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AGENDA NOVEMBRO ROXO

1º de novembro (das 17 às 19h): “Webinar Juntos Pelos Prematuros, Cuidando do Futuro”, Abertura Oficial do Novembro 
Roxo.
Resumo do evento/Participantes: mesa redonda com convidados especiais respondendo “o que estamos fazendo pelos 
prematuros hoje?”.

Participam:
•Janini Ginani (Coordenadora da Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde)
•José Turozi (Presidente da APAE Brasil)
•Maria Albertina Santiago Rego (Sociedade Brasileira de Pediatria - Departamento Científico de Neonatologia)
•Victor Grabois (Presidente da Sociedade Brasileira de Segurança do Paciente)
•Guilherme Sant'Anna (Fundador do Grupo Neonatologia Brasil)
•Renato Kfouri (Diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações)
•Lilian Sadeck (Neonatologista da Sociedade Brasileira de Pediatria)
•Gabriel Variane (Fundador do Instituto Protegendo Cérebros - PBSF)
•Cassiane Alves (1a voluntária da ONG Prematuridade.com)
•Simone Carazzato (Médica da AACD)
•Tatiana Maffini (Fundadora da ONG amada Helena)
•Rui Fernando Pilotto (voluntário da ONG Prematuridade.com e Coordenador Científico da APAE Brasil)
Link: youtube.com/ongprematuridadecom e facebook.com/prematuridade

8 de novembro (às 17h): “I Encontro Nacional dos Voluntários da ONG Prematuridade.com”
Resumo do evento/Participantes: evento fechado para os mais de 100 voluntários de 20 Estados do país. Um encontro cheio de 
informações, acolhimento, motivação e amor, fechando o ano de trabalho da ONG com muito carinho.
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14 de novembro (início às 17h) a 15 de 
novembro (17h): “Virada da Prematuridade”
Resumo do evento/Participantes: serão 24h de 
lives, vídeos, música, entrevistas, aulas (que vão 
desde Yoga e culinária até dança do ventre para 
mães e bebês), um conteúdo bem eclético para 
levar informação, acolhimento e entretenimento 
às famílias.

As transmissões ocorrerão alternadamente nos 
canais da ONG:
youtube.com/ongprematuridadecom
facebook.com/prematuridade
instagram.com/ongprematuridadecom

http://youtube.com/ongprematuridadecom
http://facebook.com/prematuridade
http://instagram.com/ongprematuridadecom


17 de novembro: Dia Mundial da Prematuridade

Resumo do evento/Participantes: uma sequência de lives durante todo o dia, sobre as principais temáticas que circundam o tema 
da prematuridade, com participação de Ministério da Saúde, Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, Sociedade Brasileira de
Pediatria, APAE Brasil, Sociedade Brasileira de Imunizações, Instituto Protegendo Cérebros, a pediatra Dra Ana Escobar, a modelo 
Isabel Hickmann, mãe do pequeno Francisco e o Tenente Bahia, pai da pequena Sophia.

•8h: Leite materno: uma chance de vida para os prematuros, com Dr. João Aprígio de Almeida (Coordenador da Rede Brasileira de 
Bancos de Leite Humano - rBLH)
•9h: "A importância do atendimento odontológico para o prematuro" com a Odontopediatra Dra. Dóris Ruiz
•10h Imunização e prematuridade, com Dr. Renato Kfouri SBIM
•11h: Introdução Alimentar em Bebês Prematuros: o que você precisa saber antes de iniciar, com a fonoaudióloga Dra. Patrícia 
Junqueira
•12h15: Novembro Roxo: construindo a história da prematuridade no Brasil, com os médicos Dra. Gislayne Nieto, Dra. Desiree
Volkmer e Dr. Sérgio Marba
•13h: Intervenção precoce e inclusão: desafios da prematuridade, com José Turozi (presidente da APAE), Dra Ana Beatriz Tarran
(Coordenadora Assistencial Assistencial da AACD), Ariane Bortolin (mãe do jovem prematuro com paralisia cerebral, Samuel 
Bortolin) e Cesinha Megda (prematuro, influenciador e atleta paraolímpico)
•14h: Saúde do prematuro em evidência: ações e desafios da Saúde no contexto da Prematuridade, com representantes do 
Ministério da Saúde, SBP e da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar)



•15h: A construção de rede de colaboração baseada em evidência e eficiência: prematuridade em foco - Neonatologia Brasil
•16h: Segurança do Paciente e Prematuridade, com representantes da SOBRASP (Sociedade Brasileira para a Qualidade e 
Segurança do Paciente)
•17h: Asfixia neonatal e prematuridade: o que podemos fazer para mudar esse cenário? - PBSF Instituto
•18h: Desafios do cenário da prematuridade no país - SBP
•19h: Prematuridade: prevenção é o melhor remédio, com a pediatra Dra. Ana Escobar
•20h: Relatos da maternidade prematura, com a modelo e mamãe do prematurinho Francisco, Isabel Hickmann
•21h: Prematuridade, paternidade, luto e luta! com o Tenente Bahia, papai da prematurinha Sophia

Link: as transmissões ocorrerão alternadamente nos canais da ONG:
youtube.com/ongprematuridadecom
facebook.com/prematuridade
instagram.com/ongprematuridadecom
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20 e 21 de novembro: Evento Liga Acadêmica da Prematuridade
Resumo do evento/Participantes: Evento multiprofissional com enfoque no cuidado dos bebês prematuros. Serão trabalhadas as 
temáticas da gestão a alta, com a participação de profissionais de todo Brasil e do Canadá. No evento, acontecerá ainda o 
lançamento da Liga ONG Prematuridade.com. Todos participantes receberão certificado. Evento gratuíto, destinado para 
estudantes e profissionais de saúde. O evento terá sua abertura no dia 20 às 19h até às 22h e reinicia no sábado às 8h.
Link:
facebook.com/prematuridade
youtube.com/ongprematuridadecom

28 de novembro: II Ciclo de Palestras para Famílias ONG Prematuridade.com
Resumo do evento/Participantes: evento preparado para pais de bebês prematuros. Trazendo informações sobre os cuidados 
com seu bebê, família e relacionamento. A programação vai contar com a participação de médicos, enfermeiros, nutricionistas, 
psicólogos e muito mais. Totalmente gratuito e todos os inscritos serão certificados.
Link:
facebook.com/prematuridade
youtube.com/ongprematuridadecom
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