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Hospital da Criança Conceição.

Introdução: A Síndrome Inflamatória Multissistêmica temporariamente associada à COVID-19 (PIMS-TS) tem sido relatada 
em crianças e adolescentes de diversos países. As manifestações clínicas e alterações laboratoriais são semelhantes às 
descritas na Doença de Kawasaki (DK). Descrição dos casos: Apresentamos os casos de três pacientes do sexo masculino, 
com idades de 3, 10 e 13 anos, encaminhados à Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica com história de febre há mais de 
3 dias, dor abdominal, vômitos, exantema macular, odinofagia, conjuntivite bilateral não purulenta, prostração, troponina 
e provas inflamatórias elevadas. Apenas um deles apresentou alteração de ecocardiograma com dilatação de artérias 
coronárias, valvulite e pequeno derrame pericárdico. O tratamento inicial foi realizado com imunoglobulina endovenosa 
e ácido acetil salicílico. Um dos pacientes necessitou expansão volêmica por choque e pulsoterapia com corticosteroide 
por ausência de resposta à terapêutica inicial. Todos receberam antibioticoterapia até serem afastadas infecções por 
outros agentes etiológicos. Todos os pacientes tiveram provável contato com caso positivo de COVID-19, nenhum posi-
tivou RT-PCR para o vírus e dois positivaram sorologias (IgM e IgG para COVID-19). Os casos tiveram evolução rápida e 
favorável. Discussão: Segundo a Organização Mundial da Saúde, os critérios diagnósticos para PIMS-TS são idade entre 
0-19 anos, febre > 3 dias, marcadores inflamatórios elevados, nenhuma outra causa de inflamação bacteriana e evidência 
ou provável contato com COVID-19 associados a dois dos seguintes: exantema ou conjuntivite não purulenta bilateral ou 
sinais de inflamação muco-cutânea, hipotensão ou choque, disfunção miocárdica, evidência de coagulopatia e problemas 
gastrointestinais agudos, critérios preenchidos pelos pacientes relatados acima. Conclusão: Supõem-se que a exposição 
ao vírus COVID-19 tenha aumentado o número de casos de DK associados à Síndrome Inflamatória Multissistêmica, dado 
compatível com o observado em nosso serviço, entretanto, diferentemente do descrito na literatura internacional, mesmo 
com quadro potencialmente grave, nenhum dos nossos pacientes necessitou ventilação mecânica.
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Introdução: A Gangliosidose GM1 (OMIM: 230500) é uma doença genética de herança autossômica recessiva caracterizada 
pelo acúmulo de gangliosídeo GM1 nos lisossomos devido deficiência da enzima beta-galactosidase. A doença cursa com 
neurodegeneração e acometimento multissistêmico em diversos graus de gravidade. Caso clínico: Menina, 1 ano e 7 me-
ses, transferida do interior do Rio Grande do Sul para investigação de atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, crises 
convulsivas/espasmos e cianose. Sem intercorrências no pré-natal ou no período neonatal. Primeira filha de casal não con-
sanguíneo. Internações prévias por bronquiolites. Ao exame físico apresentava fácies grosseira, edema duro de mãos e pés, 
hiperplasia gengival e hepatoesplenomegalia. Realizou exames complementares: Eletroencefalograma com encefalopatia 
difusa de grau severo, Ressonância Magnética de Crânio com hiperintensidade de sinal de substância branca profunda su-
pratentorial sugestiva de leucoencefalopatia, Radiografia de Coluna demonstrando corpos vertebrais em formato de projétil 
toracolombares característica de depósito. Avaliada pela Oftalmologia evidenciando presença de mancha vermelho cereja 
macular bilateralmente. Após suspeita clínica, realizou exames específicos: Atividade enzimática da Beta-Galactosidade 
reduzida, cromatografia de oligossacarídeos e sialiloligossacarídeos na urina com padrão de Gangliosidose GM1, sequencia-
mento do gene GLB1: 2 variantes patogênicas em heterozigose composta c.1341_1342insTG (p.Asp448fs) e c.591_592insT 
(p.Asp198Ter), sem descrição prévia na literatura. Discussão: A Gangliosidose GM1 caracteriza-se por depósito lisossomal 
resultando em neurodegeneração progressiva relacionada a manifestações multissistêmicas, podendo apresentar cegueira 
progressiva, displasia esquelética, envolvimento cardíaco e hepatoesplenomegalia. Apresenta grande variabilidade fenotípica, 
sendo classificada em: Tipo 1, quando os sintomas iniciam antes do primeiro ano de vida, tipo 2, quando início entre 3-10 
anos e tipo 3, quando início entre a segunda e terceira década de vida. Conclusão: Ressaltamos importância do diagnóstico 
diferencial genético nos casos de atraso do desenvolvimento associados a crises convulsivas e alguns aspectos dismórficos. 
O diagnóstico é importante para o aconselhamento genético e risco de recorrência para o casal.


