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Introdução: O sarampo é uma doença infecciosa de alta transmissibilidade, prevenível com vacinação, que atinge 
todos os grupos etários, mas representa um risco maior para as crianças até cinco anos. Objetivo: Analisar as 
internações e óbitos por sarampo em crianças de até 9 anos na última década no Brasil. Metodologia: Estudo 
epidemiológico transversal descritivo a partir de dados do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), 
de junho de 2010 a junho de 2020. Resultados: Observou-se que, das 1.357 internações no período, 40,3% 
ocorreram na região Norte, 36,18% na região Sudeste, 16,8% na região Nordeste, 4,93% na região Sul e 1,76% 
na região Centro-Oeste. Em relação à faixa etária, 53,43% são menores de 1 ano, 36,10% estão entre 1 a 4 anos 
e 10,47% entre 5 a 9 anos. Em relação ao perfil dos internados, indivíduos do sexo masculino constituíram a 
maioria das internações (53,13%). No que diz respeito à raça dos internados, 70,5% era pardo, 26,16% bran-
cos, 1,69% pretos, 1,10% amarelos e 0,51% indígenas. Em relação aos óbitos, foi relatado 1 óbito masculino, 
cuja faixa etária estava entre os menores de um ano, e 1 feminino, entre 1 e 4 anos, ambos pardos e residentes 
da região Norte. Conclusões: A faixa etária mais afetada foi a constituída por crianças menores de um ano de 
idade, podendo ser explicada por uma cobertura vacinal incompleta. Sexo masculino, pardos e residentes da 
região Norte foram predominantes. Verificou-se baixa letalidade do vírus, visto que o número de óbitos foi 
pequeno. Apesar disso, o aparecimento de casos de sarampo precisa ser acompanhado por ações de vigilância 
epidemiológica, a fim de que seja possível localizar territorialmente grupos suscetíveis.
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Introdução: Xeroderma pigmentoso (XP) é um distúrbio genético autossômico recessivo raro definido pela hi-
persensibilidade à luz solar, alterações pigmentares e uma incidência muito elevada de cânceres de pele. Além 
disso, envolvimento ocular e manifestações neurológicas podem ocorrer. O nosso objetivo foi descrever um caso 
de duas irmãs com diagnóstico de XP. Descrição do caso: As duas irmãs eram filhas de um casal jovem, hígido e 
consanguíneo (primo em segundo grau). Elas foram avaliadas por apresentarem diagnóstico de XP. Não havia outros 
casos semelhantes na família. Ambas nasceram de parto normal, a termo, a primeira pesando 2750 g e a segun-
da, 2820 g. Elas não tinham nenhuma alteração neonatal. Aos 3 meses de idade, ambas começaram a apresentar 
vermelhidão na pele, seguida do surgimento de lentiginose anormal nas regiões do corpo expostas ao sol (face, 
pescoço e membros) que não desapareciam. Elas iniciaram aos 6-7 anos de idade com lesões, como “feridas”, na 
face e no couro cabeludo. Chegaram a receber tratamento tópico, contudo, houve recidiva das lesões em 15 dias. 
Elas haviam evoluído com adequado desenvolvimento neuropsicomotor, sendo que até o momento do surgimen-
to das lesões de pele elas não tinham apresentado sinais de alterações neurológicas. No exame físico, realizado 
nesse momento, observavam-se baixa estatura e manchas semelhantes a sardas espalhadas pela face, pescoço e 
membros. Discussão: Os pacientes afetados pelo XP precisam de acompanhamento multiprofissional, isto é, ne-
cessitam de avaliações periódicas com a dermatologia e a neurologia, por exemplo, visto que as principais causas 
de óbito dos pacientes afetados são as neoplasias de pele e as alterações neurológicas. Conclusão: Embora não 
exista cura para o XP, o aumento da conscientização e o diagnóstico precoce, seguido pela proteção rigorosa de 
fontes de radiação ultravioleta e pelo gerenciamento cuidadoso do paciente, podem melhorar a sua qualidade de 
vida e o seu prognóstico.


