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Introdução: Síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica (SIM-P) potencialmente associada ao Sars-Cov2, síndrome 
grave e que afeta indivíduos abaixo de 19 anos. Crianças e adolescentes que manifestam a SIM-P são habitualmente 
saudáveis, sendo que as sintomatologias podem ocorrer em dias a semanas após a infecção aguda. Relato de caso: Mãe 
durante consulta relata que seu filho, 1 ano de vida, nascido de parto cesáreo, termo, sem intercorrências perinatais, 
teve dificuldade em obter a consulta de rotina, haja vista que na triagem foi orientada em retornar ao domicílio, pois 
estava apresentando somente sintomas de resfriado comum. Durante anamnese foi constatado que o menor vem 
apresentando picos febris e evacuações diarreicas há 14 dias, além de tosses, corizas, lacrimejamentos e rouquidão. 
Contatou também que o tio avô estava com PCR positivo para Covid -19 e um outro parente (tio) internado devido a 
um “problema pulmonar”, mas sem diagnóstico. Importante destacar que os familiares convivem em proximidades 
residenciais Devido ao quadro clínico, mesmo sem relevância no exame físico, acrescido com dados epidemiológicos 
familiares, optou-se em investigar a Síndrome Inflamatória Multissistêmica. Discussão: A doença multissistêmica 
envolve pelo menos dois órgãos e sistemas, citando o respiratório, gastrointestinal, conjuntivite entre outros. Ocorre 
elevações das provas de atividade inflamatória e presença de febre elevada (> 38°C) e persistente (> 3 dias). Devem 
ser afastadas quaisquer outras causas de origem infecciosa e inflamatória, além de ter evidência da COVID-19 ou 
história de contato. Pode desenvolver rápida progressão para formas graves, justificando-se a abordagem do lactente 
com solicitações de exames de atividades inflamatórias. Conclusão: Suspeitos avaliados com febres e em bons estados 
gerais e com exames laboratoriais sem presença de atividades inflamatórias podem ser acompanhados ambulatorial-
mente, com reavaliações em 24 a 48 horas, ficando, portanto, o manejo dos casos individualizados. 
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Introdução: Nódulos tireoidianos são caracterizados como uma ou mais formações nodulares e com sintomatologia 
discretas em uma glândula normal ou difusamente aumentada, sendo de predominância feminina e com maiores 
chances de malignizar na população pediátrica, comparando-se com a idade adulta. Relato de caso: Pré-púbere, 
10 anos de idade, feminino, clinicamente bem, sem patologias pregressas pessoais e familiares, percebeu um 
“caroço” em região anterior do pescoço, sendo posteriormente conduzida por seus genitores ao atendimento 
médico a fim de esclarecimento diagnóstico. Na consulta é detectado à inspeção um nódulo visível, além da 
palpação, durante o exame físico, localizado em região cervical anterior. Sem relato de dor e sinais de flogose. 
Foi submetida à ultrassonografia cervical, verificando-se: glândula de tireoide com ecotextura heterogênea em 
decorrência da formação nodular mista, predominantemente anecoica em seu interior, margens bem delimitadas, 
sem microcalcificações, localizada no terço inferior do lobo direito (2,6 x 1,6 cm) e mais dois nódulos com mesma 
atipia, terço médio e diâmetros de 0,7 cm. Discussão: Apesar de uma prevalência de nódulos tireoidianos situarem 
entre 5 a 10 vezes menores na infância, existe maior risco de malignidade nessa faixa etária quando comparados 
aos diagnosticados em adultos, sendo a ultrassonografia de tireoide, principal exame inicial para diagnóstico 
etiológico e determinante para a necessidade de PAAF (Punção Aspirativa por Agulha Fina), justificando-se dessa 
forma a realização da ultrassonografia cervical no paciente pré-púbere acometida com nódulo cervical anterior. 
Conclusão: Certamente torna-se uma rotina clínica, diante de nódulo cervical anterior na faixa etária pediátrica, a 
possibilidade de massa tumoral tireoidiana e consequentemente com maior suspeita de malignidade em relação 
á idade adulta, demandando, dessa forma, uma investigação mais imperativa para elucidação diagnóstica.


