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Resumo 

 

Introdução: A doença de Kawasaki (DK) constitui a principal causa de doença cardíaca adquirida 

em idade pediátrica nos países desenvolvidos, sendo uma potencial causa de cardiopatia em 

idade adulta. Cerca de 10 a 20% dos doentes demonstra resistência à terapêutica de primeira 

linha, o que lhes confere um maior risco de formação de aneurismas, e, para além disso, 5 a 10% 

dos respondedores acabam por desenvolver aneurismas arteriais coronários. Casuísticas 

recentes indicam que a administração de terapêutica adjuvante ao tratamento de primeira linha 

influencia o outcome da doença na população de elevado risco. O reconhecimento de preditores 

de DK complicada e a construção de algoritmos que permitam identificar precocemente esta 

população de doentes é essencial. Os principais algoritmos desenvolvidos, quando aplicados na 

população não japonesa, têm demonstrado elevada especificidade mas baixa sensibilidade.  

Objetivo: Discutir os fatores preditores de DK complicada e a eficácia dos algoritmos mais 

recentes de previsão do risco numa população não japonesa.  

Métodos: Foi revista uma pequena série de nove casos clínicos provenientes do internamento 

do serviço de pediatria do Centro Hospitalar Universitário do Porto, entre 2010 e 2019, e cujo 

diagnóstico de saída foi doença de Kawasaki. A revisão da literatura foi realizada a partir da 

pesquisa de artigos na base de dados PubMed, com recurso às palavras-chave, e através da 

consulta de guidelines internacionais e livros de texto da área da reumatologia pediátrica.  

Resultados: Na presente série de casos, todos apresentaram sensibilidade à terapêutica com 

imunoglobulina endovenosa (IgEv), porém, quatro (casos 5, 6, 7 e 9) desenvolveram lesões 

arteriais coronárias. À semelhança de estudos prévios, a aplicação dos quatro principais scores 

japoneses não permitiu a estratificação adequada dos casos consoante o risco de DK 

complicada. Os quatro casos com complicações coronárias associaram-se a vários fatores 

preditivos de elevado risco descritos na literatura, nomeadamente, sexo masculino (todos), 

extremos de idade e duração prolongada do período febril (casos 7 e 9), aparecimento precoce 

de sinais clínicos (casos 5, 7 e 9), DK incompleta, instabilidade hemodinâmica e aumento 

significativo da porção N-terminal do péptido natriurético tipo B (caso 7).  Contudo, seria 

necessária a conjugação de parâmetros, uma vez que nenhum marcador, por si só, seria capaz 

de selecionar adequadamente o grupo de casos de elevado risco, o que vem de encontro ao 

descrito na literatura.  

Conclusão: A discrepância encontrada na elegibilidade dos algoritmos na população não 

japonesa reflete as diferenças regionais, raciais e étnicas. A reformulação e/ou criação de novos 

algoritmos aplicáveis a crianças não japonesas é premente. São várias as associações descritas 

entre fatores demográficos, clínicos, analíticos e imagiológicos iniciais de crianças com DK e a 
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formação de lesões arteriais coronárias, que não são incluídas nos scores japoneses pré-

existentes. A inclusão de biomarcadores específicos, de acordo com características individuais 

das diferentes populações, deverá ser considerada para maximizar a sua eficácia. 

Palavras-chave: doença de Kawasaki, aneurismas arteriais coronários, imunoglobulina 

endovenosa, resistência, scores de risco, fatores preditivos 
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Abstract 
 

Background: Kawasaki disease (KD) is the main cause of acquired cardiac disease in the pediatric 

patients in developed countries, and a potential cause of cardiovascular disease in adulthood. 

Between 10 to 20% of the children are resistant to the first line treatment and 5 to 10%, despite 

having a good response to the standard treatment, develop coronary artery aneurysms. Recent 

studies show that prompt adjunctive therapy in patients at higher risk of disease complications 

improves its outcome. Hence, the acknowledgement of predictive factors of complicated KD and 

the construction of risk scores to identify the high-risk group is essential. The main risk scores 

have shown high specificity but low sensibility when applied to the non-Japanese population. 

Objective: To discuss the predictive factors of complicated Kawasaki disease and the efficacy of 

the most recent risk scores in the non-Japanese population.  

Methods: We reviewed a small case series of nine patients who were admitted to the pediatric 

ward of Centro Hospitalar Universitário do Porto from 2010 to 2019 and whose diagnosis was 

Kawasaki disease. The literature review was based on articles gathered from PubMed’s research 

engine by using keywords. International guidelines and textbooks of pediatric rheumatology 

were also consulted. 

Results: The nine cases from the present series were non-resistant to the first line treatment; 

however, four of them (cases 5, 6, 7 and 9) developed coronary artery lesions. Similarly to 

previous studies, the application of the main risk scores did not stratify them accordingly to the 

risk of complicated KD.  Nevertheless, the four cases with coronary artery abnormalities (CAA) 

were associated to some of the predictive factors described in the literature, namely, male sex 

(all), extremes of age and prolonged fever (cases 7 and 9), early appearance of clinical signs 

(cases 5, 7 and 9), incomplete KD, hemodynamic instability and significant increase in NT-proB-

-type natriuretic peptide (case 7).  It must be taken under consideration that there was not a 

single marker that would able to point out by itself the high-risk patients; thus, it would be 

necessary to combine various factors, which is in accordance with published literature.  

Conclusion: The disagreements found in the efficacy of the risk scoring systems in the non-                        

-Japanese population are a result of the regional, racial and ethnical differences. Thus, the 

rearrangement or construction of new risk scores suitable for non-Japanese children is 

mandatory. There are numerous associations between demographic, clinical, laboratorial and 

imagiologic factors and the development of CAA in KD that are not yet included in the pre-                             

-existing Japanese scores. In order to improve efficacy, specific biomarkers depending on the 

characteristics of each population must be included.  
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Lista de abreviaturas 

 
AAC – Aneurismas arteriais coronários 
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ACD – Artéria coronária direita 
ACDA – Artéria coronária descendente anterior 
AHA – American Heart Association 
ALT – Alanina aminotransferase 
AST – Aspartato aminotransferase 
BT – Bilirrubina total 
DK – Doença de Kawasaki 
GGT – Gama-glutamiltransferase 
ECG - Eletrocardiograma 
Eco2D – Ecocardiograma bidimensional 
IgEv – Imunoglobulina endovenosa 
PCR – Proteína C-reativa 
SHARE - Single Hub and Access Point for Paediatric Rheumatology in Europe 
TC – Tronco comum 
VSE – Velocidade de sedimentação eritrocitária 
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Introdução 

 

A doença de Kawasaki (DK) é uma vasculite multissistémica de etiologia indeterminada, 

que atinge artérias de pequeno e médio calibre, com especial predileção para as artérias 

coronárias.1 Afeta maioritariamente crianças com idade inferior a 5 anos, com discreto 

predomínio no sexo masculino.2,3 

Nos países desenvolvidos, constitui a principal causa de doença cardíaca adquirida em 

idade pediátrica, sendo uma potencial causa de cardiopatia em idade adulta.2,4 As complicações 

arteriais coronárias são a principal causa de morbilidade e mortalidade.5 Quando não tratada, é 

responsável por aneurismas arteriais coronários (AAC) em 15 a 25% dos casos.2 

Apesar da maioria dos AAC regredirem no decurso da doença, estes associam-se, a longo 

prazo, a uma maior propensão para disfunção endotelial, aumentando o risco para eventos 

cardiovasculares major.6  

Casuísticas recentes indicam que a administração de terapêutica adjuvante ao tratamento 

convencional influencia o prognóstico da doença na população com risco aumentado de DK 

complicada, diminuindo a incidência de lesões arteriais coronárias.7  

Deste modo, o reconhecimento de preditores de DK complicada e a construção de 

algoritmos que permitam identificar precocemente esta população de doentes é essencial.  

Os principais algoritmos de risco desenvolvidos nas últimas duas décadas, quando 

aplicados na população não japonesa, têm demonstrado elevada especificidade mas baixa 

sensibilidade.8 

Com a presente série de nove casos clínicos provenientes do serviço de pediatria do Centro 

Hospitalar Universitário do Porto (CHUP), pretende-se discutir os preditores de doença de 

Kawasaki complicada e avaliar a eficácia dos algoritmos mais recentes numa população não 

japonesa.   
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Metodologia 
 

A presente série de casos clínicos foi elaborada a partir da consulta dos processos clínicos, 

eletrónicos e físicos, referentes aos doentes admitidos entre 2010 e 2019 no internamento do 

serviço de pediatria do CHUP, cujo diagnóstico de saída foi de “doença de Kawasaki”. 

A pesquisa dos processos clínicos realizou-se através dos códigos 446.1 “Acute febrile 

mucocutaneous lymph node syndrome [MCLS]” e M30.3 “Mucocutaneous lymph node syndrome 

[Kawasaki]” da 9ª e 10ª revisões, respetivamente, da Classificação Internacional de Doenças da 

Organização Mundial de Saúde (OMS).  

As informações recolhidas são relativas aos dados demográficos, história clínica, exames 

complementares de diagnóstico (estudos analíticos, eletrocardiograma e ecocardiograma), 

tratamento no período entre a admissão e a alta e seguimento em consulta externa após a alta. 

Dos onze processos clínicos consultados excluíram-se dois casos por informação 

insuficiente.  

