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Introdução: Displasia cleidocraniana (DCC) é uma condição genética rara de transmissão autossômica domi-
nante. Suas principais manifestações clinicas incluem aplasia ou hipoplasia de clavículas, dentição anômala, 
retardo no fechamento de suturas cranianas, baixa estatura e outras desordens esqueléticas. Descrição do caso: 
Paciente do sexo feminino, 12 anos. Apresenta características clássicas da DCC como aplasia de clavículas, 
dentes supranuméricos e atraso na erupção dos dentes permanentes (necessitando inúmeras cirurgias odon-
tológicas), baixa estatura, hipertelorismo e palato ogival. Pai e avó paterna com características semelhantes 
porém sem diagnóstico confirmado. Radiografia com ausência de clavículas e radiografia panorâmica eviden-
ciando dentes supranuméricos. Discussão: A DCC é uma condição rara (prevalência chega a 1:1.000.000) na 
qual ocorre mutação no gene CBFA1 presente no cromossomo 6p21, tal mutação é caracterizada por alterações 
de desenvolvimento das clavículas, ossos da face e do crânio, dentes e o esqueleto de forma geral. O caso 
relatado traz uma apresentação clássica da condição, apresentando grande parte das características da sín-
drome. O diagnóstico da DCC geralmente necessita apenas de dados clínicos e radiológicos, apesar de exames 
complementares genéticos também estarem disponíveis. Conclusão: Apesar de muitas vezes o dentista ser o 
primeiro a ser procurado devido as alterações causadas pela DCC, o papel de pediatra é essencial tanto para o 
diagnóstico precoce quanto para o acompanhamento e evolução do paciente. O manejo adequado necessitaria 
de uma equipe multidisciplinar.
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Introdução: Doença hemolítica do recém-nascido (DHRN) é um quadro clínico em que ocorre hemólise por 
incompatibilidade Rh materno-fetal. Objetivos: Analisar internações e óbitos por DHRN no Brasil nos últimos 
10 anos. Métodos: Estudo epidemiológico transversal descritivo a partir de dados do DATASUS, de junho de 
2010 a junho de 2020. As variáveis estudadas foram internações, óbitos, sexo e regiões do Brasil. Resultados: 
Constatou-se que, no período analisado, foram registradas 15.578 internações por DHRN no país, sendo 54,4% 
delas na região Sudeste, 25,4% na Nordeste, 8,5% na Sul, 6% na Centro-Oeste e 5,7% na região Norte. Quanto 
ao sexo, 51,2% das internações eram pacientes do sexo masculino e 48,8%, do feminino. Nas regiões Norte e 
Nordeste foram registradas mais internações de meninas e nas demais, de meninos. Em relação à etnia, 59,7% 
eram pardos, 37% brancos, 2,5% pretos, 0,7% amarelos e 0,1% indígenas. Em praticamente todas as regiões a 
etnia predominante nas internações é a parda, exceto nas regiões Sudeste e Sul, nas quais predominou a branca. 
A média de internação hospitalar foi de 5,3 dias, sendo detentora da maior média a região Sudeste (5,9 dias) 
e da menor a região Norte (4 dias). Em relação aos óbitos, foram registrados 79 nos últimos 10 anos. Desses, 
46 eram do sexo masculino e 33 do feminino. A região com a maior mortalidade foi a Sudeste (50). Do total de 
óbitos, 41 ocorreram em pardos, 37 em brancos e 1 em pretos – as demais regiões não apresentaram óbitos 
por DHRN. Conclusões: Sendo assim, o perfil do paciente que interna e que vai a óbito por DHRN é o mesmo: 
meninos, pardos, residentes da região Sudeste. Apesar de evitável, DHRN ainda tem elevada prevalência.


