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1 INTRODUÇÃO

Em março de 2020, o mundo se deparou com uma nova epidemia, a qual

colocou em alerta órgãos de saúde, pois milhões de pessoas foram infectadas pelo

vírus Sars-CoV-2, também conhecido por Covid 19, o que se tornou um dos mais

graves problemas de saúde no mundo no ano de 2020. O vírus Sars-CoV-2 causa

uma importante infecção respiratória, podendo evoluir para a síndrome respiratória

aguda grave e consequentemente óbito (CHEN, et al., 2019)

Diante desse panorama, nos últimos meses, apesar da maioria das crianças

com infecção por SARS-CoV-2 serem assintomática ou apresentar sintomas leves

da infecção, alguns casos estão evoluindo para uma doença até então considerada

rara: a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica (SIM-P). Por se manifestar

especialmente em crianças e em países mais afetados pela pandemia, a suspeita é

que se trate de uma síndrome pós-infeciosa ainda não totalmente identificada, que

assemelha-se a Doença de Kawasaki, mas que se desenvolve de uma maneira mais

severa e tardiamente a infeção pelo COVID-19 (DUFORT, et al., 2020).

Estudos estão sendo feitos e a cada dia surgem novos casos. A estimativa de

infecção por SARS-CoV-2 em pessoas menores de 21 anos de idade é de 322

casos a cada 100 mil pessoas nessa faixa etária. O número de casos aumentou

consideravelmente com a chegada da pandemia, é uma doença que vem sendo

notificada pelos médicos e monitorada pelos órgãos de vigilância à saúde (DUFORT,

et al., 2020)..

No Brasil, também foram confirmados casos da SIM-P, de 1º de abril de 2020

a 2 de janeiro de 2021, foram notificados 646 casos confirmados da Síndrome

inflamatória multissistêmica pediátrica (SIM-P), temporalmente associada à

COVID-19 em crianças e adolescentes de zero a 19 anos de idade, dos quais 41

resultaram em óbito, significando uma letalidade de 6,3%. Dos casos, 500 (77,4%)

tiveram confirmação laboratorial e 146 casos (22,6%) foram avaliados pelo critério

clínico-epidemiológico, pelo fato de os pacientes terem tido contato com casos

confirmados para COVID-19. Houve predominância de crianças nas faixas etárias de

0 a 4 anos (40,7%) e de 5 a 9 anos (34,1%). Dos óbitos, 51,2% ocorreram em

crianças de 0 a 4 anos (BRASIL, 2021).
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A Síndrome ocorreu em 24 estados com evolução para óbito em 14 desses,

São Paulo, Ceará e Pará foram os que mais notificaram casos. Cerca de 30% das

crianças e adolescentes apresentavam algum tipo de comorbidade pré-existente e

mais de 60% necessitam de internação em unidade de terapia intensiva (UTI)

(BRASIL, 2021).

As manifestações da síndrome inflamatória multissistêmica na população

pediátrica (SIM-P), tem se demonstrado de alta gravidade, por isso, é necessário um

diagnóstico assertivo logo no início dos sinais e sintomas para evitar sua evolução

para sequelas graves e óbito. Em agosto de 2020, a Sociedade Brasileira de

Pediatria de São Paulo publicou uma nota alertando à comunidade médica sobre a

patologia e instruindo o seu reconhecimento, na qual, além de várias

recomendações, descreve um pouco mais a respeito da SIM-P: 

“A SIM-P é multissistêmica, pois envolve ao menos dois órgãos e
sistemas. Além de febre persistente, um amplo espectro de sintomas,
muitos destes potencialmente graves, tem sido referido nos
pacientes, entre eles: alterações cardiovasculares; renais;
respiratórias; hematológico; gastrointestinais; mucocutâneas, entre
outras”.

A Síndrome Inflamatória Multissistêmica é grave em crianças, pois cursa com

diversas complicações a nível sistêmico, podendo chegar ao óbito devido um

diagnóstico tardio e tratamento ineficaz.

A etiologia da doença é desconhecida, para seu diagnóstico definitivo não há

nenhum achado patognomônico clássico e específico, tornando a SIM-P

subdiagnosticada no período inicial dos sinais e sintomas, pois pode ser confundida

com outras doenças inflamatórias da infância que também cursam com sintomas de

febre, exantema e adenomegalia (MAGALHÃES; ALVES, 2017).

Durante a pandemia por COVID-19, a SIM-P vem sendo monitorada, pois

houve aumento inesperado de casos em crianças após contaminação por COVID

19, estas evoluíram com sintomas de febre persistente e problemas

cardiovasculares graves (CAMPOS, et al., 2020).

O diagnóstico precoce da SIM-P, assim como, o encaminhamento dos casos a

serviços especializados, incluindo cuidados intensivos, é essencial para evitar as

https://www.spsp.org.br/2020/05/19/sindrome-inflamatoria-multissistemica-pediatrica/
https://www.spsp.org.br/2020/05/19/sindrome-inflamatoria-multissistemica-pediatrica/
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complicações severas e os desfechos de óbito na infância (Sociedade Brasileira de

Pediatria, 2020).