A revisão da literatura foi elaborada a partir da pesquisa de artigos na base de dados 

PubMed, com recurso às seguintes palavras-chave: doença de Kawasaki, aneurismas arteriais 

coronários, imunoglobulina endovenosa, resistência, scores de risco, fatores preditivos. A 

seleção dos artigos foi baseada no título e resumo dos mesmos, tendo sido apenas incluídos 

artigos redigidos em inglês, publicados entre o ano de 2004 e 2020. Foram ainda incluídos 

estudos presentes nas referências bibliográficas dos artigos selecionados. 

A pesquisa bibliográfica englobou também a consulta das guidelines de 2017 da AHA 

(American Heart Association) e recomendações de 2018 da SHARE (Single Hub and Access Point 

for Paediatric Rheumatology in Europe) relativamente ao diagnóstico e tratamento da DK, assim 

como os seguintes livros: “Textbook of Pediatric Rheumatology, 7th Edition”,  “Vasculitis in 

Clinical Practice, 2nd Edition” e “Kawasaki Disease: Current Understanding of the Mechanism 

and Evidence-Based Treatment, 1st Edition”. 

Este trabalho realizou-se mediante o parecer favorável da Comissão de Ética para a Saúde 

(CES), do Departamento de Ensino, Formação e Investigação (DEFI) e do Conselho de 

Administração do CHUP. 
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Enquadramento teórico 

 

A Doença de Kawasaki é uma doença com distribuição mundial, com uma maior 

incidência na população japonesa (cerca de dez a vinte vezes superior à população europeia).9 

Segundo o estudo epidemiológico de Pinto et al.10, a incidência anual da DK em Portugal é em 

média de 6,48 casos por cada 100.000 crianças na faixa etária inferior a cinco anos.  

Apesar da sua etiologia ainda ser desconhecida, as características epidemiológicas 

apontam para uma etiologia infeciosa em indivíduos geneticamente predispostos.11,12 No 

contexto pandémico atual, em virtude do aparecimento de clusters de crianças e adolescentes 

com manifestações clínico-analíticas semelhantes à DK e com biologia molecular ou serologia 

positivas para o coronavírus SARS-CoV-2, tem sido estabelecida uma possível associação entre 

a COVID-19 e um síndrome hiperinflamatório Kawasaki-like.13-16 Perspetiva-se, assim, uma 

crescente investigação científica quanto ao papel de agentes infeciosos, nomeadamente, o 

coronavírus SARS-CoV-2 na fisiopatologia da DK. 

No decorrer da evolução da DK são consideradas três fases clínicas: aguda (0-2ª semana), 

subaguda (3ª-4ª semana) e de convalescença (5ª-8ª semana).11  

Uma vez que não existe um teste específico de diagnóstico, este baseia-se em critérios 

clínicos, achados laboratoriais e ecocardiográficos, nenhum dos quais patognomónicos.2 A 

apresentação clínica na fase aguda define a classificação da DK em completa ou incompleta. 

De acordo com a AHA2, o diagnóstico de DK completa é estabelecido na presença de febre 

(habitualmente superior a 39oC) por um período igual ou superior a cinco dias, acompanhada de 

pelo menos quatro dos cinco critérios clínicos clássicos: (1) conjuntivite bulbar bilateral não 

exsudativa; (2) adenopatia cervical de diâmetro superior a 1,5 cm, geralmente unilateral; (3) 

exantema polimórfico, podendo ser maculopapular, eritema difuso ou eritema multiforme; (4) 

alterações labiais ou da mucosa orofaríngea, nomeadamente queilite, língua em framboesa ou 

eritema orofaríngeo; (5) alterações das extremidades, sobretudo eritema e edema palmo-                         

-plantares (fase aguda) com posterior evolução para descamação periungueal (fase subaguda).  

Na forma incompleta da DK, o quadro clínico não satisfaz na íntegra os critérios clássicos, 

no entanto, esta possui complicações idênticas à forma completa.17 O seu diagnóstico depende 

de um elevado índice de suspeição, pelo que a AHA2 propõe que este deva ser equacionado na 

presença de: (1) febre com duração igual ou superior a cinco dias e dois a três dos critérios 

clínicos principais; ou (2) febre de etiologia desconhecida por um período igual ou superior a 

sete dias, com investigação subsequente de acordo com o algoritmo diagnóstico proposto (Fig. 

1). O algoritmo proposto pela SHARE diferencia-se do algoritmo da AHA neste segundo ponto, 

considerando que é lícita a suspeição de DK para um cut-off de cinco dias. 
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Para além do quadro clínico clássico, as crianças com DK apresentam frequentemente 

irritabilidade e é comum a presença de sintomas respiratórios, gastrointestinais, genito-                              

-urinários e músculo-esqueléticos.2,11,18 Nas crianças sujeitas a imunização prévia com a vacina 

BCG, o local de administração da mesma poderá evidenciar eritema e enduração.2,18 

Na abordagem e seguimento da DK, a realização de eletrocardiograma (ECG) e 

ecocardiograma bidimensional (Eco2D), assim como a monitorização e avaliação de parâmetros 

laboratoriais (hemograma, velocidade sedimentação, proteína C-reativa e bioquímica) são 

fundamentais, em particular na forma incompleta, uma vez que influenciam o índice de 

suspeição, a orientação terapêutica e o prognóstico.19 

A existência de febre associada à deteção de dilatação coronária (2≤ Z-score <2.5) ou 

aneurisma arterial coronário (Z-score ≥ 2.5) no Eco2D permite assumir o diagnóstico de DK, 

mesmo estando presentes menos de quatro dos critérios clínicos clássicos.2,19 

O quadro inflamatório sistémico traduz-se laboratorialmente no aumento da proteína C-                   

-reativa (PCR) e velocidade de sedimentação eritrocitária (VSE), assim como de outros 

marcadores de fase aguda. Uma proporção substancial dos doentes apresenta 

concomitantemente leucocitose (sobretudo granulócitos), anemia normocítica normocrómica, 

hipoalbuminemia e aumento das enzimas hepáticas (alanina-aminotransferase – ALT, aspartato-

-aminotransferase – AST, gama-glutamiltransferase - GGT e bilirrubina).2,11,18 Salvaguarda-se que 

a VSE só deve ser valorizada previamente à administração de IgEv, uma vez que a IgEv influencia 

positivamente o seu valor. A fase subaguda da doença carateriza-se por trombocitose, sendo 

que a presença de trombocitopenia nas primeiras semanas de doença é um fator de mau 

prognóstico.2,18,19 

Perante o diagnóstico de DK, a avaliação cardíaca deve ser repetida, com uma periocidade 

determinada pelos achados ecocardiográficos. Na DK não complicada, esta deve ser programada 

para o intervalo entre uma a duas semanas e quatro a seis semanas após o tratamento. Pelo 

contrário, na DK com alterações arteriais coronárias, a avaliação cardíaca deve ser realizada pelo 

menos duas vezes por semana até as dimensões do lúmen arterial coronário estabilizarem.2,19  

A inespecificidade das manifestações clínicas torna imprescindível a exclusão de outras 

doenças com características idênticas, nomeadamente infeciosas (como a infeção por 

adenovírus, o sarampo, a escarlatina, o síndrome do choque tóxico), reações de 

hipersensibilidade a fármacos (como o síndrome de Stevens-Johnson na sua fase maculopapular) 

e outros síndromes inflamatórios sistémicos, com especial atenção para os que podem ter 

envolvimento coronário, como a artrite idiopática juvenil sistémica.2,9,11,19,20 

Atualmente, a abordagem terapêutica de primeira linha consiste na administração de uma 

dose única de 2 g/Kg de imunoglobulina endovenosa (IgEv) (eficaz até ao décimo dia de febre) 
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associada a uma dose de 30-50 mg/Kg/dia de ácido acetilsalicílico oral, que é posteriormente 

reduzida para 3-5 mg/Kg/dia, após 48 horas de apirexia e diminuição dos parâmetros 

inflamatórios.2,18,19,21 A suspensão da terapêutica com AAS depende da gravidade das lesões 

cardiovasculares encontradas no follow-up cardíaco subsequente.2,19 

Quando instituído precocemente, para além de resolver o quadro clínico, este esquema 

terapêutico reduz a ocorrência de complicações cardiovasculares, em particular AAC.2,11,19 Não 

obstante, cerca de 5-10% das crianças sujeitas ao tratamento inicial adequado desenvolvem 

AAC2,3. Para além disso, entre 10 a 20% dos doentes demonstram resistência à terapêutica de 

primeira linha e, consequentemente, possuem um maior risco de desenvolvimento das 

complicações supramencionadas.2,3,19,22  

Deste modo, emerge a importância da implementação de novas estratégias terapêuticas 

para além do tratamento de primeira linha estabelecido, em particular para grupos de risco. 

Estas estratégias poderão envolver a corticoterapia, os fármacos biotecnológicos anti-fator de 

necrose tumoral α (TNF-α), entre outros.2,19  

Apesar do papel dos corticoides na DK não ser consensual entre a comunidade científica, 

casuísticas japonesas7,23 indicam que a instituição de corticoides concomitante à administração 

da IgEv e AAS oral é benéfica em doentes de elevado risco, associando-se a uma menor 

probabilidade de desenvolvimento de AAC, assim como à diminuição do período febril e redução 

da inflamação sistémica. Porém, os algoritmos para categorização de risco não têm 

demonstrado resultados satisfatórios fora do Japão. 

