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APRESENTAÇÃO

O que é:

Associação Brasileira de
Pais, Familiares, Amigos e
Cuidadores de
Bebês Prematuros -
ONG Prematuridade.com

Ano de Fundação:

Nosso Lema: 
Promover sensibilização.

Espalhar amor. 
Inspirar mudanças.

A entidade nasceu em 10 de
abril de 2011 com um blog
sobre prematuridade e uma
comunidade no Facebook.
Em novembro de 2014, a
iniciativa foi além e nasceu a
ONG Prematuridade.com.

Diretoria:

Denise Suguitani,
diretora executiva e
fundadora
Aline Hennemann, vice-
diretora executiva
Brunna Weissheimer,
diretora de Comunicação

Principais Projetos:

Dedica-se ao apoio às famílias
de bebês, à prevenção do
parto prematuro, à
educação continuada para as
equipes neonatais e à
implementação de políticas
públicas voltadas ao tema.



ATUAÇÃO

Única associação no Brasil
atuando em âmbito
nacional;

Membro da Rede Nacional
Primeira Infância;

Membro do projeto Parto
Adequado, iniciativa da
Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS)
e do Hospital
Albert Einstein;

Site referência em
conteúdo no Google;

Presente em 14 Estados;

Voluntários espalhados
pelo país;

Ampla rede de contato com
instituições;

Consultores jurídicos;

Conselho científico
multidisciplinar.



Membro da iniciativa para
a Saúde Materna,
de Recém-Nascidos e
Crianças (PMNCH) da
Organização Mundial
de Saúde (OMS);

Representante do Brasil na
World Prematurity
Network, rede mundial
de organizações voltadas à
causa da prematuridade.

Parceira do March of
Dimes; 

INTERNACIONALIZAÇÃO

Parceira da EFCNI,         
Fundação Europeia para o
Cuidado dos Recém-
Nascidos.

A entidade está ligada às
mais importantes
organizações
internacionais dedicadas à
causa:



CONSELHO CIENTÍFICO 
Conselho Científico para a área da Medicina:

Mariana Gonzalez de Oliveira
Mãe da Clara e do Rodrigo. Neonatologista do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, Mestre
em Pediatria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e aluna de doutorado na
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Apaixonada por prematuros e
fascinada pela alimentação e crescimento dos pequenos. Defensora da disseminação do
conhecimento

Marcus Renato de Carvalho  
Médico graduado pela UFRJ. Docente da Faculdade de Medicina - UFRJ. Especialista em
Amamentação pelo International Board Certified Lactation Consultant. Editor do Portal
www.aleitamento.com desde 1996. Pai da Clara e da Sophie. Estudioso do Cuidado Mãe-Canguru

Rita de Cassia Silveira  
Pediatra e Neonatologista, especialista em Pediatria e em Neonatologia pela AMB/SBP. Mestrado em
Ciências Médicas pela UFRGS e Doutorado em Saúde da Criança e do Adolescente pela UFRGS, com
área de concentração em Neonatologia. Professora do Departamento de Pediatria da UFRGS desde
2005. Professora e Orientadora de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Saúde
da Criança e do Adolescente da UFRGS desde 2003. Chefe da Unidade de Ambulatório de
Neonatologia do Hospital de Clinicas de Porto Alegre (HCPA) desde 2004. Preceptora da Residência
Médica em Neonatologia do HCPA desde 2005. Chefe do Serviço de Neonatologia do HCPA desde
2013. Pesquisadora PQ-2 Cnpq, com mais de 100 publicações indexadas no PUBMED-index medicus.
Grantee da Fundação Bill and Melinda Gates (investigadora principal). Membro do DC Cientifico de
Neonatologia da SBP.

Adão Machado  
Pediatra, especialista em medicina intensiva pediátrica e infectologia, Mestre em Pediatria pela
UFRGS, Coordenador do Serviço de Infectologia e Controle de Infecção do Hospital Padre Jeremias,
Presidente da Associação Gaúcha de Profissionais em Controle de Infecção, Presidente do I
Congresso Brasileiro de Controle de Infecção em Pediatria e Neonatologia.

