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INTRODUÇÃO

DISCUSSÃO

Quando surgiram os primeiros casos de
covid 19 na Ásia, e posteriormente, se
espalhando por todo mundo, observaram
que maioria das crianças apresentam-se
assintomáticas ou com sintomas leves.
[1,2,3] Porém, notou-se que algumas
crianças que testaram positivo para
COVID-19/SARS-CoV-2 ou caso suspeito
recente, evoluíram de forma grave
[4,5,6]. Síndrome essa que mais tarde
ficou
conhecida
como
Síndrome
Inflamatória Multissistêmica em Crianças
(MIS-C) associada ao COVID-19, cujos
sintomas são muito semelhantes à
Doença de Kawasaki [7,8].
RELATO DE CASO

O paciente acima relatado preenche os
critérios para a Síndrome Inflamatória
Multissistêmica em Crianças associada ao
COVID-19. Essa doença se apresenta de
diversas formas e os sintomas são
inespecíficos,
apresentando
vários
diagnósticos diferenciais.
CONCLUSÃO

Por ser uma doença nova, falta ainda
estudos, tornando esse diagnóstico e o
tratamento um desafio para o pediatra.
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REFERÊNCIAS

L.H.P.R, masculino, 3 anos e 2 meses de
idade, previamente hígido, foi admitido
no Hospital da Criança em Uberaba-MG,
com queixa de febre persistente há 3 dias.
No dia seguinte evoluiu com diarreia
aquosa, vários episódios ao dia, associada
a dor periumbilical e em fossa ilíaca
direita, de forte intensidade, sendo
necessário afastar a hipótese de
apendicite aguda. Realizou um ultrassom
de abdome e posteriormente uma TC de
abdome que não mostraram nenhuma
alteração, afastando a suspeita de
apendicite. Foi solicitado também RT-PCR
para covid-19. Apresentou durante
internação exantema pruriginoso em
tronco e membros, e edema em pés e
mãos, além de uma hiperemia conjuntival
bilateral e persistência da febre. Após 7
dias de internação, houve remissão da
febre com melhora parcial dos demais
sintomas, suspeitando-se da MIS-C, sendo
solicitado transferência para um serviço
de maior complexidade para realização de
ecocardiograma
e
imunoglobulina
humana. Neste mesmo dia, houve
liberação do RT-PCR para covid-19 que
identificou infecção pelo SARS-CoV-2.
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