Atualmente, as recomendações mais recentes da SHARE e AHA consideram lícito o início 

de um ciclo de corticoterapia aquando da administração IgEv e AAS em doentes com elevado 

risco de DK severa. De acordo com a SHARE, estão preconizados nesta categoria os doentes com 

idade inferior a 12 meses, score de Kobayashi igual ou superior a cinco pontos, apresentação 

clínica de choque ou linfohistiocitose hemofagocítica, ou achados imagiológicos iniciais 

compatíveis com aneurismas coronários ou periféricos.2,19 
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Apresentação dos casos clínicos 

 

A série de casos clínicos abrange nove doentes com idade inferior a 18 anos, de raça 

caucasiana, e na sua maioria do sexo masculino (8:1), cuja média de idade de diagnóstico de DK 

foi de 33,5 meses, tendo variado entre os 5 meses (caso 7) e os 114 meses (9 anos e meio; caso 

9) (Tabela I).    

De acordo com os critérios de classificação de DK da AHA2, apenas o caso 7 obteve o 

diagnóstico de DK incompleta, tendo os restantes casos cumprido um número suficiente de 

critérios clínicos clássicos que permitiram a sua classificação como DK completa (Tabela II). 

A mediana do número de dias de febre aquando da suspeita de DK foi de 6 dias, tendo sido 

no mínimo de 5 dias e no máximo de 12 dias. Entre os critérios clínicos clássicos, para além da 

febre, o exantema polimórfico foi o primeiro sinal a surgir na maioria, tendo sido a primeira 

manifestação em sete dos nove casos, e, no caso 3, foi concomitante ao aparecimento de 

conjuntivite bulbar não exsudativa bilateral. Nos casos 4 e 6, a adenopatia cervical foi o critério 

clínico com expressão mais precoce. Na fase aguda, o exantema polimórfico e as alterações dos 

lábios e orofaringe foram os dois critérios principais mais frequentes, tendo-se manifestado em 

todos os casos. (Tabela II) 

Para além dos sinais clínicos clássicos, em seis dos nove casos foi descrita irritabilidade, 

em três casos manifestações gastrointestinais, e em quatro casos sintomas respiratórios (Tabela 

III).  A maioria dos doentes apresentou recusa alimentar e sonolência/prostração. No caso 7, em 

dia 5 de doença, salienta-se quadro de choque-like com pontuação de 9 na escala de coma de 

Glasgow (ECoG), o que exigiu o seu internamento no serviço de cuidados intensivos pediátricos 

(SCIP) (Tabela III).   

Anteriormente à suspeita de DK, de acordo com o quadro clínico inicial, somente no caso 

9 não foi estabelecido outro diagnóstico prévio. Por sua vez, cinco doentes foram diagnosticados 

com otite média aguda (casos 1, 3, 4, 5 e 7), dois doentes com amigdalite aguda (casos 2 e 8), 

um doente com linfadenite cervical (caso 6), e um doente com bronquiolite aguda e 

meningoencefalite (caso 7).  Foram ainda considerados outros diagnósticos, nomeadamente, 

escarlatina (caso 1), pielonefrite aguda (casos 3 e 7) e infeção por adenovírus (caso 5) que, 

contudo, não foram confirmados. Todos os casos foram sujeitos a tratamento específico para a 

patologia diagnosticada.  

No que diz respeito à investigação analítica, os nove casos foram submetidos à avaliação 

de diversos parâmetros laboratoriais, entre os quais, hemograma, VSE, marcadores bioquímicos 

como PCR, ionograma, albumina, AST, ALT, bilirrubina total (BT) e análise do sedimento urinário. 

Constatou-se um aumento generalizado da PCR e VSE (exceto os casos 7 e 9, sem informação 
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relativa à VSE), e, na maioria, leucocitose (exceto os casos 4, 5 e 9), anemia (exceto o caso 8), e 

hipoalbuminemia (exceto os casos 6 e 8). Entre outras alterações analíticas evidenciadas  

encontram-se a trombocitose (casos 3, 5 e 8), trombocitopenia (caso 7), hiponatremia (casos 1 

e 2), hipernatremia (caso 7; muito provavelmente devido à fluidoterapia administrada no 

contexto de choque),  aumento da ALT (casos 1, 2, 4, 7 e 8) e AST (casos 4 e 8) e piúria estéril 

(casos 4 e 7) (Tabela IV). 

A avaliação cardíaca inicial (Eco2D e ECG) por suspeita de DK realizou-se com uma mediana 

de 6 dias, tendo sido efetuada no mínimo aos 5 dias de doença (casos 2 e 7) e no máximo aos 

12 dias de doença (caso 9). Entre os achados ecocardiográficos iniciais, realça-se a ectasia 

arterial coronária identificada nos casos 5, 6 e 9 (tabela V).  

Mediante o diagnóstico de DK, todos iniciaram terapêutica com 2 g/Kg de IgEv em dose 

única e ainda AAS, cuja posologia foi diversa entre os casos, tendo-se tratado na sua maioria de 

80-100 mg/Kg/dia per os (PO) até à melhoria dos sinais clínicos e laboratoriais de inflamação 

(Tabela VI). O tratamento inicial foi administrado com mediana de seis dias doença, destacando-

se os casos 5 e 9, com um início de tratamento tardio, após 12 e 11 dias de doença, 

respetivamente (Tabela VI). De salvaguardar que no caso 7, considerado DK incompleta, o início 

da terapêutica com AAS não coincidiu com a administração da IgEv, tendo ocorrido apenas dois 

dias depois. No caso 9, ao sétimo dia de internamento (dia 17 de doença), em virtude da 

persistência de ectasia da artéria coronária descendente anterior (ACDA), foi adicionado ao 

esquema terapêutico o clopidogrel (0,5 mg/kg/dia PO), ficando assim em regime de dupla anti-

agregação plaquetária.  

Quanto à evolução intra-hospitalar, todos os casos apresentaram defervescência nas 24 

horas após a administração da IgEv e mantiveram-se em apirexia desde então, com melhoria 

gradual da sintomatologia e sinais clínicos ao exame objetivo (Tabela VI). A descamação palmo-

-plantar, típica da fase subaguda da DK, manifestou-se nos casos 3 e 7, aos dias 9 e 14 de doença, 

respetivamente. Cinco casos foram sujeitos a reavaliação cardíaca intra-hospitalar, destacando-

se os casos 5, 7 e 9, por persistência ou progressão de complicações arteriais coronárias 

comparativamente com a avaliação cardíaca inicial (Tabela V). No caso 5 foi encontrado um 

aneurisma sacular da ACDA com maior diâmetro de 4.5-5 mm x 8 mm (Z-score +10), enquanto 

no caso 7 foi detetada ectasia do tronco comum (TC) com maior diâmetro de 2.8 mm (Z-score 

+2.8) e da ACDA com maior diâmetro de 2 mm (Z-score +2.4). De sublinhar ainda a resolução 

total da ectasia do TC e derrame pericárdico que tinham sido detetados no ecocardiograma 

inicial do caso 6. 
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À data de alta do internamento foi prescrita terapêutica para ambulatório com AAS oral 

aos nove casos, sendo que nos casos 5 e 9 foi também prescrito clopidogrel oral. Todos os casos 

foram orientados para a consulta externa de cardiologia pediátrica (Tabela VII).  

O seguimento em consulta externa contemplou, para além da avaliação clínica habitual, a 

monitorização laboratorial e avaliação cardíaca a curto e longo prazo através da realização de 

Eco2D e ECG (Tabela VII). Na avaliação pós-internamento destacaram-se os casos 5, 7 e 9 pelas 

complicações cardiovasculares associadas.  

No caso 5, a avaliação cardíaca realizada cinco semanas após a administração da IgEv 

revelou aumento das dimensões do aneurisma sacular da ACDA (maior diâmetro de 5 mm x 10 

mm, Z-score +10), com posterior regressão nos meses subsequentes e normalização das 

dimensões arteriais coronárias oito meses após o início do tratamento. À data da última 

consulta, dois anos e três meses após a instituição da IgEv, a avaliação cardíaca foi normal; 

contudo, o doente mantinha-se ainda sob esquema de dupla anti-agregação plaquetária, que 

suspendeu nessa data, mantendo o AAS.  

O seguimento a curto prazo do caso 9 revelou persistência da ectasia da ACDA (maior 

diâmetro de 4.3-5 mm), duas semanas após o tratamento com IgEv. Esta alteração manteve-se 

até à última consulta realizada, sete meses após o tratamento inicial, embora com ligeira 

diminuição das dimensões da ACDA (maior diâmetro de 3.3-3.5 mm), pelo que a terapêutica 

permaneceu inalterada. 

