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A mortalidade infantil (MI) configura-se como um indicador sensível às condições de vida e saúde de uma 
determinada população, pois as reflete diretamente, e permite estimar o risco de morte entre menores de um 
ano e expressar as iniquidades existentes nas diversas partes do mundo. Trata-se de um 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 mortalidade neona-
tal, componente da MI, associa- se à idade materna ao ter o filho, especialmente nos grupos etários extremos 
(adolescentes e mulheres acima de 35 anos), por causa de diversos fatores comportamentais, socioeconômicos 
e biológicos. A maior ocorrência de óbitos infantis foi de mães com escolaridade entre 8 e 11 anos de estudo. 
Conclui-se que a melhoria nas políticas de saúde e execução das mesmas com compromisso constitui um as-
pecto relevante para mudar a atual situação de iniquidade.
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Introdução: Ultrassonografia (USG) cervical é exame sensível, não invasivo que faz parte da avaliação de nódulos tireoi-
dianos em pediatria. Achados são importantes para auxiliar o médico definir se há necessidade de complementar essa 
etapa com punção aspirativa por agulha fina (PAAF). USG não é diagnóstica, mas contribui com informações importan-
tes sobre aspectos que podem sugerir risco de malignidade. Relato de caso: Genitores angustiados contatam pediatra 
solicitando informações sobre exame de ultrassonografia cervical realizada na filha de 10 anos, devido ao surgimento 
de “caroço” em região anterior do pescoço, facilmente visualizado, cujo laudo evidenciava “ tireoide com ecotextura 
heterogênea, às custas de formação nodular mista, predominantemente anecoica, com septações ecogênicas no interior, 
margens bem delimitadas, sem microcalcificações, localizada no terço inferior do lobo direito, medindo 2,6 x 1,6 cm 
e pelo menos duas outras, no terço médio, com diâmetro de aproximadamente 0,7 cm”. Importante ressaltar que a 
criança se encontrava clinicamente bem, sem histórico familiar e pessoal de patologias tireoidianas, sem evidências de 
síndromes genéticas ou tratamento radioterápico pregresso. Função tireoidiana (TSH, T4 livre e ATPO normais). Diante 
da anamnese, pediatra orientou familiares que realizassem nova ultrassonografia com descrição mais detalhada das 
lesões para auxiliar direcionamento da investigação. Discussão: Dados ultrassonográficos sugestivos de benignidade 
do nódulo incluem ecotextura homogênea, ausência de calcificações internas, halo translúcido, margem regular, sem 
aumento da vascularização e ausência de atipias em linfonodos cervicais. Assim, ausência de descrição detalhada das 
três lesões nodulares (componente sólido ou cístico), dos linfonodos cervicais e do padrão de vascularização das mas-
sas tireoidianas tornaram o laudo insuficiente para mitigar angústia familiar, sendo indicado realizar novo exame com 
profissional experiente nessa área. Conclusão: Apesar do detalhamento da anamnese e pedido de exames específicos, 
muito certamente, há insuficiência de dados no laudo.