Neste sentido, percebemos a necessidade de realizar uma revisão de escopo

a qual tem como objetivo geral identificar se há associação entre COVID-19 e

ocorrência da Síndrome Inflamatória Multissistêmica em crianças. Além disso, como

objetivos específicos, descrever as características dos estudos realizados sobre

crianças que obtiveram testagem positiva para COVID-19 e apresentaram SIM-P,

verificar se houve diferença na manifestação da SIM-P entre crianças com testagem

positiva e negativa para COVID-19 e descrever os critérios utilizados para

diagnosticar SIM-P após infecção por COVID-19.

Ademais, a incidência da SIM-P ainda não está muito bem estabelecida, uma

vez que aparenta ser uma complicação rara tardia pós infecção por COVID-19 em

crianças. Estimava-se que, inicialmente, a incidência de infecção confirmada em

laboratório em pacientes menores de vinte e um anos era de 2 por 100.000,

segundo relatórios surgidos no Reino Unido (UK), em abril de 2020. No entanto, os

relatos de crianças afetadas, desde então, de maneira semelhante em outras partes

do mundo estão aumentando. A epidemiologia da SIM-P apresentada pelas crianças

difere em alguns aspectos segundos critérios estabelecidos na epidemiologia

clássica da Doença de Kawasaki seja ela completa ou incompleta (DUFORT, et al.,

2020).

As evidências em relação a causa da infecção pelo COVID-19 e o

aparecimento dessas novas respostas inflamatórias que causam SIM-P ainda não

são bem estabelecidas. O que se tem conhecimento, por enquanto, é a questão da

relação temporal pós contaminação por covid 19 (Sociedade Brasileira de Pediatria,

2020).

A maior parte dos estudos feitos até o momento, relacionam um intervalo de

algumas semanas entre o pico de casos de COVID-19 nas comunidades e o

aumento dos casos da SIM-P. É estimado um intervalo de três a quatro semanas

que coincide com o momento da imunidade adquirida, a qual sugere que a SIM-P se

apresenta como uma complicação pós infecciosa do vírus ao invés de uma infecção

aguda. Um exemplo é a cidade de Londres, na qual o pico dos casos confirmados

de COVID-19 ocorreu na primeira e segunda semana de abril de 2020, em seguida,
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os primeiros casos relatados de SIM-P durante a pandemia, desenvolveram-se da

primeira a segunda semana de maio de 2020 (VERDONI, 2020).

Nesse contexto, há várias questões que precisam ser levantadas a respeito

da SIM-P, como sua patogênese, epidemiologia, diagnóstico, tratamento e suas

manifestações tardias (SHULMAN, 2020).

Até então foram estudados o que foi nomeado de “espectros da doença”,

podendo variar de leve a grave, porém esses estudos ainda estão em evolução.

Ainda não foi descrito de maneira concreta qual apresentação é a mais comum,

seus fatores de risco para cada progressão e sua frequência. Os três espectros são

descritos como sendo: (1)SIM-P sem sobreposição com COVID-19 ou Doença de

Kawasaki aguda, que tem como característica principal o envolvimento

cardiovascular e gastrointestinal, com pacientes propensos a desenvolver disfunção

cardíaca, a chocar e apresentarem proteína C reativa e ferritina elevadas, além de

sorologia para COVID-19, com ou sem PCR positivo. (2) sobreposição de SIM-P

com COVID-19 agudo grave é caracterizado por apresentar envolvimento

respiratório com tosse, dispneia, pneumonia e síndrome da dificuldade respiratória

aguda, além da maioria dos pacientes apresentaram PCR positivo para COVID-19

sem soropositividade e maior taxa de mortalidade comparados a outros grupos. (3)

SIM-P sobreposto a Doença de Kawasaki: mais comum cursar com erupção cutânea

e envolvimento mucocutâneo e menor incidência de choque ou disfunção

miocárdica, além de a maioria apresentar sorologia positiva para COVID-19 com

PCR negativo. Nos três espectros, foram relatadas a presença de alterações

coronarianas (DUFORT, et al., 2020).

Nesse panorama, ainda há a necessidade de mais estudos e coleta de dados

padronizados urgente que elucidem a gravidade e as apresentações clínicas dessa

doença .
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2 ARTIGO

O presente estudo foi realizado em formato de artigo conforme deliberação da

Comissão de Trabalho de Curso da UFPR – Campus Toledo e será submetido à

Revista Brasileira de Pediatria em fevereiro 2022, com o título: Associação entre

COVID-19 e a ocorrência da Síndrome Inflamatória Multissistêmica em crianças:

uma revisão de escopo.
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Introdução

Em março de 2020, o mundo se deparou com uma nova epidemia, a qual

colocou em alerta órgãos de saúde, pois milhões de pessoas foram infectadas pelo

vírus Sars-CoV-2, também conhecido por Covid 19, o que se tornou um dos mais

graves problemas de saúde no mundo no ano de 2020. O vírus Sars-CoV-2 causa

uma importante infecção respiratória, podendo evoluir para a síndrome respiratória

aguda grave e consequentemente óbito1.

