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Introdução: A prevalência de nódulos tiroidianos entre crianças e adolescentes é menor que entre adultos, mas há 
risco aumentado de malignidade (cerca de 25% versus 5%, respectivamente). A adequada caracterização do nódulo 
e o reconhecimento de fatores de risco para lesões malignas são etapas importantes na anamnese dos pacientes 
pediátricos para definir a adequada rotina de investigação. Relato de caso: Pré-púbere, 10 anos de idade, feminino, 
clinicamente bem, sem antecedentes de neoplasias ou patologias tireoidianas pessoal ou familiar, sem síndromes 
genéticas e bom crescimento e desenvolvimento, percebe um “caroço” em região do pescoço, sendo conduzida para 
atendimento. Detectou-se nódulo visível e palpável em região cervical anterior. Solicitadas função tireoidiana (TSH e 
T4 livre normais) e ultrassonografia (USG), cujo laudo evidenciou glândula com ecotextura heterogênea em decorrência 
de formação nodular mista, predominantemente anecoica em seu interior, margens bem delimitadas, sem microcalcifi-
cações, localizada no terço inferior do lobo direito (3,6 x 1,6 cm) e 2 nódulos com mesma atipia, terço médio, sugerindo 
benignidade. Encaminhada ao ambulatório de referência para continuidade no esclarecimento diagnóstico. Discussão: 
Apesar da prevalência de nódulos tireoidianos em Pediatria ser menor que entre adultos, o risco de malignidade é maior. 
Por isso, na presença de nódulo tireoidiano em crianças e adolescentes, além da história clínica pesquisando fatores 
de risco para câncer de tireoide, exame físico detalhado, incluindo palpação de região cervical, dosagens hormonais 
tireoidianas, está indicada a realização de USG. Os achados ultrassonográficos direcionarão as demais etapas da investi-
gação e se haverá necessidade de Punção Aspirativa com Agulha Fina (PAAF) do nódulo para análise citológica da lesão. 
Conclusão: Detecção de nódulo tireoidiano em crianças e adolescentes requer encaminhamento para especialista para 
se proceder uma adequada rotina de investigação, uma vez que nessa faixa etária o risco de corresponder a câncer de 
tireoide é maior que entre adultos. 
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Conhecer o perfil das crianças hospitalizadas vítimas desses agravos, que quando não são fatais, deixam lesões 
e sequelas que podem causar desestruturação familiar e pessoal significativa.estudo transversal e retrospec-
tivo, realizado com dados secundários provenientes do Departamento de Informática do Sistema Único de 
Saúde (DATASUS), especificamente do Sistema de Informação hospitalar (SIH). O diagnostico e notificação das 
causas externas, os casos de violência foram menores do que os casos de acidente, o que pode ser atribuído à 
subnotificação da violência, principalmente no ambiente hospitalar, onde o atendimento é focado nas queixas 
biológicas e não no contexto sociocultural que pode ter levado a procura do serviço. Diante do exposto,a iden-
tificação pode auxiliar no desenvolvimento de estratégias e ações para o cuidado, tanto no âmbito hospitalar 
como também no âmbito da atenção primária de saúde, planejando e executando medidas de prevenção e 
promoção da saúde.


