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Clipping - Biblioteca HCB 

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

26/04/2019 

Cursos abertos Einstein: aprimore seu conhecimento de forma gratuita e on-line. 
Disponível em: https://www.einstein.br/ensino/Paginas/cursos-abertos.aspx#/k= 

Cientistas desenvolvem primeiro robô médico de navegação autónoma no interior 
de organismo. Disponível em: https://www.atlasdasaude.pt/publico/content/cientistas-
desenvolvem-primeiro-robo-medico-de-navegacao-autonoma-no-interior-de 

25/04/2019 

Hereditariedade genética no Autismo. Disponível em: https://institutopensi.org.br/blog-
saude-infantil/hereditariedade-genetica-no-autismo/ 

Vacina contra a gripe de aplicação nasal. Disponível em: 
https://institutopensi.org.br/blog-saude-infantil/vacina-contra-gripe-de-aplicacao-nasal/ 

Sant Joan de Déu trata con inmunoterapia CAR-T al primer paciente pediátrico de la sanidad 
pública en España. Disponível em: https://www.sjdhospitalbarcelona.org/es/sant-joan-deu-
trata-con-inmunoterapia-car-t-al-primer-paciente-pediatrico-sanidad-publica-espana 

Saúde infantil: crianças pequenas não devem ser expostas a telas. Disponível em: 
https://www.jcnet.com.br/Nacional/2019/04/saude-infantil-criancas-pequenas-nao-devem-
ser-expostas-a-telas.html 

Calendário do SUS terá nova vacina que previne 4 tipos de meningite. Disponível em: 
https://pebmed.com.br/calendario-do-sus-tera-nova-vacina-contra-meningite-que-cobre-4-
tipos-da-doenca/ 

Tecnologia na saúde: o panorama das healthtechs no Brasil e no mundo. Disponível em: 
https://www.startse.com/noticia/startups/63886/healthtech-panorama 

Como o Hospital Albert Einstein usa a tecnologia a favor da saúde. Disponível em: 
https://www.startse.com/noticia/nova-economia/63905/como-o-hospital-albert-einstein-usa-
a-tecnologia-a-favor-da-saude 

24/04/2019 

Conheça nova diretriz para manejo de transfusão sanguínea. Disponível em: 
https://pebmed.com.br/conheca-nova-diretriz-para-manejo-de-transfusao-sanguinea/ 
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Promoção da alimentação saudável na Atenção Básica é tema de curso da UNA-
SUS/UFSC. Disponível em: https://www.unasus.gov.br/noticia/promocao-da-alimentacao-
saudavel-na-atencao-basica-e-tema-de-novo-curso-da-una-sus-ufsc 

23/04/2019 

Hepatite B é mais complexa que a C: eis um plano para curá-la. Disponível em: 
https://portugues.medscape.com/verartigo/6503473 

Novo Código de Ética Médica estabelece limites, compromissos e direitos para profissionais 
e pacientes no País. Disponível em: 
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=28175:2019-04-22-
17-00-56&catid=3 

22/04/2019 

Nova etapa de vacinação contra gripe começa e inclui forças de segurança e 
salvamento. Disponível em: http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45380-
nova-etapa-de-vacinacao-contra-gripe-comeca-e-inclui-forcas-de-seguranca-e-salvamento 

Congelamento de alimentos e uso de micro-ondas é abordado em novo documento 
científico do DC de Nutrologia da SBP. Disponível em: 
https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/congelamento-de-alimentos-e-uso-de-micro-
ondas-e-abordado-em-novo-documento-cientifico-do-dc-de-nutrologia-da-sbp/ 

Infecção viral e bacteriana: quais são as diferenças nos sintomas e tratamento? 
Disponível em: https://cuidadospelavida.com.br/saude-e-tratamento/baixa-
imunidade/infeccao-viral-bacteriana-diferencas-sintomas-tratamento 

O que não deve fazer na hora de escovar os dentes. Disponível em: 
https://www.atlasdasaude.pt/publico/content/o-que-nao-deve-fazer-na-hora-de-escovar-os-
dentes 

21/04/2019 

Conheça novas orientações da diretriz para hemangiomas infantis. Disponível em: 
https://pebmed.com.br/conheca-novas-orientacoes-da-diretriz-para-hemangiomas-infantis/ 

20/04/2019 

Associação de dermatite atópica com qualidade do sono em crianças. Disponível em: 
https://pebmed.com.br/associacao-de-dermatite-atopica-com-qualidade-do-sono-em-
criancas/ 
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19/04/2019 

Cálculos urinários em crianças difíceis de serem ignorados. Disponível em: 
https://portugues.medscape.com/verartigo/6503464 

Neurologia Pediátrica: inscrições para o exame de área de atuação prorrogadas até 
26 de abril. Disponível em: https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/neurologia-
pediatrica-inscricoes-para-o-exame-de-area-de-atuacao-prorrogadas-ate-26-de-abril/ 
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