Diante desse panorama, nos últimos meses, apesar da maioria das crianças

com infecção por SARS-CoV-2 serem assintomática ou apresentar sintomas leves

da infecção, alguns casos estão evoluindo para uma doença até então considerada

rara: a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica (SIM-P). Por se manifestar

especialmente em crianças e em países mais afetados pela pandemia, a suspeita é

que se trate de uma síndrome pós-infeciosa ainda não totalmente identificada, a qual

se desenvolve de uma maneira mais severa e tardiamente a infeção pelo

COVID-192.

Durante a pandemia por COVID-19, a SIM-P vem sendo monitorada, pois

houve aumento inesperado de casos em crianças após contaminação por COVID

19, estas evoluíram com diversas complicações a nível sistêmico, podendo chegar

ao óbito devido um diagnóstico tardio e tratamento ineficaz5.

No Brasil, também foram confirmados casos da SIM-P, de 1º de abril de 2020

a 2 de janeiro de 2021, foram notificados 646 casos confirmados da Síndrome

inflamatória multissistêmica pediátrica (SIM-P), temporalmente associada à

COVID-19 em crianças e adolescentes de zero a 19 anos de idade, dos quais 41

resultaram em óbito, significando uma letalidade de 6,3%. Dos casos, 500 (77,4%)

tiveram confirmação laboratorial e 146 casos (22,6%) foram avaliados pelo critério

clínico-epidemiológico, pelo fato de os pacientes terem tido contato com casos

confirmados para COVID-19. Houve predominância de crianças nas faixas etárias de

0 a 4 anos (40,7%) e de 5 a 9 anos (34,1%). Dos óbitos, 51,2% ocorreram em

crianças de 0 a 4 anos3.

As manifestações da síndrome inflamatória multissistêmica na população

pediátrica (SIM-P), tem se demonstrado de alta gravidade, por isso, é necessário um

diagnóstico assertivo logo no início dos sinais e sintomas para evitar sua evolução
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para sequelas graves e óbito. Em agosto de 2020, a Sociedade Brasileira de

Pediatria de São Paulo publicou uma nota alertando à comunidade médica sobre a

patologia e instruindo o seu reconhecimento, na qual, além de várias

recomendações.

Por se tratar de uma nova condição clínica, o prognóstico da SIM-P ainda é

incerto. Apesar de suas semelhanças com a Doença de Kawasaki, as crianças com

SIM-P apresentam características epidemiológicas diferentes e quadro clínico mais

grave, necessitando muitas vezes de cuidados em unidade de terapia intensiva.

Atualmente, há monitoramento da infecção pelo COVID-19, assim como, a

notificação da ocorrência da SIM-P em diversos países no mundo. A maioria das

crianças sobrevive tanto a COVID-19, quanto a SIM-P, mas na ocorrência de SIM-P

as taxas de hospitalização com admissão em unidade de terapia intensiva são

elevadas, das quais alguns casos declinam para óbito. Dentre 570 casos de SIM-P

notificados aos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados

Unidos até julho de 2020, houve 10 mortes10.

A análise dos dados de hospitalização pediátrica de COVID-19 pelo CDC

demonstrou que, apesar da taxa cumulativa de hospitalização associada a

COVID-19 entre crianças (8,0 por 100.000 habitantes) não ser tão elevada em

comparação com a de adultos (164,5), uma a cada três crianças hospitalizadas foi

admitida para uma unidade de terapia intensiva. O que demonstra uma gravidade no

curso da doença em crianças.

Cabe salientar que, não é somente a taxa de mortalidade infantil que deve ser

combatida, mas também as taxas de morbidade e hospitalização na infância, pois

delas podem derivar diversas sequelas e traumas que interferem no

desenvolvimento da criança, além de um aumento nos gastos públicos pelo prazo

estendido de hospitalização.

A maior parte dos estudos feitos até o momento, relacionam um intervalo de

algumas semanas entre o pico de casos de COVID-19 nas comunidades e o

aumento dos casos da SIM-P. É estimado um intervalo de três a quatro semanas

que coincide com o momento da imunidade adquirida, a qual sugere que a SIM-P se

apresenta como uma complicação pós infecciosa do vírus ao invés de uma infecção

aguda. Um exemplo é a cidade de Londres, na qual o pico dos casos confirmados

https://www.spsp.org.br/2020/05/19/sindrome-inflamatoria-multissistemica-pediatrica/
https://www.spsp.org.br/2020/05/19/sindrome-inflamatoria-multissistemica-pediatrica/
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de COVID-19 ocorreu na primeira e segunda semana de abril de 2020, em seguida,

os primeiros casos relatados de SIM-P durante a pandemia, desenvolveram-se da

primeira a segunda semana de maio de 20207.