Moisés Checinski  
Pai do Renato (35 anos) e do Danilo (33 anos) e marido da Janice (Nutricionista). Pediatra e
Homeopata. Criador e incentivador do Movimento “Eu Apoio Leite Materno”
(#euapoioleitematerno). Presente nas redes sociais de forma intensa desde 2010 (site, blog,
páginas no Facebook, Instagram, Canal de vídeo no YouTube, Twitter). Presidente do
Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo
(2016/2019). Editor do Blog Pediatria Orienta da Sociedade de Pediatria de São Paulo.

Desirée Volkmer  
A Dra Desi, como é conhecida, é Chefe do Serviço de Neonatologia do Hospital Moinhos de Vento
(Porto Alegre), tem MBA Executivo em Saúde pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), é Instrutora do
programa de reanimzação neonatal pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e membro da
diretoria da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul (SPRS). Ela é nossa colaboradora na seção
Humanização do Cuidado. 



Conselho Científico para a área de Enfermagem:

Fernanda Peixoto Cordova
Enfermeira Obstétrica. Mestre em Enfermagem pela UFRGS. Consultora do Ministério da Saúde
para o Método Canguru e Facilitadora da Estratégia Qualineo.

Roberta Marco
Possui graduação em Enfermagem pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2009).
MBA em Gestão em Saúde e Controle de Infecção (2012) e Pós Graduação em Gestão de Melhores
Práticas Assistenciais (2015). Mestre em Pediatria e Saúde da Criança (2015). Atua no Serviço de
Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Moinhos de Vento com ênfase na área materno-infantil.
Ministra aulas nos cursos de pós graduação do Instituto de Educação e Pesquisa do Hospital
Moinhos de Vento.

Aline Aparecida da Silva Pierotto
Graduada em Enfermagem pela ULBRA (2007). Pós Graduada em Enfermagem Materno Infantil pelo
IEP do Hospital Moinhos de Vento (2010), Mestre em Saúde da Criança pela PUCRS (2014). Atuou
como Enfermeira no Hospital São Lucas da PUCRS na UTI Pediátrico e Internação Pediátrica,
Coordenou o GCAT (Grupo de Cateteres do HSL PUCRS) e atuou na preceptoria do PREMUS -
Programa de Residência Multiprofissional em Saúde e foi membro ativo do Grupo de Segurança do
Paciente. Possui experiência nas seguintes áreas: Emergência, Internação e Intensivismo Pediátrico.
Atuou como professora nos cursos técnicos de enfermagem das escolas Universitários (2007-2010).
Atualmente Coordenadora do Curso de Graduação em Enfermagem da UNISINOS e Professora na
atividade acadêmica de Saúde da Criança e do Adolescente. Ministra aulas como docente convidada
na Pós Graduação do IEP HMV no curso de pós Graduação em Enfermagem Materno Infantil e no
curso de Enfermagem Obstétrica da UNISINOS.

Sanah Pohlmam Issa
Apaixonada pelo cuidado do Prematuro em especial os relacionados à pele. Enfermeira
assistencial na UTI Neonatal do Hospital Moinhos de Vento. Membro do GREST - Grupo de
Referência em Estomaterapia do HMV. Especialista em Neonatologia pelo Centro Universitário
São Camilo. Mestranda em enfermagem profissional na Unisinos.

Ana Cláudia Vieira
Realizou estágio de Pós-doutorado na University of Ottawa Faculty of Health Science and School of
Nursing no período de abril de 2016 a fevereiro de 2017, em Knowledge Translation com foco nas
Estratégias de Tradução do conhecimento no manejo e controle da dor neonatal. Possui Doutorado
em Saúde da Criança pela Faculdade de Medicina da PUCRS (2010) e Mestrado em Enfermagem pela
Universidade Federal de Santa Catarina (1999). Graduação em Enfermagem pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (1986) e Licenciatura em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (1993). É Professora Associada da Universidade Federal de Pelotas, desde 1993.
Formação na área de Intensivismo Neonatal e Pediátrico, experiência em onco-hematologia e
cirurgia pediátrica. Líder do Grupo de Pesquisa Tradução do Conhecimento no Manejo da Dor
Neonatal e Pediátrica. Atualmente mantém vínculo com a pesquiisadora Dra. Denise Harrison da
University of Ottawa Faculty of Health Science and School of Nursing. É membro do Nursing Best
Practices Research Centre (NBPRC).

