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O parto prematuro é, sem dúvida, um dos mais graves 
problemas sociais do Brasil, impactando todos nós de diversas 
maneiras e repercutindo em todos os setores da sociedade: 
Saúde, Educação, Economia, Mercado de Trabalho, Cidadania, 
Direitos Humanos, entre outros.

Somos a única organização sem fins lucrativos nacional 
dedicada à prevenção do parto prematuro, à educação 
continuada para profissionais de saúde e à defesa de políticas 
públicas voltadas aos interesses das famílias de bebês 
prematuros.

Desenvolvemos ações políticas e sociais, bem como projetos 
em parceria com a iniciativa privada, tais como:

AJUDAR A CAUSA DA PREMATURIDADE É UM
ATO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL!

Campanhas de conscientização

Ações beneficentes

Capacitação de profissionais de saúde

Colaboração em pesquisas nacionais e internacionais

Acolhimento/apoio emocional às famílias

Aconselhamento jurídico

Encaminhamento a serviços especializados

Advocacy (políticas públicas)
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Sobre a ONG
O que fazemos?



DIRETORIA EXECUTIVA

Denise Suguitani
Fundadora e Diretora Executiva

Aline Hennemann
Vice-Diretora Executiva

Nutricionista, Mestre em Nutrição Clínica. Membro do Conselho 
Consultivo da Global Alliance for Newborn Care (GLANCE Network) 
e do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Materno-infantil 
Presidente Vargas de Porto Alegre (RS).

Enfermeira, especialista na área materno-infantil, Mestre em 
Pediatria e Saúde da Criança, docente de Enfermagem, editora 
na Revista Enfermagem em Pauta, membro do Comitê de Ética 
em Pesquisa do Hospital Materno-infantil Presidente Vargas de 
Porto Alegre (RS).

Jornalista, especialista em Marketing digital com experiência em 
produção de conteúdo. Atua no planejamento e desenvolvimento 
de todas as ações, projetos e campanhas da ONG desde 2014.

Brunna Weissheimer
Diretora de Comunicação
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Sobre a ONG
Quem somos?



TIME DAS COORDENAÇÕES VOLUNTÁRIAS

COMITÊ JURÍDICO VOLUNTÁRIO

Coordenação de Voluntariado
Manoela da Rocha (Coordenadora)
Karina de Abreu
Tarciana Silva
Coordenação de Campanhas
Cláudia Geovani (Coordenadora)
Patricia Baptista
Coordenação de Políticas Públicas
Suéllen Sátiro (Coordenadora)
Coordenação Acadêmico-científica
Camila Neumaier Alves (Coordenadora)
Ana Cláudia Vieira (Coordenadora)
Coordenação do Novembro Roxo
Viviane Matos (Coordenadora)
Lilian Minkara
Agda Dias
Coordenação de Comunicação
Fernanda Cary (Coordenadora)

Luciene Cabral
Fernanda Feitoza
Alexander Fonseca
Danielle Schumann
Manoela da Rocha
Carolina Dannemann

06

Sobre a ONG
Quem somos?



VOLUNTÁRIOS

Somos mais de 120 voluntários presentes em 20 Estados 
do país. Clique no mapa e confira onde estamos:
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Sobre a ONG
Quem somos?

https://prematuridade.com/index.php/nossos-nucleos


CONSELHO CIENTÍFICO Medicina

Guilherme Sant’Anna Renato Kfouri Rubens Feferbaum

Moisés Checinski Marcus Renato 
de Carvalho

José Vicente Noronha
Spolidoro

Rita de Cássia Silveira

Adão Machado

Maria José Guardia 
Mattar

Adriano Paião Humberto Fiori Desiree Volkmer

Mariana Gonzalez
de Oliveira
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Enfermagem

Fernanda Peixoto
Cordova

Roberta Marco Aline Aparecida
da Silva Pierotto

Sanah Pohlmam Issa

Ana Cláudia Vieira Camila Neumaier
Alves

Thiago SilvaAna Cláudia Avelar

Luana Lima

Cristiane Raupp

Carla Regina
Triagante

 Ângela González de 
Oliveira

Alessandra Vaccari

Mariana Gonzalez
de Oliveira
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Sobre a ONG
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Nutrição

Fisioterapia

Caroline Abud 
Drumond Costa

Fabiana Salvatori 
Guedes

Flávia Magalhães 
Guedes

Viviane Matos

Ana Carolina 
Terrazzan

Mariane KunzlerMariana Andrade

Beatriz Levy Cristiane de Mello

Raíssa Abreu

Sanah Pohlmam Issa

Thiago Silva
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Sobre a ONG
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Viviane Matos

Psicologia

Fonoaudiologia

Terapia Ocupacional

Ana Luisa Schuck 
Guedes

Marisa Marantes 
Sanchez

Beatriz Guedes de 
Castro

Márcia Pinheiro
Schaefer

Ana BatezziniPatricia Junqueira

Odontologia

Hellen Delchova RabeloNaiara Rodrigues

Dóris Rocha Ruiz
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CONSELHO CONSULTIVO

Nosso Conselho Consultivo tem como finalidade orientar, 
auxiliar e aconselhar os gestores da organização, 
funcionando como  uma espécie de oráculo. Ele é composto 
por um grupo de  pessoas experientes e influentes em suas 
áreas de atuação que, de maneira voluntária, ajudam a 
discutir questões relacionadas às atividades da organização, 
dando suporte  em escolhas estratégicas, oferecendo ajuda 
em desafios específicos e ajustando a estrutura 
organizacional da  empresa às necessidades do mercado. 
Conheça os membros do nosso Conselho Consultivo:

Nicholas Embleton
Professor de Medicina Neonatal na Universidade 
de Newcastle-upon-Tyne (Reino Unido).

Tatiana Maffini
Fundadora e presidente da ONG Amada Helena, 
que trabalha com o luto parental.