Neste sentido, percebemos a necessidade de realizar uma revisão de escopo

a qual tem como objetivo geral identificar se há associação entre COVID-19 e

ocorrência da Síndrome Inflamatória Multissistêmica em crianças. Além disso, como

objetivos específicos, descrever as características dos estudos realizados sobre

crianças que obtiveram testagem positiva para COVID-19 e apresentaram SIM-P,

verificar se houve diferença na manifestação da SIM-P entre crianças com testagem

positiva e negativa para COVID-19 e descrever os critérios utilizados para

diagnosticar SIM-P após infecção por COVID-19.

Materiais e Métodos

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, que utiliza o método de

“scoping review” (revisão de escopo) para compreender aspectos acerca de um

fenômeno que ainda não está totalmente detalhado, ou seja, busca pelo

preenchimento de lacunas ainda existentes na literatura científica.

Em um aspecto geral, a revisão de escopo diz respeito a uma técnica para

elencar estudos relevantes no campo observado e estudado, sendo de uma grande

utilidade para sintetizar informações em uma determinada área do conhecimento

que se apresenta em grande volume e características11.

Constituíram as etapas deste estudo: 1) Elaboração da pergunta da pesquisa;

2) Identificação dos estudos relevantes na literatura; 3) Seleção dos estudos; 4)

Mapeamento dos dados presente nos estudos; e 5) Agrupamento, resumo e relação

dos resultados12.

Seguindo o protocolo de Joanna Briggs (2015), foi estabelecida a melhor

forma para chegar a uma pergunta que direcionou a presente revisão. Para isso,

utilizamos a PCC, um acrônimo que apresenta os seguintes significados: “P” para

população, “C” para conceito e “C” para contexto. No presente estudo a estratégia

PCC foi aplicada da seguinte forma: População = Crianças; Conceito = Exposição ao

COVID-19; Contexto = Ocorrência de SIM-P. Logo, a questão norteadora da
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pesquisa será: Existe associação entre a exposição ao COVID-19 e a ocorrência da

SIM-P em crianças?

A busca pelos estudos foi realizada nas bases de pesquisa: Scielo, CAPES,

Medline, Lilacs e Pubmed. Os descritores para busca de estudos foram escolhidos

nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), tendo como base a questão

norteadora da pesquisa, serão aplicados na busca avançada os seguintes termos:

“Children”, “child”, “COVID-19”, “SARS-CoV-2”, “coronavírus”, “Multisystemic

Inflammatory Syndrome” cruzados entre si com o uso dos booleanos “AND” e “OR”,

todos inseridos na língua inglesa. As palavras-chave e os termos em inglês foram

sintetizados, respeitando-se a estratégia PCC, e estão descritas no Quadro 1.

Quadro 1 - Estratégia de busca e números de artigos identificados nas diferentes bases

de dados

Base de
Dados

Estratégia de busca Total

SCIELO (Multisystemic Inflammatory Syndrome) AND (COVID-19) OR
(SARS-CoV-2) AND (CHILDREN) OR (CHILD)

1

CAPES (Multisystemic Inflammatory Syndrome) AND (COVID-19) OR
(SARS-CoV-2) AND (CHILDREN) OR (CHILD)

10

LILACS (Multisystemic Inflammatory Syndrome) AND (COVID-19) OR
(SARS-CoV-2) AND (CHILDREN) OR (CHILD)

7

MEDLINE (Multisystemic Inflammatory Syndrome) AND (COVID-19) OR
(SARS-CoV-2) AND (CHILDREN) OR (CHILD)

47

PUBMED (Multisystemic Inflammatory Syndrome) AND (COVID-19) OR
(SARS-CoV-2) AND (CHILDREN) OR (CHILD)

181

TOTAL 246

Como critérios de inclusão e exclusão, foram incluídos os artigos que

respondem à questão norteadora desta pesquisa, publicados a partir de abril de

2020 até o final do mês de julho de 2021, momento em que a busca foi realizada.

Foram excluídos os artigos que não responderam à questão norteadora, que

estiverem em duplicidade nas bases de dados, artigos de opinião, reflexão teórica,

livros, guideline, teses e dissertações.
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No presente estudo, foram mapeados 246 artigos (Figura 1). Após as buscas,

foram realizadas a avaliação dos títulos, resumos e descritores. Em seguida, foi

realizada a leitura na íntegra dos artigos eleitos, dos quais totalizaram 10 artigos

científicos na análise final da scoping review, conforme figura 1.

