ 
 
Como lidar com a ansiedade do seu filho? Disponível em: 
https://revistacrescer.globo.com/Criancas/Saude/noticia/2019/03/como-lidar-com-
ansiedade-do-seu-filho.html 
 
Uso de vitaminas no pré-natal reduz o risco de autismo: mais evidências. Disponível 
em: https://portugues.medscape.com/verartigo/6503346 
 
Alunos de Biomédicas descobrem possível rota de contaminação hospitalar. 
Disponível em:  
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https://jornal.usp.br/universidade/alunos-de-biomedicas-descobrem-possivel-rota-de-
contaminacao-hospitalar/ 
 
Conscientização sobre a epilepsia é tema de evento no Instituto de Psiquiatria. 
Disponível em:  
http://www.eventos.usp.br/?events=conscientizacao-sobre-a-epilepsia-e-tema-de-
evento-no-instituto-de-psiquiatria 
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