
Guia do Episódio de Cuidado

Síndrome Inflamatória Multissistêmica 
Pediátrica – SIM-P/MIS-C

I - ASSISTENCIAL

Definição: A grande maioria das crianças com COVID-19 apresentam sintomas leves e seguem sem complicações. Entretanto, desde o 
final de abril de 2020, surgiram relatos de crianças com uma nova síndrome, com manifestações clínicas e alterações dos exames 
complementares similares às observadas em crianças e adolescentes com síndrome de Kawasaki, Kawasaki incompleto e/ou síndrome
do choque tóxico.
Os casos ocorreram dias ou semanas após a COVID-19, sugerindo que esta síndrome inflamatória pode ser uma complicação tardia

caracterizada por resposta imunológica desproporcional à infecção. Embora essa constelação de sintomas tenha recebido muitos

nomes, para os propósitos desta discussão nos referimos a ela como síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica (SIM-P).

Os pediatras devem estar atentos para o reconhecimento precoce destes casos, incluindo crianças com febre prolongada e não

esclarecida, possibilitando o manejo adequado, durante a hospitalização nos serviços de emergência, unidades de internação e/ou

terapia intensiva.

1. CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS 
O diagnóstico da SIM-P é clínico-laboratorial. Por ser uma doença nova e rara, diferentes sociedades propuseram critérios para o seu 
diagnóstico. Aqui colocamos os principais critérios (CDC e OMS) e no fluxograma de investigação a nossa proposta para desencadear a 
investigação de SIM-P.
Os casos de SIM-P ocorrem 2-6 semanas após episódio de COVID-19 agudo, que pode ser oligo ou assintomático. Assim, recomenda-se

alto nível de suspeita clínica 1-2 meses após ondas de COVID-19 em um determinado local.

Há evidências de que a vacinação contra COVID-19 previne casos de SIM-P em crianças e adolescentes, de modo que é importante

obter dados sobre imunização e data das doses durante a investigação.

A SIM-P é uma doença de notificação compulsória (Ficha de notificação para casos da Síndrome Inflamatória Multissistêmica

Pediátrica (SIM-P) temporalmente associada à COVID-19).

Critério Diagnóstico CDC:

• Idade < 21 anos

• Febre ≥ 38°C por mais de 24 horas (ou relato de febre)

• Necessidade de hospitalização + envolvimento de 2 ou mais sistemas

• Evidência laboratorial de inflamação (elevação de 1 ou mais marcadores: PCR, VHS, PCT, D-dímero, fibrinogênio, ferritina, DHL,

IL-6 e/ou neutrofilia, linfopenia, hipoalbuminemia)

• Evidência de COVID-19 por RT-PCR, antígeno, sorologia ou contato nas últimas 4 semanas

• Exclusão de outros diagnósticos

Critério Diagnóstico OMS:

• Idade 0-19 anos

• Febre ≥ 3 dias

• Pelo menos 2 dos 5 critérios clínicos:

- Rash cutâneo e/ou conjuntivite e/ou inflamação muco-cutânea;

- Hipotensão para a idade ou choque;

- Envolvimento cardíaco (evidência de disfunção miocárdica, pericardite, alterações em válvulas ou coronárias, descritas em 

ecocardiograma ou aumento de marcadores cardíacos como BNP e troponina);

- Coagulopatia;

- Sintomas gastrintestinais.

• Aumento de PCR, VHS ou PCT

• Evidência de COVID-19 por RT-PCR, antígeno, sorologia ou contato provável

• Exclusão de infecção bacteriana



2. EXAMES LABORATORIAIS:

Abaixo estão todos os exames indicados para a investigação de SIM-P. Para pacientes estáveis e com baixa suspeita clínica, é

possível fazer exames laboratoriais iniciais e reavaliar necessidade de complementar a investigação. Para pacientes com

choque/instáveis ou com alta suspeita clínica, pode-se solicitar todos os exames simultaneamente. Em paciente pediátrico,

solicitar todos os exames laboratoriais no mesmo pedido a fim de evitar duas manipulações.

Exames para Pacientes Estáveis:

• Hemograma completo

• PCR, VHS

• Ureia, Creatinina

• Na, K, Ca

• Glicose

• TGO, TGP, FA, GGT, bilirrubinas

• Proteínas totais e frações

• PCR para SARS-CoV-2 ou Sorologia para SARS-CoV-2 (cuidado na interpretação do resultado em pessoas vacinadas)

Exames para Pacientes Instáveis ou com alterações nos exames acima (acrescentar):

• Troponina

• BNP

• Coagulograma

• D-dímero

• Fibrinogênio

• DHL

• Triglicérides

• Procalcitonina (opcional)

• Eletrocardiograma

• Ecocardiograma

Exames para Exclusão de outras Patologias:

• Hemocultura

• Urina I/Urocultura

• Exames de fezes (Rotavírus, Adenovírus, Coprocultura) em caso de diarreia

• USG de abdome (se dor abdominal)

• Rx Tórax (se sintomas respiratórios)

• LCR e/ou Imagem de SNC (se sintomas neurológicos)

3. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

É fundamental a exclusão de outras causas de doença antes de fechar o diagnóstico para SIM-P. Assim, a coleta de culturas e

exclusão de infecção bacteriana em todos os casos é obrigatória.