Figura 1 - Fluxograma do processo de busca e seleção dos artigos da

revisão

Os dados extraídos dos documentos incluíram autores, ano de publicação,

base de dados, tipo de estudo, palavras chave, número de participantes da

pesquisa e informação de diagnóstico laboratorial. Por fim, procedeu-se ao

agrupamento e síntese dos resultados, com o objetivo principal de apresentar uma

visão geral de todo o material. Os dados foram coletados de forma organizada

utilizando-se uma ferramenta de coleta de dados para revisões integrativas

adaptadas de Marziale13, as quais estão apresentadas no Quadro 2.
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Resultados

Todos os artigos foram publicados no ano de 2020. Foram 1014 casos nos

dez estudos revisados e selecionados nesta revisão. Quanto ao tipo de estudo, a

pesquisa observacional se destacou sendo a principal metodologia utilizada (Quadro

2).2,14-22

Nos selecionados e revisados, o diagnóstico laboratorial para COVID-19 em

pacientes diagnosticados com SIM-P foi realizado por teste sorológico ou por reação

da transcriptase reversa (RT-PCR). Desses, 35,30% (n=358) positivaram para

SARS-Cov-2 pelo teste RT-PCR, enquanto 59,46% (n=603) pela sorologia e 27,81%

(n=282) por ambos os testes. Os estudos registraram que 59% (n=615) dos

pacientes obtiveram resultado positivo para COVID-19 (Quadro 3).

Em todos os pacientes diagnosticados com a SIM-P foram assinalados mais

de um sintoma ou sinal clínico, a febre persistente, problemas gastrointestinais,

sinais de inflamação mucocutâneas estiveram em todos os estudos revisados. As

disfunções cardíacas foram relatadas em oito dos dez artigos revisados. (Quadro 4).

Ainda, do total da amostra de pacientes, 581 precisaram de terapia intensiva e 17

vieram a óbito (Quadro 2).

Foi possível observar, nesta revisão, no que se refere às informações sobre o

perfil epidemiológico das crianças estudadas, que os artigos não trouxeram dados

sociodemográficos (escolaridade e/ou condições socioeconômicas). Além disso,

não apresentaram dados relacionados à diferença na manifestação da SIM-P entre

crianças com testagem positiva e negativa para COVID-19.
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Quadro 2. Caracterização dos estudos analisados de acordo com título, autores, ano de

publicação, tipo de estudo, palavras chave, síntese dos resultados e conclusão.

Título Autoria
Ano
base da
dados,

Tipo de
estudo

Palavras
chave

Síntese dos resultados e
Conclusão

1 Síndrome Inflamatória
Multissistêmica em
Crianças no Estado de
Nova York2

Dufort,
Elizabeth M et
al.
2020/Pubmed

Análises
descritivas

sem palavra
chave

Estudo feito com relatório de 106
hospitais; amostra de 94
pacientes; 77 fizeram teste para
COVID-19; 33 pacientes testaram
(+) para Sars-Cov-2 por alguma
sorologia; 75 pacientes precisaram
de terapia intensiva; 2 óbitos.

2 Síndrome inflamatória
multissistêmica
pediátrica
temporariamente
associada com
SARS-CoV-2 que
mimetiza a doença de
Kawasaki
(Kawa-COVID-19): uma
coorte multicêntrica14

Pouletty, Marie
et al.
2020/Pubmed

Estudo
coorte

Inflamação,
avaliação de
processos e
resultados,
cuidados de
saúde,
citocinas

Estudo feito com relatório de 7
hospitais; amostra com 16
pacientes; 16 fizeram teste para
COVID-19; 16 pacientes testaram
(+) para Sars-Cov-2 por alguma
sorologia; 7 precisaram de terapia
intensiva;  sem óbitos.

3 Síndrome Inflamatória
Multissistêmica em
Crianças Associadas à
Síndrome Respiratória
Aguda Grave Infecção
por Coronavírus 2
(SIM=P): um estudo
multi-institucional da
cidade de Nova York15

Kaushik,
Shubhi et al
2020/Pubmed.

Estudo
observacio
nal
retrospecti
vo

sem palavras
chave

Estudo feito com relatóro de 3
hospitais; amostra com 33
pacientes; 33 fizeram teste para
COVID-19; 32 pacientes testaram
(+) para Sars-Cov-2 por alguma
sorologia; 33 precisaram de
terapia intensiva;  1 óbito.

4 Síndrome inflamatória
multissistêmica
semelhante a Kawasaki
em crianças durante a
pandemia covid-19 em
Paris, França: estudo
observacional
prospectivo16

Toubiana, Julie
et al.
2020/Pubmed

Estudo
observacio
nal
prospectiv
o

sem palavra
chave

Estudo feito em 1 hospital;
amostra com 21 pacientes; 21
fizeram teste para COVID-19; 21
pacientes testaram (+) para
Sars-Cov-2 por alguma sorologia;
17 precisaram de terapia intensiva;
sem  óbitos.

5 Síndrome inflamatória
multissistêmica em
crianças durante a
pandemia de coronavírus
2019: uma série de
casos17

Chiotos,
Kathleen et al.
2020/Pubmed

Estudo de
coorte

COVID-19;
Doença de
Kawasaki;
SARS-CoV-2
; síndrome
inflamatória
multissistêmi
ca em
crianças.

