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Clipping - Biblioteca HCB 

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

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:  
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:  
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http://www.eventos.usp.br/?events=conscientizacao-sobre-a-epilepsia-e-tema-de-
evento-no-instituto-de-psiquiatria 
14/03/2019 

Falta tratamento para criança de escola pública com transtorno mental. Disponível em: 
https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-da-saude/falta-tratamento-para-crianca-de-escola-
publica-com-transtorno-mental/ 

Saiba como se prevenir da gripe. Disponível em: 
http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/53801-saiba-como-se-
prevenir-da-gripe 

13/03/2019 

No Dia Mundial do Rim, pediatras reforçam importância da prevenção e diagnóstico precoce 
das doenças renais. Disponível em: http://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/no-dia-
mundial-do-rim-pediatras-reforcam-importancia-da-prevencao-e-diagnostico-precoce-das-
doencas-renais/ 

Atenção primária e medicina personalizada estarão no centro das discussões do 15º 
Alergoped. Disponível em: http://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/atencao-
primaria-e-medicina-personalizada-estarao-no-centro-das-discussoes-do-15o-alergoped/ 

Inscrições abertas para o exame de área de atuação em Emergência Pediátrica. Disponível 
em: http://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/inscricoes-abertas-para-o-exame-de-
area-de-atuacao-em-emergencia-pediatrica/ 

Como poupar sangue nas cirurgias? Disponível em: https://pebmed.com.br/como-poupar-
sangue-nas-cirurgias/ 

12/03/2019 

Você sabe avaliar uma criança com sopro cardíaco? Disponível em: 
https://pebmed.com.br/voce-sabe-avaliar-uma-crianca-com-sopro-cardiaco/ 

Universidade de Oxford oferece cursos online e gratuitos sobre prematuridade. Disponível 
em: http://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/universidade-de-oxford-oferece-cursos-
online-e-gratuitos-sobre-prematuridade/ 

Hospital da USP amplia assistência à população com deficiência auditiva. Disponível em: 
https://jornal.usp.br/universidade/extensao/hospital-da-usp-amplia-assistencia-a-
populacao-com-deficiencia-auditiva/ 

Can vaccines help fight the rise of drug-resistant microbes? Disponível em: 
https://www.hsph.harvard.edu/news/features/can-vaccines-help-fight-the-rise-of-drug-
resistant-microbes/ 
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11/03/2019 

Conheça novas orientações da SBP para tratamento de hemangioma. Disponível em: 
https://pebmed.com.br/conheca-novas-orientacoes-da-sbp-para-tratamento-de-
hemangioma/ 
 
O pediatra frente às doenças hemorrágicas em pediatria. Disponível em: 
http://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/o-pediatra-frente-as-doencas-hemorragicas-
em-pediatria/ 
 
Interação entre literatura e pediatria terá espaço de destaque no 15º Congresso 
Brasileiro de Adolescência. Disponível em: 
http://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/interacao-entre-literatura-e-pediatria-tera-
espaco-de-destaque-no-15o-congresso-brasileiro-de-adolescencia/ 
 
Vareniclina não é para crianças, alerta FDA. Disponível em: 
https://portugues.medscape.com/verartigo/6503317 
 
Conheça nova diretriz da AHA para medida da pressão arterial. Disponível em: 
https://pebmed.com.br/conheca-nova-diretriz-da-aha-para-medida-da-pressao-arterial/ 
 
WHO launches new global influenza strategy. Disponível em: https://www.who.int/news-
room/detail/11-03-2019-who-launches-new-global-influenza-strategy 
 
Mais investimento em enfermagem garante melhor acesso da população à saúde. Disponível 
em: https://pebmed.com.br/mais-investimento-em-enfermagem-garante-melhor-acesso-
da-populacao-a-saude/ 
 
Profilaxia de tromboembolia venosa em pacientes oncológicos ambulatoriais de alto risco?. 
Disponível em: https://portugues.medscape.com/verartigo/6503316 
 

08/03/2019 

Purple Day 2019 – Epilepsia sem preconceito. Disponível em: 
http://epilepsia.org.br/evento/purple-day-2019-epilepsia-sem-preconceito/ 

Minifellowship Iberoamericano de Epileptología (MIE 2019). Disponível em: 
http://epilepsia.org.br/noticias/minifellowship-iberoamericano-de-epileptologia-mie-2019/ 

07/03/2019 

Como a osteoporose se manifesta em crianças e adolescentes. Disponível em: 
https://pebmed.com.br/como-a-osteoporose-se-manifesta-em-criancas-e-adolescentes/ 

O acerto de contas com o “leão” pode fazer a diferença na vida de milhares de crianças e 
adolescentes. Disponível em: http://pequenoprincipe.org.br/noticia/o-acerto-de-contas-
com-o-leao-pode-fazer-diferenca-na-vida-de-milhares-de-criancas-e-adolescentes/ 
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Inteligência artificial ajuda a detectar doença silenciosa que causa cegueira. Disponível em: 
https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-da-saude/inteligencia-artificial-ajuda-a-detectar-
doenca-silenciosa-que-causa-cegueira/ 

06/03/2019 

Desafio dos 10 anos na pediatria. Disponível em: 
https://portugues.medscape.com/verartigo/6503304 

05/03/2019 

Imunização para profissionais de saúde. Disponível em: 
https://portugues.medscape.com/verartigo/6503298 

04/03/2019 

The doctors will see you now. Disponível em: 
https://www.hsph.harvard.edu/news/features/improving-doctors-diagnostic-accuracy/ 

03/03/2019 

Dengue e gestação: há prejuízos para o recém-nascido ou nascituro? Disponível em: 
https://pebmed.com.br/dengue-e-gestacao-ha-prejuizos-para-o-recem-nascido-ou-
nascituro/ 

02/03/2019 

Especial de Carnaval: você conhece os pontos principais no manejo do trauma pediátrico. 
Disponível em: https://pebmed.com.br/especial-de-carnaval-voce-conhece-os-pontos-
principais-no-manejo-do-trauma-pediatrico/ 

Whitebook: saiba como manejar a meningite meningocócica. Disponível em: 
https://pebmed.com.br/whitebook-saiba-como-manejar-a-meningite-meningococica/ 

01/03/2019 

Dificuldades de diagnóstico e de tratamento ainda são destaque no Dia Mundial das Doenças 
Raras. Disponível em: http://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/dificuldades-de-
diagnostico-e-de-tratamento-ainda-sao-destaque-no-dia-mundial-das-doencas-raras/ 

Cadernetas de saúde da criança estão sendo enviadas aos estados. Disponível em: 
http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45277-cadernetas-de-saude-da-
crianca-estao-sendo-enviadas-aos-estados 
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