ESPECIAL COVID-19
Número 2 – 08 de abril de 2020

Prezados Colegas,
Em função do número significativo de informações atualizadas já disponíveis, optamos por já enviar
novo boletim.
Esperamos que esta ação contribua para atualização e esclarecimentos.
Não deixem de conferir as dicas culturais!
Continuem se cuidando!
Grande abraço,
Diretoria executiva SMP.

Ministério da Saúde
Ÿ Diretrizes para diagnóstico e tratamento da COVID-19: https://bit.ly/2VgGzpc
Ÿ COVID-19: Ministério da Saúde divulga protocolos e orientações aos profissionais e serviços de saúde –
23/03/2020: https://bit.ly/2xYSHDi
Ÿ Boletim Epidemiológico – nº 7 – 06/04/2020: https://bit.ly/2XczPLT
Ÿ Orientações sobre o uso de máscaras de proteção respiratória (respirador particulado – n95/pff2 ou
equivalente) frente à atual situação epidemiológica referente à infecção pelo Sars-CoV-2 (COVID-19):
https://bit.ly/2V3emlC

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES)
Ÿ Informe Epidemiológico Coronavírus 07/04/2020: https://bit.ly/34h9CNw
Ÿ Nota Informativa: Sazonalidade da influenza, concomitância de ocorrência com COVID-19 e reforço
dos protocolos de tratamento – 06/04/2020: https://bit.ly/2xYFbiZ
Ÿ Nota Informativa: Critérios de distribuição de EPI pelo Estado - https://bit.ly/2Rg39gM
Ÿ Orientações para os Profissionais de Saúde e Gestores Municipais:
https://www.saude.mg.gov.br/coronavirus/profissionaisdesaude

Secretaria de Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte
Ÿ Orientações sobre Vigilância Epidemiológica de vírus respiratórios – 07/04/2020:

https://bit.ly/2JOtaQ8

Sociedade Brasileira de Pediatria:
Ÿ MOÇÃO DE APOIO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA AO MINISTRO LUIZ HENRIQUE
MANDETTA – 06/04/2020: https://bit.ly/2xRXsyL
Ÿ Calendário de Vacinação da SBP 2020 – atualização 04/2020: https://bit.ly/2XkUFJ7
Ÿ Pais e filhos em confinamento durante a pandemia de COVID-19 – 03/2010: https://bit.ly/3aDMGKF
Ÿ Diabetes mellitus e COVID-19 em Pediatria – 07/04/2010: https://bit.ly/34joT0l
Ÿ Exame da Orofaringe em situações específicas: Faringotonsilites – 03/04/2020: https://bit.ly/2wY9AhB

Pediatric Critical Care Medicine
Ÿ Coronavirus Disease 2019 in Critically Ill Children : Narrative Review of the Literature – 07/04/2020:
https://bit.ly/2RhphaA

The New England Journal of Medicine
Ÿ Universal Masking in Hospitals in the Covid-19 Era – 04/2020: https://bit.ly/2RlRXzc

University Medical Center New Orleans
Ÿ Covid treatment updates from the front lines in New Orleans: https://bit.ly/2XgjHJc

News.med.br – Saúde pelas principais fontes internacionais
Ÿ Academia Americana de Pediatria publica lista com maneiras de lidar com o aumento do uso de telas
pelas crianças nesse momento de pandemia – 26/03/2020: https://bit.ly/3aNAreX

Cultura na quarentena
E para não deixar de consumir cultura, mesmo sem sair de casa:
Ÿ O adeus a Ângelo Machado pelo cartunista e médico LOR - https://bit.ly/2wmB0ND
Ÿ Dicas de programação para as crianças e suas famílias – Associação Brasileira de Neurologia e

Psiquiatria Infantil e Profissões afins (ABENEP): https://bit.ly/39PlGXo
Ÿ Pressiona o ano que quiser e aparecerá a lista das melhores músicas daquele ano -

http://thenostalgiamachine.com/
Ÿ Bolero de Ravel tocado pela Orquestra Nacional da França em quarentena - https://bit.ly/2JIdi1r
Ÿ O Itaú está disponibilizando os livros do programa “Leia para uma Criança” em PDF. Basta mandar um

“Oi” para o WhatsApp (11) 98151-1078.
A programação das atividades da SMP está disponível no site
www.smp.org.br

