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Introdução: Criança experimenta inúmeros tipos de medos, conforme fases de crescimento e desenvolvimento 
correspondente. Na faixa etária entre 7 a 10 anos, encontra-se a fase de operações concretas que pode estar 
relacionada às angústias existenciais, como medo da própria morte ou morte de pessoas vinculadas. O concei-
to de medo envolve presença de situação específica desencadeadora que associado ao prejuízo na rotina da 
criança e funcionamento social, caracteriza-se como fobia. Trata-se de relato de caso sobre fobia desencadeada 
na pandemia Covid. Relato de caso: Escolar, 9 anos, feminino, bom desenvolvimento neuropsicomotor, sem 
antecedentes familiares para doenças mentais, começou apresentar afastamento de convívio familiar, prefe-
rindo ficar solitária, compulsão por limpeza e objetos tocados alternadamente pelos familiares e usar máscara 
continuamente no domicílio. Comportamento foi desenvolvido após a mãe ter apresentado manifestação clínica 
leve de Covid-19 e irmã ter sintomas clínicos mais intensos, sem precisar de hospitalização, mas com exames 
de RT-PCR para Covid-19 positivos. Destaca-se ainda que prefere conviver praticamente dentro do domicílio, 
não se preocupando em sair de sua residência. Discussão: DSM-IV-TR e DSM -V reconhecem 2 tipos de fobias: 
específica - medo acentuado e persistente diante de cenários claramente discerníveis ou circunstâncias am-
bientais e fobia social - medo acentuado e persistente frente à situações sociais ou de desempenho. Uma fobia 
específica consiste em medo e ansiedade diante de situação ou objeto em particular, no caso específico, há 
evidências de padrões específicos pelo medo de contrair a doença, medo da morte. Assim, pré-púbere vem 
provavelmente apresentando fobia específica relacionada à circunstância ambiental – pandemia pelo Covid 
19. Conclusão: Frente a um provável quadro clínico de fobia específica, terapia cognitiva e comportamental 
torna-se tratamento de escolha, acrescida pela participação ativa familiar, requisito fundamental para o sucesso 
terapêutico e geralmente sem necessidade de intervenção medicamentosa.
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Introdução: Bronquiectasias são anormalidades nas vias aéreas caracterizadas pela dilatação irreversível da 
árvore brônquica. São subdivididas em Bronquiectasias Secundárias a Fibrose Cística e Bronquiectasias não 
associadas a Fibrose Cística (BNFC). A Tomografia de Tórax é o exame de eleição para o diagnóstico. Objetivo: 
Descrever as características clínicas dos pacientes portadores de BNFC em um hospital pediátrico e expandir 
os conhecimentos dessa comorbidade na população infantil. Métodos: Foram selecionadas tomografias de 
tórax realizadas de janeiro de 2016 até janeiro de 2020 em um serviço de atendimento pediátrico. Os laudos 
foram consultados, averiguando-se aqueles com os critérios compatíveis atualmente aceitos para o diagnós-
tico de bronquiectasias. Os prontuários dos selecionados passaram por um processo de revisão em busca das 
variáveis analisadas. Foram excluídos pacientes com diagnóstico de fibrose cística (FC) e com prontuários 
defasados. Resultados: Dos 2.319 laudos estudados, foram identificados 42 pacientes. Dentre esses, 59,5% 
eram do sexo feminino, 66,7% realizaram seguimento em ambulatório de pneumopediatria e a média de idade 
no momento do diagnóstico por imagem foi de 9,3 anos (±4,9). No acompanhamento, 57,1% dos pacientes 
realizaram espirometria e 35,7% realizaram cultura de escarro. O crescimento bacteriano mais observado 
foi o da Pseudomonas aeruginosa (33,3%) e o padrão espirométrico mais frequente foi o restritivo (29,2%). 
Das etiologias presuntivas a mais prevalente foi a pneumonia de repetição (27,4%) seguidas da bronquiolite 
obliterante (14,3%) e das colagenoses (14,3%). Conclusão: Os resultados encontrados neste trabalho são 
concordantes com outras epidemiologias publicadas na literatura, com o diferencial de não serem incluídos 
pacientes com FC, ao contrário da maioria dos estudos, o que possibilitou uma melhor caracterização deste 
subgrupo de pacientes. Além disso, reforça-se a importância do diagnóstico de BNFC, já que a sua terapêutica 
requer manejo específico e individualizado.