Conselho Científico para a área de Nutrição:

Flávia Magalhães Guedes
Nutricionista pela Pontificia Universidade Católica do RS (2006), especialista em Nutrição Clinica. Atua
na área materno infantil, mas especificamente na UTI Neonatal do Hospital Moinhos de Vento de
Porto Alegre, RS



Caroline Abud Drumond Costa
Nutricionista pela PUCRS, especialista em Nutrição Materno-infantil pelo Instituto de Ensino e
Pesquisa do Hospital Moinhos de Vento (IEP-HMV), mestre e Doutoranda pleo Programa de Pós
Graduação em Pediatria e Saúde da Criança (PUCRS), Docente convidada dos cursos de especialização
em Nutrição do IEP-HMV, docente na empresa QUAN - Qualidade em Nutrição, Membro do corpo
clinico do Centro Clínico da PUCRS (da Gestação à Adolescência), revisora do Jornal de Pediatria
(Jped), Experiência na assistência nutricional da área Materno infantil do hospital São Lucas da PUCRS.

Fabiana Salvatori Guedes
Especialista em Nutrição Materno-Infantil pelo Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, RS.
Nutricionista assistencial do CTI Ped e Neonatal e Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal do
Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) de Passo Fundo, RS. Nutricionista assistencial do Ambulatório
dos Primeiros Passos do Prematuro do HSVP. Nutricionista responsável pela Nutrição Materno-Infantil
e Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional do HSVP. Consultório particular em atendimento
nutricional com ênfase em neonatologia e pediatria, Passo Fundo, RS.

Conselho Científico para a área de Fisioterapia:

Mariana Andrade
Fisioterapeuta graduada pela Universidade Católica do Salvador, formada no Conceito Neuroevolutivo
Bobath para Crianças. Atua com Intervenção Precoce e acompanhamento de prematuros e outros
bebês de risco. Presta consultoria e palestras sobre desenvolvimento sensório motor e seus desvios
(CREFITO 179171-F).

Mariane Kunzler
Fisioterapeuta formada pelo centro Universitário metodista IPA em 2009. Especialista em pediatria e
neonatologia pelo IEP do Hospital Moinhos de Vento em 2011. Atua como fisioterapeuta na UTI
Neonatal do Hospital Moinhos de Vento.

Ana Luisa Schuck Guedes
Porto Alegrense, de 41 anos. Psicóloga formada pela PUCRS em julho de 2001. Especialista em
Psicologia Hospitalar da primeira turma reconhecida nesta especialidade pela UFRGS no ano de 2003.
Fez formação em psicoterapia analítica com Dr. Paulo Sérgio Guedes no período de 2001 até 2010.
Trabalhou como Psicóloga no primeiro serviço de Psicologia Hospitalar do Hospital Moinhos de Vento.
Foi Chefe do Comitê de Psicologia Hospitalar da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. Mãe de
Pedro, hoje com 7 anos e colunista da Revista Pais e Filhos, na coluna "mãe em suficiente". Atualmente
trabalha em Consultorio Privado e faz atendimentos em hospitais e a domicilio.

Conselho Científico para a área de Psicologia:

Conselho Científico para a área de Fonoaudiologia:

Patricia Junqueira
Fonoaudióloga com 27 anos de experiência clínica no atendimento a bebês e crianças, identificando e
tratando questões da motricidade orofacial, alimentação e fala. Fonoaudióloga pela PUC-SP em 1990,
Especialista em Motricidade Orofacial pelo CFFa. em 1992, Mestre em Distúrbios da Comunicação pela
PUC-SP em 1995 e Doutora em Distúrbios da Comunicação Humana pela UNIFESP em 2000. Pioneira
no Brasil na Abordagem Integrativa para as Dificuldades Alimentares Infantis. É a idealizadora e
responsável pela Coordenação do Instituto de Desenvolvimento Infantil onde atua e divulga um olhar
ampliado para o desenvolvimento e necessidades fonoaudiológicas de bebês e crianças. Palestrante
no Brasil e exterior da abordagem integrativa para a alimentação infantil. Patrícia publicou vários
artigos científicos e é autora dos livros: Por que meu filho não quer comer? Uma visão além da boca e
do estômago – 1ª Edição 2017 – Idea Editora, Aspectos Atuais em Terapia Fonoaudiológica Vol I e II,
Amamentação, Hábitos Orais e Mastigação: Orientações Cuidados e Dicas 3ª. Edição, 2005 – Editora
Revinter, Terapia Fonoaudiológica – Prática e Aspectos Atuais. Versão Revisada, 2009 – Editora
Revinter.



