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A doença de Kawasaki (DK), vasculite sistêmica aguda de etiologia desconhecida
é mais frequente em meninos e 80% dos casos ocorre em crianças menores de
cinco anos. Caracteriza-se por apresentar febre alta com duração maior que cinco
dias, conjuntivite bilateral não exsudativa, eritema e edema de língua, lábios e
mucosa oral, alterações de extremidades, linfonodomegalias cervicais maiores
que 1,5 cm e exantema polimórfico. A principal complicação é o aneurisma e
estenose de artérias coronárias, podendo evoluir para infarto agudo do miocárdio
e morte súbita. O tratamento com imunoglobulina intravenosa é efetivo se iniciado
precocemente, a fim de evitar sequelas cardíacas.
Este relato trata-se de uma criança do sexo masculino, quatro anos de idade, que
apresentou quadro clínico típico de DK, porém com diagnóstico tardio, não
realizando imunoglobulina precocemente (primeiros 10 dias de febre).
Encaminhado para o nosso serviço tardiamente e devido ao retorno do quadro
febril. Após admissão, realizado ecocardiograma com presença de dilatação
importante do leito distal da coronária direita e esquerda (6,65 mm e 5,5 mm).
Devido contexto atual de pandemia de COVID19, pensando em síndrome
inflamatória multissistêmica pós COVID19, e como paciente havia retornado o
quadro febril (mesmo na ausência de exames confirmatórios para Sars-Cov),
optado por imunoglobulina hiperimune venosa, ponderando os benefício à longo
prazo. A despeito da dilatação de coronárias foi iniciado antecoagulação com
Enoxaparina e Varfarina, vinte oito dias após recebeu alta com anticoagulante
para uso domiciliar e sem febre. Segue em acompanhamento com infectologista,
cardiologista e hematologia.
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