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INTRODUÇÃO:
Crianças
e
adolescentes diante da COVID-19
apresentam frequentemente com
manifestações
sintomatológicas
leves
e
até
mesmo
assintomáticos. Porém, estudos
apontam, ainda que menos
frequentes, o desenvolvimento de
sintomas exuberantes e graves na
população pediátrica infectada
com Sars-Cov-2, causador do
COVID-19.
DESCRIÇÃO DO CASO: Em
consulta de pronto atendimento,
genitora informa que seu filho de 1
ano e 3 meses, vem apresentando
quadro clínico de diarreia e cólicas
há 1 dia, associado a episódios de
picos
febris
recorrentes
(temperatura entre 38,5 e 39ºC).
Refere ainda febre presente, há
aproximadamente 1 semana, com
melhora da intensidade até um dia
antes da consulta. Exames
laboratoriais de COVID-19 (RTCPCR) positivo de todos os
familiares
próximos.
Estes
apresentaram, conforme relato da
mãe,
sintomas
“gripais”
de
intensidade leve (febre baixa, malestar e cefaleia), mas com
ausência
de
sintomatologia
respiratória
importante.
O
agravamento do lactente motivou
a ida ao PA. Foram realizados
exames protocolares para a
Síndrome
Inflamatória
Multissistêmica (SIM): D-dímero,
troponina , entre outros. Contudo,
os
resultados
não
foram

UFMT

significativos,
afastando
o
diagnóstico de SIM.
DISCUSSÃO:
A
Síndrome
Inflamatória Mulitssistêmica tem
sido relatada na infância e na
adolescência,
na
qual
são
observados
febre
alta
e
persistente
(38-40ºC),
dor
abdominal, vômitos, diarreia, entre
outros sintomas clínicos com
manifestações
respiratórias
geralmente sem relevância. Dessa
forma,
suspeitou-se
dessa
síndrome diante do quadro clínico
da criança que foi atendida no PA
e corroborada com RTC-PCR
positiva, motivo dos exames
atualmente protocolares.
CONCLUSÃO: A sintomatologia
apresentada
pela
criança
infectada pelo Sars-Cov-2 era
compatível com a Síndrome
Inflamatória Multissitêmica, sendo
dessa
forma
optado
pelo
prosseguimento na investigação
com exames complementares
conforme protocolos atuais.
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