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Introdução: Existem diversos fatores que contribuem a realização do aleitamento materno exclusivo (AMEX) 
dentro do alojamento conjunto (AC), podendo a efetivação ser influenciada por preditores de prematuridade 
ou mesmo pelo tipo de parto. Objetivo: Identificar se a prematuridade tardia e o tipo de parto estão associados 
à execução ou não do AMEX. Métodos: Estudo transversal com puérperas e seus RN internados no AC de hos-
pital universitário, 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: Nos partos vaginais 
houve maior frequência de AMEX (61,2%) e nos cesáreos de alimentação mista (61,1%), p = 0,03. No grupo 
de prematuros tardios - idade gestacional  <  37 semanas e > 34 semanas (n = 27), foi observada frequência 
superior de alimentação mista (seio materno mais fórmula láctea), p = 0,02. Conclusão: O estudo demonstrou 
associação estatisticamente relevante de prematuridade tardia e maior frequência de alimentação mista, e 
de parto vaginal e maior frequência de AMEX. O parto vaginal é fator protetor do AMEX, dentro do período do 
ambiente hospitalar, dado também encontrado em estudos. Haja vista que esse tipo de parto facilita o contato 
precoce da díade mãe-bebê e ainda fortalece o vínculo que faz perpetuar o AMEX, constituindo um fator predis-
ponente essencial para instituir a exclusividade ao seio materno na alta hospitalar. Ainda, conforme a literatura, 
e também demonstrado no presente estudo, RN prematuros tardios possuem maiores chances de necessitar 
de fórmula láctea somada ao seio materno. Dessa forma, esse grupo constitui um fator de risco potencial para 
a não execução e perpetuação do AMEX.
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Introdução: A Tetralogia de Fallot é a forma mais comum de cardiopatia congênita cianótica com prevalência 
de 3,5% entre as crianças com alguma cardiopatia congênita. Caracteriza-se pela coexistência de quatro al-
terações anatômicas: defeito do septo interventricular, cavalgamento da aorta sobre o septo interventricular, 
graus variáveis de estenose pulmonar e hipertrofia ventricular direita. Objetivo: Descrever as internações e 
a respectiva mortalidade de crianças e adolescentes submetidas à procedimentos de correção de Tetralogia 
de Fallot (CoTF) no Rio Grande do Sul (RS) nos últimos dez anos. Metodologia: Estudo transversal descritivo e 
retrospectivo com base na observação dos dados do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único 
de Saúde – (SIH/SUS). Foram incluídas todas as internações registradas entre 2010 e 2019. As variáveis ana-
lisadas foram: número de internações, média de permanência hospitalar e taxa de mortalidade hospitalar. 
Resultados: Foram registradas 2756 internações em todo país para CoTF em crianças e adolescentes, dessas 
280 (10,15%) no RS, ficando atrás apenas de São Paulo com 696 (25,25%) e Minas Gerais com 352 (12,77%). 
O RS apresenta uma taxa de mortalidade hospitalar de 16,79% enquanto a taxa nacional é de 10,45%. A média 
de permanência hospitalar no RS é de 21 dias, ao passo que a média brasileira é de 16,2 dias. Conclusão: Os 
dados apresentados sugerem que o RS seja um dos principais estados brasileiros em internações para CoTF 
em crianças e adolescentes, entretanto, apresenta taxa de mortalidade hospitalar e média de permanência 
superiores aos registros nacionais.O desenvolvimento de programas que possam realizar o diagnóstico preco-
ce, principalmente através da ecocardiografia ainda no período fetal, aliado ao diagnóstico presuntivo rápido 
ao nascimento, possam melhorar a clínica de entrada desses pacientes e aumente a proporção de desfechos 
favoráveis, bem como diminua a necessidade de reintervenção.


