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Introdução: Os benefícios da amamentação e suas vantagens em relação às outras formas de alimentar a crian-
ça pequena já são bem conhecidos. Porém a prevalência do aleitamento materno no Brasil, principalmente o 
exclusivo, ainda está abaixo do esperado, tendo vários fatores limitantes. Objetivo: Relatar as principais dificul-
dades informadas pelo grupo de mães na manutenção do aleitamento materno exclusivo (AME) e as soluções 
encontradas. Métodos: Trata-se de um estudo seccional, com duração de quatro a dez meses, realizado em uma 
Unidade Básica de Saúde, com dez mães. Resultados: A idade das mães variou de 16 a 38 anos, com idade média 
de 23,7 anos, tendo seus bebês de um a seis meses de vida, os quais idealmente deveriam estar em AME. Das 
dez mães acompanhadas, apenas três praticavam o AME. Das demais, três amamentaram exclusivamente até 
dois meses, duas até quatro meses e uma não amamentou. Os principais motivos relatados para a não adesão 
ao AME foram o término da licença maternidade, o fato de o leite não sustentar o bebê, o lactente mamar com 
muita frequência e não ter leite o bastante. Todas estavam cientes dos benefícios e vantagens do AME, e jul-
garam pertinentes as informações e soluções propostas, como a ordenha do leite. Conclusão: Percebeu-se que 
as mães que não praticavam o AME não o fizeram por falta de conhecimento, pois todas conheciam a técnica 
correta, os benefícios e ganhos da amamentação. O principal motivo relatado foi o trabalho, porém nenhuma 
aderiu à ordenha do leite materno afim de não interromper o AME.
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Introdução: A anemia hemolítica cursa com destruição prematura dos eritrócitos, podendo resultar em anemia quando 
a produção não compensa a redução. Pode ter causa hereditária ou adquirida e a identificação da etiologia determina 
a melhor terapêutica. Descrição do caso: Paciente masculino, 8 anos e 5 meses, encaminhado por icterícia e vômitos 
há 9 dias, acompanhado de colúria, palidez, fadiga e cefaleia, aliviada com analgésicos. No exame físico, observou-se 
esplenomegalia de grau leve e desconforto à palpação profunda na região subcostal esquerda. Apresentou alteração no 
eritrograma (hemoglobina 3,9/ hematócrito 12/ VCM 94,5/ HCM 30,7/ CHCM 32,5 e RDW 17,4), teste de mononucleose 
reagente, coombs direto negativo e reticulocitose e hiperbilirrubinemia indireta. Constatou-se Mononucleose Infecciosa 
e destacou-se como principal hipótese diagnóstica Anemia Hemolítica Autoimune (AHAI) por anticorpos frios. Realizada 
transfusão e prescrito corticoide, com boa resposta e consequente alta hospitalar, houve indicação de ácido fólico e 
seguimento na oncologia para elucidação da etiologia do caso. Discussão: O diagnóstico diferencial entre as anemias 
hemolíticas considera critérios clínicos, epidemiológicos e laboratoriais. Estima-se uma incidência de AHAI de 0,2/1 
milhão de indivíduos menores de 20 anos, sendo apenas 15% destes casos, representados por anticorpos frios. Logo, é 
uma doença incomum nessa faixa etária, ocorrendo frequentemente quando associados a fatores secundários de causa 
viral. Dentre as manifestações clínicas, predominam fadiga, cefaleia, vômito, diarreia, alterações na coloração da urina e 
esplenomegalia. Como auxílio diagnóstico, há o teste de Coombs Direto, esfregaço de sangue periférico e a eletroforese 
de hemoglobina. Conclusão: O diagnóstico diferencial entre as anemias hemolíticas deve ser realizado com objetivo de 
instituir tratamento adequado. Uma suspeita de AHAI deve alertar os pediatras, pois apesar de responder ao tratamento, 
pode ser fatal. Diante de paciente com quadro clínico-laboratorial compatível, deve-se realizar o rastreamento para 
identificar patologias subjacentes, como doenças infecciosas, autoimunes ou neoplasias.


