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SARS-CoV-2 em crianças
Verdoni L et al. An outbreak of severe Kawasaki-like disease at 
the Italian epicentre of the SARS-CoV-2 epidemic: an 
observational cohort study. Lancet 2020; doi: 
10.1016/S0140-6736(20)31103-X 
É ainda desconhecida a causa da doença de Kawasaki. A hipótese mais 
aceite é a de que ocorrerá uma resposta aberrante do sistema imunitário a 
um ou mais agentes patogénicos não identificados em doentes genetica-
mente predispostos. Contudo, a procura pelo agente infecioso desen-
cadeante não tem sido bem sucedida. Houve trabalhos prévios que 
avançaram a hipótese de os vírus da família coronavírus serem um dos po-
tenciais agentes; outros estudos não o confirmaram.
Este trabalho fez uma avaliação dos casos de doença de Kawasaki dos últi-
mos 5 anos na região de Bergamo, Itália, em termos de incidência e carac-
terísticas clínicas, dividindo-os em 2 grupos – previamente e após o apareci-
mento do surto de COVID-19. Verificou-se uma incidência mensal 30 vezes 
superior de doença de Kawasaki ou Kawasaki-like após o primeiro diag-
nóstico de COVID-19 naquela região, com evidência de seroconversão ao 
SARS-CoV-2 na maioria dos doentes (80%). Devido ao facto de as carac-
terísticas clínicas serem diferentes da descrição clássica, estes doentes 
foram classificados como tendo uma doença Kawasaki-like. Eram crianças 
mais velhas (média de 7.5 anos versus 3 anos na doença clássica), apresen-

tavam envolvimento respiratório e gastrintestinal, sinais meníngeos e sinais 
de envolvimento cardiovascular. Foi verificado ainda que o grupo Kawasa-
ki-like, posterior ao aparecimento da COVID-19, apresentava linfopenia mar-
cada, trombocitopenia, elevação da ferritina e de marcadores de miocardite, 
assim como um curso mais grave da doença, com evidência bioquímica de 
síndrome de ativação macrofágica e sinais clínicos de choque tóxico.
Sabe-se que o SARS-CoV-2 é uma estirpe particularmente virulenta capaz 
de desencadear uma significativa resposta imunitária no hospedeiro. Este 
efeito pro-inflamatório tem sido já reportado nos adultos com espetro mais 
grave de COVID-19. Vários doentes apresentam uma constelação de carac-
terísticas clínicas e bioquímicas classificado como tempestade de citocinas. 
Esta síndrome de ativação macrofágica que pode ocorrer na doença de Ka-
wasaki é uma forma de tempestade de citocinas.
Um dado importante verificado neste estudo é que os doentes apresenta-
vam positividade IgG e poucos apresentavam teste RT-PCR positivo, o que 
sugere um início tardio da doença comparado com a infeção primária. Isto 
está de acordo com o tempo necessário para o desenvolvimento da resposta 
imunitária do hospedeiro e poderá ser a razão pela qual, no passado, não se 
demonstrou infeção viral ativa da doença de Kawasaki.
Esta doença Kawasaki-like é rara, pensando-se que não atinge mais do que 
1 criança em cada mil com infeção por SARS-CoV-2. Contudo, estes dados 
deverão ser tidos em consideração nas políticas de desconfinamento relati-
vas à população pediátrica.

WHO Scientific brief May 15: Multisystem inflammatory 
syndrome in children and adolescents with COVID-19. 
Disponível em: 
https://www.who.int/publications-detail/multisystem-
inflammatory-syndrome-in-children-and-adolescents-with-
covid-19
Há relativamente poucos casos de COVID-19 confirmada em crianças e os 
infetados manifestam geralmente doença ligeira. Contudo, foram recente-
mente reportados na Europa e na América do Norte clusters de crianças e 
adolescentes com uma síndrome inflamatória multissistémica com algumas 
características similares à doença de Kawasaki e à síndrome do choque 
tóxico, a necessitar de admissão em Cuidados Intensivos. As séries reporta-
das descrevem uma forma de apresentação aguda, acompanhada de sín-
drome hiperinflamatória, conduzindo a falência multiorgânica e choque.
De forma a compreender a causalidade e a definir intervenções terapêuticas, 
é essencial caracterizar esta síndrome e seus fatores de risco. Não se co- 
nhece ainda o espectro completo da doença e se a distribuição geográfica 
desta síndrome na Europa e América do Norte reflete um padrão, ou se este 
quadro apenas não foi reconhecido noutras localizações.
A OMS considera urgente a necessidade de recolher dados standardizados 
de forma a permitir a descrição da apresentação clínica, gravidade, out-

comes e epidemiologia. Desta forma, desenvolveu uma definição de caso 
(preliminar, a ser revista à medida que nova evidência for surgindo):
Crianças e adolescentes 0-19 anos com febre >3 dias
E dois dos seguintes:
a) Exantema ou conjuntivite bilateral não purulenta ou sinais de inflamação 

muco-cutânea (boca, mãos, pés)
b) Hipotensão ou choque
c) Características de disfunção miocárdica, pericardite, valvulite ou anoma-

