
SIM-P
Síndrome Inflamatória 
Multissistêmica Pediátrica

A notificação da SIM-P potencialmente associada à COVID-19 
deverá ser realizada caso seja identificado sujeito que 

preencha a definição de caso:

Definição de caso preliminar
 Caso que foi hospitalizado ou óbito com:

       Presença de febre elevada (considerar o mínimo de 38ºC) e persistente 
(≥ 3 dias) em crianças e adolescentes (entre 0 e 19 anos de idade) e...

...Dois dos seguintes sinais e/ou sintomas:
• Conjuntivite não purulenta ou erupção cutânea 
bilateral ou sinais de inflamação mucocutânea 
(oral, mãos ou pés);
• Hipotensão arterial ou choque;
• Manifestações de disfunção miocárdica, 
pericardite, valvulite ou anormalidades 
coronárias (incluindo achados do 
ecocardiograma ou elevação de Troponina / 
NT-proBNP);
• Evidência de coagulopatia (por TP, TTP  e 
D-dímero elevados);
• Manifestações gastrointestinais agudas 
(diarreia, vômito ou dor abdominal).
E também...

    ...Marcadores de inflamação elevados, como VHS, 
PCR ou procalcitonina, entre outros; e...

     ...Afastadas quaisquer outras causas de origem infecciosa 
óbvia de inflamação, incluindo sepse bacteriana, síndromes de 

choque estafilocócica ou estreptocócica; e...

... Evidência de COVID-19 (biologia molecular, teste antigênico ou 
sorológico positivo) ou história de contato com pacientes com 

COVID-19.

Observação: Podem ser incluídos crianças e adolescentes que 
preencherem critérios totais ou parciais para a síndrome de Kawasaki 
ou choque tóxico, com evidência de infecção pelo SARS-CoV-2.

Atenção:
•Aplicar precaução padrão para as 
crianças suspeitas ou confirmadas 
para SIM-P
•No caso de suspeita de COVID-19 
em crianças/adolescentes com 
quadro respiratório (sintomas 
atuais ou recentes), seguir fluxo de 
COVID-19 já instituído no Grupo 
Santa Casa BH.

Notificação dos casos:
• A notificação deverá ser realizada diretamente no formulário online: https://redcap.link/simpcovid
• O notificante deverá encaminhar uma via impressa ao NUVEH 
(nucleodeepidemiologia@santacasabh.org.br). 
• Na impossibilidade de notificação da SIM-P diretamente no formulário online, este deverá ser 
impresso, preenchido manualmente e enviado ao NUVEH.
• A partir da identificação do caso que atenda aos critérios, a notificação no formulário online, ou 
repasse das informações ao serviço de vigilância epidemiológica de referência para digitação do 
caso, deverá ser realizado em até 24 horas.
• A notificação deve ser alimentada diariamente através do código de retorno disponibilizado no 
ato da notificação.
• Campo observação: informar o valor dos exames.

Referências: Nota técnica: n°6/SES/SUBVS-SVE-DVAT/2020.

Coleta de exame:
Sorologia IGG: A partir do 10º dia sintomas/contato com caso confirmado para COVID-19, solicitar coleta pelo laboratório HSC.
RT-PCR: O NUVEH, solicitará a coleta mediante a notificação do caso, á FUNED (AMOSTRA COLETADA ENTRE O 3º E 7º dias de inicio dos 
sintomas). * Em casos de sintomas respiratórios em que o resultado RT-PCR seja de grande importância para o manejo clinico, o mesmo 
deverá ser discutido previamente com algum membro do SCIH para liberação de coleta pelo laboratório HSC para resultado em tempo 
menor.*