No caso 7, cerca de 18 dias após a terapêutica com IgEv constatou-se ectasia ligeira a 

moderada de ambas as artérias coronárias: artéria coronária direita (ACD) com maior diâmetro 

de 3 mm (Z-score +4.8), TC com maior diâmetro de 3.5 mm (Z-score +5.7) e ACDA com maior 

diâmetro de 3 mm (Z-score +5.7). Embora assintomático, os achados ecocardiográficos 

justificaram o reinternamento hospitalar, tendo sido iniciada corticoterapia, com bólus de 30 

mg/Kg/dia de metilprednisolona endovenosa durante três dias, seguida de prednisolona oral 2 

mg/Kg/dia. Foi também associado clopidogrel oral (0,9 mg/Kg/dia) à terapêutica de anti-

agregação plaquetária prévia (4-5 mg/Kg/dia PO de AAS). O lactente manteve-se clinicamente 

estável, apirético, sem intercorrências. A reavaliação cardíaca intra-hospitalar revelou 

diminuição do diâmetro de ambas as artérias coronárias, tendo tido alta sete dias após a 

admissão, medicado com AAS e clopidogrel, assim como com prednisolona oral, em esquema 

de desmame progressivo, até à suspensão (5 semanas). O follow-up cardíaco (semanal e, 

posteriormente, mensal) demonstrou diminuição progressiva das dimensões das artérias 

coronárias, verificando-se normalização das suas dimensões quatro meses e meio após o início 

da terapêutica com corticoides.  
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Discussão 
 

A suscetibilidade genética para a doença de Kawasaki é variável consoante as populações, 

o que contribui para as diferenças verificadas na incidência e evolução clínica da doença. 

Polimorfismos em genes relacionados com a resposta inflamatória, nomeadamente, caspase-3 

(CASP3),  inositol 1,4,5-trifosfato 3-cinase C (ITPKC), recetor Fcγ IIIb (FCGR3B), e genes da cascata 

de sinalização do fator de transformação do crescimento β (TGF-β) têm sido, inclusive, 

associados às diferenças na resposta à terapêutica e formação de lesões arteriais coronárias.2,3,18  

Por conseguinte, a identificação sistematizada de doentes com elevado risco de 

complicações coronárias e nos quais deve ser considerada terapêutica adjuvante é um processo 

complexo, sendo inúmeros os estudos realizados neste âmbito nas últimas décadas.  

Apesar de todos os doentes da presente série terem sido sensíveis à IgEv, inclusive os 

quatro casos que evidenciaram atingimento coronário, a resistência à terapêutica com IgEv é 

um dos fatores de risco de complicações coronárias mais amplamente reconhecidos. Este fator 

motivou a criação de vários algoritmos de risco.2,3,24,25 

O algoritmo Harada26, formulado em 1991 no Japão, engloba sete parâmetros: idade, sexo, 

contagem leucocitária e plaquetária, hematócrito, PCR e albumina sérica (Tabela VIII). Este 

algoritmo foi desenvolvido com o objetivo de selecionar os doentes que beneficiariam da 

instituição de IgEv, atendendo ao eventual risco de AAC. Contudo, em virtude da universalização 

do tratamento com IgEv, começou posteriormente a ser visto com outra finalidade. Quando 

aplicado por Tewelde et al.27 numa população multirracial norte-americana, demonstrou 

elevada sensibilidade (90%) mas baixa especificidade (51%) na seleção de doentes com risco 

aumentado para a formação de AAC, à semelhança dos achados encontrados por Son et al.28. 

Pelo contrário, demais estudos retrospetivos realizados na Turquia29, Irão30 e Coreia do Sul31 

evidenciaram elevada especificidade mas sensibilidade baixa a moderada do score para esta 

finalidade. Na presente série de casos clínicos, o algoritmo foi calculado em oito casos (Tabela 

IX), sendo que no caso 3 a ausência de dados referentes ao hematócrito impossibilitou o seu 

cálculo. À exceção da contagem plaquetária (< 350x109/L) e da idade de diagnóstico (≤ 12 

meses), os restantes parâmetros foram cumpridos pela maioria dos casos, tendo assim 

categorizado todos como casos de elevado risco (Tabela IX). Entre estes, quatro apresentaram 

envolvimento arterial coronário, destacando-se o caso 5, com um aneurisma gigante da ACDA e 

o caso 7, com ectasia ligeira da ACD e ectasia moderada do TC e ACDA, ambos após a instituição 

da terapêutica com IgEv. O score Harada categorizou, assim, adequadamente no grupo de 

elevado risco as crianças que apresentaram complicações coronárias, porém, não foi capaz de 

agrupar os casos sem alterações arteriais coronárias na categoria de baixo risco. Assim sendo, a 
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sua aplicação na prática clínica motivaria a consideração de terapêutica adjuvante em todos os 

casos, inclusive, nas crianças que não demonstraram atingimento coronário posteriormente, 

podendo-se traduzir na adoção de medidas terapêuticas desnecessárias. 

Dentre os algoritmos desenvolvidos mais recentemente e utilizados na prática clínica 

japonesa encontram-se o de Kobayashi, Egami e Sano, formulados também a partir de dados 

demográficos, clínicos e laboratoriais que demonstraram associar-se à refratariedade à IgEv em 

amostras populacionais japonesas.  

O algoritmo Kobayashi32, elaborado em 2006, engloba sete parâmetros: idade, número de 

dias de doença, percentagem de neutrófilos, contagem plaquetária, PCR, AST e sódio sérico 

(Tabela VIII). Este algoritmo evidenciou sensibilidade de 86% e especificidade de 68% na 

identificação de crianças com elevado risco de resistência ao tratamento com IgEv, tendo sido 

validado para a população japonesa. Todavia, quando aplicado fora do Japão, este não possuiu 

poder discriminatório suficiente para diferenciar as crianças com DK consoante o risco de 

refratariedade ao tratamento convencional e de complicações arteriais coronárias.29-31,33-39 A 

utilização de outros cut-offs para a pontuação de elevado risco foi equacionada por Berdej-

Szczot et al.40, contudo, nenhum dos novos cut-offs demonstrou resultados satisfatórios. Na 

presente série, o score foi aplicado em oito casos (Tabela IX), sendo a PCR ≥ 10 mg/dL o 

parâmetro mais prevalente, estando presente em cinco dos oito casos. Por sua vez, somente o 

caso 2, em função da neutrofilia e hiponatremia apresentadas, foi descrito como condição de 

elevado risco. Contudo, no decurso da doença, este não apresentou quaisquer alterações 

arteriais coronárias, ao invés dos casos 5, 6 e 7 que, apesar de considerados de baixo risco pelo 

score, demonstraram afeção das artérias coronárias. Assim sendo, indo de encontro ao estudo 

de Sleeper et al.41, o score não categorizou adequadamente os casos com elevado risco e que 

poderiam beneficiar de uma abordagem terapêutica alternativa ao tratamento convencional, 

pelo que a sua utilização como ferramenta de decisão para a instituição de terapêutica não seria 

fiável, tal como reportam Davies et al.25. 

O algoritmo criado por Egami et al.42 no ano de 2006 contempla as seguintes variáveis: 

idade, número de dias de doença, contagem plaquetária, PCR e ALT (Tabela VIII). Este obteve 

78% e 76% de sensibilidade e especificidade, respetivamente, na identificação de doentes com 

DK refratária à terapêutica com IgEv, assim como uma sensibilidade de 61% e especificidade de 

81% na predição de complicações arteriais coronárias. Estudos subsequentes efetuados em 

populações maioritariamente não japonesas, nomeadamente em Espanha38,43, França39, Itália33, 

América do Norte41 e outros países Asiáticos29-31,34,35,37 evidenciaram que, apesar de apresentar 

moderada a elevada especificidade, o score não possui sensibilidade suficiente para ser utilizado 

como ferramenta preditora de risco nestas populações. Quando aplicado em oito dos nove casos 
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da presente série (Tabela IX), a concentração sérica da PCR ≥ 8 mg/dL foi o parâmetro do score 

com maior prevalência, tendo-se verificado em cinco dos oitos casos. Por sua vez, face à faixa 

etária (cinco meses) e trombocitopenia apresentadas, o caso 7 foi categorizado pelo score como 

de elevado risco, estando em conformidade com a evolução clínica verificada - DK complicada 

após resposta à IgEv, com necessidade de corticoterapia e dupla anti-agregação plaquetária. 

Contudo, à semelhança do score Kobayashi, os casos 5 e 6 foram classificados como casos de 

baixo risco quando, na prática, apesar de sensíveis à terapêutica com IgEv, apresentaram 

atingimento arterial coronário, destacando-se, mais uma vez, o caso 5 pela formação de 

aneurisma gigante da ACDA. Assim sendo, apesar do algoritmo discriminar na categoria de baixo 

risco todos os casos sem alterações cardiovasculares, este não contemplou na condição de 

elevado risco todos os casos com DK complicada, pelo que a sua aplicação prática traduzir-se-ia 

na instituição da terapêutica standard em doentes nos quais seria lícita a adoção de atitudes 

terapêuticas adicionais.  

Em 2007 foi construído o algoritmo Sano44 que, à semelhança dos scores anteriores, 

quando aplicado na população japonesa, apresentou sensibilidade e especificidade elevadas na 

estratificação do risco de resistência à terapêutica convencional, 77% e 86%, respetivamente. 

Comparativamente com o score Kobayashi e Egami, este demonstrou ser o mais eficaz em 

doentes com DK incompleta, segundo o estudo de Kanamitsu et al.45. Porém, a sua aplicabilidade 

em amostras populacionais não japonesas demonstrou resultados pouco satisfatórios devido à 

sua baixa sensibilidade, tanto na predição de refratariedade à IgEv como na estratificação do 

risco de complicações cardiovasculares.28,30,35,37-39,41 Entre os parâmetros do score Sano, para 

além da PCR, os restantes referem-se a parâmetros como a bilirrubina total e AST. Uma vez que 

a BT não foi requisitada rotineiramente em todos os casos da presente série, só foi possível 

aplicar o algoritmo a cinco casos, tendo sido todos eles classificados como casos de baixo risco, 

sendo a PCR ≥ 7 mg/dL o único parâmetro presente em três casos (Tabela IX). Entre estes 

encontram-se os casos 5 e 7, cujo curso clínico, tal como referido previamente, revelou 

alterações cardiovasculares. Deste modo, a aplicação do algoritmo não permitiria a seleção 

adequada dos casos de elevado risco e protelaria a administração de terapêutica adjuvante em 

doentes que poderiam beneficiar da mesma.  

