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Clipping - Biblioteca HCB 

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

02/05/2019 

Campanha Maio Amarelo: Depressão entre crianças e adolescentes: Pare – Observe – 
Acolha. Disponível em: http://www.spsp.org.br/2019/05/02/campanha-maio-amarelo-
depressao-entre-criancas-e-adolescentes-pare-observe-acolha/ 

Teste da linguinha pode deixar de ser obrigatório. Disponível em: 
https://pebmed.com.br/teste-da-linguinha-pode-deixar-de-ser-obrigatorio/ 

29/04/2019 

Crianças que comem muito fora das refeições correm o risco de se tornarem obesas. Disponível 
em: https://www.atlasdasaude.pt/publico/content/criancas-que-comem-muito-fora-das-
refeicoes-correm-o-risco-de-se-tornarem-obesas 

Telemedicina direta ao consumidor associada a mais antibióticos em casos de infecção 
respiratória aguda em crianças. Disponível em: 
https://portugues.medscape.com/verartigo/6503492 

Epilepsia de lobo temporal: aspectos importantes para a prática clínica. Disponível em: 
https://pebmed.com.br/epilepsia-de-lobo-temporal-aspectos-importantes-para-a-pratica-
clinica/ 

Novo relatório pede ação urgente para evitar crise de resistência antimicrobiana. 
Disponível em: 
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5922:novo-
relatorio-pede-acao-urgente-para-evitar-crise-de-resistencia-antimicrobiana&Itemid=812 

Você sabe avaliar um Produto Para Saúde (PPS)? Disponível em: 
https://pebmed.com.br/voce-sabe-avaliar-um-produto-para-saude-pps/ 

Projeto “Cores do Brasil” busca mapear o DNA dos brasileiros na blockchain. 
Disponível em: https://www.startse.com/noticia/nova-economia/64000/cores-do-brasil-dna-
blockchain 

Alunos da USP criam software que prevê risco de doenças crônicas. Disponível em: 
http://www.cff.org.br/noticia.php?id=5270&titulo=Alunos+da+USP+criam+software+que+prev
%C3%AA+risco+de+doen%C3%A7as+cr%C3%B4nicas 
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27/04/2019 

Quase metade dos brasileiros que usaram medicamentos nos últimos seis meses se 
automedicou até uma vez por mês. Disponível em: 
http://www.cff.org.br/noticia.php?id=5267&titulo=Quase+metade+dos+brasileiros+que+usara
m+medicamentos+nos+%C3%BAltimos+seis+meses+se+automedicou+at%C3%A9+uma+vez+p
or+m%C3%AAs 

Cursos on-line SP. Disponível em: https://www.aulaspediatriasp.com.br/ 
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Sugestão de leitura 

A reforma da saúde no Distrito Federal: gestão resolutiva e evidências de efetividade. 
Fortalecimento e ampliação do Hospital da Criança de Brasília, p. 93-115. Disponível em:  
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/reforma_saude_distrito_federal_gestao_resolutiv
a_evidencias_efetividade.pdf 

Código de Ética Médica: Resolução CFM nº 2.217, de 27 de setembro de 2018 , modificada 
pelas Resoluções CFM nº 2.222/2018 e 2.226/2019. Disponível em:  
http://www.flip3d.com.br/web/temp_site/edicao-067a26d87265ea39030f5bd82408ce7c.pdf 

Seminário 30 anos do SUS/DF: história e perspectivas. Experiência do Hospital da Criança de 
Brasília, p.55-62.  Disponível em: 
https://issuu.com/acadmedbr/docs/seminario_sus_30_anos__2_     

Uso de medicamentos e medicalização da vida: recomendações e estratégias. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/medicamentos_medicalizacao_recomendacoes_e
strategia_1ed.pdf 

Manual para elaboração, implantação e gestão do Plano de Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde - PGRSS em Serviços de Hematologia e Hemoterapia . Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_residuos_hematologia_hemoterapia_2ed.p
df 

XVI Congresso Brasileiro de Oncologia Pediátrica. Anais Sobope. Disponível em: 
http://sobope.org.br/apex/f?p=106:13:::NO::DFL_PAGE_ID:4662 

Rehem, RR, Vieira, MG, Lima Jr, CJF. A rede de atenção integral à saúde da criança no Distrito 
Federal–Brasil. Cien Saude Colet [periódico na internet] (2019/Abr). [Citado em 18/04/2019]. 
Está disponível em: http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/a-rede-de-atencao-
integral-a-saude-da-crianca-no-distrito-federalbrasil/17168 
 
Oliveira RS, Valadares LP, Meireles CG, DE Toledo IP, Castro LCG, Abreu AP et al. 
MKRN3 Mutations in Central Precocious Puberty: A Systematic R M -A. Journal of the 
Endocrine Society; Copyright 2019 DOI: 10.1210/js.2019-00041. Disponível em: 
https://academic.oup.com/jes/article/3/5/979/5418929 
 
Writing scientific articles like a native English speaker: top ten tips for Portuguese 
speakers. Disponível em: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3935133/pdf/cln-69-03-153.pdf 
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