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Introdução: VACTERL diz respeito a associação de ao menos três malformações congênitas, que incluem defeitos 
vertebrais, atresia anal, alterações cardíacas, fístula traqueoesofágica, anomalias renais e de membros. Nesse 
relato, descreve-se um caso de VACTERL. Descrição do caso: I.Y., 4 anos e 9 meses, portadora de malformações 
congênitas compatíveis com associação de VACTERL. Ao nascimento, avaliou-se imperfuração anal e sialorreia 
sem progressão de sonda orogástrica. Nessa internação, radiografia de abdome com sinal de dupla bolha, radio-
grafia com contraste em esôfago sem progressão e ecocardiograma com comunicação interatrial, persistência 
do canal arterial e em ecografia abdominal ausência de rim direito. Diagnosticou-se atresia de esôfago Tipo C, 
atresia duodenal e anomalia anorretal alta, necessitando de correção cirúrgica das malformações e colostomia. 
Em 2017, realizou anorretoplastia sagital posterior e fechamento de colostomia. Paciente incorreu ao longo dos 
anos com necessidade de gastrostomia por distúrbio de deglutição com aspirações, pneumonias de repetição, 
infecções do trato urinário e doença do refluxo gastroesofágico. No último ano, apresentou melhora da disfagia, 
alimentando-se exclusivamente por via oral. Nesse período, endoscopia digestiva alta (EDA) evidenciou atresia 
esofágica com 30% de lúmen. Realizou-se EDA eletiva para tentativa de dilatação do esôfago, sem sucesso. Foi 
encaminhada à serviço de cirurgia torácica para avaliação. Discussão: A incidência da associação de VACTERL 
é de aproximadamente 1 em 10.000 a 1 em 40.000 nascidos vivos. O diagnóstico precoce é extremamente 
importante, pois há necessidade de intervenção imediata no pós-parto. A conduta para cada caso é definida 
pela gravidade e apresentação das anomalias. Conclusão: No momento a paciente apresenta-se eutrófica, com 
boa aceitação de dieta oral e sem sinais de disfagia, porém ainda sem controle esfincteriano adequado. Segue 
acompanhamento ambulatorial. Devido a raridade dessa associação, é necessária boa prática dos profissionais da 
saúde para o diagnóstico precoce, pois, quando avaliada e manejada corretamente apresenta boa evolução.
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Introdução: A falta de informação e conhecimento podem ter impacto direto no sucesso e duração da prática 
da amamentação, recomendada globalmente. Objetivo: Avaliar a relação entre conhecimento prévio sobre 
amamentação, e a adequação da mamada nos primeiros dias de vida do bebê. Métodos: Estudo transversal. A 
coleta de dados foi realizada no alojamento conjunto de um hospital privado de Porto Alegre/Rio Grande do 
Sul. Não foram incluídas as puérperas com bebês na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, as que não estavam 
amamentando ou que não aceitassem participar. Foram coletados dados de prontuário, realizada entrevista 
através de questionário estruturado e a mamada avaliada por meio do questionário de observação da mamada, 
adaptado de Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 1993. Resultados: Foram incluídas 289 díades 
mãe - neonato no estudo. A média de idade foi de 33,9 anos (DP ±4,53) e a maioria dos partos, 245 (85,1%) 
ocorreram por cesariana. Menos da metade, 132 (45,7%) recebeu alguma orientação sobre amamentação du-
rante o pré-natal. Puérperas que buscaram informação sobre amamentação no pré-natal tiveram associação com 
melhor resposta do bebê no processo de amamentação (p = 0,027), segundo aspectos avaliados. A fonte das 
informações não influenciou na qualidade do comportamento. Conclusão: Houve associação entre informação 
recebida pela mãe no pré-natal com sucesso na amamentação na população e período avaliado. Grande parte 
da amostra de puérperas não recebeu informações previas sobre esta prática, que requer uma rede de apoio 
sólida para o sucesso e melhores números, contribuindo para saúde global da população. 


