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Introdução: A prevalência de nódulos tireoidianos em crianças é estimada entre 1 e 1,5%, menor que entre adul-
tos, sendo mais comuns no sexo feminino, durante a puberdade ou em indivíduos com doença tireoidiana pessoal 
ou familiar pregressa. O risco de malignidade (cerca de 25%) é quatro vezes maior que em adultos. Relato de 
caso: Paciente feminina, 10 anos de idade, sem histórico familiar e pessoal para doença tireoidiana ou tratamento 
radioterápico e sem síndrome genética, apresenta nódulo tireoidiano visível à inspeção, com palpação indolor. 
Ultrassonografia (USG) cervical apresentou laudo incompleto em relação à descrição detalhada das três lesões 
detectadas. Exames de função tireoidiana normais (T4 livre, TSH, Anti-TPO), exceto tireoglobulina elevada (resulta-
do =  206 ng/mL, normal = 1,4 a 78 ng/mL, método da eletroquimioluminescência), dosada inadvertidamente pelo 
laboratório. Família orientada a realizar nova USG com profissional experiente nessa faixa etária e agendamento no 
ambulatório de especialidade endocrinológica infantil. De acordo com o resultado da nova USG deve considerada 
a realização de punção aspirativa por agulha fina (PAAF) do nódulo para estudo citológico. Discussão: A descrição 
ultrassonográfica detalhada das lesões tireoidianas é essencial para se programar corretamente o próximo passo 
de investigação. Todas as lesões observadas à USG devem ser detalhadamente descritas, assim como o padrão dos 
linfonodos locais. Fatores para risco aumentado de câncer de tireoide são radioterapia pregressa, algumas síndromes 
genéticas e história familiar de alguns tipos de neoplasias tireoidianas. A dosagem da tireoglobulina basal não tem 
valor na caracterização de possível malignidade do nódulo, pois pode estar elevada em outras condições e por 
isso sua dosagem não deve fazer parte dos exames de investigação. Conclusão: Anamnese minuciosa incluindo 
história pessoal e familiar, exame físico cervical cuidadoso e exames complementares adequadamente realizados 
são essenciais no atendimento pediátrico, a fim de se detectar nódulos tiroidianos e definir sua investigação.
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Há inerentes impactos gerados na vida da criança em decorrência de uma morbimortalidade e internação hospi-
talar. Com até o sexto ano de vida, o desenvolvimento do cérebro é muito rápido e pode ser afetado por fatores 
biológicos, psicossociais, e pela qualidade do ambiente em que se vive e se convive. Trata-se de uma estudo 
transversal e retrospectivo, realizado com dados secundários provenientes do Departamento de Informática 
do Sistema Único de Saúde (DATASUS), especificamente do Sistema de Informação hospitalar (SIH). A partir dos 
resultados obtidos entre o período de Janeiro de 2020 até junho 2020 é possível ratificar que as principais 
causas de internação hospitalar em crianças de 0 a 9 anos em Alagoas são oriundas cuja intenção não é deter-
minada. Ademais observa-se que há um nítido padrão de queda nos números de internações por essas causas 
se repete tanto em âmbito nacional, estadual e municipal. Concluindo-se que o número de morbimortalidade 
em crianças na faixa etária estudada vem diminuindo devido a atuação dos profissionais de saúde no âmbito 
da assistência primária além de políticas públicas que visam diminuir a morbimortalidade infantil.