Jeová Fragoso
Fundador e presidente da ONG Grupo Esperança, 
de apoio a portadores de Hepatites Virais.
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CONSELHO FISCAL

CONSULTORES JURÍDICOS

Alessandro Freitas Fabiana 
Vasconcellos

Gladis Lima Raquel Silva

Mudrovitsch Advogados

Gebara e Dias Advogados

Vasconcellos Lubisco Advocacia Tributária 

Dra. Gabriela Rosa

Dra. Thays Vallias

Acesse o site

Acesse o site

Acesse o site
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Sobre a ONG
Quem somos?

http://www.mudrovitsch.adv.br/
http://gebaraedias.com.br/
https://www.vasconceloslubisco.com.br/


Lançada em 2016 pela Fundação Europeia para o Cuidado do 
Recém-nascido (EFCNI), a campanha "11 meses, 11 tópicos" chegou ao 
Brasil por meio de uma parceria entre a Fundação e a ONG 
Prematuridade.com. O objetivo da campanha é a sensibilização da 
sociedade para a causa da prematuridade, por meio da comunicação 
on-line de tópicos relacionados à saúde dos prematuros. O debate 
entre sociedade e especialistas é especialmente rico pois traz à tona 
assuntos de extrema importância quando se trata do cuidado aos 
prematuros e suas famílias, convergindo para o aperfeiçoamento de 
práticas e a criação de padrões de atendimento.
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Campanhas e Ações Sociais
11 Meses, 11 tópicos

https://www.instagram.com/p/B7a6fqoB2f8/
https://www.instagram.com/p/B8eEwIBBt9g/
https://www.instagram.com/p/B9hp85CB9PR/
https://www.instagram.com/p/B-2ji7kBdAH/
https://www.instagram.com/p/B_59JbahO-a/
https://www.instagram.com/p/CBeaBNDK95O/
https://www.instagram.com/p/CC1oVsiIuuN/
https://www.instagram.com/p/CDw21v5IU3e/
https://www.instagram.com/p/CFNjst9oOct/
https://www.instagram.com/p/CGkxGcYijOD/
https://www.instagram.com/p/CH_OGwmoKFx/
https://www.instagram.com/p/CIgsxQeI4zO/


Hospital Fêmina, de Porto Alegre (RS)

Hospital Maternidade São Vicente de Paulo (CE)

Casa da Esperança em Vitória da Conquista (BA)

As campanhas contempladas pelo S.O.S.Prematuro, uma iniciativa da 
ONG Prematuridade.com, visam arrecadar recursos, itens de higiene, 
equipamentos e outros itens para instituições de saúde e pessoas 
físicas. Para serem contemplados com doações, os hospitais precisam 
cumprir alguns requisitos, como fazer parte do Sistema Único de Saúde, 
incentivar o Método Canguru e o aleitamento materno e permitir a 
presença das famílias 24 horas dentro da UTI Neonatal.
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Campanhas e Ações Sociais
SOS Prematuro

https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/campanha-s-o-s-prematuro-para-hospital-femina-rs--9094
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/campanha-s-o-s-prematuro-para-hospital-femina-rs--9094
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/campanha-s-o-s-prematuro-para-hospital-maternidade-sao-vicente-de-paulo-ce--9128
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/campanha-s-o-s-prematuro-para-hospital-maternidade-sao-vicente-de-paulo-ce--9128
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/campanha-s-o-s-prematuro-para-casa-da-esperanca-em-vitoria-da-conquista-ba--9204
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/campanha-s-o-s-prematuro-para-casa-da-esperanca-em-vitoria-da-conquista-ba--9204


Adote uma mãe

Projeto Escudo de Pano

Alimente uma vida

Ajude o Cauã

Ajude o Yudi

Apoio na divulgação de diversas campanhas
beneficentes relacionadas à prematuridade.
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Campanhas e Ações Sociais
Campanha Solidária

https://www.instagram.com/p/CAQYLglI2So/
https://www.instagram.com/p/CAQYLglI2So/
https://www.instagram.com/p/CAeCCLJIFf6/
https://www.instagram.com/p/CAeCCLJIFf6/
https://www.instagram.com/p/CAi60ihoGf-/
https://www.instagram.com/p/CAi60ihoGf-/
https://www.instagram.com/p/CD9ueGboBys/
https://www.instagram.com/p/CD9ueGboBys/
https://www.instagram.com/p/CHYRkLqIs5G/
https://www.instagram.com/p/CHYRkLqIs5G/


Doação de fraldas e produtos 
de higiene para Hospital
Centenário, São Leopoldo (RS)

Câmara de Vereadores
de Curitiba

Doação de máscaras 
para a APAE de Ijuí (RS)

Doação de  balanças junto a empresa Welmy 
para o Hospital Regional de Sobradinho

Ministério Público de 
Contas do Paraná
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Campanhas e Ações Sociais
Voluntariado em Ação

https://www.instagram.com/p/CBBwjfEokJV/
https://www.instagram.com/p/CDzeQyKIsez/
https://www.instagram.com/p/CH2-Tp7ojRE/
https://www.instagram.com/p/CH_dL1yIK0w/
https://www.instagram.com/p/CHoC8KXoJi9/


Mês de conscientização sobre a 
asfixia perinatal, em parceria com 
o Instituto Protegendo Cérebros

Leia na íntegra

Confira a LIVE
Confira o vídeo

Campanhas e Ações Sociais
Setembro Verde Esperança
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https://www.instagram.com/p/CEmCxL6Is21/
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/setembro-verde-esperanca-para-conscientizacao-sobre-asfixia-perinatal-9160
https://www.instagram.com/p/CEpg5NfBTkz/
https://www.instagram.com/p/CEpziqhAj8N/


Segurança do Paciente em 
neonatologia: um desafio diário

Leia na íntegra

Declaração conjunta sobre o Dia
Mundial da Segurança do Paciente 2020

Leia na íntegra

Confira a LIVE

Campanhas e Ações Sociais
Setembro Laranja

Mês de sensibilização sobre a segurança do paciente, em parceria 
com a Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Seguran-
ça do Paciente (SOBRASP).
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https://www.youtube.com/watch?v=SNE3srZLGLo&ab_channel=ONGPrematuridadecom
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/declaracao-conjunta-sobre-o-dia-mundial-da-seguranca-do-paciente-2020-9171
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/seguranca-do-paciente-em-neonatologia-um-desafio-diario-9172
https://www.instagram.com/p/CFPKdVwIYnR/
https://www.instagram.com/p/CFPlsLhoTe9/


Campanhas e Ações Sociais

Continue lendo

Livro “Sophia e Eu”

A história de luta, luto e superação do nosso querido voluntário Flavio 
Gonçalves, o Tenente Bahia, virou livro! E parte da renda da venda dos 
livros será destinada à ONG Prematuridade.com.
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https://prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/bebe-de-noiva-que-morreu-no-casamento-recebe-alta-e-pai-celebra-sua-vida-9043
https://www.instagram.com/p/CG8e65MIfTK/


Campanhas e Ações Sociais
Pela ampliação de doenças detectadas no Teste do Pezinho

21

https://www.instagram.com/p/CIUJDy5oKIt/


Em iniciativa da loja Bebê Chegou com a Associação Brasileira da 
Pais, Familiares, Amigos e Cuidadores de Bebês Prematuros (ONG 
Prematuridade.com), foi realizado um chá de bebê online solidário 
para campanha de doações, com 100% das doações arrecadadas 
destinadas às famílias com bebês prematuros e em situação de 
vulnerabilidade em hospitais públicos de São Paulo (SP).

