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Clipping - Biblioteca HCB 

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

31/07/2019 

Saúde lança Campanha de Amamentação e amplia rede de assistência. Disponível em: 
http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45633-saude-lanca-campanha-
amamentacao-e-amplia-rede-de-assistencia 

Estudo brasileiro relaciona pular café da manhã com aumento do IMC entre adolescentes. 
Disponível em: https://portugues.medscape.com/verartigo/6503814 
https://www.nature.com/articles/s41598-019-42859-7 

11 emergências oncológicas que você precisa conhecer. Disponível em: 
https://portugues.medscape.com/slideshow/65000106 

30/07/2019 

Presidente da SBP fala em rede nacional sobre déficit de leitos pediátricos no Brasil. 
Disponível em: https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/presidente-da-sbp-fala-em-
rede-nacional-sobre-deficit-de-leitos-pediatricos-no-brasil/ 

29/07/2019 

Podcast | Relatos de Casos: "Síndrome de Grisel". Disponível em: 
https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/podcast-relatos-de-casos-sindrome-de-grisel/ 

SBP: Brasil desativou 16 mil leitos pediátricos desde 2010. Disponível em: 
https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/sbp-brasil-desativou-16-mil-leitos-pediatricos-
desde-2010/ 

USP desenvolve aplicativo para autonomia de crianças com diabete. Disponível em: 
https://jornal.usp.br/universidade/acoes-para-comunidade/usp-desenvolve-aplicativo-para-
autonomia-de-criancas-com-diabetes/ 

Saiba o que são as doenças congénitas da glicosilação. Disponível em: 
https://www.atlasdasaude.pt/artigos/saiba-o-que-sao-doencas-congenitas-da-glicosilacao 

26/07/2019 

OMS insta países a investirem na eliminação das hepatites virais. Disponível em: 
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5992:oms-insta-
paises-a-investirem-na-eliminacao-das-hepatites-virais&Itemid=812 

25/07/2019 

SBP repudia limites à amamentação em livre demanda e apoia lei que permite mães 
amamentarem em locais públicos.  Disponível em: 

http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45633-saude-lanca-campanha-amamentacao-e-amplia-rede-de-assistencia
http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45633-saude-lanca-campanha-amamentacao-e-amplia-rede-de-assistencia
https://portugues.medscape.com/verartigo/6503814
https://www.nature.com/articles/s41598-019-42859-7
https://portugues.medscape.com/slideshow/65000106
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https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5992:oms-insta-paises-a-investirem-na-eliminacao-das-hepatites-virais&Itemid=812
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5992:oms-insta-paises-a-investirem-na-eliminacao-das-hepatites-virais&Itemid=812
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https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/sbp-repudia-limites-a-amamentacao-em-livre-
demanda-e-apoia-lei-que-permite-maes-amamentarem-em-locais-publicos/ 

Podcast: "Aleitamento Materno". Disponível em: 
https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/podcast-aleitamento-materno/ 

24/07/2019 

Documento científico da SBP analisa o tema da autolesão em adolescentes. Disponível em: 
https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/documento-cientifico-da-sbp-analisa-o-tema-
da-autolesao-em-adolescentes/ 

Pediatra Atualize-se. Disponível em: 
http://www.spsp.org.br/site/asp/boletins/AtualizeA4N4.pdf 

Sarampo: sintomas, transmissão, e como prevenir e tratar a doença.  Disponível 
em:https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2019/07/24/sarampo-sintomas-
transmissao-e-duvidas-sobre-o-surto-e-a-vacina.htm 

23/07/2019 

Pediatras mostram como ajudar em plano de ação para elevar taxa de cobertura vacinal no 
Brasil. Disponível em: https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/pediatras-mostram-
como-ajudar-em-plano-de-acao-para-elevar-taxa-de-cobertura-vacinal-no-brasil/ 

Estudo relaciona nível de citocinas com gravidade da cardiopatia reumática. Disponível em: 
https://portugues.medscape.com/verartigo/6503786 

19/07/2019 

SBP orienta pediatras sobre a segurança de crianças e adolescentes em veículos 
automotores. Disponível em: https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/sbp-orienta-
pediatras-sobre-a-seguranca-de-criancas-e-adolescentes-em-veiculos-automotores/ 

Congressos, Cursos, Eventos 

2º Fórum de Doenças Raras discute qualidade de vida e questões éticas e políticas, Brasília-
DF, 1 de agosto. Disponível em: 
http://www.eventos.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21168 

Matrículas abertas para cinco novas ofertas da UNA-SUS. Disponível em: 
https://www.unasus.gov.br/noticia/matriculas-abertas-para-cinco-novas-ofertas-da-una-sus 

https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/sbp-repudia-limites-a-amamentacao-em-livre-demanda-e-apoia-lei-que-permite-maes-amamentarem-em-locais-publicos/
https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/sbp-repudia-limites-a-amamentacao-em-livre-demanda-e-apoia-lei-que-permite-maes-amamentarem-em-locais-publicos/
https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/podcast-aleitamento-materno/
https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/documento-cientifico-da-sbp-analisa-o-tema-da-autolesao-em-adolescentes/
https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/documento-cientifico-da-sbp-analisa-o-tema-da-autolesao-em-adolescentes/
http://www.spsp.org.br/site/asp/boletins/AtualizeA4N4.pdf
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2019/07/24/sarampo-sintomas-transmissao-e-duvidas-sobre-o-surto-e-a-vacina.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2019/07/24/sarampo-sintomas-transmissao-e-duvidas-sobre-o-surto-e-a-vacina.htm
https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/pediatras-mostram-como-ajudar-em-plano-de-acao-para-elevar-taxa-de-cobertura-vacinal-no-brasil/
https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/pediatras-mostram-como-ajudar-em-plano-de-acao-para-elevar-taxa-de-cobertura-vacinal-no-brasil/
https://portugues.medscape.com/verartigo/6503786
https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/sbp-orienta-pediatras-sobre-a-seguranca-de-criancas-e-adolescentes-em-veiculos-automotores/
https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/sbp-orienta-pediatras-sobre-a-seguranca-de-criancas-e-adolescentes-em-veiculos-automotores/
http://www.eventos.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21168
https://www.unasus.gov.br/noticia/matriculas-abertas-para-cinco-novas-ofertas-da-una-sus

