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Introdução: O sarcoma de Erwing é um tumor decorrente de tecido ósseo e partes moles. Os sintomas e exames 
de imagem são semelhantes a Osteomielite. Por isso, a biópsia é essencial para a diferenciação e correto manejo. 
Descrição do caso: Feminina, 8 anos, consulta por dor em antebraço direito, mal localizada com aproximadamente 
1 mês de evolução. Nega trauma ou lesão local. Nega febre, dor em outros locais ou outros sintomas. Realizada 
radiografia com evidência de lesão lítica em terço médio de ulna direita. A tomografia demonstrou área lítica 
em diáfise ulnar com ruptura cortical na face anterior e extensa reação periosteal, sugerindo agressividade 
local, com provável malignidade associada. Foi realizada biópsia que evidenciou osteomielite subaguda. Per-
maneceu internada para tratamento com antibióticos, sem necessidade de intervenção cirúrgica. Apresentou 
boa evolução clínica nesse episódio, tendo alta hospitalar. Entretanto, houve piora do quadro após semanas, 
sendo necessária internação e nova biópsia, que evidenciou sarcoma de Erwing. Discussão: O Sarcoma de Erwing 
representa até 10% dos tumores malignos primários ósseos. A principal população afetada é a pediátrica, 
especialmente em meninos. Quanto mais velha a criança, pior o prognóstico. O principal sintoma é dor com 
evolução de meses. Geralmente, essa evolui rapidamente de moderada intensidade para alta. Outras queixas 
associadas podem ser edema local, febre e perda de peso. O principal diagnóstico diferencial não maligno é 
a osteomielite subaguda. A diferenciação é feita pela histologia, já que os sinais e sintomas se assemelham 
e a radiologia muitas vezes não é suficiente para confirmação. Na biópsia, são encontradas células pequenas, 
redondas e azuis, com característica de agressividade. Conclusão: Sabe-se que toda dor com duração superior 
a um mês tem que ser investigada para Sarcoma de Erwing. A detecção precoce melhora o prognóstico do caso, 
sendo o correto diagnóstico essencial para o desfecho clínico favorável.
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Introdução: A Síndrome de Kawasaki (SK) é uma vasculite sistêmica febril aguda que pode complicar com aneurisma 
de artéria coronária. Estudos feitos durante a pandemia da SARS CoV-2, apontaram uma síndrome inflamatória 
multissistêmica (SIM) associando este vírus à SK em crianças. Descrição do caso: Menina, 4 meses, previamente 
hígida, com diagnóstico de infecção do trato urinário, mantendo febre após 48h de antibiótico e evolução com 
exantema em tronco, hiperemia conjuntival, eritema labial, prostração. Os exames mostraram anemia (6,9g/
dL), leucocitose (20280), elevação de PCR (163,8) e VHS (102), trombocitose (727000) e discreta dilatação das 
coronárias no nono dia de febre. RT-PCR COVID-19 e Influenza negativos. Após receber IVIg 2g/kg (2 vezes) por 
febre persistente, houve piora laboratorial com queda de hemoglobina e albumina, aumento de PCR, ferritina, 
transaminases, leucocitose e apresentou neutrofilia, hiponatremia, troponina e D dímeros aumentados. Diagnos-
ticada SIM e iniciou pulsoterapia com metilprednisolona. Após dez dias do primeiro ecocardiograma, houve piora 
dos parâmetros de medida coronariana com escore Z excessivamente alto, caracterizando aneurisma gigante 
(Zscore>10). A febre cessou, os exames laboratoriais e as provas inflamatórias normalizaram, mas a lesão cardíaca 
persistiu. A criança teve alta em uso de AAS e varfarina. Discussão: A SK é uma vasculite de vasos de médio cali-
bre, podendo complicar com aneurismas coronários em até 4% dos pacientes tratados. A COVID-19, na criança, 
pode ser assintomática ou também cursar com a SK e uma resposta inflamatória muito intensa, registrada, em 
vários países, após, aproximadamente, 14 dias da infecção viral. Embora não sendo detectada, não descarta-se 
a exposição ao vírus como um elemento causal. Conclusão: Apresentamos um caso muito grave de SIM associa-
da à SK com evolução cardíaca bastante desfavorável. Apesar de não apresentar RT-PCR nem teste sorológico 
reagente para SARS CoV-2, a sua associação é muito provável e ainda não há clareza da sua evolução.