Campanhas e Ações Sociais
Doações de itens de higiene para Hospitais

Leia na íntegra
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https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/loja-bebe-chegou-faz-cha-de-bebe-online-solidario-para-ong-prematuridade-com-9180


Novembro Roxo

Save the Date

Lançamento oficial: 
Camisetas do Dia Mundial 
da Prematuridade 2020

Slogan oficial

Contagem Regressiva
nas Redes sociais
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https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/save-the-date-dia-mundial-da-prematuridade-20-20-9136
https://www.instagram.com/p/CEC4-tlo1Up/
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/lancamento-oficial-camisetas-do-dia-mundial-da-prematuridade-2020-9169
https://www.instagram.com/p/CGdZ0jVI6oT/


Vídeo oficial do Novembro Roxo 2020: 
“Juntos pelos prematuros, cuidando do futuro”

A prematuridade é um grave problema 
social no Brasil. E a pandemia agravou ainda 
mais essa crise. Mas, juntos, podemos mudar 
essa realidade! Vem com a gente: juntos 
pelos prematuros, cuidando do futuro!

Novembro Roxo
Vídeo Oficial do Novembro Roxo 2020
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ1HdM31LLs&ab_channel=ONGPrematuridadecom


Datas comemorativas
Clique nos itens para saber mais
Novembro Roxo
Apoio de famosos

Sabrina Petraglia Isabel Hickmann Wellington Nogueira Dra. Ana Escobar
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https://www.instagram.com/p/CHEJLGnh_Tm/
https://www.instagram.com/p/CHqpYkaBeEy/
https://www.instagram.com/p/CHtKlVBB8N4/
https://www.instagram.com/p/CHtP0nSBTem/
https://www.instagram.com/p/CH-5h35ISpN/


Novembro Roxo
Conteúdos

Novembro é o momento de jogar luz em 
um tema extremamente sensível: a 
prematuridade. No Brasil, as ações do 
Novembro Roxo são conduzidas pela 
ONG Prematuridade.com, única 
instituição do País de apoio aos bebês 
prematuros e suas famílias. Em 2020, a 
campanha teve como slogan “Juntos 
pelos prematuros, cuidando do futuro”.

Leia na íntegra

Novembro Roxo e
Dia Mundial da
Prematuridade 2020
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https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/novembro-roxo-e-dia-mundial-da-prematuridade-20-20-9212
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/webinar-juntos-pelos-prematuros-cuidando-do-futuro-9198
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/virada-cultural-da-prematuridade-2020-9213
https://www.instagram.com/p/CHQjM1EIgb4/


Novembro Roxo
Ações com o Governo Federal
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https://www.instagram.com/p/CHdNbjNIK6L/
https://www.instagram.com/p/CHdbKawq3IN/


Essa é uma homenagem da Mãe Musical, a 
querida Elisa Gatti, em parceria com a ONG 
Prematuridade.com. O vídeo mostra o antes e 
o depois dos nossos pequenos guerreiros que 
lutam pela prematuridade com uma canção 
emocionante sobre suas conquistas diárias.

Datas comemorativas
Clique nos itens para saber mais
Novembro Roxo
Hino da Prematuridade
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https://youtu.be/1VQgOkbLLYs


Novembro Roxo
Na Mídia

Medida visa evitar contágio do coronaví-

rus, mas especialistas dizem ser prejudicial 

ao desenvolvimento infantil.

Em meio à pandemia de Covid-19, hospi-

tais estão restringindo visitas de mães e 

pais de bebês prematuros internados em 

UTIs neonatais para evitar o risco de con-

tágio do coronavírus.

Leia na íntegra

Pandemia leva hospitais 
a afastarem mães e pais 
de bebês prematuros 
nas UTIs
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https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/11/pandemia-leva-hospitais-a-afastarem-maes-e-pais-de-bebes-prematuros-nas-utis.shtml


Novembro Roxo
17 de Novembro

Chegou nosso grande dia! O ponto alto do 

nosso Novembro!

É dia de vestir ROXO: camiseta, lenço, 

chapéu, o que tiver em casa, e postar suas 

fotos nas redes sociais com as hashtags 

#DiaMundialdaPrematuridade e #Novem-

broRoxo para dar mais força à nossa cam-

panha online.

Leia na íntegra

É hoje! 17 de Novembro 
de 2020 - Dia Mundial da
Prematuridade
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https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/e-hoje-17-de-novembro-de-2020-dia-mundial-da-prematuridade-9221
https://www.instagram.com/p/CHsLoiGo4p8/
https://www.instagram.com/p/CHs0IlnIFqT/


Novembro Roxo
Lives

31

https://www.youtube.com/watch?v=GjDxprZveac&ab_channel=ONGPrematuridadecom
https://www.youtube.com/watch?v=r5wQcr-qzvk
https://www.youtube.com/watch?v=T-_HWprzrwY
https://www.youtube.com/watch?v=bGZChdjqc40&t=348s&ab_channel=ONGPrematuridadecom
https://www.youtube.com/watch?v=ny1gxr8U9Ys
https://www.youtube.com/watch?v=wtH0MpgpO_A
https://www.youtube.com/watch?v=A9ugMk1-XQc
https://www.instagram.com/tv/CHtnpqbgUgh/
https://www.youtube.com/watch?v=_bIadXOOsRc


Novembro Roxo
Lives
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https://www.instagram.com/p/CHrLYuDhgpo/
https://youtu.be/_I6FZV-obU4
https://youtu.be/gs4tD4BR8cw
https://www.youtube.com/watch?v=4IdfaJo7Y_w
https://www.youtube.com/watch?v=uDhzwah1GC0
https://www.youtube.com/watch?v=_bIadXOOsRc
https://www.instagram.com/tv/CHtX_22gTT0/
https://www.instagram.com/tv/CHtg_DHA1zt/


Novembro Roxo
Eventos na sua cidade

Confira os eventos
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https://prematuridade.com/prematuridade-dia/index.php/eventos-na-sua-cidade


