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Oi amiga, tudo bem com você?
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Figura 1: Países e número de estudos relacionados.

RESUMO
O presente trabalho visa investigar a correlação entre a
ocorrência da Doença de Kawasaki (DK) em um contexto de
pós infecção pelo COVID-19 em pacientes pediátricos.
Nesse prisma, os resultados da pesquisa demonstraram que
pacientes pediátricos infectados pelo novo coronavírus estão
desenvolvendo uma síndrome de hiper-inflamação bastante
semelhante à DK. Dessa maneira, é mister que sejam
realizados estudos mais vultosos e robustos sobre o tema,

Fonte: Elaborado pelo autor.

posto que esse vírus afetou a saúde em âmbito global.
Nesse âmbito, acredita-se que a infecção por COVID-19

INTRODUÇÃO

cause inflamação excessiva e tempestade de citocinas, como
2

A doença de Kawasaki (KD) é a vasculite sistêmica e aguda

a DK . Destarte, Kawa-COVID-19 evidencia manifestações

mais comum da infância, caracteriza-se por causar vasculite

diferentes da apresentação clássica da doença, elencadas na

em vários órgãos, sendo o comprometimento cardíaco o

imagem a seguir:

1

mais significativo. Não obstante, o novo coronavírus da
síndrome

respiratória

aguda

grave

(SARS-CoV-2)

Figura 2: Apresentações clínicas da Kawa-COVID-19.

foi

identificado em Wuhan, China em 2019 e, rapidamente,
alastrou-se pelos continentes, criando uma preocupação
mundial. Nesse âmbito, casos relatados pelo mundo que
correlacionam à DK com a infecção pelo novo vírus
respiratório, corroboram a importância do entendimento
sobre os temas.

OBJETIVOS
Analisar a relação entre o aparecimento da doença
inflamatória multissistêmica grave, semelhante à doença de
Kawasaki em pacientes da faixa pediátrica após a infecção
por SARS-CoV-2

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica de artigos das bases de dados Lilacs,
PubMed e Scientific Eletronic Library Online (SciELO),

Fonte: Elaborado pelo autor.

utilizando como palavras-chave os termos “Kawasaki

CONCLUSÃO

Disease” “Kawasaki Covid” e “SARS-CoV-2”, publicados

Sugere-se que a síndrome inflamatória multissistêmica possa

entre 2019 e 2020, na língua inglesa.

ser uma das complicações clínicas pós-infecciosas da

RESULTADOS
Foram selecionados 10 estudos com os delineamentos:

SARS-CoV-2. Portanto, ratifica-se a importância de se

coorte, relato de caso e série de casos. Os quais analisaram,

ampliar o número de estudos e o conhecimento dos

no total, 98 pacientes pediátricos infectados pelo coronavírus

profissionais da saúde, principalmente pediatras, no assunto,

e que apresentaram critérios clínicos associados à DK.

uma vez que o Brasil foi amplamente atingido pela pandemia
do vírus no último ano.
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