TIREOIDITE SUPURATIVA – caso clínico em uma
menina de 13 anos em um hospital materno-infantil
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INTRODUÇÃO
A tireoidite supurativa é uma desordem rara, causada por uma infecção da tireoide, usualmente pelo
Staphylococcus aureus. Outras condições inflamatórias podem mimetizar a doença, atrasando o
diagnóstico. O tratamento é cirúrgico associado a antibioticoterapia.
OBJETIVO
Descrever o caso de uma paciente com tireoidite supurativa na internação em um hospital materno-infantil,
que apresentou cultura de secreção negativa.

MÉTODOS
As informações contidas neste trabalho foram obtidas por entrevista com a paciente e seu responsável,
revisão do prontuário, exames e procedimentos feitos durante a internação e revisão da literatura.

DESCRIÇÃO DO CASO
H. M., feminina, 13 anos, veio ao Pronto Socorro com queixa de odinofagia, febre e cervicalgia anterior
iniciada há 1 mês. Havia procurado outros prontos atendimentos, os quais trataram como faringoamigdalite,
Durante exame físico paciente se apresentava febril, tendo nodulação de quatro centímetros em região
tireoidiana direita, endurecida, hiperemiada e com dor no local. Oroscopia sem alterações. Foram
solicitados exames laboratoriais: leucócitos 17380 com 80% de segmentados; VHS 105; PCR 158,2; TSH
0,01; T4 total 21; T4 livre 2; LDH 927. Realizou USG de Tireoide: massa volumosa no lobo direito,
predominando líquido espesso, com septações e vasos entre as traves, com volume de 30 cm3, e,
linfonodomegalias cervicais à direita. Iniciado tratamento com Oxacilina e Clindamicina Após dois dias de
antibioticoterapia, realizou punção aspirativa da lesão, na qual foram drenados 10 ml de secreção purulenta
com odor fétido, com cultura negativa. Após a drenagem, a paciente apresentou nova formação de abcesso,
sendo colocado dreno de pen rose, o qual permaneceu por três dias até o término da drenagem. Paciente
permaneceu assintomática desde então, recebendo alta.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
A tireoidite supurativa é uma condição rara, muitas vezes não é diagnosticada. O tratamento consiste em
antibioticoterapia empírica e drenagem cirúrgica da coleção formada. No caso da paciente em discussão,
não houve crescimento bacteriano em cultura da secreção inicialmente drenada, permanecendo então em
tratamento com antibioticoterapia empírica. Além disso, após a primeira drenagem, paciente evoluiu com
nova formação de abscesso, necessitando de nova intervenção cirúrgica com colocação de dreno de
penrose com significativa melhora clínica.
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