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Nutricionista das celebridades ministra curso de primeiros socorros para crianças ao 
lado de médico intensivista pediátrico 
Menção ao IFF/Fiocruz
Veículo / Link: Segs
Publicado em 3/Set

Capital contabiliza 11,8 mil mortes, 308,8 mil infectados e 411,6 mil recuperados da Covid-19 
Menção ao documento “Covid-19 e Saúde da Criança e do Adolescente”, lançado pelo IFF/
Fiocruz Veículo / Link: Câmara Municipal de São Paulo
Publicado em 9/Set

Amamentação e Parto em Tempos de Coronavírus 
Fonte consultada: Maíra Domingues, coordenadora da Assistência em Aleitamento Materno do 
BLH do IFF/Fiocruz 
Veículo / Link: Canal Saúde
Tempo: 57’56”
Publicado em 10/Set

Médica de PG ajuda mulheres a engravidarem após menopausa 
Menção ao IFF/Fiocruz
Veículo / Link: A Rede
Publicado em 11/Set

Fiocruz: aulas só devem ser liberadas quando número diário de casos de Covid-19 for 
menor que 1 por 100 mil habitantes 
Estudo, obtido com exclusividade pelo O GLOBO, prevê sete condições que envolvem 
contágio, disponibilidade de leitos e possibilidade de testes
Fonte consultada: Márcio Nehab, pediatra do IFF/Fiocruz 
Veículo / Link: O Globo
Publicado em 13/Set

Fiocruz: casos precisam ficar abaixo de 1 por 100 mil para volta às aulas  
Estudo, obtido com exclusividade pelo O GLOBO, prevê sete condições que envolvem 
contágio, disponibilidade de leitos e possibilidade de testes
Fonte consultada: Márcio Nehab, pediatra do IFF/Fiocruz 
Veículo / Link: Exame
Publicado em 13/Set

Justiça reafirma que escolas particulares não podem funcionar, mas colégios abrem
Prefeitura do Rio diz que outra decisão da justiça proíbe o retorno na capital. Especialistas 
dizem que é preciso seguir protocolos de segurança para um retorno seguro
Fonte consultada: Márcio Nehab, pediatra do IFF/Fiocruz 
Veículo / Link: RJ1 - Globo
Publicado em 14/Set

Comentários a Portaria 2.882/2020 do Ministério da Saúde
As novas regras propostas em 28.8.2020 pelo Ministério da Saúde (Portaria 
2.282/2020[1]), para ter acesso ao aborto legalmente permitido em razão de gestação 
decorrente de estupro | Em verdade, conforme criticam os principais especialistas, o 
novo texto obriga os profissionais de saúde a avisarem a polícia quando atenderem 
os pacientes que peçam o aborto de gestação em razão de estupro
Menção ao Portal de Boas Práticas do IFF/Fiocruz
Veículo / Link: Jornal Jurid
Publicado em 15/Set

https://www.segs.com.br/saude/250312-nutricionista-das-celebridades-ministra-curso-de-primeiro-socorros-para-criancas-ao-lado-de-medico-intensivista-pediatrico
http://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/capital-contabiliza-118-mil-mortes-3088-mil-infectados-e-4116-mil-recuperados-da-covid-19/
https://www.canalsaude.fiocruz.br/canal/videoAberto/amamentacao-e-parto-em-tempos-de-coronavirus-sdc-0520
https://d.arede.info/ponta-grossa/337668/medica-de-pg-ajuda-mulheres-a-engravidarem-apos-menopausa
https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/fiocruz-aulas-so-devem-ser-liberadas-quando-numero-diario-de-casos-de-covid-19-for-menor-que-1-por-100-mil-habitantes-24636602
https://exame.com/brasil/fiocruz-casos-precisam-ficar-abaixo-de-1-por-100-mil-para-volta-as-aulas/
https://globoplay.globo.com/v/8854457/
https://www.jornaljurid.com.br/colunas/gisele-leite/comentarios-a-portaria-28822020-do-ministerio-da-saude


Em dia com a Saúde - Síndrome Inflamatória Multissistêmica pediátrica (SIM-P)
Fonte consultada: Márcio Nehab, pediatra do IFF/Fiocruz 
Veículo / Link: TV UNIFASE
Tempo: 11’15”
Publicado em 16/Set

#Verificamos: Post cita relatório não oficial para atacar medidas preventivas durante 
pandemia da Covid-19
Fonte consultada: Zilton Vasconcelos, pesquisador do Laboratório de Alta Complexidade do 
IFF/Fiocruz
Veículo / Link: LUPA | Folha de S. Paulo
Publicado em 18/Set

Quiz: Lactente com icterícia, colúria e acolia fecal; qual hipótese deve ser descartada?
Menção ao IFF/Fiocruz. Coluna da radiologista pediátrica do Instituto, Elazir Mota
Veículo / Link: Pebmed
Publicado em 20/Set

Pediatra renasce após 100 dias de luta contra o coronavírus 
O pediatra Carlos Mauricio na luta contra o coronavírus
Menção ao ex-diretor do IFF/Fiocruz, Carlos “Cacá” Maurício de Paulo Maciel
Veículo / Link: Correio do Povo
Publicado em 27/Set

Fiocruz oferece de cursos livres online a pós-doutorado  
Saúde Pública e Comunicação em Ciência & Tecnologia são linhas mestras, leque vai 
de Covid-19 a Democracia e Desigualdades
Menção ao IFF/Fiocruz
Veículo / Link: Portal de Notícias Eu, Rio!
Publicado em 29/Set

Por que os homens fogem dos médicos? 
Um estudo desenvolvido por pesquisadores do Instituto Fernandes Figueira, da 
Fundação Oswaldo Cruz, identificou, entre homens de diferentes níveis de escolaridade 
- incluindo dez médicos -, que, além de amarras culturais, como o imaginário da 
“virilidade” (que dificulta a adoção de práticas de autocuidado), outras barreiras que 
afastam os homens dos consultórios seriam o medo de descobrir uma doença grave 
e a vergonha de expor o corpo
Menção ao IFF/Fiocruz
Veículo / Link: Portal UOL Notícias
Publicado em 30/Set

https://www.youtube.com/watch?v=YnxyIGYcs1g
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/09/18/verificamos-relatorio-medidas-pandemia/
https://pebmed.com.br/quiz-lactente-com-ictericia-coluria-e-acolia-fecal-qual-hipotese-deve-ser-descartada/
http://www.correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2020/09/27/pediatra-renasce-apos-100-dias-de-luta-contra-o-coronavirus
https://eurio.com.br/noticia/16932/fiocruz-oferece-de-cursos-livres-on-line-a-pos-doutorado.html
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/09/30/por-que-os-homens-fogem-dos-medicos.htm