CONSELHO FISCAL

Alessandro Freitas: pai da
prematurinha fofa Ana Clara.

Fabiana Vasconcellos: mãezona dos
fofos Ricardo, Gabriel e Manoela.

Gladis Lima: mãe da Roberta
e vovó do príncipe Benício.

Raquel Silva: mamãe da pitoca
prematura Paulinha.

Vanessa Gottert: mãe dos
lindos (e sapecas)
prematurinhos Matheus e
Thiago.



NOSSOS NÚCLEOS

A Associação conta com o apoio do trabalho de representantes e
voluntários em todo o país.
 
Conheça nosso time!

Adenislane Dávila Loiola (Brasília, DF):
mãe de uma anjinha prematura e
transformou a dor da perda em forças para
lutar por um atendimento mais humano e
qualificado nas UTIs e maternidades.

Alexander Fonseca (PE): o Alexander é pai
do guerreirinho Heitor, que nasceu de 27
semanas.

Ana Cláudia Avelar (Carmo do Cajuru,
MG): enfermeira com especialização em
terapia intensiva neonatal e pediátrica,
mamãe do Lourenzo, prematurinho de 28
semanas, criadora da Premmie, loja virtual
para prematuros.

Andresa Leocádio (Boa Vista,
RR): mamãe da pequena Lorena, de 29
semanas e se dedica, entre outras coisas,
a ajudar as mães de prematurinhos de
Boa Vista.

Cassiane Alves (Porto Alegre, RS): mãe da
Luísa e Lívia, de 23 semanas. Lívia Vitória
nasceu com 570 gramas lutou pela vida,
mas 3 dias acabou falecendo. Hoje Luísa
Vitória, apesar do atraso motor, é uma
menina encantadora, sapeca e muito
falante.

Daniel Neris (Santos, SP): Daniel é
jornalista, pai de 4 filhos, entusiasta da
causa da prematuridade.

Daniella Haickel de Oliveira (Teresina,
PI): a Dani é psicóloga, estuda a influência
de objetos lúdicos (como os polvos de
crochê) na saúde dos prematurinhos.

Elisângela Dagostin (Porto Alegre, RS): é
mãe da princesa Ágatha, prematura de 25
semanas.

Fernanda Girardi (Porto Alegre, RS)
Enfermeira especialista em Materno
Infantil, atuante em UTI Neonatal, mãe do
Nasser e do Munir.

Adriana Menezes de Souza (Boa Vista,
RR): Adriana é mãe de bebê prematuro.

Fernando Leão (Porto Alegre,
RS): administrador de empresas, apoiador
da nossa causa.

Fernando Guifer (São Paulo, SP): é pai da
prematurinha extrema Laís, jornalista,
apaixonado por temas da paternidade ,
sobre os quais escreve nas redes sociais.



NOSSOS NÚCLEOS

Ian Kássia de Almeida Rodrigues (Boa
Vista, RR): Ian é mãe do João Pedro, que
nasceu de 31 semanas. Pedagoga pós-
graduada em Psicopedagogia.

Julyanne Duarte (Juazeiro do Norte, CE):
mãe de um prematuro de 24 semanas, é
psicóloga, capacitada em atendimento
perinatal e cursando pós graduação em
Terapia Cognitivo Comportamental, na cidade
de Juazeiro do Norte, Ceará.

Karen Godoy (Campo Grande, MS): Karen
é mãe do prematurinho Miguel que nasceu
de 28 semanas devido a uma infecção
urinária. O pequeno nasceu com 1,180kg e
ficou 81 dias internado. Hoje é um menino
super saudável e sapeca!

Maria Emilia Donato (João Pessoa,
PB): Maria é enfermeira, trabalha com
pediatria, neonatologia e maternidade em
um hospital e possui pós-graduação em
Pediatria e Neonatologia.