Estudo feito em 1 hospital;
amostra com 6 pacientes; 6
fizeram teste para COVID-19; 6
pacientes testaram (+) para
Sars-Cov-2 por alguma sorologia;
1 precisou de terapia intensiva;
sem  óbitos.



21

6 Características,
envolvimento cardíaco e
resultados da síndrome
inflamatória
multissistêmica da
infância associada à
síndrome respiratória
aguda grave infecção por
coronavírus18

Capone,
Christine A et
al
2020/Pubmed

Estudo
retrospecti
vo

adolescentes
; aneurisma
coronário;
inflamação;
Doença de
Kawasaki;
síndrome
inflamatória
multissistêmi
ca.

Estudo feito com relatório de 46
hospitais; amostra com 33
pacientes; 33 fizeram teste para
COVID-19; 30 pacientes testaram
(+) para Sars-Cov-2 por alguma
sorologia; 26 precisaram de
terapia intensiva;  sem óbitos.

7 Síndrome Inflamatória
Multissistêmica em
Crianças e Adolescentes
nos EUA19

Feldstein
Leora  et al.
2020/Medline

Estudo
observacio
nal

Pneumonia
Viral /
Infecções por
Coronavirus /
Síndrome de
Resposta
Inflamatória
Sistêmica

Estudo feito com relatório de
hospitais de 26 estados; amostra
com 186 pacientes; 186 fizeram
teste para COVID-19; 153
pacientes testaram (+) para
Sars-Cov-2 por alguma sorologia;
37 precisaram de terapia intensiva;
4 óbitos.

8 Síndrome inflamatória
multissistêmica
associada ao COVID-19
em crianças - Estados
Unidos, março-julho de
202020

Godfred-Cat
Shana et al.
2020/Pubmed

Estudo
observacio
nal

sem palavra
chave

Estudo feito com relatório de 40
distritos; amostra com 570
pacientes; 570 fizeram teste para
COVID-19; 255 pacientes testaram
(+) para Sars-Cov-2 por alguma
sorologia; 364 precisaram de
terapia intensiva;  10  óbitos.

9 Síndrome inflamatória
multissistêmica
associada à infecção por
SARS-CoV-2 em 45
crianças: um primeiro
relato do Irã21

Mamishi,
Setareh et al.
2020/Pubmed

Estudo
observacio
nal

COVID-19;
Crianças;
Síndrome
Inflamatória
Multissistêmi
ca.

Estudo feito com relatório de 3
hospitais; amostra com 45
pacientes; 45 fizeram teste para
COVID-19; 45 pacientes testaram
(+) para Sars-Cov-2 por alguma
sorologia; 5 precisaram de terapia
intensiva;  sem  óbitos.

10 Síndrome inflamatória
multissistêmica em

crianças (MIS-C): Relato
das características

clínicas e
epidemiológicas de

casos em Santiago do
Chile durante a
pandemia da

SARS-CoV-222

Torres, Juan P
et al.
2020/Pubmed

Estudo
observacio
nal

COVID-19;
síndrome

inflamatória
multissistêmi
ca MIS-C em

crianças;
SARS-CoV-2

.

Estudo feito com relatório de 3
hospitais; amostra com 27
pacientes; 27 fizeram teste para
COVID-19; 24 pacientes testaram
(+) para Sars-Cov-2 por alguma
sorologia; 16 precisaram de
terapia intensiva;  sem  óbitos.
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Quadro 3. Relação do número de casos dos estudos testados para SARS-CoV-2 por RT-PCR e/ou

sorologia

ARTIGO
CASOS DO
ESTUDO (n)

(+) RT-PCR
n (%)

(+) SOROLOGIA
n (%)

AMBOS
n (%)

TOTAL
POSITIVOS

1 77 19 (24%) 45 (58%) 0 64 (83%)

2 16 12 (69%) 8 (50%) 4 (25%) 16 (100%)

3 33 11 (33%) 27 (81%) 6 (18%) 32 (96%)

4 21 8 (38%) 19 (90%) 6 (28%) 21 (100%)

5 6 3 (50%) 5 (83%) 2 (33%) 6 (100%)

6 33 3 (9%) 27 (81%) 0 30 (90%)

7 186 131 (70%) 164 (88%) 109 (58%) 153 (82%)

8 570 147 (25,8%) 263 (46,1%) 155 (27,2%) 255 (44%)

9 45 10 (22%) 35 (77%) 0 45 (100%)

10 27 14 (51%) 10 (37%) 0 24 (88%)

TOTAL 1014 358 (35,30%) 603 (59,46%) 282 (27,81%) 615 (60,65%)

Quadro 4. Categorização de características clínicas relacionada à associação da Síndrome

Inflamatória Multissistêmica pediátrica com a infecção pelo SARS-CoV-2.