Novembro Roxo
Parcerias para conteúdos informativos

Banco de Leite

Ministério da Saúde

Sociedade Brasileira de Pediatria
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https://www.instagram.com/p/CHeWg23hhC_/
https://www.instagram.com/p/CHpp7Z3IFvB/
https://www.instagram.com/p/CHqMRQMIf0P/
https://www.instagram.com/p/CHqTIZpIspv/
https://www.instagram.com/p/CH5j7WQBB5O/


Novembro Roxo
Parcerias para conteúdos informativos
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https://www.instagram.com/p/CH0VKDjIEzR/
https://www.instagram.com/p/CILjvOio1lZ/
https://www.instagram.com/p/CH75kS8oz6e/
https://www.instagram.com/p/CHnFJgvI3G4/


Novembro Roxo
Iluminação dos Três Poderes, em Brasília

Na noite do dia 17 de novembro, Dia 
Mundial da Prematuridade, a Praça dos 
Três Poderes esteve iluminada de roxo em 
apoio à causa dos bebês prematuros! 

No amplo espaço aberto estão os três edifícios 
monumentais que representam os três poderes da 
República brasileira: o Palácio do Planalto, sede do 
Executivo brasileiro, o prédio do Supremo Tribunal 
Federal, corte máxima do Judiciário, e o Congresso 
Nacional do Brasil (que também está azul pela 
campanha pelo câncer de próstata), que representa 
o Legislativo. Além dos três prédios principais, na 
atualidade outras edificações e monumentos 
completam a paisagem da praça em Brasília (DF).

Leia na íntegra
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https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/ong-prematuridade-com-ilumina-praca-dos-tres-poderes-de-roxo-9235


Novembro Roxo
Iluminação nos estádios

Iluminação da Arena do Grêmio (Porto Alegre, RS)

Iluminação do Estádio Beira-Rio (Porto Alegre, RS)
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https://www.instagram.com/p/CHskAwIIsTf/
https://www.instagram.com/p/CHyppYyBm-C/


Novembro Roxo
Recortes Sociais
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https://www.instagram.com/p/CIB0uR_IY84/


Novembro Roxo
Luto Parental

Confira o vídeo

39

https://www.instagram.com/p/CIMUApOB3Dl/


Novembro Roxo
Evento Interministerial

Prematuridade é destaque em 
iniciativas do Governo Federal

“As questões relacionadas ao nascimento 
prematuro ganharam um protagonismo inédito, 
mas ainda há muito a ser feito”. Essa é a conclusão 
da fundadora da ONG Prematuridade.com, Denise 
Suguitani, referente às atividades do Novembro 
Roxo, mês de sensibilização global para a causa da 
prematuridade. Única instituição com atuação 
nacional voltada à causa da prematuridade, a 
ONG organizou e participou de diversas atividades 
referentes ao tema ao longo de todo o mês.

Com uma agenda repleta de eventos ao longo do 
mês (confira abaixo), o Novembro Roxo de 2020 
teve a atenção do Governo Federal e fechou com 
uma excelente notícia: o anúncio de R$ 335 milhões 
em investimento pelo Ministério da Saúde para 
ampliação de acesso e os cuidados de gestantes e 
bebês prematuros no SUS.

Leia na íntegra
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https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/prematuridade-e-destaque-em-iniciativas-do-governo-federal--9236


Novembro Roxo
II Ciclo de Palestras para Famílias ONG Prematuridade.com

Para fecharmos o mês da prematuridade 
com muito amor, carinho e cuidados, 
pensando sempre no nosso slogan deste 
ano, tivemos a segunda edição do Ciclo 
de Palestras para Famílias ONG 
Prematuridade.com. Esse evento têm 
como intuito reunir pais e famílias com 
profissionais da saúde para conhecer 
melhor os cuidados do bebê prematuro 
em uma linguagem mais clara e objetiva.

Leia na íntegra
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https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/ii-ciclo-de-palestras-para-familias-ong-prematuridade-com-9227


Laboratório de Análise do 
Desenvolvimento Infantil 
(LADI) da UFSCar

Colaboração em Pesquisas

Projeto HAPP-e
(Health of Adult People born Preterm) - Portugal

Pesquisa USP

A ONG Prematuridade.com participa e apoia ativamente diversas 
iniciativas de pesquisa no Brasil e no mundo. Mais evidências para 
melhorarmos sempre mais os cuidados com nossos pequenos!
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https://www.instagram.com/p/B81zaY1BZD3/?igshid=1w0sqkyb4wxyb
https://www.facebook.com/Prematuridade/photos/a.285611464809503/2871704116200212/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/CE-Gsg0IJa2/


Pesquisa UFSCAR

Centro de Ciências da Saúde e do 
Esporte (Cefid), da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (Udesc),
em parceria com a ASSOBRAFIR

Colaboração em Pesquisas

Estudo EFCNI

ILCOR

Centro de Estudos Relacionados
ao Bebê (CER Bebê)
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https://www.instagram.com/p/CD2D-nLIWIx/
https://www.instagram.com/p/CEsaS9NoPPu/
https://www.instagram.com/p/CFus-RXoolv/
https://www.instagram.com/p/CGGkwa-oo0s/
https://www.instagram.com/p/CIoa6_toYTV/


Projetos
Prematuro: proteção é o melhor caminho

Confira o vídeo

Confira o vídeo

Lançamos a "Plataforma de Cuidados com 
o Bebê Prematuro" para informar as famí-
lias sobre o que fazer para preservar a 
saúde das crianças nos primeiros 24 meses 
de vida. Após se cadastrarem no portal 
www.prematuridade.com/proteger, os 
pais recebem mensalmente lembretes via 
SMS sobre os cuidados necessários ao 
bebê, incluindo o calendário de imunização.

