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Clipping - Biblioteca HCB 

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

24/05/2019 

Benefícios da Natureza no Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes.  Disponível em: 

https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/manual_orientacao_sbp_cen_.pdf 

23/05/2019 

Leite materno salva vidas: é o alerta da SBP na Semana Nacional de Doação de Leite 

Materno. Disponível em: https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/leite-materno-salva-

vidas-e-o-alerta-da-sbp-na-semana-nacional-de-doacao-de-leite-materno/ 

Especialista aborda distúrbios psiquiátricos em pediatria em novo podcast da RP. Disponível 

em: https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/especialista-aborda-disturbios-

psiquiatricos-em-pediatria-em-novo-podcast-da-rp/ 

Atividade física na adolescência pode reduzir risco de câncer colorretal no adulto, Os dados 

são de um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Harvard e da Faculdade 

de Medicina da USP. Disponível em: https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-da-

saude/atividade-fisica-na-adolescencia-pode-reduzir-risco-de-cancer-colorretal-na-vida-

adulta/ 

21/05/2019 

Sepse em crianças: médicos debatem equilíbrio da expansão volêmica. Disponível em: 

https://portugues.medscape.com/verartigo/6503568 

Disfunção vesical e intestinal na infância são abordados em documento científico da SBP. 

Disponível em: https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/disfuncao-vesical-e-intestinal-

na-infancia-sao-abordados-em-documento-cientifico-da-sbp/ 

19/05/2019 

Critérios diagnósticos de síndrome metabólica adaptados dos adultos subestimam risco 

metabólico em crianças e adolescentes. Disponível em: 

https://portugues.medscape.com/verartigo/6502984 

Cicatrizes de estresse na infância são visíveis no cérebro. Disponível em: 

https://portugues.medscape.com/verartigo/6502551 
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18/05/2019 

MAIO ROXO: Pediatras alertam para importância do diagnóstico precoce das doenças 

inflamatórias intestinais. Disponível em: 

https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/maio-roxo-pediatras-alertam-para-

importancia-do-diagnostico-precoce-das-doencas-inflamatorias-intestinais/ 

Qual é o tratamento para meningite? Disponível em: 

http://www.drrisadinha.org.br/2019/05/qual-e-o-tratamento-para-meningite.html 

Cursos, Congressos, Eventos 

1ª Jornada ASBAI de Casos Clínicos em Alergias Respiratórias, o que você vai aprender ao 

vivo - 25/05/2019 - 1a JACCAR 2019. Disponível em: 

http://www.universidade.asbai.org.br/courses/1-jornada-asbai-de-casos-clinicos-em-alergias-

respirat-rias 

Pré-Congresso da Escola de Saúde e Medicina, Universidade Católica de Medicina,  8, 11 e 12 

de junho de 2019. Disponível em: https://www.even3.com.br/esmucb2019/ 

16 ª Conferência Nacional de Saúde, Brasília – DF 04 a 07 de agosto de 2019. Disponível em:  

http://conselho.saude.gov.br/16cns/ 
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