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Introdução: O desenvolvimento sexual ocorre durante a puberdade, havendo uma elevada taxa de desinfor-
mação que pode culminar em consequências irreversíveis. É, portanto, primordial trabalhar com o binômio 
educação e saúde nessa faixa etária, de modo a minimizar seus riscos. Objetivo: Relatar a experiência do 
projeto de educação sexual desenvolvido por estudantes de medicina em uma escola pública de um bairro 
periférico. Métodos: Foram realizados encontros semanais com esclarecimentos sobre temas relevantes na 
sexualidade do adolescente, dentre eles: métodos contraceptivos (MC), Infecções Sexualmente Transmissíveis 
(IST) e gravidez na adolescência (GA), durante três meses com alunos do 6º ao 9º ano. Para avaliação da eficá-
cia da atividade, aplicou-se questionários sobre os assuntos no primeiro e no último encontro. Resultados: No 
total, 123 alunos participaram e responderam os questionários. Inicialmente, 42% afirmaram que conheciam, 
mas não utilizavam MC, 37% que conheciam e utilizavam esporadicamente, 18% que conheciam e utilizavam 
rotineiramente e 3% que não conheciam. Ao final das atividades, 100% afirmaram que tinham conhecimento, 
e destes, 55% passaram a usar rotineiramente, 40% esporadicamente e apenas 15% continuou sem utilizar. 
Quando questionados sobre as principais formas de transmissão e manifestações das IST, o total de acertos 
anteriormente foi de 51%, contrastando com 87% após o final do projeto. Por fim, houve um aumento de 31% 
no conhecimento sobre as alterações físicas, psicossociais e econômicas de uma GA. Conclusão: Percebeu-se 
a importância da discussão sobre sexualidade no ambiente escolar. Tal tema, por ainda ser considerado um 
tabu por muitos pais e até mesmo professores, gera uma grande quantidade de dúvidas e desinformação que 
tange a maioria dos adolescentes. É necessário que equipes de saúde e educadores invistam cada vez mais 
em um processo multiprofissional de escuta, que envolva troca de conhecimentos, prevenção de doenças e 
planejamento familiar voltado para este grupo.
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Introdução: Os recém-nascidos pré-termos tardios (RNPT-T), aqueles que nascem entre 34 e 36 semanas e 6 dias, 
apresentam menor peso e maiores taxas de perda de peso, o que pode gerar comorbidades e maior tempo de 
permanência hospitalar. Objetivo: Identificar o perfil do peso dessa população e compará-lo aos recém-nascidos 
a termo. Métodos: Esse trabalho tem delineamento do tipo caso-controle, sendo a população caso os RNPT-T 
nascidos em um período de 6 meses, que ficaram em alojamento conjunto após o nascimento, e, a população 
controle, os recém-nascidos a termo nascidos após cada prematuro tardio. O projeto foi aprovado pelo Comitê 
de Ética e Pesquisa, protocolo de número 42431314.7.0000.5349.Os dados foram colhidos através de pron-
tuário eletrônico e, depois, analisados. Resultados: Nesse período, ocorreram 1.729 nascimentos, sendo 172 
gestações com desfecho pré-termo tardio, que resultaram em 181 recém-nascidos. Desses, 96 permaneceram 
internados em Alojamento Conjunto. No grupo caso a média de peso ao nascer foi de 2691g (DP +/- 340,3) 
e no grupo controle, 3359 (+/- 460,1). E, na alta, entre os RNPT-T o peso foi de 2517g (+/- 310,1) e nos RNT, 
3193g (+/- 471,5 gramas). A média de perda de peso na alta no grupo caso foi de 6,4%, ocorrendo perda de 
10% do peso em 5,2% dos bebês. E a perda média no grupo controle de 4,9% do peso até o momento da alta, 
e superior a 10% em 2,2%. Tanto a média do peso ao nascer quanto na alta, quando comparadas, possuem 
diferença estatisticamente significativas, com p < 0,001. Conclusão: Os RNPT-T possuem menor peso ao nas-
cer e apresentam maior perda de peso até a alta que os recém-nascidos a termo. Portanto, deve-se evitar alta 
precoce e vigiar de maneira incisiva o aleitamento materno e o ganho ponderal dessa população.