Confira a publicação
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https://www.instagram.com/p/CB6FcowobVj/
https://www.instagram.com/p/CCCdFY8hfR1/
https://www.instagram.com/p/CHOgW2SBngq/
www.prematuridade.com/proteger


1º Vídeo 12 de Junho

2º Vídeo 19 de Junho

3º Vídeo 26 de Junho

4º Vídeo 26 de Julho

5º Vídeo 10 de Julho

6º Vídeo 17 de Julho

7º Vídeo 30 de Julho

8º Vídeo 31 de Julho

9º Vídeo 7 de Agosto

10º Vídeo 14 de Agosto

11º Vídeo 21 de Agosto

12º Vídeo 28 de Agosto

13º Vídeo 4 de Setembro

14º Vídeo 18 de Setembro

15º Vídeo 25 de Setembro

16º Vídeo 9 de Outubro

17º Vídeo 16 de Outubro

18º Vídeo 23 de Outubro

19º Vídeo 30 de Outubro

20º Vídeo 6 de Novembro

21º Vídeo 13 de Novembro

Projetos
Cuidando de Quem Cuida

Iniciativa que visa cuidar de pessoas muito importantes quando se fala em 
prematuridade: a mãe do bebê e o profissional de saúde que atua nas UTIs. 
Através de vídeos em nossos canais digitais, compartilhamos a realidade 
de diferentes famílias e profissionais com muito acolhimento e dicas sobre 
como passar pelo processo da prematuridade com mais leveza.

Confira o vídeo
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https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/cuidando-de-quem-cuida-para-familias-e-profissionais-de-saude-9123
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/cuidando-de-quem-cuida-para-familias-e-profissionais-de-saude-9123
https://www.instagram.com/tv/CBWZj3GhecT/
https://www.instagram.com/tv/CBotGlphRC6/
https://www.instagram.com/tv/CB6c511B4ik/
https://www.instagram.com/tv/CCMOug3hrma/
https://www.instagram.com/tv/CCex4wPhn5n/
https://www.instagram.com/tv/CCw3gVUhmou/
https://www.instagram.com/tv/CDSRGrshjfT/
https://www.instagram.com/tv/CDUtYhUhr-s/
https://www.instagram.com/tv/CDmpvnxBZ72/
https://www.instagram.com/tv/CD4_6v7Bv9Z/
https://www.instagram.com/tv/CEKsNuoBSOE/
https://www.instagram.com/tv/CEc2MjEh88A/
https://www.instagram.com/tv/CEuqt7DhUbH/
https://www.instagram.com/tv/CFS_HE2h_lZ/
https://www.instagram.com/tv/CFkzbXOBZEL/
https://www.instagram.com/tv/CGI1D9Mhfkq/
https://www.instagram.com/tv/CGazNEthv1v/
https://www.instagram.com/tv/CGtYG-5hYCh/
https://www.instagram.com/tv/CG_A1oUBg1D/
https://www.instagram.com/tv/CHQ-Jigh4bU/
https://www.instagram.com/tv/CHjYOpyBBk1/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbLovjmfRoAlSSwjCB3WDlt2V8rDYVSSk


Projeto Nasci Prematuro Brasil busca 
identificar a realidade do 
nascimento pré-termo no Brasil

Pesquisa da ONG Prematuridade.com faz integração 
de dados de toda a vida dos prematuros nascidos no 
Brasil nas últimas décadas

O seguimento dos prematuros a longo prazo é bas-
tante comum no exterior. O acompanhamento de 
prematuros extremos até a vida adulta produziu 
muitos conhecimentos a respeito das consequências 
de nascer prematuro na vida adulta. Da mesma 
forma, a importância do ponto de vista da família e 
da convivência com as dificuldades impostas pelas 
sequelas da prematuridade vêm à tona, revelando a 
percepção de pais e dos prematuros.

Leia na íntegra

Projetos
Projeto Nasci Prematuro Brasil
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https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/projeto-nasci-prematuro-brasil-busca-identificar-a-realidade-do-nascimento-pre-termo-no-brasil--9168


Histórias reais de prematuridade, 
pelo olhar dos próprios prematuros.

Projetos
Nasci Prematuro - Histórias reais
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https://www.instagram.com/p/CFK-mzoBKPR/
https://www.instagram.com/p/CFdUn9WIpTZ/
https://www.instagram.com/p/CGBERi8Bt4v/
https://www.instagram.com/p/CGYknzEI9yH/
https://www.instagram.com/p/CGlKjLUBkx8/
https://www.instagram.com/p/CG5X6Pkhhng/
https://www.instagram.com/p/CHMGNUsBKQi/
https://www.instagram.com/p/CHbmaCWBcV0/


Conheça a Liga ONG
Prematuridade.com

A Liga ONG Prematuridade.com é mais uma novidade lançada 
durante o Novembro Roxo 2020! A atividade é interprofissional e 
tem como principal objetivo conversar sobre assuntos relativos 
à prematuridade, neonatologia e saúde materno-infantil.

Leia na íntegra

Projetos
Liga ONG Prematuridade.com
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https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/conheca-a-liga-ong-prematuridade-com-9218


Projetos
Grupos e Encontros Virtuais

Grupo de Pais,
Gestação Descomplicada

Luto Parental

Perda Neonatal
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https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/projeto-grupo-de-pais-auxiliando-nas-questoes-da-gestacao-saudavel-9197
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/grupo-de-estudos-perda-neonatal-e-cuidados-paliativos-9206
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/grupo-de-familias-enlutadas-como-lidar-com-a-perda-neonatal-9211


ONG Prematuridade.com lança 
plataforma fechada para 
profissionais de saúde

Um dos pilares da Associação Brasileira de Pais de 
Bebês Prematuros (ONG Prematuridade.com) é levar 
informação científica de qualidade relacionada à 
prematuridade, em seus diferentes momentos e de 
forma interprofissional a todo Brasil. A criação de 
uma área fechada para os profissionais de saúde é 
um sonho antigo da Associação. Profissionais que 
trabalham a beira leito, colegas pesquisadores, pro-
fissionais que estão na parte acadêmica formando 
outros profissionais e ainda aqueles que estão em 
formação agora tem uma plataforma exclusiva com 
informações baseadas em evidências científicas, 
bem como cursos e eventos voltados a diversas 
áreas que envolvem os cuidados em neonatologia. 
Além disso, a Associação lança em paralelo uma 
coordenação acadêmica que tem a sua frente a 
enfermeira Dra. Camila Alves.

