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Multissistêmica Pediátrica ?
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Introdução

Discussão

A Síndrome inflamatória multissistêmica
pediátrica (SIM-P) potencialmente associada
ao Sars-Cov-2 é uma síndrome grave e que
afeta indivíduos abaixo de 19 anos. Crianças e
adolescentes que manifestam a SIM-P são
aparentemente saudáveis, sendo que os
sintomas podem ocorrer dias/semanas após a
infecção aguda.

A doença multissistêmica envolve pelo menos
dois órgãos/sistemas, citando o respiratório,
gastrointestinal, ocular, entre outros. Ocorrem
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 COVID19 ou história de
contato. Pode desenvolver rápida progressão
para formas graves , justificando-se a abordagem
do lactente com solicitações de exames
complementares.

Descrição do caso
Mãe durante consulta relata que seu filho, um
ano de vida, nascido de parto cesáreo, termo,
sem intercorrências perinatais, teve dificuldade
em obter consulta de rotina, haja vista que na
triagem foi orientada a 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 tosse, coriza, lacrimejamento e
rouquidão. Constatou-se também que o tio avô
apresentava RT-PCR positivo para Covid19 e
um outro parente (tio) estava internado por
"problema pulmonar", mas sem diagnóstico.
Importante destacar que os familiares
convivem em proximidade residencial.
Devido ao quadro clínico, mesmo sem
alterações significativas no exame físico,
acrescido
com
dados
epidemiológicos
familiares, optou-se em investigar a Síndrome
Inflamatória Multissistêmica.

Conclusão
Suspeitos avaliados com febre e em bom estado
geral e com exames laboratoriais sem presença
de atividades inflamatórias podem ser
acompanhados
ambulatorialmente,
com
reavaliações em 24 a 48 horas. Portanto, o
manejo dos casos deve ser individualizado.
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