Os três algoritmos anteriores não foram aplicados ao caso 9 devido à ausência de dados 

analíticos relativos às enzimas hepáticas aquando da suspeita de DK. 

Em virtude das performances ineficazes dos algoritmos japoneses, outros scores 

baseados em amostras populacionais não japonesas foram surgindo, entre eles o algoritmo 

Formosa, construído por Lin et. al46 a partir de três variáveis que revelaram associação com 

refratariedade à IgEv numa amostra populacional de Taiwan: concentração sérica de albumina 
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< 3,5 g/dL (1 ponto), percentagem neutrófilos ≥ 60% (2 pontos) e adenopatia cervical (1 ponto); 

considerando um caso de elevado risco se pontuação ≥ 3. A sensibilidade e especificidade deste 

score foram, respetivamente, 90,9% e 81,3% para a deteção do risco de resistência à terapêutica 

com IgEv. Contudo, o estudo retrospetivo realizado por Fabi et al.33 numa população italiana 

demonstrou moderada sensibilidade (70-72%) e baixa especificidade (cerca de 45%) na previsão 

de resistência ao tratamento de primeira linha e de complicações cardiovasculares. Do mesmo 

modo, quando aplicado numa amostra populacional chinesa revelou uma performance pouco 

satisfatória para a predição de risco de refratariedade à terapêutica (sensibilidade de 43% e 

especificidade de 47%).34 Considera-se a necessidade da realização de mais estudos para 

compreender melhor a fiabilidade deste algoritmo.  

Para além da resistência ao tratamento com IgEv, existem outros fatores de risco 

independentes para a formação de lesões coronárias, sendo que estes se sobrepõem 

frequentemente com os fatores associados à resistência à IgEv e que já se encontram 

englobados nos scores de risco prévios.  

Entre os fatores de risco estabelecidos para a formação de AAC encontram-se fatores 

demográficos como o sexo masculino24 e os extremos de idade (igual ou inferior a 12 meses38,47 

ou superior a 5 anos).28,48  

Por sua vez, na presente série de casos, entre os quatro casos que evidenciaram 

atingimento arterial coronário (casos 5, 6, 7 e 9), todos são do sexo masculino, o que os coloca 

preliminarmente em maior risco de complicações coronárias. Considerando o contexto 

epidemiológico, uma vez que apenas o caso 2 é do sexo feminino, a conjugação deste fator com 

outros parâmetros preditores seria crucial para uma seleção mais criteriosa dos casos de 

elevado risco. Entre os algoritmos principais, o sexo masculino é contemplado apenas no 

algoritmo Harada. 

À data do diagnóstico, a idade igual ou inferior a 12 meses verificou-se nos casos 3 e 7 com 

10,5 e 5 meses de idade, respetivamente, associando-se assim a uma maior predisposição para 

o desenvolvimento de DK complicada, tal como o caso 9, que com 9 anos e meio de idade 

também se enquadra numa faixa etária de maior risco. Efetivamente, o caso 7 apresentou 

ectasia ligeira da ACD e ectasia moderada do TC e ACDA, enquanto o caso 9 evidenciou ectasia 

da ACDA. Ao invés, o caso 3 (de 10,5 meses) não apresentou quaisquer alterações 

cardiovasculares.  A combinação da idade de diagnóstico com outros fatores preditivos seria, 

pois, essencial para uma categorização de risco mais fiável. Nos principais scores de risco, a idade 

de diagnóstico encontra-se contemplada, porém, os cut-offs diferem, sendo que nos algoritmos 

Kobayashi e Harada o cut-off é igual ou inferior a 12 meses enquanto no algoritmo Egami é 

inferior a 6 meses. 
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Para além de particularidades demográficas, um vasto espetro de características clínico-

analíticas está descrito na literatura como associado às complicações cardiovasculares da DK.  

Apesar dos outcomes cardiovasculares da DK incompleta não estarem ainda totalmente 

esclarecidos, estudos indicam que este fenótipo se associa a um maior risco de AAC.3,49 A meta-

análise realizada por Ha et al.49 concluiu que crianças com fenótipo de DK incompleta, em 

particular nos extremos de idade, se associam a um maior risco para formação de AAC. O caso 

7 exemplifica assim tal pressuposto, DK incompleta num lactente de 5 meses, onde apesar do 

diagnóstico e terapêutica com IgEv atempados (dia 5 de doença), a evolução clínica demonstrou 

lesão de ambas as artérias coronárias, tendo sido sujeito a terapêutica com glucocorticoides na 

fase subaguda da doença.  

Casuísticas indicam que a duração total do período febril (antes e após a administração de 

IgEv) se associa fortemente à formação de anomalias arteriais coronárias, tendo sido reportado 

que se superior a oito dias, a administração de terapêutica adicional à IgEv deverá ser 

equacionada.38,50-52 Entre os nove casos apresentados, a duração do período febril revelou-se 

heterogénea, sendo superior a oito dias em dois dos quatro casos cuja avaliação cardíaca 

demonstrou alterações arteriais coronárias, os casos 5 e 9, com doze e dez dias de duração do 

período febril. Por sua vez, enquanto o caso 9 evidenciou persistência da ectasia da ACDA 

detetada na avaliação cardíaca inicial, no caso 5, para além da ectasia inicial da ACDA, foi 

detetado posteriormente um aneurisma gigante da ACDA. As complicações coronárias destes 

dois casos correlacionam-se, possivelmente, com o diagnóstico e tratamento tardios, refletidos 

pelo período febril prolongado, corroborando assim a literatura existente que advoga tais 

fatores como preponderantes para a formação de lesões coronárias.24,37,48 Mediante este 

cenário, teria sido lícito ponderar a instituição de terapêutica adjuvante à convencional nos dois 

casos. 

Segundo um estudo retrospetivo53 com 100 crianças, o aparecimento precoce (nos 

primeiros dois dias de doença) de qualquer um dos cinco sinais clínicos clássicos para além da 

febre, reflete a gravidade da inflamação multissistémica, fornecendo pistas para o outcome 

terapêutico e possíveis complicações. A adição deste parâmetro ao algoritmo de Kobayashi 

aumentou, inclusive, o seu poder discriminatório para o risco de resistência à IgEv. Na presente 

série, apenas os casos 6 e 8 não apresentaram precocemente um dos cinco sinais clínicos, tendo 

manifestado, respetivamente, adenopatias cervicais bilaterais e exantema maculopapular 

apenas ao terceiro dia de doença. Assim, a utilização deste parâmetro por si só, apesar de 

englobar os casos 5, 7 e 9 na população de elevado risco, contemplaria também nesta categoria 

a maioria dos casos sem complicações e iria excluir o caso 6, que demonstrou na realidade 

ectasia do TC. 
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O comportamento hemodinâmico poderá também relacionar-se com as complicações 

coronárias. Efetivamente, alguns estudos3 reportam que crianças com DK com quadro clínico de 

instabilidade hemodinâmica possuem um maior risco de resistência à terapêutica com IgEv e de 

desenvolvimento lesões arteriais coronárias.  O caso 7 da presente série ilustra tal hipótese, uma 

vez que apresentou um quadro clínico de choque-like que, apesar de sensível à IgEv, se associou 

a lesões da ACD e da artéria coronária esquerda (ACE), tendo sido sujeito posteriormente a 

corticoterapia.  

A presença de infeção concomitante em crianças com DK é comum, tal como refletido pela 

presente série de casos onde, à exceção do caso 9, esteve presente em todos. Através de um 

estudo retrospetivo numa população canadiana, elaborado com o objetivo de clarificar a relação 

entre a patologia infeciosa e a formação de lesões coronárias, Dionne et al.54 concluíram que 

crianças com DK e infeção concomitante se associam a um maior risco de resistência à 

terapêutica, porém, não possuem um risco aumentado de complicações cardiovasculares. Por 

sua vez, quando na presença de infeção concomitante, o conceito de resistência à IgEv deve ser 

abordado cuidadosamente, uma vez que a persistência de febre e restantes marcadores 

inflamatórios poderá não implicar refratariedade à IgEv, estando relacionada apenas com a 

resposta inflamatória à infeção. 

A inflamação sistémica associada à fase aguda da DK traduz-se universalmente por 

alterações analíticas, sugerindo-se que a magnitude de tais alterações se relaciona com a 

extensão da doença. A leucocitose29,48, anemia29,38,48, hipoalbuminemia24, aumento da PCR48 e 

VSE24 são, efetivamente, alguns dos parâmetros descritos na literatura como fatores preditivos 

DK complicada e, figuram, inclusive, nos scores previamente mencionados.55,56 De salientar que 

em três dos scores de risco, a trombocitopenia é uma das variáveis consideradas. Contudo, 

diversas casuísticas36,37,40,51,55 recentes sugerem que a trombocitose (típica da fase subaguda da 

DK), quando presente na admissão, poderá ser um fator preditivo de lesões arteriais coronárias, 

refletindo um maior período de inflamação em associação com um maior estímulo da produção 

de trombopoietina.  