Leia na íntegra

Projetos
Plataforma para Profissionais de Saúde
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https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/ong-prematuridade-com-lanca-plataforma-fechada-para-profissionais-de-saude-9155


Datas comemorativas
Clique nos itens para saber mais
COVID-19
Bora Conversar

Acolhimento terapêutico gratuito às famílias
de bebês prematuros em meio à pandemia.
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https://www.instagram.com/p/CAlaZUhho4l/


Datas comemorativas
Clique nos itens para saber mais
COVID-19

Conteúdos sobre Coronavírus

Campanha Online

Covid-19 #emcasa com prematuro

Pais de prematuros já sabiam: o distanciamento 
social salva vidas! #fiqueemcasa

Devo ou não vacinar o meu filho durante a crise do 
coronavírus?
Ebooks para quarentena

Vídeos para a EFCNI

Perguntas Frequentes sobre a COVID-19 e a saúde 
materna e neonatal
Webinário internacional - Covid-19: Garantindo
a amamentação segura e os cuidados com os
recém-nascidos 

Conteúdos sobre Prematuridade e Coronavírus
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https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/covid-19-e-prematuridade-9098
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/pais-de-prematuros-ja-sabiam-o-distanciamento-social-salva-vidas-fiqueemcasa-9083
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/devo-ou-nao-vacinar-o-meu-filho-durante-a-crise-do-coronavirus--9091
https://drive.google.com/open?id=1m5ybApSSxvvmX2_rsFtFtXRJUxagcixE
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/perguntas-frequentes-sobre-a-covid-19-e-a-saude-materna-e-neonatal-9132
https://www.instagram.com/p/CCPAvjnIQKm/
https://www.instagram.com/p/CENMCx4B0Mj/
https://www.instagram.com/p/B-M4or9oVnp/
https://www.instagram.com/p/CCPAvjnIQKm/
https://www.instagram.com/p/CENMCx4B0Mj/


Datas comemorativas
Clique nos itens para saber mais
COVID-19
Conteúdos sobre Prematuridade e Coronavírus
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Projeto oferece suporte psicológico online 
gratuito para famílias e profissionais de saúde

A ONG Prematuridade.com, em parceria com psicólogos convidados, e 
com o apoio da empresa Chiesi Farmacêutica, se volta para a neces-
sidade de amparo e cuidado com os pais e os familiares de bebês 
prematuros e com a toda a equipe de saúde envolvida na atenção 
aos mesmo, em um projeto que disponibiliza atendimento gratuito 
focado, sobretudo, na situação atual de pandemia por COVID19.

Leia na íntegra

COVID-19
Suporte Psicológico Online 
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https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/projeto-oferece-suporte-psicologico-online-gratuito-para-familias-e-profissionais-de-saude-9158
https://www.instagram.com/p/CG03qLfIsbS/
https://www.instagram.com/p/CG6BOqjIzH5/
https://www.instagram.com/p/CHBvm6WIqHU/


Datas comemorativas
Clique nos itens para saber mais
COVID-19
Separação Zero

Campanha global de sensibilização quanto à importância da 
presença física dos pais junto aos bebês prematuros na UTI Neonatal, 
mesmo com a pandemia. Aqui no Brasil, a campanha é capitaneada 
pela ONG Prematuridade.com. Pai e mãe não são visitas!
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https://www.instagram.com/p/CIy2lGLo7o4/
https://www.instagram.com/p/CGGQ-QLIBL2/
https://www.instagram.com/p/CCbHXutooEd/


Datas comemorativas
Clique nos itens para saber mais
Políticas Públicas

Campanha pela aprovação da PEC 181/2015

Iniciativas para ampliação do período de licença-maternidade
para mães de bebês prematuros.

Aprovação da liminar do STF licença-maternidade

STF amplia prazo da licença-maternidade para 
mães de bebês prematuros

Mães de prematuros conseguem mais tempo na 
licença-maternidade
Licença-maternidade para pais viúvos de
prematuros

Inconstitucionalidade da Incidência da Contribui-
ção Previdenciária sobre o Salário-maternidade

Live Ampliação da Licença-maternidade para Mães 
de Prematuros

Canal do Telegram

Licença-Maternidade
Datas comemorativas
Clique nos itens para saber mais
Políticas Públicas
Licença-Maternidade
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https://www.youtube.com/watch?v=Eo8JDT8RbMY&ab_channel=ONGPrematuridadecom
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/fachin-da-liminar-que-amplia-licenca-maternidade-para-todas-as-maes-de-prematuros-9079
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/stf-amplia-prazo-da-licenca-maternidade-para-maes-de-bebes-prematuros-9087
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/maes-de-prematuros-conseguem-mais-tempo-na-licenca-maternidade-9125
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/licenca-maternidade-para-pais-viuvos-de-prematuros-9179
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/inconstitucionalidade-da-incidencia-da-contribuicao-previdenciaria-sobre-o-salario-maternidade-9194
https://youtu.be/DAa54694OtA
https://www.instagram.com/p/CAiU3XAh0NN/


A ONG Prematuridade.com participou ativamente 
de iniciativas para o não fechamento do serviço 
de cuidados intensivos neonatais do Hospital São 
Lucas da PUCRS em Porto Alegre (RS).

Políticas Públicas
Campanha pela UTI Neo do HSL-PUCRS
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https://www.instagram.com/p/B9b3nWNhnpb/


Datas comemorativas
Clique nos itens para saber mais
Políticas Públicas
Licença-Maternidade
Datas comemorativas
Clique nos itens para saber mais
Políticas Públicas
Criação de bancada no Paraná

Frente Parlamentar em defesa e cuidado de 
bebês prematuros é proposta na Assembleia 
Legislativa

O Deputado Estadual Requião Filho (MDB) apresentou na tarde 
desta terça-feira (04) um requerimento na Assembleia Legislativa 
do Paraná sugerindo a criação de uma Frente Parlamentar para 
Prevenção à Prematuridade de Defesa de bebês prematuros. 
O pedido foi assinado por 11 deputados que, de início, devem 
compôr a comissão, a ser estabelecida no Legislativo até o final de 
2022.

As taxas de prematuridade têm crescido expressivamente no Brasil 
nos últimos vinte anos. De acordo com a Secretaria da Saúde do 
Paraná, até novembro do ano passado, 13 mil bebês nasceram 
prematuros no Estado, número que representa 11% do total de 
nascimentos.

Leia na íntegra
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https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/frente-parlamentar-em-defesa-e-cuidado-de-bebes-prematuros-e-proposta-na-assembleia-legislativa-9142


17 de novembro marcado nos 
calendários públicos

Políticas Públicas
Legislação
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https://www.instagram.com/p/CCKO2vuoYwb/
https://www.instagram.com/p/CBzAR3koBY9/
https://www.instagram.com/p/CBrF_cRIvNw/
https://www.instagram.com/p/CGDng4zoxq8/


Reunião conjunta das Frentes Parlamentares 
do Estado do RS e do município de Porto Alegre

Políticas Públicas
Reuniões das Frentes Parlamentares
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https://www.instagram.com/p/CBEJV20IlRa/


Datas comemorativas
Clique nos itens para saber mais
Políticas Públicas
Licença-Maternidade
Datas comemorativas
Clique nos itens para saber mais
Políticas Públicas
Show beneficente pelo Hospital da Criança Santo Antônio, 
de Porto Alegre

Confira o post!