Mayara Brandão (RJ): Mayara é mãe da
prematurinha Bárbara, que nasceu de 28
semanas e passou 107 dias na UTI Neo.

Murilo Moretti (Presidente Prudente,
SP): Dr Murilo é neonatologista
apaixonado pelo que faz, no Hospital
Regional de Presidente Prudente.

Raquel Silva (Porto Alegre, RS): mãe da
prematurinha extrema Paulinha, nascida
de 27 semanas com 790 gramas, hoje cheia
de saúde e sapequice!

Rosana Mendes (Brasília, DF): a Rosana é
mãe de 3 preciosidades, uma deles um
anjinho chamado Vitor Rafael, que estaria
completando 9 anos em 01/04/2019.

Roseleine Rodrigues (Ijuí, RS): mãe do
prematurinho Iury, se dedica à causa da
prematuridade e a gerir uma grande
comunidade de mães de prematuros no
Facebook.

Suellen Sátiro (DF): fisioterapeuta e mãe
prematura por 2 vezes: da pequena Eva, de
27 semanas; e da fofa Elis, de 31 semanas,
que lutaram pela vida e hoje estão cheias
de sade.

Vera Collaço (Pariquera-açú, SP) : a Verá
é coordenadora de enfermagem da UTI
Neo do Hospital Regional Dr Leopoldo
Bevilacqua e uma grande parceria na causa
dos prematuro.

Vicente Santos Ledur (Porto Alegre,
RS): é pai do pequeno Felipe, médico
veterinário com especialização na área de
gestão e marketing.

Hálax Borges da Silva (Boa Vista, RR): é
pai de bebê prematuro.

Izabele Izaura Brandão Cavalcante Sena
(Boa Vista, RR): Izabele é farmacêutica
intensivista, mãe do Iohan e Théo
prematuro de 31, defensora da causa da
prematuridade.



NOSSOS GRUPOS DE MENSAGENS



CONGRESSOS
Participação no 4° Encontro de Organizações de Pais (14th Parent
Organisations Meeting) em Freising, na Alemanha:

Aconteceu nos dias 26, 27 e 28 de janeiro de 2018
o 14º Encontro de Organizações de Pais (14th
Parent Organisations Meeting) em Freising, na
Alemanha. O evento é organizado pela Fundação
Europeia para o Cuidado do Recém-nascido
(EFCNI) e conta anualmente com a participação de
representantes de associações voltadas à causa
da prematuridade do mundo todo. Pelo segundo
ano consecutivo, a diretora da Associação
Brasileira da Pais, Familiares, Amigos e Cuidadores
de Bebês Prematuros - ONG Prematuridade.com,
Denise Suguitani, esteve presente representando o
Brasil.
 
Os principais temas abordados foram: uso da
tecnologia no auxílio às famílias pós-alta, cuidados
paliativos e aconselhamento psicológico dos pais
na UTI neonatal, organizações auto-sustentáveis,
desenvolvimento de projetos sociais. Através de
palestras, almoços de networking e workshops, os
tópicos selecionados foram sendo abordados e
discutidos por todos os participantes.
 
Um evento inspirador onde muitas lições são
aprendidas e alianças são formadas", conta
Denise.
A Associação Brasileira da Pais, Familiares, Amigos
e Cuidadores de Bebês Prematuros -
ONG Prematuridade.com sente-se muito honrada
em representar o Brasil nesse encontro.
Juntamente com Ilein Bolaños, presidente da
organização Con Amor Vencerás, do México, a
América Latina marcou presença nas atividades.
 
Certamente colheremos muitos frutos desse
encontro e aguardamos ansiosos para o próximo
em 2019!
 
Agradecemos o apoio da AbbVie Farmacêutica, um
apoiadores do evento, por patrocinar a parte
logística da nossa participação no evento.





ATIVIDADES
Concurso Cultural #VidadePrematuro

A história da Pamela Ishiki Gallo, representando a Associação Brasileira de Pais de Bebês Prematuros - ONG
Prematuridade.com, foi a vencedora do Concurso Cultural #VidadePrematuro! 
 
