
A infecção pulmonar por SARS-CoV2 envolve uma hiper resposta inflamatória imune 

com produção maciça de citocinas pró-inflamatórias e ativação do sistema imune inato. 

A ocorrência de infecção é comumente observada em adultos, outrossim pode ser 

observada em crianças com amplo espectro de manifestações clínicas e sintomas. 

Paciente masculino, 8 anos de idade, previamente hígido e com situação vacinal 

completa para idade. Procura atendimento médico com quadro de mialgia, dor 

abdominal associado hiporexia e febre não aferida, os sintomas iniciaram há 3 dias. Na 

ocasião, foi prescrito analgésico, coletados RT-PCR para COVID-19 e liberado com 

recomendações de distanciamento social e retorno se piora de sintomas.  Paciente 

retorna em pronto atendimento hospitalar 4 dias depois com RT-PCR para SARS-CoV2 

positivo, com quadro de dispneia leve, adinamia e início de febre (37,9ºC), sem demais 

comemorativos. Iniciado oxigenoterapia com cateter nasal a 1l e solicitado tomografia 

de tórax sem contraste. No dia seguinte, paciente evolui em leito de observação de 

emergência com quadro de taquipneia (FR 40), taquicardia sinusal (FC > 110), 

hipotensão (87/52mmHg), febre (38,1ºC) e saturação de oxigênio 83%. Foi prontamente 

iniciado oxigenoterapia via Máscara de Hudson (15litros), infusão de ringer lactato 

20ml/kg/h e suporte inotrópico com noradrenalina, e iniciado empiricamente 

ceftriaxona e metilprednisolona. Paciente evolui drasticamente com melhora dos 

sintomas e sinais vitais estáveis em 48 horas. Na tomografia computadorizada de tórax 

evidenciou atenuações em vidro fosco com acometimento com cerca de 70% 

parênquima pulmonar bilateralmente com focos de consolidação de permeio. Os 

marcadores laboratoriais com alto níveis de proteína c reativa (144), d-dímeros (703) e 

troponina (30), sem alterações em ecocardiograma realizado durante internação. No 

décimo terceiro dia de sintomas, o paciente tem alta hospitalar.  No caso apresentado, 

observa-se à similaridade com que a doença pulmonar se expressa com resposta 

inflamatória multissistêmica. No entanto, há algumas diferenças que estão associadas a 

manifestações cutâneas (não observadas no paciente em questão) como síndrome de 

Kawasaki-like – não observada no caso em questão e conjuntivite não purulenta. Por 

conseguinte, necessita-se ter melhor compreensão e tratamento adequado de equipe 

médica pelo aumento exponencial de casos observados na população pediátrica a nível 

brasileiro e mundial.    