Festival Gaúcho Coração
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https://www.instagram.com/p/CFf5Z8MogWQ/


Datas comemorativas
Clique nos itens para saber mais
Políticas Públicas
Licença-Maternidade
Datas comemorativas
Clique nos itens para saber mais
Políticas Públicas
Pela priorização da 1ª infância na agenda dos Municípios

Continue lendo
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https://www.instagram.com/p/CGoBcbOItaP/


ONG Prematuridade.com

1ª Cúpula de Organizações de Pais de Bebês 
Prematuros, em Munique, Alemanha

Parent Organisation Summit

Mais de 30 países trabalhando em prol
dos bebês prematuros

Nos dias 24, 25 e 26 de Janeiro de 2020 aconteceu a 1a Cúpula de 

Organizações de Pais de Bebês Prematuros, evento organizado pela 

Fundação Europeia para o Cuidado do Recém-nascido (EFCNI), 

parceira da ONG Prematuridade.com. Oitenta representantes de 

Associações voltadas à causa da prematuridade de mais de 30 

países tiveram a oportunidade de trocar experiências, ouvir casos de 

sucesso e participar de treinamentos e workshops. O encontro, 

voltado à ONGs do mundo todo, está em sua 15a edição, e, 

previamente, era chamado de “Parent Organisations Meeting”.

Leia na íntegra
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https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/mais-de-30-paises-trabalhando-em-prol-dos-bebes-prematuros-pos2020--9064


ONG Prematuridade.com
Ebook

Publicação organizada pela ONG com download gratuito,
possui conteúdos especiais sobre os principais temas
acerca da saúde do bebê prematuro, além de 5 lindas
e emocionantes histórias reais de prematuridade.
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https://www.instagram.com/p/B8Hg2vkIAZx/
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ONG Prematuridade.com
Newsletters

https://emkt.mailconect.com.br/campaigns/hy4947c9fhb7f
https://emkt.mailconect.com.br/campaigns/ec961yocho7b8
http://emkt.mailconect.com.br/campaigns/ba397be4emf31
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ONG Prematuridade.com
Newsletters

http://emkt.mailconect.com.br/campaigns/sq318941hn0fd
http://emkt.mailconect.com.br/campaigns/rl573jl9o16c4
https://emkt.mailconect.com.br/campaigns/ye7511y6yod35
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ONG Prematuridade.com
Newsletters

https://emkt.mailconect.com.br/campaigns/px110ze2pxd57
https://emkt.mailconect.com.br/campaigns/pk2476xe4r604
https://emkt.mailconect.com.br/campaigns/cq2301f0k9327
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ONG Prematuridade.com
Lives

https://www.youtube.com/watch?v=iJrITlO5KSg&ab_channel=ONGPrematuridadecom
https://www.youtube.com/watch?v=hfDhvm1aTzI&ab_channel=ONGPrematuridadecom
https://www.youtube.com/watch?v=6YK5D76SIt4&ab_channel=ONGPrematuridadecom
https://www.instagram.com/p/B9HPZepItsi/
https://www.youtube.com/watch?v=SmxgEdIjeQU&ab_channel=ONGPrematuridadecom
https://www.youtube.com/watch?v=EQySInnOI5c&ab_channel=ONGPrematuridadecom
https://www.youtube.com/watch?v=-oHnuz2eF4w&ab_channel=ONGPrematuridadecom
https://youtu.be/Gh8tDB1af-w
https://www.youtube.com/watch?v=7chgFu2VcIs&ab_channel=ONGPrematuridadecom
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ONG Prematuridade.com
Lives

https://youtu.be/1h5pzbNbF5Y
https://youtu.be/Ydrw7B0oVwY
https://youtu.be/--CCSFUAjKM
https://youtu.be/OjH9lHo9PnM
https://youtu.be/WUdQQeOGDDw
https://youtu.be/_d4_gy4qxIU
https://youtu.be/l6I0v5-2nw0
https://www.youtube.com/watch?v=h2E-wrPlABg&ab_channel=ONGPrematuridadecom
https://www.youtube.com/watch?v=zSYzMFkgxYc&ab_channel=ONGPrematuridadecom
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ONG Prematuridade.com
Lives

https://www.instagram.com/p/CBzAVGIgNCh/
https://www.instagram.com/tv/CBjFzHuB-QF/
https://www.instagram.com/p/CB5wvVroM5a/
https://www.youtube.com/watch?v=1ZjPgFJ-yjk&ab_channel=ONGPrematuridadecom
https://www.instagram.com/p/CDNHVm1AYYT/
https://www.instagram.com/tv/CCJ7PqdAJ58/
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https://www.instagram.com/p/CCXElgEgj7T/
https://www.instagram.com/p/CCmgXRXAFZ-/
https://www.instagram.com/p/CDSRGrshjfT/
https://www.instagram.com/p/CHbm85yg6N4/
https://www.instagram.com/p/CGV-bljgqQ-/
https://www.instagram.com/p/CIoHPvZo78x/


Fevereiro Safira

Dia do Enfermeiro 12 de Maio

Dia Internacional do Método Canguru 15 de Maio

Dia dos Pais 5 de Agosto

O psicólogo na UTI Neonatal: uma janela para 
pensar esta experiência 27 de Setembro

Dia Mundial da Paralisia Cerebral 6 de Outubro

Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta 
Ocupacional 13 de Outubro

