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Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza o aleitamento materno exclusivo (AMEX) nos 
primeiros seis meses de vida e há benefícios quando esse é feito no alojamento conjunto (AC), pois há inter-
ferência na morbimortalidade neonatal. Objetivo: Analisar a prevalência de alimentação mista (seio materno 
mais fórmula láctea) em recém-nascidos (RN) internados em AC e identificar se o peso do RN ao nascimento 
interfere no seu uso. Métodos: Estudo transversal com puérperas e seus RN internados no AC de hospital univer-
sitário, em dezembro de 2019, com amostra de 232 nascimentos. Os dados foram analisados por registros em 
prontuários, empregando-se o software SPSS 22.0 para análise. Resultados: Prevalência de alimentação mista 
foi de 23,3% (n = 54) e de AMEX foi 76,7% (n = 178) - enquanto que não houve uso de fórmula láctea exclu-
siva. Constatou-se associação significativa entre a alimentação e peso do neonato (p = 0,01). Os RN abaixo de 
2.500 gramas tiveram maior frequência de alimentação mista (16,7%), quando comparada ao AMEX do mesmo 
grupo (2,2%). Conclusão: A prevalência de AMEX foi superior à alimentação mista no hospital estudado, sendo 
relativamente adequada quando comparada a outros estudos de estados brasileiros, como Rio de Janeiro e São 
Paulo. Para os RN de baixo peso, no entanto, a prevalência de alimentação mista foi superior. Dessa maneira, 
também conclui-se, nesse estudo, que os RN de baixo peso tendem ao aleitamento misto. Conforme a literatura 
evidencia, as causas podem ser por erro na técnica da mamada e dificuldade na sucção o que leva a um aban-
dono do AMEX, sendo um fator de risco potencial para o uso de fórmula infantil, como também demonstrado 
significativamente no presente estudo.
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Introdução: A Coartação da aorta torácica (CoAo), caracteriza-se por lesão obstrutiva na porção descendente 
deste vaso, geralmente posterior à emergência da artéria subclávia esquerda. Corresponde entre 6 a 8% das CC. 
Associa-se em 10 a 20% dos pacientes com Síndrome de Turner, podendo coexistir com outras lesões associadas, 
a mais comum valva aórtica bivalvular. As manifestações clínico/hemodinâmicas são de desenvolvimento rápido 
e progressivo nos primeiros dias ou meses de vida, em geral, manifestando-se por insuficiência cardíaca grave, 
o que se traduz em necessidade de tratamento cirúrgico precoce. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é 
avaliar as internações e a mortalidade referentes à correção de CoAo no Brasil entre 2017-2019. Metodologia: 
Estudo descritivo e retrospectivo. Os dados foram obtidos a partir da plataforma TABNET, disponíveis no item 
assistência à saúde do sistema de informações do DATASUS e são relativos aos anos de 2017 a 2019. As variá-
veis analisadas foram: número de internações, média de permanência hospitalar, óbitos e taxa de mortalidade. 
Resultados: Entre o período analisado foram realizadas 339 internações para correção de CoAo em crianças 
e adolescentes, dessas 82 são relativas à região Sul do país, sendo no Sudeste o maior número (160) dessas 
internações. A média de permanência hospitalar foi de 13,6 dias. Já o número de óbitos foi 15, sendo a taxa de 
mortalidade de 4,42%. Conclusão: O diagnóstico precoce da CoAo é essencial para desfechos favoráveis, uma 
vez que recém-nascidos com esta patologia, constantemente precisam de suporte de UTI neonatal e rápida 
infusão de prostaglandina sintética a fim de manter o canal arterial pérvio até a correção cirúrgica definitiva. 
Cabe destacar também, que o número de óbitos decorrentes da correção de CoAo em crianças e adolescentes 
está relacionado à presença de defeitos intracardíacos associados.