O texto foi o mais votado pelo público e a organização escolhida pelo autor recebe um prêmio de 10 mil reais.
Confira as informações no site: goo.gl/ibjkjh. Estamos muito felizes! 
 
Agradecemos imensamente a colaboração de todos que votaram e, em especial, a dedicação da @pamishiki e
também da Agda Dias @maedaamora, autora da outra história que estava concorrendo em nosso nome.
Vocês são incríveis! #prematuridade #prematuro #concurso



Visita à Casa Esperança em Santos (SP), referência em follow-up
para crianças

No dia 26 de novembro, Aline Hennemann, vice-
diretora executiva da Associação Brasileira da Pais,
Familiares, Amigos e Cuidadores de Bebês
Prematuros (ONG Prematuridade.com), visitou a
Casa da Esperança de Santos, em São Paulo, com o
intuito de fortalecer a parceria iniciada na I
Caminhada da Prematuridade de Santos, realizada
dia 11 de novembro na orla da praia.
 
Na ocasião, Aline conheceu as instalações da sede
e ficou encantada com a ótima estrutura do local.
“A Casa da Esperança de Santos é uma referência
para a Baixada Santista e quiçá para o país. Ver
essa estrutura e esse trabalho, que é realizado
com tanto amor, serem replicados em todo o
Brasil seria a realização de um sonho”, disse a
docente e enfermeira neonatal durante a visita.
 
Com sede na rua Imperatriz Leopoldina nº 15, na
Ponta da Praia, a Casa da Esperança de Santos
possui salas equipadas para atendimento nas
áreas de Fisioterapia Solo, Aquática e Respiratória,
Integração Sensorial, Terapia Ocupacional,
Psicologia, Pedagogia, Fonoaudiologia, Consultório
Odontológico e Serviço Social, com a equipe
atuando sob orientação de médica neurologista
infantil e médico ortopedista.
 
Dentre os seus principais projetos de referência
clínica destaca-se o “Programa de Intervenção
Precoce ao Recém-Nato de Risco”. Criado em 2015,
o serviço funciona para, o mais cedo possível,
diagnosticar e iniciar a recuperação ou
amenização de limitações no desenvolvimento
neuropsicomotor de recém-nascidos, bebês e
crianças de até 2 anos.
 
A Instituição conta ainda com uma Sala de
Atividades de Vida Diária para capacitação de
pacientes visando uma maior participação e 

ATIVIDADES

independência nas funções cotidianas, bem como
o Escovódromo, onde as crianças e adolescentes
em tratamento recebem orientação e treinamento
adequados para prevenção em Saúde Bucal.
Todos os pacientes e cuidadores assistidos pela
entidade filantrópica, além dos tratamentos
terapêuticos, são beneficiados com refeições
gratuitas servidas diariamente sob orientação de
nutricionista e serviços de apoio aos familiares
através do “Núcleo de Promoção de Mães Dona
Vanjú”. São realizados cursos de artesanato,
culinária, panificação e confeitaria, com
oportunidades de comercialização em espaços
internos como a “Feirinha da Esperança” e a
Cafeteria “Sabor de Esperança”. Além da troca de
vivências entre os envolvidos, esses cursos
possibilitam a geração de nova fonte de renda
para a família dos pacientes.
 
O “Programa Sem Barreiras” é outro exemplo de
serviço prestado para assistidos e para o público
em geral com necessidades de acesso a
equipamentos fundamentais para a mobilidade. A
partir do recebimento de doações feitas por
empresários e pela comunidade em geral, cadeiras
de rodas são repassadas para os necessitados que
procuram a instituição, com prioridade de
atendimento aos pacientes da reabilitação infantil.
A entidade possui também auditório, cozinha
industrial, refeitório para funcionários e salão de
eventos, além de setor de fisioterapia de adultos
que presta atendimento particular, pelo SUS e via
planos de saúde.
 
Para mais informações, acesse o site da Casa da
Esperança de Santos, a página no Facebook ou
entre em contato pelo telefone (13) 3278-7800.