Apesar dos diversos marcadores laboratoriais descritos, ainda não foi encontrado nenhum 

marcador analítico que, por si só, seja suficientemente específico e sensível para predizer o risco 

de complicações cardiovasculares, optando-se, assim, pela sua conjugação. 

Demais biomarcadores, ainda não incorporados nos algoritmos principais, têm ganho 

relevo no panorama da abordagem da DK, perspetivando-se a sua inclusão em futuras 

ferramentas de previsão de risco.  

Algumas casuísticas indicam que as razões neutrófilos/linfócitos37 (NLR) e 

plaquetas/linfócitos (PLR) são marcadores preditivos independentes de resistência à terapêutica 
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com IgEv, sendo a sua associação mais eficaz do que se consideradas separadamente57, com 

prestação comparável aos algoritmos Kobayashi, Egami e Sano (para valores de NLR ≥ 3.83 e 

PLR ≥ 150).58 Demir et al.59 reportaram, inclusive, que para um cut-off de NLR > 1.32, o número 

de casos com atingimento arterial coronário é significativamente maior, sugerindo que tal cut-           

-off poderá ser utilizado na predição de complicações coronárias. Na presente série de nove 

casos, todos apresentaram NLR superior a 1.32 e cinco casos (2, 4, 6, 8 e 9) apresentaram NLR 

superior a 3.83. A PLR foi superior a 150 nos casos 2, 4, 5, 8 e 9. Ademais, quando analisados em 

simultâneo, apenas os casos 2, 4, 8 e 9 obtiveram simultaneamente um valor de PLR superior a 

150 e de NLR superior a 3.83, excluindo os restantes (Tabela X). Deste modo, a utilização de tais 

razões com os cut-offs referidos, isoladamente ou em combinação, não permitiria uma distinção 

precisa dos casos com elevado risco de lesões coronárias, excluindo, inclusive, alguns dos 

mesmos. Face à facilidade de obtenção de ambas as razões através do hemograma, surge a 

oportunidade para a sua implementação em futuros estudos e maior compreensão da sua 

utilidade.  

O aumento da concentração sérica de péptido natriurético B (BNP) e da porção N-terminal 

do péptido natriurético B (NT-proBNP) está demonstrado em crianças com DK, perspetivando-

se que, particularmente o NT-proBNP (devido às caraterísticas do seu metabolismo), possa ter 

utilidade prognóstica quanto à refratariedade à IgEv e formação de lesões arteriais coronárias.60-

65 Estudos reportam que valores da concentração sérica inicial de NT-proBNP com cut-off entre 

515-1300 pg/mL predizem complicações arteriais coronárias com relativa especificidade (61-

85%) e sensibilidade (78-95%).60,64,65 

De acordo com o estudo analítico inicial dos nove casos, o valor da concentração sérica de 

NT-proBNP foi requisitado apenas nos casos 3, 4 e 7, refletindo assim a sua rara incorporação 

no estudo analítico rotineiro em doentes com suspeita de DK. Por conseguinte, nos doentes em 

que foi requisitado, observou-se um aumento significativo nos casos 4 e 7. No caso 4, com NT-

proBNP = 6461 pg/mL, a avaliação cardíaca inicial evidenciou regurgitação mitral e função 

ventricular esquerda borderline porém, não apresentou subsequentemente alterações 

coronárias. Ora o caso 7, com NT-proBNP = 3526 pg/mL, após o tratamento com IgEv 

desenvolveu lesões em ambas as artérias coronárias, pelo que a utilização deste marcador iria 

estratificá-lo em concordância com a sua evolução clínica, como um caso de elevado risco, 

permitindo de antemão a administração de terapêutica adjuvante.  

De salvaguardar que a concentração sérica de NT-proBNP é de difícil interpretação graças 

à sua variação consoante a idade, pelo que a implementação futura de diferentes cut-offs de 

acordo com a faixa etária será crucial. A utilização deste parâmetro é promissora, porém, a sua 
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requisição rotineira na abordagem inicial da DK e inclusão em estudos mais abrangentes são 

imprescindíveis para clarificar o seu papel. 

A inflamação severa inerente à DK reflete a resposta inflamatória mediada por um amplo 

espectro de citocinas pró e anti-inflamatórias, cujas concentrações são particularmente 

elevadas em doentes com DK complicada. Efetivamente, inúmeras citocinas, nomeadamente a  

interleucina(IL)-6, têm sido alvo de estudos para uma maior compreensão da sua utilidade na 

categorização de doentes com risco aumentado de complicações cardiovasculares, contudo, os 

resultados são ainda controversos.3,66-70  

Okuma et al71 sugerem que o doseamento da tenascina C (TN-C), glicoproteína da matriz 

extracelular interveniente no remodeling tecidular com sobrexpressão em processos 

patológicos, poderá ser útil na estratificação de risco da DK, à semelhança de outras patologias 

cardiovasculares como a síndrome aórtica, enfarte agudo do miocárdio e cardiomiopatia 

dilatada, onde esta glicoproteína é considerada um marcador de atividade inflamatória e 

indicador prognóstico.  

Na presente série, tal como seria expectável, os exames complementares de diagnóstico 

realizados não englobaram a quantificação dos parâmetros prévios.  

Apesar de achados imagiológicos não estarem contemplados nos principais scores de risco, 

o eco2D é um instrumento crucial no diagnóstico e seguimento da DK. Um estudo de coorte 

numa amostra norte-americana72 revelou que a presença de alterações cardiovasculares no 

eco2D inicial está associada a refratariedade à terapêutica com IgEv, assim como à formação de 

lesões arteriais coronárias nas primeiras seis semanas de doença.   

Segundo Son et al.28, o achado precoce de um Z-score máximo ≥ 2.0 da ACDA e/ou do 

segmento proximal da ACD está altamente associado à presença de AAC após quatro a oito 

semanas do início da doença, com uma sensibilidade de 80% e especificidade de 74%. Na 

presente série, todos os casos realizaram avaliação cardíaca inicial, porém, os Z-score máximos 

das respetivas artérias coronárias foram disponibilizados apenas em dois casos: caso 4, com ACE 

com maior diâmetro de 3mm e Z-score = + 1.8; caso 6, com ectasia do TC com maior diâmetro 

de 2.4mm e Z-score = + 2.7. Por sua vez, em avaliações cardíacas subsequentes, o caso 4 não 

apresentou complicações cardiovasculares e o caso 6, após ter apresentado inicialmente um Z-

score do TC superior a 2.5, revelou remissão e resolução intra-hospitalar da ectasia do TC, assim 

como ausência de achados ecocardiográficos relevantes aquando do follow-up cardíaco, a curto 

e longo prazo, em ambulatório. 

Acresce ainda que estudos recentes têm demonstrado que AAC com dimensões com Z-

score máximo ≥ 10 ou maior diâmetro ≥ 8 mm possuem uma maior associação com a ocorrência 

de complicações com elevado potencial isquémico.6 Apesar de nenhum dos casos da presente 
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série ter apresentado AAC gigantes no eco2D inaugural,  destaca-se o caso 5 com a formação 

aneurisma sacular gigante da ACDA na fase subaguda da doença, com diâmetro máximo de 5 

mm x 10 mm e Z-score = +10. Cerca de oito meses após o diagnóstico de DK, em consulta de 

follow-up, demonstrou remissão do aneurisma, com arteriais coronárias de dimensões normais, 

assim como ausência de história ou achados ecocardiográficos de eventos isquémicos major. 

Todavia, em virtude do risco cardiovascular inerente, após um ano e sete meses o doente 

continuava sob dupla anti-agregação plaquetária e, ao fim de dois anos e três meses suspendeu 

o clopidogrel, mantendo o AAS. De acordo com as recomendações da AHA2, o doente deverá 

continuar a ser acompanhado em consulta externa de cardiologia pediátrica com uma 

periocidade de, pelo menos, dois em dois anos. 

Para além das dimensões das artérias coronárias, casuísticas realizadas na população 

europeia referem que achados como o derrame pericárdico36, hiperecogenicidade perivascular 

arterial coronária, dilatação coronária transitória e regurgitação mitral no eco2D inicial refletem 

um maior risco de evolução para DK complicada.48,72 A sua implementação em futuros scores de 

risco poderá ser assim útil, em particular em doentes cujo valor de Z-score das artérias 

coronárias é normal.  Na presente série, todos os casos que evidenciaram atingimento arterial 

coronário (casos 5, 6, 7 e 9) apresentaram alterações ecocardiográficas iniciais; casos como o 2 

e 4, apesar de não terem desenvolvido lesões arteriais coronárias, evidenciaram regurgitação 

mitral (ambos) e função borderline do VE (caso 4) no Eco2D inicial. Assim sendo, seria adequada 

a conjugação das alterações ecocardiográficas com outros parâmetros preditivos para uma 

categorização mais criteriosa dos casos de elevado risco.  
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Conclusão 

 

A refratariedade à IgEv é o fator de risco mais amplamente estabelecido para o 

desenvolvimento de complicações coronárias. Contudo, existem outras variáveis a contribuir 

para a progressão clínica da doença, tal como reflete a presente série de casos, onde apesar da 

inexistência de casos resistentes à terapêutica com IgEv, foram quatro os que apresentaram 

atingimento arterial coronário.  