Sintomas Artigos
n (%)

Febre persistente como critério essencial2,14-22 10 (100%)

Problemas gastrointestinais3,14-22 10 (100%)

Sinais de inflamação mucocutâneas2,14-22 10 (100%)

Disfunções cardíacas2,15-21 8 (80%)

Discussão

A Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P) é uma doença

emergente de impacto e sequelas a longo prazo desconhecidas, especialmente

relacionadas a distúrbios coronarianos e/ou neurológicos, e potencialmente fatal7.

No presente estudo, são englobados 1014 pacientes que preencheram os

critérios para SIM-P associado à infecção por SARS-CoV-2. A maioria dos pacientes

obteve confirmação laboratorial ou infecção concomitante por SARS-CoV-2, e a

maioria não tinha condições subjacentes documentadas.
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Ainda, foi possível observar que a Síndrome Inflamatória Multissistêmica

Pediátrica (SIM-P) está associada com a infecção pelo COVID-19, a qual é

evidenciada com o diagnóstico laboratorial positivo para Sars-CoV-2 presente em

60% (n=615) dos pacientes com SIM-P por teste sorológico ou por RT-PCR.

Entretanto, os artigos revisados não deixam claro se a SIM-P é provocada por uma

infecção direta pelo coronavírus ou é uma resposta imune retardada após a infecção

por SARS-Cov-2. Entretanto, todos relataram haver uma relação temporal entre

essas duas condições clínicas, os pacientes manifestaram entre 2 a 4 semanas

depois da infecção pelo SARS-CoV-2 o surgimento dos sintomas característicos da

SIM-P 2,14-22.

Vale ressaltar que a confirmação diagnóstica da infecção pelo SARS-CoV-2

não é obrigatória para confirmação da SIM-P, podendo ter apenas história de

exposição ao vírus. Nos estudos o diagnóstico foi realizado seguindo as

recomendações do Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) para

definição de caso as quais englobam Indivíduos <21 anos apresentando febre ( >

38,0°C por ≥24 horas, ou relato de febre subjetiva com duração ≥24 horas),

evidência laboratorial de inflamação e evidência de doença clinicamente grave que

requer hospitalização, com envolvimento multissistêmico ( > 2) de órgãos (cardíaco,

renal, respiratório, hematológico, gastrointestinal, dermatológico ou neurológico); E

sem diagnósticos alternativos plausíveis; E Positivo para infecção atual ou recente

por SARS-CoV-2 por RT-PCR, sorologia ou teste de antígeno; ou exposição ao

COVID-19 nas 4 semanas anteriores ao início dos sintomas10.

Os sintomas prevalentes que levaram a suspeita de SIM-P foram: febre

persistente2,14-22, problemas gastrointestinais3,14-22 como dores abdominais, vômitos e

diarreias e as manifestações mucocutâneas2,14-22 como conjuntivite, erupções

cutâneas e edema de extremidades, bem como disfunções cardíacas2,15-22. Quanto

aos sintomas gastrointestinais, geralmente ocorrem no início da evolução da

doença16.

Quanto à necessidade de internamentos pelos pacientes com SIM-P

associada ao COVID-19, esse estudo apontou que 581 pacientes precisaram ser

atendidos em unidades de terapia intensiva, retratando que os casos evoluem

rapidamente e precisam de cuidados além de ambulatoriais. Embora a maioria dos
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pacientes tenha sobrevivido e recebido alta, houve 17 óbitos relatados por diversas

complicações decorrentes da SIM-P.

Contudo, essa revisão de escopo apresentou limitações, uma delas é a

escassez de pesquisas que compararam a clínica de pacientes que testaram

positivo em relação a pacientes que testaram negativo para COVID 19, outra, é por

se tratar de um tema emergente, há baixo quantitativo de pacientes para

comparação clínica. Portanto, a realização de novas pesquisas é essencial para

elucidar a relação dessas duas infecções, objetivando reduzir a morbidade e

mortalidade infantil pela SIM-P.

Conclui-se que a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica apresenta

uma associação temporal e laboratorial com a COVID-19, podendo ser considerada

como uma possível complicação da Sars-Cov-2. A maioria dos casos relatados

apresentam exames laboratoriais que indicam infecção atual ou recente pelo

SARS-CoV-2 (por biologia molecular e sorologia) ou vínculo epidemiológico com

caso confirmado para Covid-19.

Do ponto de vista clínico, a SIM-P é uma doença grave e pode afetar

diversos órgãos e sistemas, como o coração, trato gastrointestinal e o sistema

nervoso. As principais manifestações de morbidade incluem febre persistente,

disfunções cardíacas, alterações mucocutâneas e do trato gastrointestinal. Portanto,

o diagnóstico e tratamento precoces da SIM-P são fundamentais para prevenção

das hospitalizações e da mortalidade infantil.
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3 DISCUSSÃO

A Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P) é uma doença

emergente de impacto e sequelas a longo prazo desconhecidas, especialmente

relacionadas a distúrbios coronarianos e/ou neurológicos, e potencialmente fatal.

