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Universidade Tiradentes.

Introdução: Lesões advindas de etiologias não acidentais geralmente são advindas de agressão ou omissão dos 
responsáveis e acarretam diversos danos ao público pediátrico e são responsáveis por crescentes valores de 
morbimortalidade e mortalidade em território nacional. Objetivo: Traçar um perfil epidemiológico da ocorrência 
de Síndromes dos Maus Tratos no Brasil entre os anos de 2015 a 2019. Metodologia: Foram utilizados dados 
presentes no Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) no período de 2015 
a 2019 com valores referentes as internações a partir das variáveis sexo, idade e região. Resultados: Ao todos 
foram computados 1.301 casos de Síndromes dos Maus Tratos no período descrito, sendo a maior parte desses 
casos tendo acontecido com crianças do sexo feminino (78,49%), também houve uma maior prevalência dos 
casos em crianças de 1 a 4 anos (33,74%) e da região Sudeste (35,12%). Conclusão: É condição sine qua non 
entender que o crescimento do número de casos da violência no público pediátrico está diretamente ligado ao 
aumento das fragilidades relacionados aos direitos fundamentais das crianças. Essas fragilidades estão mui-
tas vezes relacionadas a desordens sociais, variações ambientais e a comportamento violentos e omissivos e 
violentos dos seus cuidadores o que urge uma intervenção adequada para proteção dessa população tão frágil 
para que se agitem consequências danosas de caráter imediato ou tardias ao longo da vida.
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Introdução: Os recém-nascidos pré-termos tardios (RNPT-T) são aqueles entre 34 semanas e 36 semanas e 6 dias 
de idade gestacional. Eles possuem imaturidade do reflexo de sucção e capacidade de estímulo menor, quando 
comparados aos a termo. Objetivo: O objetivo desse trabalho é analisar a necessidade de utilizar fórmulas lác-
teas na alimentação dos RNPT-T, comparada aos a termo. Métodos: Delineamento do tipo caso-controle, com 
a população caso composta por todos os RNPT-T nascidos no período de agosto de 2019 a janeiro de 2020, 
que ficaram em Alojamento Conjunto após o nascimento. A população controle, pelo recém-nascido a termo 
nascido após cada prematuro tardio. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, protocolo de nú-
mero 42431314.7.0000.5349. Os dados foram colhidos através de prontuário eletrônico e, depois, analisados. 
Resultados: Nesse período, ocorreram 1.729 nascimentos, sendo 172 de gestações com desfecho pré-termo 
tardio, que resultaram em 181 recém-nascidos. Desses, 96 permaneceram internados em Alojamento Conjunto. 
Quanto a necessidade de utilizar fórmulas lácteas infantis, 47,9% dos RNPT-T precisaram utilizá-las, contra 
15,7% dos recém-nascidos a termo. Sendo essa uma diferença significativamente estatística (p < 0,001). Am-
bos os grupos apresentam como principal dificuldade na amamentação a má-pega. Conclusão: Há maior risco 
de os prematuros tardios não serem amamentados exclusivamente em seio materno, pois ainda apresentam 
imaturidade endocrinológica e reflexa. O que reafirma a necessidade de medidas específicas voltadas a essa 
população, para aumentar a amamentação exclusiva.


