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RESUMO

A Síndrome do Bebê Sacudido (SBS) é uma forma grave de violência, que
resulta em dano cerebral permanente ou morte. Ao sacudir o bebê, forças
de aceleração-desaceleração são aplicadas ao cérebro, tornando-o
vulnerável a lesões. A combinação de fraturas ósseas não explicadas,
hemorragias cerebrais e retinianas sugere SBS, acometendo
especialmente crianças de até dois anos. Este trabalho objetivou: a)
revisar o panorama atual da síndrome, ressaltando prevalência,
fisiopatologia, sinais e sintomas clínicos, consequências e fatores de risco;
e b) apontar diferentes recursos que pudessem ser utilizados como
prevenção. Desta forma, foi realizada uma ampla revisão de literatura,
com estudo de artigos científicos nacionais e internacionais, publicados no
período de 2001 a 2020; além da elaboração da arte de um material
educativo (gibi). Constatou-se que a SBS é uma condição grave e
prevenível, com alta prevalência na sociedade. Observou-se também que
o conhecimento dos fatores de risco para ocorrência da violência é
importante para o desenvolvimento de estratégias de prevenção. Por fim,
entende-se que a versão impressa do gibi poderá ser utilizada como mais
um elemento de prevenção primária, sendo a distribuição deste material
educativo dedicada tanto aos profissionais de saúde quanto às famílias
em ambientes de pré-natal e de puericultura.  
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