No presente estudo, são englobados 1014 pacientes que preencheram os

critérios para MIS-C associado à infecção por SARS-CoV-2. A maioria dos pacientes

teve confirmação laboratorialmente ou infecção concomitante por SARS-CoV-2, e a

maioria não tinha condições subjacentes documentadas.

Ainda, foi possível observar que a Síndrome Inflamatória Multissistêmica

Pediátrica (SIM-P) está associada com a infecção pelo COVID-19, a qual é

evidenciada com o diagnóstico laboratorial positivo para Sars-CoV-2 presente em

60% (n=615) dos pacientes com SIM-P por teste sorológico ou por RT-PCR.

Entretanto, os artigos revisados não deixam claro se a SIM-P é provocada por uma

infecção direta pelo coronavírus ou é uma resposta imune retardada após a infecção

por SARS-Cov-2. Mas todos relataram haver uma relação temporal entre essas duas

condições clínicas, na qual os pacientes manifestam, no período de latência entre a

infecção pelo SARS-CoV-2 e o surgimento dos sintomas característicos da SIM-P

que é em média de 2 a 4 semanas 2,14-22.

Vale ressaltar que a confirmação diagnóstica da infecção pelo SARS-CoV-2

não é obrigatória para confirmação da SIM-P, podendo ter apenas história de

exposição ao vírus. Os estudos realizaram o diagnóstico seguindo as

recomendações do Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) para

definição de caso as quais englobam Indivíduos <21 anos apresentando febre ( >

38,0°C por ≥24 horas, ou relato de febre subjetiva com duração ≥24 horas),

evidência laboratorial de inflamação e evidência de doença clinicamente grave que

requer hospitalização, com envolvimento multissistêmico ( > 2) de órgãos (cardíaco,

renal, respiratório, hematológico, gastrointestinal, dermatológico ou neurológico); E

sem diagnósticos alternativos plausíveis; E Positivo para infecção atual ou recente

por SARS-CoV-2 por RT-PCR, sorologia ou teste de antígeno; ou exposição ao

COVID-19 nas 4 semanas anteriores ao início dos sintomas10.

Os sintomas apresentados pela maioria dos pacientes dos estudos que são

observados e que levantam suspeita de SIM-P são: febre persistente2,14-22,
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problemas gastrointestinais3,14-22 como dores abdominais, vômitos e diarreias e as

manifestações mucocutâneas2,14-22 como conjuntivite, erupções cutâneas e edema

de extremidades, bem como disfunções cardíacas2,15-22. Quanto aos sintomas

gastrointestinais, geralmente ocorrem no início da evolução da doença16.

Quanto à necessidade de internamentos pelos pacientes com SIM-P

associada ao COVID-19, esse estudo apontou que 581 pacientes precisaram ser

atendidos em unidades de terapia intensiva, retratando que os casos evoluem

rapidamente e precisam de cuidados além dos ambulatoriais. Embora a maioria dos

pacientes tenha sobrevivido e recebido alta, tiveram 17 óbitos relatados por diversas

complicações decorrentes da SIM-P.

Ainda, é importante ressaltar que essa revisão integrativa apresentou algumas

limitações. Por se tratar de um tema emergente, os estudos ainda são feitos com um

número não tão abrangente de pacientes, ainda mais por se tratar de uma doença

pandêmica, imagina-se que os números de pacientes acometidos pela SIM-P

associado ao COVID-19 sejam possivelmente maiores do que os trazidos nos

trabalhos. Afinal, é possível que muitos casos não tenham sido notificados e

documentados. Existe, também, a escassez de pesquisas que compararam a clínica

de pacientes que testaram positivo em relação a pacientes que testaram negativo.

Portanto, a realização de novas pesquisas é essencial para elucidar a relação

dessas duas infecções, objetivando reduzir a morbidade e mortalidade no grupo de

indivíduos acometidos pela SIM-P.

Concluiu-se que a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica apresenta

uma associação temporal e laboratorial com a COVID-19, podendo ser considerada

com uma possível complicação da Sars-Cov-2. A maioria dos casos relatados

apresentam exames laboratoriais que indicam infecção atual ou recente pelo

SARS-CoV-2 (por biologia molecular e sorologia) ou vínculo epidemiológico com

caso confirmado para Covid-19.

Do ponto de vista clínico, a SIM-P é uma doença grave e pode afetar

diversos órgãos e sistemas, como o coração, trato gastrointestinal e o sistema

nervoso. As principais manifestações incluem febre persistente, alterações

mucocutâneas e do trato gastrointestinal, somada a disfunção cardíaca.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluiu-se que a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica apresenta

uma associação temporal e laboratorial com a COVID-19, podendo ser considerada

com uma possível complicação da Sars-Cov-2. A maioria dos casos relatados

apresentam exames laboratoriais que indicam infecção atual ou recente pelo

SARS-CoV-2 (por biologia molecular e sorologia) ou vínculo epidemiológico com

caso confirmado para Covid-19.
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