• Sepse/infecção bacteriana

• Doença de Kawasaki

• Síndrome do Choque Tóxico

• Infecção grave por SARS-CoV-2 na fase aguda

• Outras doenças virais (EBV, CMV, adenovírus, enterovírus)

• Síndrome de ativação macrofágica/linfohistiocitose hemofagocítica

• Lúpus Eritematoso Sistêmico e outras vasculites

• Apendicite e outras causas de abdome agudo



4. INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO E ALOCAÇÃO ADEQUADA

- Indicação de Internação Hospitalar em todos os casos confirmados de SIM-P e com forte suspeita, internação em UTI ( se
necessário solicitação de vaga via CROSS-IIRS)

- Para receber IVIG, pacientes devem estar preferencialmente internados em UTI/semi

- Critérios obrigatórios para solicitar UTI:
• Instabilidade hemodinâmica
• Acometimento cardíaco → aumento de troponina, BNP, alteração coronariana no eco (exceto dilatação entre Z score 2,0 e 2,5

com demais exames normais)
• Comprometimento respiratório grave
• Alteração neurológica
• Disfunção orgânica (coagulopatia com risco de sangramento, insuficiência renal ou hepática)

5. TRATAMENTO

1. IVIG 2g/kg a ser recebida na internação hospitalar após diagnóstico de SIM-P confirmado

2. Metilprednisolona 1-2mg/kg/dia

3. AAS 3-5mg/kg/dia (desde que paciente sem sinais de sangramento ativo, sem coagulopatia e com plaquetas >80.000)

4. Para casos refratários a IVIG + corticoide, indicação de pulsoterapia com metilprednisolona 10-30mg/kg/dia por 3 dias E/OU

imunobiológicos (Anakinra, Infliximab)

Observações:

• IVIG pode ser dividida em dois dias em caso de pacientes com acometimento cardíaco e necessidade de restrição de volume

• Principal diferencial é de sepse, podendo haver indicação de ceftriaxona 100mg/kg no momento do atendimento inicial +

associação com clindamicina se acometimento compatível com choque tóxico

• Indicação de anticoagulação terapêutica em pacientes com aneurisma gigante de coronária (Z score ≥ 10 ou tamanho >8mm)

e/ou ecocardiograma com FE < 35%.

• Indicação de profilaxia trombótica em pacientes internados em UTI com pouca mobilidade e alto risco de trombose (avaliar cada

caso; raro indicar em pediatria)

Exames para seguimento:

- Ecocardiograma: repetir após 7-14 dias do diagnóstico (antes em casos de alterações de função ou instabilidade)

- BNP e troponina: seriar até normalização

- ECG: a cada 48 horas na internação, até normalização (antes em casos de piora clínica ou instabilidade)

- Tomografia cardíaca em pacientes com suspeita de acometimento distal das coronárias (maior dificuldade de visualização no

ecocardiograma)

6. ALTA HOSPITALAR
Critérios de alta:

➢ pacientes com bom estado geral e sinais vitais normais durante evolução/reavaliação
➢ pacientes que não preenchem critérios para SIM-P
➢ ECG, BNP e troponina normais
➢ PCR <150mg/L podem receber alta hospitalar com reavaliação em 24-48 horas (preferência após contato com titular, senão na 

UPA)
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ALGORITMO PARA INVESTIGAÇÃO E CONDUTA EM SIM-P

Paciente apresenta todos os seguintes?
•Idade 0-19 anos
•Febre ≥ 72 horas

•Evidência de COVID-19 nas últimas 2-6 semanas (considerar momentos 
epidemiológicos de alta transmissão na comunidade como contato)

•Pelo menos 2 características clínicas sugestivas:
➢ Rash cutâneo
➢ Sintomas gastrointestinais
➢ Alterações de mucosa oral
➢ Conjuntivite
➢ Linfadenopatia
➢ Sintomas neurológicos

Considere o paciente sob investigação para SIM-P
Prossiga investigação de acordo com o quadro clínico 
do paciente e para exclusão de outras patologias e 

diagnósticos diferenciais (ver texto)

Paciente com critérios 
de choque/ sepse de 

foco não determinado?

Solicite a investigação 
completa para SIM-P (1) e (2)

Solicite a triagem inicial para SIM-P (1):
•Hemograma completo
•PCR, VHS
•Ureia, Creatinina
•Na, K, Ca
•Glicose
•TGO, TGP, FA, GGT, bilirrubinas
•Proteínas totais e frações
•PCR para SARS-CoV-2 ou Sorologia para 
SARS-CoV-2 (cuidado na interpretação do 
resultado em pessoas vacinadas)

Paciente apresenta todos os 
seguintes?

•PCR ≥ 30mg/L ou VHS ≥40mm/h
•Pelo menos 1 das seguintes 

alterações laboratoriais:
- Linfopenia <1000

- Plaquetopenia < 150.000
- Sódio < 135

- Hipoalbuminemia

Solicite a segunda 
triagem para SIM-P (2):
•Troponina
•BNP
•Coagulograma
•D-dímero
•Fibrinogênio
•DHL
•Triglicérides
•Procalcitonina
(opcional)
•Eletrocardiograma
•Ecocardiograma

•Internação em leito de UTI/semi
•IVIG 2g/kg a ser recebida na internação hospitalar
•Metilprednisolona 1-2mg/kg/dia
•AAS 3-5mg/kg/dia (desde que paciente sem sinais
de sangramento ativo, sem coagulopatia e com
plaquetas >80.000

Instável ou 
piora clínica 
= internação 

para 
investigação

Paciente fecha 
critérios para SIM-P?

Paciente estável 
e em melhora?

Alta; de 
preferência 
discutir com 

titular 
seguimento 

e 
reavaliação

SIM

SIM

SIM
SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO
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III. GLOSSÁRIO 

1. SIM-P: Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica 
2. PCT Procalcitonina
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