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Clipping - Biblioteca HCB 

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

12/04/2019 

Cefaleias na infância: quando realizar exames de imagem? Disponível em: 
https://pebmed.com.br/cefaleias-na-infancia-quando-realizar-exames-de-imagem/ 

Maus-tratos na infância aumentam o risco de recorrência da depressão. Disponível 
em: https://portugues.medscape.com/verartigo/6503440 

11/04/2019 

SIMPÓSIO Avanços em Infectologia Pediátrica Inscrições abertas. Disponível em: 
https://conteudo.smp.org.br/simposio-avancos-em-infectologia 

Tecnologias que ampliaram o acesso a tratamentos e diagnósticos no Brasil: Watson 
for Oncology e Oncofoco. Disponível em? https://pebmed.com.br/tecnologias-que-
ampliaram-o-acesso-a-tratamentos-e-diagnosticos-no-brasil-watson-for-oncology-e-oncofoco/ 

Brasil participa da versão internacional de questionário voltado para a melhora da 
qualidade do cuidado de pacientes terminais. Disponível em: 
https://portugues.medscape.com/verartigo/6503435 

11° ENCONTRO MULTIDISCIPLINAR SOBRE DOENÇAS DAS VIAS AÉREAS. Inscrições 
abertas. Disponível em: 
http://www.ensinosabara.org.br/cursos/eventos_detalhes.asp?cod=186 

10/04/2019 

Os direitos da criança em hospitais: o que o enfermeiro pediatra deve saber? 
Disponível em: https://pebmed.com.br/os-direitos-da-crianca-em-hospitais-o-que-o-
enfermeiro-pediatra-deve-saber/ 

09/04/2019 

Conheça os preditores de falência de ventilação não invasiva na pediatria. Disponível 
em: https://pebmed.com.br/conheca-os-preditores-de-falencia-de-ventilacao-nao-invasiva-
na-pediatria/ 
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Bronquiolite: manisfestações clínicas e abordagem diagnóstica – PEBMEDCast. 
Disponível em: https://pebmed.com.br/bronquiolite-manisfestacoes-clinicas-e-abordagem-
diagnostica-pebmedcast/ 

Fascículo 86 de Recomendações tem artigos de Medicina do Sono, Endocrinologia e 
Adolescência. Disponível em: http://www.spsp.org.br/2019/04/06/fasciculo-86-de-
recomendacoes-tem-artigos-de-medicina-do-sono-endocrinologia-e-adolesce 

Morte e deficiência grave ainda são comuns em prematuros muito pequenos. 
Disponível em: https://portugues.medscape.com/verartigo/6503427 

Pfizer PRO é uma biblioteca virtual com milhares de conteúdos científicos. Disponível 
em: https://pebmed.com.br/pfizer-pro-e-uma-biblioteca-virtual-com-milhares-de-conteudos-
cientificos/ 

Matrículas abertas para curso online Doenças do Aparelho Digestivo. 
https://www.unasus.gov.br/noticia/matriculas-abertas-para-curso-online-doencas-do-
aparelho-digestivo 

IV Simpósio Internacional de Qualidade e Segurança do Paciente está com as 
inscrições abertas. Disponível em: https://www.ona.org.br/Agenda/375/IV-Simposio-
Internacional-de-Qualidade-e-Seguranca-do-Paciente-esta-com-as-inscricoes-abertas 

Comitê lança publicação com recomendações e estratégias sobre uso de medicamentos e 
“medicalização da vida”. Disponível em : 
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5907:comite-
lanca-publicacao-com-recomendacoes-e-estrategias-sobre-uso-de-medicamentos-e-
medicalizacao-da-vida&Itemid=838 

08/04/2019 

Há riscos da rubéola voltar a circular no país? Disponível em: 
https://pebmed.com.br/ha-riscos-da-rubeola-voltar-a-circular-no-pais/ 

Como prevenir afogamento de crianças? Disponível em: https://pebmed.com.br/como-
prevenir-afogamento-de-criancas/ 

Conheça as 7 habilidades essenciais do médico ideal. Disponível em: 
https://pebmed.com.br/conheca-as-7-habilidade-vitais-do-medico-ideal/ 

Semana “Saúde na Escola” aborda importância da vacinação. Disponível em: 
http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45331-atividades-da-semana-saude-na-
escola-abordarao-a-importancia-da-vacinacao 
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07/04/2019 

Brasil adota ‘imunização e vacinação’ como tema do Dia Mundial da Saúde. 
Disponível em: https://pebmed.com.br/brasil-adota-imunizacao-e-vacinacao-como-tema-do-
dia-mundial-da-saude/ 

Dia Mundial da Saúde: especialistas do Pequeno Príncipe compartilham dicas para garantir 
uma vida saudável. Disponível em: http://pequenoprincipe.org.br/noticia/dia-mundial-da-
saude-especialistas-do-pequeno-principe-compartilham-dicas-para-garantir-uma-vida-
saudavel/ 

06/04/2019 

El Hospital Sant Joan de Déu celebra este año su 150 aniversario. Disponível em: 
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/es/hospital-sant-joan-deu-celebra-este-ano-su-150-
aniversario 

05/04/2019 

Conheça nova diretriz de redução do risco cardiovascular em pacientes pediátricos. 
Disponível em: https://pebmed.com.br/conheca-nova-diretriz-de-reducao-do-risco-
cardiovascular-em-pacientes-pediatricos/ 

O que há de novo e útil sobre a hipertensão arterial sistêmica no ACC 2019. 
Disponível em: https://portugues.medscape.com/verartigo/6503417 

Transtorno do Espectro do Autismo. Disponível em: 
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/Ped._Desenvolvimento_-_21775b-MO_-
_Transtorno_do_Espectro_do_Autismo.pdf 

Ministério da Saúde e OPAS lançam edital para premiar experiências exitosas em 
atenção primária à saúde. Disponível em: 
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5905:ministerio
-da-saude-e-opas-lancam-edital-para-premiar-experiencias-exitosas-em-atencao-primaria-a-
saude&Itemid=843  
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