lias coronárias
d) Evidência de coagulopatia (TP, aPTT e D-dímeros)
e) Sintomas gastrintestinais agudos (diarreia, vómitos ou dor abdominal)
E
Elevação de marcadores inflamatórios (velocidade de sedimentação, proteí-
na C reativa ou procalcitonina), na ausência de outra causa de inflamação 
microbiana, incluindo sepsis bacteriana ou síndromes de choque tóxico es-
tafilocócico ou estreptocócico.
E
Evidência de COVID-19 (por RT-PCR, testes de antigénio ou serológico) ou 
contacto provável com doentes com COVID-19.
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Vacinas
Callaway E. The race for 
coronavirus vaccines: a 
graphical guide. Nature 2020; 
580: 576-577. doi: 
10.1038/d41586-020-01221-y
Estão em desenvolvimento mais de 90 
vacinas contra o SARS-CoV-2 em todo 
o mundo, algumas testando tecnolo-
gias novas nunca antes usadas numa 
vacina. Pelo menos 6 grupos de inves-
tigação já iniciaram ensaios de segu-
rança em indivíduos saudáveis.
A figura ao lado (adaptada do artigo) 
mostra a resposta imunitária específica 
desenvolvida pelo organismo em res-
posta à infeção por SARS-CoV-2.
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Todas as vacinas pretendem expor o 
organismo a antigénios virais que não 
provoquem doença, mas que desen-
cadeiem uma resposta imunitária 
capaz de bloquear ou eliminar o vírus 
no caso de infeção. Estão a ser testa-
dos 8 tipos de vacina, consistindo em 
diferentes vírus ou partículas virais, que 
são enumerados em seguida (figuras 
adaptadas do artigo).

Vacinas de vírus
Pelo menos 7 equipas de investigação 
estão a desenvolver vacinas utilizando 
o próprio vírus, de forma atenuada ou 
inativada. Este tipo de vacinas (ex: 
polio e sarampo) exige uma extensa 
avaliação de segurança. Uma empresa 
chinesa já iniciou os testes a uma 
vacina inativada anti-SARS-CoV-2 em 
humanos.

Vacinas de vírus
Vírus inativado (5 em desenvolvimento)
Neste tipo de vacinas, o vírus é inativado e tor-
na-se não infecioso através do uso de químicos 
ou pelo calor. Contudo, para que possa ser 
desenvolvida, são necessárias grandes quanti-
dades de vírus infecioso.

Vírus vivo atenuado (2 em desenvolvimento)
Convencionalmente, um vírus é atenuado para 
uma vacina através da passagem sucessiva por 
células animais ou humanas até sofrer mutações 
que diminuam a sua capacidade para provocar 
doença. Está a ser desenvolvida uma forma de 
atenuar o SARS-CoV-2 através da alteração do 
seu código genético, para < eficiência na pro-
dução de proteínas virais.
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Vacinas de vetores virais
Cerca de 25 equipas de investigação 
afirmam estar a trabalhar em vacinas 
de vetores virais. Um vírus, tal como o 
do sarampo ou adenovírus é submeti-
do a engenharia genética de forma a 
produzir proteínas de coronavírus no 
organismo. Existem 2 tipos: os que se 
conseguem replicar no interior das 
células e aqueles cujos genes foram 
desativados não se podendo replicar.

Vacinas de ácidos nucleicos
Pelo menos 20 equipas pretendem 
usar instruções genéticas (na forma de 
DNA ou de RNA) para a formação de 
uma proteína do SARS-CoV-2 que 
desencadeie uma resposta imunitária. 
O ácido nucleico é inserido nas células 
humanas que por sua vez produzem 
várias cópias da proteína viral. A maio-

ria destas vacinas englobam a proteína 
do espigão do SARS-CoV-2.

Vacinas de DNA (8 em desenvolvimen-
to)
Vacinas de RNA (12 em desenvolvi-
mento)
São ambas vacinas seguras e fáceis de 
desenvolver, implicando apenas a pro-
dução de material genético, não o 
vírus. Mas não existem vacinas aprova-
das que utilizem esta tecnologia.

Vacinas proteicas
Muitos investigadores estudam a hipó-
tese de injetar proteínas do 
SARS-CoV-2 diretamente no organis-
mo. Podem também ser usados frag-
mentos virais ou invólucros proteicos 
que mimetizem a camada externa do 
coronavírus.

Vacinas de vetores virais
Vetor viral não replicativo, tal como adenovírus (13 
em desenvolvimento)
Apesar de um longo historial em terapia genética, 
não existem vacinas licenciadas com este 
método. Poderão ser necessários reforços vaci-
nais para induzir imunidade duradoura.

Vetor viral replicativo, tal como sarampo atenua- 
do (13 em desenvolvimento)
Estas vacinas tendem a ser seguras e a desen-
cadear uma forte resposta imunitária. Contudo, a 
existência de imunidade prévia pode reduzir a efe-
tividade da vacina.

Resposta
imunitária

Replica-se
na célula

do hospedeiro
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Vacinas proteicas
Subunidades proteicas (28 em desenvolvimento)
A maioria dos projetos em desenvolvimento está 
focada na proteína do espigão ou no domínio de 
ligação ao recetor. Para que sejam eficazes, necessi-
tam de moléculas imunoestimuladoras que funcionem 
como adjuvantes, bem como múltiplas doses da 
vacina. Mostrou eficácia em macacos.

Partículas vírus-like (5 em desenvolvimento)
São partículas que mimetizam a estrutura do vírus, 
mas sem presença do material genético, o que as 
torna não infeciosas. Podem desencadear uma forte 
resposta imunitária mas são difíceis de produzir.

Resposta
imunitária
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Outros (9 em desenvolvimento)
Alguns projetos visam testar se as vacinas atualmente existentes contra a 
poliomielite ou contra a tuberculose podem ajudar no combate ao 
SARS-CoV-2, através de um reforço da resposta imunitária inata. Outras in-
vestigações centram-se na hipótese de certas células do sistema imunitário 
poderem ser geneticamente modificadas para atacar o SARS-CoV-2.
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