Apoio a campanhas de doações

ATIVIDADES

DOAÇÃO DE LEITE - Para o Banco
de Leite Humano do Hospital São
Lucas, da PUCRS, em Porto Alegre

(RS)



ATIVIDADES

Campanha SOS Prematuro



Parceria com a MeTwo

ATIVIDADES



Coluna no portal Bebê.com.br e live com representante

ATIVIDADES



Parceria com a ONG Amada Helena em divulgação de evento

ATIVIDADES



Dia Mundial da Prematuridade: Campanha de divulgação sobre 
prevenção a prematuridade (vídeo, cards, textos e flyer). 

O tema da campanha de 2018 foi o Método Canguru

ATIVIDADES







Dia Mundial da Prematuridade: O tema da campanha de 2018 foi o 
Método Canguru

ATIVIDADES



Caminhadas da prematuridade vestem o Brasil de roxo

ATIVIDADES

O dia 11 de novembro de 2018 foi marcado por
caminhadas em referência ao Dia Mundial da
Prematuridade, celebrado globalmente no dia 17
desse mês. Para chamar a atenção da sociedade
sobre esse tema tão importante, a
ONG Prematuridade.com organizou e apoiou
atividades em todo o país juntamente com
hospitais, instituições e voluntários. Desde 2013,
várias cidades realizam seus eventos como
jornadas, palestras, caminhadas, exposições,
piqueniques, rodas de conversa, entre outros, que
você pode acompanhar em nosso site e nossas
páginas nas redes sociais. No último domingo, as
cidades de Porto Alegre (RS), Santos (SP), Salvador
(BA) e Florianópolis (SC) realizaram encontros com
centenas de pessoas para caminharem juntos pela
causa dos bebês prematuros em determinado
ponto de referência da cidade, fazendo parte de
uma extensa agenda de ações promovidas em todo
o país que compõem o mês conhecido
como Novembro Roxo.
 
Em Porto Alegre (RS), a III Caminhada pela
Prematuridade levou mais de 400 pessoas ao
Parque da Redenção, no centro da capital gaúcha.
O objetivo foi conscientizar a população sobre o
parto prematuro, principal causa de mortalidade
infantil no Brasil. Reunindo familiares, cuidadores,
profissionais e crianças prematuras, o grupo,
vestido de roxo, deslocou-se pelo parque, em uma
caminhada de cerca de 30 minutos. Organizado
pela ONG Prematuridade.com, contou com apoio
dos parceiros Abbvie, Chiesi, Me Two, Mon Petit,
Seja doce com os bebês, Hospital São Lucas da
PUCRS, Hospital de Clínicas, NACES, Hospital
Materno Infantil Presidente Vargas, UniRitter, Santa
Casa de Misericórdia, Hospital Divina Providência,
Grupo GHC, Fundação Universitária de Cardiologia
e Hospital Moinhos de Vento. (Fotos: Leonardo
Curtis)
 
Já Santos teve a sua primeira edição da caminhada,
buscando chamar a atenção para riscos em bebês
prematuros. No ano passado, 440 prematuros
nasceram na cidade do litoral paulista. Com
percurso da Concha Acústica (Canal3) em direção à
Praça das Bandeiras, as ruas ficaram coloridas de

roxo com balões, cataventos e camisetas na cor da
campanha. O encontro foi organizado pela
ONG Prematuridade.com, teve apoio da Santa Casa
de Misericórdia de Santos, Complexo Hospitalar
dos Estivadores, Instituto Social Oswaldo Cruz e
Grupo Esperança. (Fotos: Daniel Neris)
 
A 1ª Caminhada Lilás, movimento organizado em
prol à sensibilização da prematuridade, saiu do
Cristo em direção ao Farol da Barra, ponto turístico
de Salvador (BA). A caminhada contou com a
presença de profissionais, estudantes, mães, pais,
bebês que nasceram prematuros e seus familiares.
O trajeto teve paz, encontros, reencontros,
depoimentos de mães que vivenciaram o
internamento hospitalar de seus filhos, e
marchinhas e gritos de guerra entoando sobre a
Prematuridade. Estiveram presentes em torno
de 200 pessoas. A organização foi de Edileide Lima,
Espaço Saúde da Criança, Desenvolvimento
Adequado com apoio de Reabilit Kids, Sociedade
Brasileira de Pediatria, Sociedade Baiana de
Pediatria, Saúde Kids, Grão de Amor, GNAP,
Araponga Pilates e Fisioterapia, CEADI, JOP Agência
Criativa e ONG Prematuridade.com. (Fotos: Cézar
Reis)
 
