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Clipping - Biblioteca HCB 

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

 

06/09/2019 

Memorial Virtual da Pediatria Brasileira alcança média de 100 acessos mensais. Disponível 
em: http://www.memorialpediatriasbp.com.br 

05/09/2019 

Exposição pré-natal ao flúor e QI: existe alguma relação? Disponível em: 
https://portugues.medscape.com/verartigo/6503943 

Podcast: “Amamentação: como o pai pode participar” Disponível em: 
https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/podcast-amamentacao-como-o-pai-
pode-participar/ 

Presentes nas frutas, proteínas similares às do látex podem causar alergia. Disponível 
em: https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-da-saude/presentes-nas-frutas-proteinas-
similares-as-do-latex-podem-causar-alergia/  

04/09/2019 

Região das Américas completa 25 anos de eliminação da poliomielite. Disponível em: 
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6014:regiao-
das-americas-completa-25-anos-de-eliminacao-da-poliomielite&Itemid=820 

Congressos, Cursos, Eventos 

SBP lança 3º edição do Curso EAD de Pediatria. Disponível em: 
https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/sbp-lanca-3o-edicao-do-curso-ead-de-
pediatria/ 

UNA-SUS/UFMA abre matrículas para Curso de Extensão em Redes de Atenção à 
Saúde. Disponível em: https://www.unasus.gov.br/noticia/una-sus-ufma-abre-matriculas-
para-curso-de-extensao-em-redes-de-atencao-a-saude 

Inscrições abertas para o exame para obtenção do Certificado na Área de Atuação em 
Oncologia Pediátrica. Disponível em: 
https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/inscricoes-abertas-para-o-exame-para-
obtencao-do-certificado-na-area-de-atuacao-em-oncologia-pediatrica/ 
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Atualização profissional online manejo odontológico do paciente onco-hematológico. 
Disponível em: 
https://www.einstein.br/ensino/ead/manejo_odontologico_do_paciente_onco_hematologico  

Teste de Contato na Criança e Adolescente, que será realizado no dia 09 de Setembro 
de 2019, em Brasília com o palestrante: Dr Jose Carlos Mori – SP, Médico Especialista 
em Alergia e Imunologia – ASBAI. Disponível em: 
http://www.asbai.org.br/eventos_regionais.asp 

XXI Congresso Brasileiro de Infectologia, que será realizado entre os dias 10 a 13 de 
setembro, Belém-PA. Disponível em: http://www.infecto2019.com.br/ 

V Congresso Brasil Central Gastroenterologia, que será realizado entre os dias 12 a 14 
de setembro, Goiânia-GO. Disponível em: https://gastrobrasilcentral.com.br/ 

Brazilian International Congress of Medical Students – BRAINCOM, que será realizado 
entre os dias 19 a 21 de setembro, São Paulo.  Disponível em: 
http://www.braincoms.com/2019/ 

XIX Congresso Brasileiro de Atualização em Neurocirurgia, que será realizado entre os 
dias 25 a 28 de setembro, Rio de Janeiro-RJ. Disponível em: 
https://www.cban2019.com.br/ 

Associação de Cuidados Paliativos promove workshop sobre medicina baseada na 
narrativa, que será realizado entre os dias 26 a 28 de setembro, Portugal. Disponível 
em: https://www.atlasdasaude.pt/noticias/associacao-de-cuidados-paliativos-promove-
workshop-sobre-medicina-baseada-na-narrativa 

Atuar: atualização em reumatologia 2019, que será realizado entre os dias  4 e 5 de 
outubro, Brasília-DF. Disponível em: https://reumatodf.com.br/atuar/ 
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