São várias as associações estabelecidas entre fatores demográficos, clínicos, analíticos e 

imagiológicos iniciais de doentes com DK e a formação de lesões arteriais coronárias e que não 

se encontram preconizadas nos scores japoneses pré-existentes.  

À semelhança dos dados descritos na literatura, a aplicação dos quatros principais 

algoritmos de risco na presente série de casos não permitiu a estratificação adequada dos casos 

consoante o risco de DK complicada. A utilização clínica dos scores Kobayashi, Egami e Sano iria 

subestimar casos que poderiam beneficiar de corticoterapia concomitante à IgEv. Ao invés, a 

inclusão do score Harada na prática clínica poder-se-ia traduzir na instituição de terapêutica 

adjuvante a doentes sem gravidade clínica justificável.  

Efetivamente, as discrepâncias encontradas na elegibilidade dos algoritmos refletem as 

diferenças regionais, raciais e étnicas. 

Deste modo, é premente a reformulação e/ou criação de novos algoritmos aplicáveis a 

crianças não japonesas, conjugando novos parâmetros com os previamente conhecidos.  

Ademais, uma maior compreensão da cascata inflamatória poderá ser útil, não só para o 

desenvolvimento de novos alvos terapêuticos, como também para a futura implementação de 

marcadores imunológicos nos algoritmos de risco.  

Para maximizar a eficácia dos algoritmos de risco, será importante a inclusão futura de 

biomarcadores específicos, considerando as características individuais de cada raça e/ou etnia.  

A investigação científica neste âmbito permitirá, assim, a minimização da proporção de 

crianças com DK complicada.  
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Anexos 

 

Tabela I - Dados demográficos  

 

 

  Caso Clínico Sexo 
Ano de 

diagnóstico 

Idade de 
diagnóstico 

(meses) 

1 Masculino 2011 29 

2 Feminino 2011 31 

3 Masculino 2013 10,5 

4 Masculino 2014 26 

5 Masculino 2017 15,5 

6 Masculino 2018 23,5 

7 Masculino 2019 5 

8 Masculino 2019 47 

9 Masculino 2019 114 
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Tabela II – Critérios clínicos clássicos e classificação da doença de Kawasaki 
 

 

DK, Doença de Kawasaki; -, Ausente; +, Presente. 

  

Caso Clínico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Febre 
(dias) 

6 5 8 5 12 6 5 5 10 

Critérios Clássicos          

 Conjuntivite + + + + + + - + + 

 Adenopatia 
cervical 

- + + + + + - + + 

 Exantema + + + + + + + + + 

 
Alterações 
lábios ou 

orofaringe 
+ + + + + + + + + 

 Alterações 
extremidades 

+ + + - + - + + + 

Classificação 
DK 

Completa Completa Completa Completa Completa Completa Incompleta Completa Completa 
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 Tabela III – Outras manifestações clínicas 

 

 
BCG, vacina BCG (Bacilo Calmette-Guérin); N/D, Não disponível; ST, sintomas; -, Ausente; +, Presente. 
(1) Em dia 5 de doença, pontuação de 9 na escala de coma de Glasgow. 
  

Caso clínico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Irritabilidade + + + + N/D + + N/D N/D 

Eritema na 
cicatriz BCG 

N/D N/D N/D - N/D N/D N/D N/D N/D 

ST 
Gastrointestinais 

(dor abdominal, 
vómitos, diarreia) 

+ - - + - - + - - 

ST 
Respiratórios  

(rinorreia, espirros, 
tosse) 

- - + + + - + - - 

Sintomas Gerais 
(recusa alimentar, 

prostração, 
sonolência) 

+ + - + + + +(1) - - 

Outros Otalgia - - Otalgia - - - Odinofagia 
Cefaleias e 
cervicalgia 
posterior 
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Tabela IV – Estudo analítico intra-hospitalar aquando da suspeita de doença de Kawasaki  

Caso Clínico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Hemograma          

 Hgb 

(g/dL) 
9,9 10,2 10,2 10 10,4 9,7 8,9 12,1 9,9 

 
Htc 
(%) 

29,2 31,6 N/D 31,6 32,6 28,8 26,4 34 29 

 Leucócitos 
(x109/L) 

15,32 19,11 20,09 13,55 13,92 14,95 20,5 18,46 6,85 

 Neutrófilos 
(x109/L) 

10,52 15,86 10,17 10,7 7,30 9,42 11,54 14,92 5,12 

 Neutrófilos 
(%) 

68,7 83 50,6 79,2 52,5 63 56,3 80,8 74,7 

 Linfócitos 
(x109/L) 

3,56 1,97 5,73 1,60 4,80 3,57 7,36 2,66 1,19 

 Plaquetas 
(x109/L) 

323 400 693 458 774 452 114 559 337 

Ionograma          

 Na+ 
(mmol/L) 

131 129 137 137 139 138 151 136 140 

Bioquímica          

 PCR 

(mg/dL) 
18,70 16,34 5,35 18,49 5,18 6,57 12,80 14,26 15,92 

 VSE 

(mm/h) 
93 83 65 76 86 96 N/D 81 N/D 

 ALT 

(U/L) 
140 137 14 217 42 8 57 154 N/D 

 AST 

(U/L) 
27 31 22 73 31 23 39 57 N/D 

 
Bilirrubina 

Total 
(mg/dL) 

N/D 0,37 0,42 N/D 0,14 N/D 0,61 0,54 N/D 

 Albumina 
(g/dL) 

3,19 3,34 2,95 2,97 3,07 3,93 2,51 3,86 2,41 

 
NT-ProBNP 

(pg/mL) 
N/D N/D 223,9 6461 N/D N/D 3526 N/D N/D 

 
Sedimento 

Urinário 
S/A S/A S/A 

> 50 

leucócitos/ 
CGA 

N/D S/A N/D 
> 50 

leucócitos/ 
CGA 

S/A 

 

ALT, Alanina aminotransferase; AST, Aspartato aminotransferase; CGA, Campo de grande ampliação; Hgb, 

Hemoglobina; Htc, hematócrito; Na+, sódio; NT-ProBNP, Porção N-terminal do péptido natriurético B; N/D, Não 

disponível; PCR, Proteína C-reativa; S/A, Sem alterações relevantes; VSE, Velocidade de sedimentação eritrocitária. 



23 
 

 Tabela V – Avaliação cardíaca intra-hospitalar 

 

AA, Achados idênticos à avaliação anterior; ACD, Artéria coronária direita; ACDA Artéria coronária descendente anterior; ACE, Artéria 

coronária esquerda; D, dia de doença; ECG, Eletrocardiograma; Eco2D, Ecocardiograma bidimensional; Md, Maior diâmetro; N/R, 

Não realizada; RA, Regurgitação aórtica; RM, Regurgitação mitral; RT, Regurgitação tricúspide; TC, Tronco comum; VE, Ventrículo 

esquerdo.   

Caso Clínico 

Avaliação cardíaca inicial 

Reavaliação cardíaca 

Eco2D ECG Dia de doença 

1 Normal Normal 6 N/R 

2 Regurgitação mitral 
Taquicardia sinusal 

Alterações da 
repolarização VE 

5 N/R 

3 Normal Normal 8 N/R 

4 
Regurgitação mitral 

Função VE Borderline 
Taquicardia sinusal 6 N/R 

     

5 Ectasia ACD e ACE Normal 12 

D15 – AA e RT, RM e Aneurisma 
ACDA (Md 3.5 mm x 4 mm) 

 
D18 – AA e Aumento do aneurisma 

ACDA (Md 4.5-5 mm x 8 mm, Z-
score +10) 

     

6 

Derrame pericárdico 
Hiperecogenicidade 
da parede e ectasia 
TC (Md 2.4 mm, Z-       

-score +2.7) 

Normal 6 

D8 – AA e Diminuição da ectasia TC 
(Md 2 mm, Z-score +1.4) 

 
D12 – Resolução do derrame 

pericárdico e ectasia TC. Pericárdio 
hiperecogénico. 

     

7 
Regurgitação 

tricúspide 
Normal 5 

D7 – AA e RM, RA, Ectasia TC (Md 
2.5 mm, Z-score +2.6) e ACDA (Md 

2 mm, Z-score +2.4) 
 

D9 – AA e Aumento da ectasia TC 
(Md 2.7 mm) 

 
D11 – AA e Aumento da ectasia TC 

(Md 2.8 mm, Z-score + 2.8) 

     

8 Normal Normal 6 Normal 

9 

Hiperecogenicidade 
da parede e 

ectasia ACDA (Md 4-5 
mm) 

Normal 11 
D20 – AA 
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Tabela VI – Terapêutica dirigida para doença de Kawasaki e evolução intra-hospitalar 

 

AAS, Ácido acetilsalicílico; ACD, Artéria coronária direita; ACDA, Artéria coronária descendente anterior; ACE, 

Artéria coronária esquerda; D, Dia de doença; DU, Dose única; IgEv, Imunoglobulina endovenosa; PO, Per os; 

TC, Tronco comum. 

