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Introdução: A transmissão vertical (TV) de HIV pode ocorrer durante a gestação, no parto e através da amamen-
tação. É responsável por cerca de 90% dos casos notificados de AIDS em menores de 13 anos. A boa adesão 
materna à terapia antirretroviral (TARV) e a manutenção da carga viral (CV) indetectável reduzem o risco de 
TV. Objetivo: Verificar e caracterizar a incidência de transmissão vertical do HIV, no período de 1 ano, nascidos 
num hospital terciário no interior do Rio Grande do Sul. Métodos: Estudo quantitativo descritivo, os dados 
foram obtidos em prontuários de gestantes soropositivas para o HIV. A análise foi realizada através da esta-
tística descritiva simples. Resultados: Dos 35 nascimentos no serviço, 88,6% conheciam o diagnóstico antes 
da gravidez e 11,4% o obtiveram durante o pré-natal. Apesar disso, 34% eram não aderentes ao tratamento 
profilático antirretroviral, 34% possuíam carga viral elevada no nascimento e 40% não realizaram o pré-natal 
ou realizaram de forma incompleta. Ainda, 20% das gestantes não receberam AZT (zidovudina) intraparto. A 
transmissão vertical ocorreu em 16,6% dos nascidos de gestantes não aderentes ao tratamento, não houve 
nenhum caso de transmissão nas que apresentavam carga viral indetectável e duas crianças ainda não reali-
zaram o exame de carga viral. Conclusão: Concluímos que houve menor transmissão ao HIV no grupo que foi 
aderente ao tratamento durante o pré-natal.
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Introdução: Amamentar exige estudo, esforços e orientação constante, porque é influenciado por vivências, 
cultura, ambiente, status emocional da lactante e pelo bebê, agravantes para o desmame precoce. Descrição de 
caso: Paciente primigesta, 33 anos, parto cesáreo devido a falha na progressão, teve um bebê de 38 semanas, 
feminino, pequeno para a idade gestacional amamentado na primeira hora de vida. O binômio mãe-bebê segui-
ram o aleitamento materno, porém, mesmo com assistência e avaliação constante da pega essa mãe apresentou 
fissuras mamárias. Teve sua apojadura quatro dias após o parto e apresentou ingurgitamento mamário, o que 
dificultou a amamentação devido às dores. Necessitou de tratamento com laser para auxiliar na cicatrização 
das fissuras, além da realização de uma rotina de ordenha, para manter a produção do leite materno, porque 
devido a dor intensa esta mãe ficou sem amamentar por dois dias e o bebê recebendo leite materno ordenhado 
em copo. Foram meses de acompanhamento do aleitamento materno com consultora, algumas consultas com 
psicóloga e insistência desta mãe para mantê-lo. Discussão: Existem inúmeros trabalhos que visam a manuten-
ção do aleitamento materno. No entanto, é sabido que muitas mulheres apresentam diversas dificuldades no 
processo de aleitamento. Algumas residências de pediatria e de ginecologia e obstetrícia oferecem formação 
em aleitamento materno, no entanto essa formação se dá de forma muito superficial, logo não capacitando 
suficientemente para auxílio na solução de problemas mais graves que uma lactante possa enfrentar. Assim, 
percebe-se a importância das consultoras em aleitamento materno, profissionais de nível superior de diversas 
áreas da saúde, que tornam-se especialista em aleitamento materno. Conclusão: Considerando que a média 
de aleitamento materno no Brasil é de 54 dias, é de extrema importância que seja intensificado o acompanha-
mento das lactantes, pois apenas o aleitamento materno na primeira hora de vida não garante que o mesma 
tenha seguimento.


