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PE-283 - CONSTRUÇÃO DE CONTEÚDO SOBRE IMUNIZAÇÃO EM BEBÊS PREMATUROS 
PARA SOFTWARE DE MENSAGEM DE TEXTO DE UMA ONG: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Aline Hennemann, Amanda Paz, Camila Alves, Caroline Agliardi, Thiago dos Santos, Denise Suguitani

ONG Prematuridade.com.

Introdução: A Associação Brasileira de Pais, Familiares, Amigos e Cuidadores de Bebês Prematuros – ONG Prema-
turidade.com tem como motivação a prevenção do parto prematuro, educação continuada para profissionais de 
saúde e defesa de políticas públicas às famílias de bebês prematuros. Dentre os assuntos trabalhados tem-se 
a imunização em bebês pré-termos, que possui peculiaridades quando comparadas à bebês a termo. Objetivo: 
Relatar a experiência de três acadêmicos de enfermagem na construção de conteúdo sobre imunização para 
software de mensagem de texto para a ONG. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência vivenciado 
pelos discentes do curso de Enfermagem de um Centro Universitário do Sul do Brasil como voluntários de uma 
ONG. O processo de construção do conteúdo se deu no mês de abril do ano de 2020. Resultados: Os acadê-
micos aprimoraram seus conhecimentos sobre as imunizações em bebês prematuros. Realizaram a troca de 
conhecimento com profissionais e pesquisaram sobre as vacinas, seus efeitos adversos, calendário de doses, 
entre outros. Com isso, houve o aperfeiçoamento das habilidades, conhecimento teórico e de tomada de decisão 
quanto à orientação aos pais e responsáveis de nascidos pré-termos. Conclusão: O voluntariado trouxe para 
os acadêmicos experiência de contribuição social, divisão de tarefas, conhecimento sobre materno-infantil e 
prematuridade, entre outros. Além disso, na construção das mensagens de texto para o programa, o conheci-
mento foi concretizado, no qual futuramente será um diferencial desses futuros profissionais para tomada de 
decisão e cuidado à família de bebê prematuro.
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Introdução: A violência sexual com crianças e adolescentes é um fator de risco para a prematuridade, muitas 
vezes devido ao pré-natal tardio e complicações gestacionais. No Brasil, o número de notificações de Violência 
Sexual (VS) vem aumentando. Metodologia: Estudo epidemiológico de base populacional, observacional e trans-
versal. Os dados foram obtidos pelo Departamento de Informática do SUS/MS (DATASUS) pelo aplicativo TABNET. 
Foi feita uma busca nas bases de dados Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), com os descritores os descritores: 
“Recém-Nascido Prematuro”, “Delitos Sexuais”, “Fatores de Risco” e “Gravidez na Adolescência”. Resultados: 
No período de 2012 a 2017, o Brasil teve um aumento de quase o dobrou dos casos de notificações de VS, no 
sexo feminino na faixa etária de 10 a 19 anos. A região nordeste teve 2,4 vezes mais casos, com 1279 (15%), e a 
região Sul 2,3 vezes mais tendo registrado 887 com 10% das notificações em 2017. Teixeira e Taquette (2010) 
realizaram um estudo com crianças de 11 a 14 anos revelando, que, a maior parte das participantes possuíam 
vivências em violência, colocando-as em risco para IST´s e gravidezes não esperadas. Outro estudo evidenciou 
que as meninas com notificações de VS apresentaram maior percentual de terem filhos prematuros em 26,4% 
dos casos contra 20,8% nas mães sem notificação de estupro. Conclusão: Os dados buscados evidenciam um 
aumento no número de casos de Violência Sexual em uma diferença de cinco anos (2012 e 2017). O que pode 
levar a maiores índices de prematuridade, podendo o feto ser levado à óbito. Faz-se necessários ações de polí-
ticas públicas relacionados a esses dados, de maior atenção nessa faixa etária e nas regiões que mais crescem 
os casos como no Sul e Nordeste do país.