Os moradores da capital catarinense se uniram
para participar da II Caminhada da Prematuridade
de Florianópolis (SC), reunindo mais de 300
pessoas na Avenida Beira-Mar Norte, entre o
Bolsão da Casan e o Trapiche Beira-Mar na manhã
do domingo, dia 11. Com apoio da
ONG Prematuridade.com e Sociedade Catarinense
de Pediatria, o evento foi organizado por um grupo
de profissionais de saúde que atua nas unidades
neonatais e de Atenção Básica da Grande
Florianópolis, coordenado pela psicóloga Zaíra
Custódio, da Maternidade do Hospital Universitário
da UFSC, um dos centros nacionais de referência
para o Método Canguru, do Ministério da Saúde, do
qual ela é consultora, juntamente com Hospital
Maternidade Carmela Dutra, Hospital Regional de
São José Doutor Homero de Miranda Gomes, Ilha
Hospital e Maternidade, Clínica Santa Helena e
Governo do Estado. (Fotos: Tales Custódio)
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Maternidade Frei Damião, em João
Pessoa (PB)

Santa Casa, em Rio Claro (SP)
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EVENTOS
Participação na iniciativa de Aceleração Social, 

na Semana do Carinho 2018 da Johnson & Johnson 
nos dias 23 e 24 de outubro



EVENTOS



EVENTOS



EVENTOS



EDUCAÇÃO EM SAÚDE
Denise Suguitani, diretora executiva e fundadora da 
ONG Prematuridade.com, em palestra na UniLaSalle 

para estudantes e profissionais no dia 05 de abril de 2018.



EDUCAÇÃO EM SAÚDE
Aline Hennemann, vice-diretora executiva da ONG Prematuridade.com, 

em palestra sobre cuidados com o prematuro em Passo Fundo (RS), 
no dia 16 de novembro de 2018.



EDUCAÇÃO EM SAÚDE
Aline Hennemann, vice-diretora executiva da ONG Prematuridade.com, 

em palestra no I Curso de Cuidados com o Recém-Nascido Prematuro durante o 
 I Simpósio Interdisciplinar do Cuidado ao Prematuro, na UniRitter em Porto

Alegre (RS).



EDUCAÇÃO EM SAÚDE
Aline Hennemann, vice-diretora executiva da ONG Prematuridade.com, 

é a coordenadora de conteúdo da Revista Enfermagem em Pauta. 



EDUCAÇÃO EM SAÚDE



ADVOCACY
3ª ação de sensibilização  no Congresso Nacional



ADVOCACY
Projeto de Lei para incluir no Calendário Oficial de Santos/SP a

"Semana Municipal da Prematuridade", a ser celebrada anualmente na
semana do dia 17 de novembro 



PUBLICAÇÕES
Newsletters mensais



PUBLICAÇÕES
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NÚMEROS EM DESTAQUE

Em 2018, mobilizou centenas de eventos alusivos ao Dia Mundial da
Prematuridade (17 de novembro), envolvendo diretamente mais
de 10 mil pessoas em caminhadas, piqueniques, seminários, rodas
de conversa, entre outros;
 
Mais de 3.000 famílias de bebês prematuros associadas;
 
Núcleos de voluntários em 14 Estados do país;
 
Durante o Novembro Roxo de 2018, a mobilização nacional
da Prematuridade contou com grande cobertura de imprensa: mais
de 243 matérias foram publicadas em todo o país com equivalência
publicitária de R$ 6.261.604,98 e audiência de mais de 59.495.857
pessoas impactadas;



AGRADECIMENTOS
Parceiros em 2018

Apoiadores em 2018



AGRADECIMENTOS
Agradecimento especial às milhares de famílias que nos acompanham
o ano todo e acreditam que sim, juntos somos mais fortes e que dando
as mãos e não ficando calados diante da realidade, poderemos fazer a

diferença na vida de muitas pessoas. Nosso muito obrigado a todos
vocês!!!

www.prematuridade.com
contato@prematuridade.com
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Rua dos Burgueses 295- Porto Alegre, RS | 91530-020
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