 

  

Caso 
Clínico 

Terapêutica 
Inicial 

Dia de doença  Evolução intra-hospitalar 

1 
IgEv 2g/Kg DU 

AAS 80mg/Kg/dia PO 
6 

Melhoria global  
Apirexia desde D6 

2 
IgEv 2g/Kg DU 

AAS 80mg/Kg/dia PO 
5 

Melhoria global 
 Apirexia desde D5 

Língua em framboesa (Alta) 

3 
IgEv 2g/Kg DU 

AAS 80-100mg/Kg/dia PO 
8 

Melhoria global 
Apirexia desde D9            

 Descamação palmar (D9-Alta) 

4 
IgEv 2g/Kg DU 

AAS 80mg/Kg/dia PO 
6 

Melhoria global 
Apirexia desde D7 

Rubor conjuntiva bulbar (Alta) 

5 
IgEv 2g/Kg DU 

AAS 100mg/Kg/dia PO 
12 

Melhoria Global 
Apirexia desde D12 

 Ectasia ACD e ACE e aneurisma ACDA 
(D4-Alta) 

6 
IgEv 2g/Kg DU 

AAS 50mg/Kg/dia PO 
6 

Melhoria global 
 Apirexia desde D6 

7 
IgEv 2g/Kg DU 5 

Melhoria global  
Apirexia desde D5 

Descamação palmo-plantar (D14-Alta) 
Ectasia TC e ACDA (D6-Alta) AAS 4mg/Kg/dia PO 7 

8 
IgEv 2g/Kg DU 

AAS 30mg/Kg/dia PO 
5 

Melhoria global 
Apirexia desde D6 

 Queilite (Alta) 

9 

IgEv 2g/Kg DU 
AAS 70mg/Kg/dia PO 

11 
Melhoria global, 

Apirexia desde D12 
Ectasia ACDA (Alta) 

Clopidogrel 0,5 mg/Kg/dia 
PO 

17 
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Tabela VII – Seguimento 

 

 
AAS, Ácido acetilsalicílico; ACD, Artéria coronária direita; ACDA Artéria coronária descendente anterior; ACE, 
Artéria coronária esquerda; Cardio. Ped., Cardiologia Pediátrica; Imuno. Ped., Imunologia Pediátrica; Md, Maior 
diâmetro; N/D, Não disponível; PO, Per os; Reum. Ped., Reumatologia Pediátrica. 
 
 
 

Caso Clínico 
Terapêutica 

em Ambulatório 

Orientação 
para Consulta 

externa 

Avaliação Cardíaca 
Tempo após IgEv 

Até 6 meses  Após 6 meses 

1 AAS 4,5 mg/Kg/dia PO Cardio. Ped. Sem alterações Sem alterações 

2 
AAS 80 mg/Kg/dia PO   

30 mg/Kg/dia PO 
Cardio. Ped. 

Pediatria 
(3 semanas) - Regurgitação  

mitral  
(1 ano) – Regurgitação 

mitral  

3 
AAS 95 mg/Kg/dia PO   

5 mg/Kg/dia PO 
Cardio. Ped. 

Pediatria 
(1,5 meses) – Taquicardia 

sinusal (1,5 meses) 
Sem alterações 

4 
AAS 80 mg/Kg/dia PO  

 4 mg/Kg/dia PO 
Cardio. Ped. 
Reum. Ped. 

N/D Sem alterações 

5 
AAS 5 mg/Kg/dia PO 

Clopidogrel 0,7 mg/Kg/dia 
PO  

Cardio. Ped. 
Imuno. Ped.  

(5 semanas) - Ectasia ACD (Md 2.3 
mm, Z-score +2.6) e ACDA (Md 2.3 

mm) 
Aneurisma sacular ACDA (Md 5 

mm x 10 mm, Z-score +10) 

Sem alterações 
(2 meses) - Aneurisma sacular 
ACDA (Md 3.5 mm x 10 mm)  

(4,5 meses) - Aneurisma sacular 
ACDA (Md 2.8 mm x 5.5 mm) 

6 AAS 5 mg/Kg/dia PO 
Cardio. Ped. 
Imuno. Ped. 

Sem alterações Sem alterações 

7 AAS 4-5 mg/Kg/dia PO 
Cardio. Ped. 
Reum. Ped. 

(18 dias) – Ectasia ligeira a 
moderada ACD e ACE 

(5 meses) – Sem alterações 
Sem alterações 

8 AAS 3-5mg/Kg/dia PO 
Cardio. Ped. 
Imuno. Ped. 

Sem alterações Sem alterações 

9 
AAS 3 mg/Kg/dia PO 

Clopidogrel 0,5 mg/Kg/dia 
PO 

Cardio. Ped. 
Imuno. Ped. 

  
(2 semanas) - Hiperecogenicidade 

da parede e ectasia ACDA (Md 4.3-

5 mm)     

  
(7 meses) -

Hiperecogenicidade da 
parede e ectasia ACDA 

(Md 3.3-3.5 mm)     
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Tabela VIII – Algoritmos principais 
 

Adaptado de Harada et al.26, Kobayashi et al.32, Egami et al.42 e Sano et al.44. 
 

 Cut-off Pontuação 

Kobayashi (ER ≥ 4) 

Idade ≤ 12 meses 1 
Dias de doença(1) ≤ 4 2 

Percentagem de neutrófilos ≥ 80% 2 
Contagem plaquetária < 300x109/L 1 

PCR ≥ 10 mg/dL 1 
AST ≥ 100 IU/L 2 

Na+ ≤ 133 mmol/L 2 

Egami (ER ≥ 3) 

Idade < 6 meses 1 

Dias de doença(1) < 4 1 

Contagem plaquetária ≤ 300x109/L 1 

PCR ≥ 8 mg/dL 1 

ALT ≥ 80 IU/L 2 

Sano (ER ≥ 2) 

PCR ≥ 7 mg/dL 1 

Bilirrubina total ≥ 0,9 mg/dL 1 

AST ≥ 200 IU/L 1 

Harada (ER ≥ 4) 

Contagem leucocitária > 12x109/L 1 

Contagem plaquetária < 350x109/L 1 

PCR > 3 mg/dL 1 

Hematócrito < 35% 1 

Albumina < 3,5 g/dL 1 

Idade ≤ 12 meses 1 

Sexo Masculino 1 

 
ALT, Alanina aminotransferase; AST, Aspartato aminotransferase; ER, Elevado risco; Na+, Sódio; PCR, Proteína 
C-reativa. 
(1) Aquando da instituição da imunoglobulina endovenosa. 
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Tabela IX – Cálculo dos algoritmos principais 

 

 
N/D, Não disponível. 
  

Caso Clínico 

Algoritmos  

Kobayashi Egami Sano Harada 

 Pontuação Risco Pontuação Risco Pontuação Risco Pontuação Risco 

1 3 Baixo 2 Baixo N/D N/D 5 Elevado 

2 5 Elevado 2 Baixo 1 Baixo 4 Elevado 

3 1 Baixo 0 Baixo 0 Baixo N/D N/D 

4 1 Baixo 2 Baixo N/D N/D 5 Elevado 

5 0 Baixo 0 Baixo 0 Baixo 5 Elevado 

6 0 Baixo 0 Baixo N/D N/D 4 Elevado 

7 3 Baixo 4 Elevado 1 Baixo 7 Elevado 

8 3 Baixo 2 Baixo 1 Baixo 4 Elevado 

9 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 5 Elevado 
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Tabela X – Razões plaquetas/linfócitos e neutrófilos/linfócitos 

 
NLR, Razão neutrófilos/linfócitos; PLR, Razão plaquetas/linfócitos. 

 
  

Caso Clínico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PLR 90,73 203,05 120,94 286,25 161,25 126,61 15,49 210,15 283,19 

NLR 2,96 8,05 1,77 6,69 1,52 2,64 1,57 5,61 4,3 
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Figura 1 – Algoritmo de diagnóstico de doença de Kawasaki incompleta proposto pela American 
Heart Association 
 

Adaptado de McCrindle et al.2.  
 
ALT, Alanina aminotransferase; CGA, Campo de grande ampliação; PCR, Proteína C-reativa; SU, Sedimento 
urinário; VSE, Velocidade de sedimentação eritrocitária. 
* SHARE considera cut-off de cinco dias. 

**Positivo na presença de  qualquer um dos três seguintes critérios: (1) Z-score ≥ 2,5 da artéria coronária descendente 
anterior esquerda ou da artéria coronária direita; (2) observação de aneurisma coronário; (3) existência de três ou mais 
achados sugestivos, nomeadamente, função ventricular esquerda diminuída, regurgitação mitral, derrame pericárdico ou 2 
≤ Z-score < 2,5 da artéria coronária descendente anterior esquerda ou da artéria coronária direita. 

 

 

Não 

(1) Febre ≥ 5 dias e 2 a 3 dos critérios clínicos 
principais                                                                                    

OU 
(2) Febre de etiologia desconhecida ≥ 7 dias*

Exames laboratoriais

PCR < 3.0 mg/dL e VSE < 40 
mm/h

Reavaliação clínica e 
laboratorial se febre 

persistir 

E

Ecocardiograma se 
descamação periungueal

PCR ≥ 3.0 mg/dL e/ou VSE ≥
40 mm/h

3 ou mais alterações laboratoriais:            
1) Anemia 

2) Contagem plaquetária ≥ 450.000 após  
7º dia de febre 

3) Albumina ≤ 3.0 g/dL 

4) ALT elevada 

5) Contagem leucocitária ≥ 15.000/mm3

6) SU ≥ 10 leucócitos/CGA

OU

Ecocardiograma positivo**

Sim 

Tratamento DK 
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