


Motoristas de Taxi Rio entregam brinquedos a pacientes do IFF
Menção ao IFF/Fiocruz
Veículo / Link: Band News
Publicado em 10/Out

Fiocruz capacita profissionais de saúde sobre sarampo. Evento acontece nesta quinta-
feira (16/8), das 8h30 às 14h, no Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança 
e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz)
Menção ao IFF/Fiocruz
Veículo / Link: TW @CanalSaude
Publicado em 14/Out

Ministério Público investiga regularidade do teste do pezinho no estado do Rio
Fonte consultada: Tânia Folescu
Veículo / Link: Extra Globo
Publicado em 15/Out

Ministério Público investiga regularidade do teste do pezinho no estado do Rio. Exame 
ficou suspenso durante oito meses e deixou danos irreversíveis a crianças
Fonte consultada: Tânia Folescu
Veículo / Link: O Globo
Publicado em 15/Out

Palestra no Shopping Iguatemi aborda fertilidade em pacientes com câncer
Menção ao IFF/Fiocruz
Veículo / Link: Revide
Publicado em 17/Out

Evento em Brasília discute a Importância da Imunização na Prevenção
Menção ao IFF/Fiocruz
Veículo / Link: Surgiu
Publicado em 19/Out

Países celebram inauguração de banco de leite após anos de esforços. Banco de Leite 
Humano deve ajudar a reduzir índices de mortalidade infantil em Moçambique
Menção ao BLH/IFF/Fiocruz 
Veículo / Link: Governo do Brasil
Publicado em 25/Out

A inauguração do BLH e do Centro de Lactação em Moçambique representa o início 
de uma nova era para a segurança alimentar e nutricional dos recém-nascidos no 
país africano. A entrega do projeto marca, ao mesmo tempo, o fim de um longo ciclo 
de trabalho, que não seria possível sem o apoio do Brasil
Menção ao BLH/IFF/Fiocruz
Veículo / Link: Nova News
Publicado em 26/Out

Brasil participa da inauguração do primeiro banco de leite de Moçambique
Menção ao BLH/IFF/Fiocruz
Veículo / Link: Cenário MT
Publicado em 27/Out

Pesquisa feita em Alagoas coopera para desmistificação da microcefalia no Brasil
Menção à Estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis EBBS/IFF/Fiocruz
Veículo / Link: Gazeta web
Publicado em 28/Out
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Brasil participa da inauguração do primeiro banco de leite de Moçambique
Menção ao BLH/IFF/Fiocruz
Veículo / Link: Mundo Lusíada
Publicado em 28/Out

Pesquisadores do Ambulatório de Urodinâmica Pediátrica do IFF/Fiocruz publicaram 
artigo no periódico internacional Plos One com resultados inéditos que confirmam a 
presença de alterações que interferem no funcionamento normal da bexiga em bebês 
filhos de gestantes infectadas pelo vírus Zika durante a gravidez
Fonte consultada: Lúcia Monteiro
Veículo / Link: Revista News
Publicado em 29/Out

O Portal foi criado pelo Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do 
Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz) com o objetivo de gerar e difundir 
conhecimentos para a implantação de políticas e programas de saúde. 
http://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/ 
Menção ao Portal Boas Praticas
Veículo / Link: TW: @semuspalmas
Publicado em 29/Out

Já conhece o Portal de Boas Práticas em Saúde da Mulher? O Portal foi criado pelo 
Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira 
(IFF/Fiocruz) e está comemorando 1 ano no ar! 
Menção ao Portal Boas Praticas
Veículo / Link: TW: @minsaude
Publicado em 30/Out
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