
164  Boletim Científico de Pediatria - Vol. 8, N° 1, 2020 Resumos do XII Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria

PE-330 - SÍNDROME INFLAMATÓRIA MULTISSISTÊMICA VERSUS  
SÍNDROME DE KAWASAKI

Celso Taques Saldanha1, Rodrigo dos Santos Lima1, Maria Paula Furtado Santos1, Lucas Soares de Aguiar1,  
Camila Pereira Oleskovicz1, Isabella Rivadeneyra Zuquilanda1, Rodrigo Aguiar Queiroz1, Luisa de Assis Marques1, 
Maria Eva Araújo Carvalho1, Ana Laura Souza de Barros1, Rafael Pimentel Saldanha2, Diana Weba Melo Borges1

1 - Universidade de Brasilia, 2 - Universidade Federal de São Paulo.

Introdução: Determinadas crianças e adolescentes apresentando Síndrome Inflamatória Multissistêmica (SIM-P) e 
que entre suas manifestações clínicas, apresentam critério completo ou parcial para síndrome de Kawasaki, sendo 
que SIM-P afeta, maioria das vezes, crianças mais velhas e adolescentes, enquanto a síndrome de Kawasaki clássica 
acomete predominantemente bebês (80% dos casos) e crianças abaixo dos 5 anos. Relato de caso: Lactente, 1 ano de 
vida, masculino, apresentando há um dia, diarreias e cólicas, associadas com febre termometrada em até 39 °C - vinha 
apresentando picos febris há 7 dias, não ultrapassando 38 °C. Mãe informou que o Teste Molecular para Detecção do 
Sars-Cov-2 PCR, colhido por swab foi positivo. Optou-se em pesquisar marcadores inflamatórios, além de marcadores 
de coagulopatia e de função miocárdica, cujos resultados foram negativos. No dia seguinte, ainda sob observação 
clínica e com excelente recuperação, afastou possibilidade de SIM-P, inclusive da Síndrome de Kawasaki, importan-
te diagnóstico diferencial. Discussão: SIM-P, potencialmente associada à “coronavirus disease 2019” (COVID-19) 
apresenta-se com febre elevada (> 38 °C) e persistente (> 3 dias) em crianças e adolescentes (até 19 anos de idade) 
e pelo menos dois sinais e/ou sintomas: conjuntivite, inflamação muco-cutânea, hipotensão ou choque, disfunção 
miocárdica, evidência de coagulopatia, manifestações gastrointestinais, marcadores de inflamação elevados, além 
de afastamentos de outras causas infecciosas e inflamatórias, incluindo sepse bacteriana. Tem-se também história 
de contato com caso de COVID-19 ou evidência da COVID-19 por biologia molecular, teste antigênico ou sorológico 
positivos. Por outro lado, manifestações gastrointestinais, frequentes nas SIM-P, são raramente observadas na síndro-
me de Kawasaki, acrescido ao fato que SIM-P tem mais disfunção miocárdica e choque, comparando com síndrome 
de Kawasaki clássica. Conclusão: Diante do lactente apresentando notadamente diarreias e cólicas, manifestações 
clínicas frequentes na SIM-P, procedeu-se inicialmente investigação para infecção pelo Sars-Cov-2 em detrimento 
da S. Kawasaki.
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Introdução: A dislipidemia relacionada à obesidade possui um padrão típico, caracterizado por baixo HDL-c, ele-
vação moderada dos triglicerídeos e LDL-c normal ou pouco aumentado. Por outro lado, a dislipidemia primária 
(genética) cursa com níveis significativamente elevados de LDL-c, não estando correlacionada ao IMC (Índice de 
Massa Corporal). Tanto a dislipidemia genética quanto a dislipidemia secundária à obesidade são fatores de risco 
para o desenvolvimento de doença cardiovascular (DCV), uma das principais causas de morbidade e mortalidade 
na idade adulta. Assim, o pediatra deve estar atento ao momento oportuno para diagnosticar as dislipidemias e 
iniciar o tratamento medicamentoso com estatinas. Relato de caso: Pré-púbere, masculino, 9 anos, 24 Kg, 124 
cm, IMC 15,6 Kg/m2 (eutrofia), bom desenvolvimento neuropsicomotor, sem dismorfismo genético, foi atendido 
em ambulatório de pediatria, sendo submetido a exames laboratoriais de rotina: hemograma, ferritina, T4 e TSH 
e glicemia normais. O lipidograma revelou: LDL-c = 196 mg/dL, HDL-c = 57 mg/dL, Triglicerídeos = 95 mg/dl, 
Colesterol não-HDL = 91,5 mg/dL. Diante do aumento considerável do LDL, o paciente foi encaminhado para 
investigação de provável hipercolesterolemia de origem genética. Discussão: Para avaliação de dislipidemia, 
pelo menos duas amostras de sangue devem ser analisadas, com intervalo mínimo de duas semanas. Crianças 
com hipercolesterolemia ou hipertrigliceridemia severas (LDL > 190 mg/dL ou triglicerídeos > 500 mg/dL) são 
prováveis portadoras de doença genética e estão sob maior risco de desenvolverem doença cardiovascular na 
idade adulta. A partir dos 8-9 anos, pode-se lançar mão de terapia com hipolipemiantes. Conclusão: É impor-
tante o pediatra identificar precocemente crianças dislipidêmicas que se beneficiarão do uso de estatinas, pois 
há risco elevado desses pacientes desenvolverem DCV.