Dia do Dentista 25 de Outubro

Dia Mundial do Diabetes 14 de Novembro

Dezembro Vermelho

Dia do Fonaudiólogo 9 de Dezembro
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https://www.instagram.com/p/B8uQIDHh2Eu/
https://www.instagram.com/p/CAG35SWhLYn/
https://www.instagram.com/p/CANS-E0BZBg/
https://www.instagram.com/p/CDhm8h5B7uR/
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/o-psicologo-na-uti-neonatal-uma-janela-para-pensar-esta-experiencia-9156
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/06-de-outubro-dia-mundial-da-paralisia-cerebral-9184
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/dia-nacional-do-fisioterapeuta-e-do-terapeuta-ocupacional-9188
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/25-de-outubro-dia-do-dentista-9196
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/25-de-outubro-dia-do-dentista-9196
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/14-de-novembro-dia-mundial-do-diabetes-9220
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/14-de-novembro-dia-mundial-do-diabetes-9220
https://www.instagram.com/p/CIRahGrIwSr/
https://www.instagram.com/p/CIRahGrIwSr/
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/09-de-dezembro-dia-do-fonoaudiologo-9229
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/09-de-dezembro-dia-do-fonoaudiologo-9229
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/dia-nacional-do-fisioterapeuta-e-do-terapeuta-ocupacional-9188
https://www.instagram.com/p/B8uQIDHh2Eu/
https://www.instagram.com/p/CAG35SWhLYn/
https://www.instagram.com/p/CANS-E0BZBg/
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/o-psicologo-na-uti-neonatal-uma-janela-para-pensar-esta-experiencia-9156
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/06-de-outubro-dia-mundial-da-paralisia-cerebral-9184


Agosto Dourado
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https://www.instagram.com/p/CDWX-ziI19X/
https://www.youtube.com/watch?v=ho0KTEDQhLU&ab_channel=ONGPrematuridadecom
https://www.instagram.com/p/CDXBDAChYSH/
https://www.instagram.com/p/CDWgxFLhcsv/
https://www.instagram.com/p/CDZsQcAB5ZK/
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/aleitamento-materno-e-prematuridade-sob-o-ponto-de-vista-da-odontopediatria-9146
https://www.instagram.com/p/CD4zjjxI5JQ/
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/colostroterapia-saiba-o-que-e-e-qual-a-sua-importancia-para-o-prematuro-9150


Leia na íntegra

Meu Benjamin: um milagre

Todo o amor por Lucas

Leia na íntegra

Lorenzo: uma história de fé e amor

Leia na íntegra

Meu guerreiro Davi

Leia na íntegra

Enrico e Catarina: meus pequenos valentes

Leia na íntegra

A vitória de Madalena

Leia na íntegra

O príncipe Eziel Júnior

Leia na íntegra

Um milagre chamado Téo

Leia na íntegra
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https://www.prematuridade.com/index.php/historias-reais-interna/todo-o-amor-por-lucas--8826
https://www.prematuridade.com/index.php/historias-reais-interna/meu-benjamim-um-milagre-8829
https://www.prematuridade.com/index.php/historias-reais-interna/lorenzo-uma-historia-de-fe-e-amor-8792
https://www.prematuridade.com/index.php/historias-reais-interna/meu-guerreiro-davi-8830
https://www.prematuridade.com/index.php/historias-reais-interna/enrico-e-catarina-meus-pequenos-valentes-8740
https://www.prematuridade.com/index.php/historias-reais-interna/a-vitoria-de-madalena-9102
https://www.prematuridade.com/index.php/historias-reais-interna/um-milagre-chamado-teo-8698
https://www.prematuridade.com/index.php/historias-reais-interna/o-principe-eziel-junior-8704


A importância do colo

Todo dia é uma nova oportunidade

Novidade na pandemia:
como funciona a telemedicina?

Disciplina positiva

Puericultura

Acidentes na infância

Desenvolvimento auditivo

Banho tardio

A comunicação do bebê

O conteúdo dessa seção é super especial! Fala de 
humanização, acolhimento e cuidado centrado na 
família. Escrito por quem defende e pratica tudo 
isso em seu dia a dia: a Dra. Desirée Volkmer, 
pediatra, neonatologista e membro do nosso 
Conselho Científico.
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https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/a-importancia-do-colo-9167
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/todo-dia-e-uma-nova-oportunidade-9166
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/novidade-na-pandemia-como-funciona-a-telemedicina--9165
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/disciplina-positiva--9177
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/puericultura-9187
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/acidentes-na-infancia-9195
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/desenvolvimento-auditivo--9230
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/banho-tardio-9232
https://www.prematuridade.com/index.php/noticia-mod-interna/a-comunicacao-do-bebe-9233


Conquista de 100 voluntários no Brasil
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https://www.instagram.com/p/CGDS_58oLAq/


2ª Reunião Virtual dos 
Voluntários da ONG

I Encontro Nacional de Voluntários 
da ONG Prematuridade.com
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https://www.instagram.com/p/CHWDTtCo_Cf/


Aniversário de 6 anos

Tudo começou com um blog sobre prematuridade e uma 
página no Facebook, em meados de 2011. E em novembro 
de 2014, nascia a Associação Brasileira de Pais, Familiares, 
Amigos e Cuidadores de Bebês Prematuros (ONG Prema-
turidade.com), primeira organização da sociedade civil a 
atuar na causa da prematuridade em âmbito nacional.
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https://www.instagram.com/p/CHILnz3IZqa/


Nossa gratidão às famílias e aos profissionais de saúde que 
estiveram conosco em 2020, o ano mais desafiador de todos, 
mas também o mais frutífero para a causa da prematuridade.
 
Agradecimento especial aos nossos voluntários: sem eles, 
nada seria possível.

Nosso obrigado de coração aos times das Coordenações 
Voluntárias da ONG, pelo amor e empenho que dedicam às 
suas atividades.

Aos profissionais que integram nossos Conselhos Científico, 
Consultivo e Fiscal, e aos membros voluntários do Comitê 
Jurídico da ONG: nosso carinho e gratidão pela parceria, apoio 
e suporte no ano que passou.

Aos apoiadores e parceiros 
institucionais e aos patrocinadores, 
nosso respeito e profundo 
agradecimento por entenderem
a importância da causa e por 
acreditarem no nosso trabalho.

Que em 2021 possamos, juntos, 
continuar promovendo  
sensibilização e semeando 
mudanças no cenário do parto 
prematuro do Brasil. Hospital Divina Providência,

de Porto Alegre (RS).
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Agradecimentos
Patrocinadores
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Agradecimentos
Parceiros Institucionais e Apoiadores



Vamos conversar?

Faça uma doação

Envie um e-mail

www.prematuridade.com

https://prematuridade.com/index.php/quero-ajudar
https://api.whatsapp.com/send?phone=5551981182088&text=Ol�! Gostaria de saber mais informa��es.
mailto: contato@prematuridade.com
https://www.instagram.com/ongprematuridadecom/
https://www.facebook.com/Prematuridade
https://www.linkedin.com/company/ongprematuridadecom
https://www.youtube.com/ongprematuridadecom
https://twitter.com/_prematuridade
https://t.me/prematuridade
https://www.prematuridade.com/



