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• Diagnóstico da Doença de Kawasaki

O diagnóstico de KD pode ser feito antes do dia 5 de febre se houver critérios clínicos suficientes, 
conforme tabela de critérios clínicos:

Tabela 1. Critérios de Diagnósticos para DK
 (McCrindle et al. 2017)
O diagnóstico de DK é considerado confirmado pela presença
de febre e  por  quatro  dos  cinco  critérios  restantes,  e  se a
doença não puder  ser  explicada por  algum outro  processo
conhecido da doença.

1. Injeção conjuntival bilateral
2. Alterações das membranas mucosas do trato respiratório 
superior: faringe injetada, lábios injetados, fissurados, língua 
morango
3.Alterações das extremidades periféricas: edema periférico, 
eritema periférico, descamação periungueal
4. Erupção polimórfica
5. Adenopatia cervical

1 - Gráfico da KD incompleta (Figura 1 das Diretrizes da AHA KD)
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• Avaliação de suspeita de doença de Kawasaki incompleta

(1)  Na  ausência  de  um  padrão-ouro  para  diagnóstico,  esse  algoritmo  não pode  ser  baseado em
evidências,  mas  representa  a  opinião  informada  do  comitê  de  especialistas.  A  consulta  com  um
especialista deve ser solicitada sempre que for necessária assistência.
(2) Bebês com idade ≤6 meses no dia ≥7 de febre sem outra explicação devem ser submetidos a
exames laboratoriais e, se houver evidência de inflamação sistêmica, um ecocardiograma, mesmo que
os bebês não possuam critérios clínicos.
(3) As características do paciente que sugerem a doença de Kawasaki estão listadas na Tabela 1. As
características  que  sugerem  outra  doença  que  não  a  doença  de  Kawasaki  incluem  conjuntivite
exsudativa, faringite exsudativa, lesões intraorais discretas, erupção cutânea bolhosa ou vesicular ou
adenopatia generalizada. Considere diagnósticos alternativos (consulte a Tabela 2).
(4) Os critérios laboratoriais suplementares incluem albumina ≤3,0 g/dL, anemia por idade, elevação
de alanina aminotransferase, plaquetas após 7 dias ≥450 000/mm3, contagem de glóbulos brancos
≥15 000/mm3 e urina ≥10 glóbulos brancos/campo de alta potência.
(5) Pode tratar antes de realizar o ecocardiograma.
(6) O ecocardiograma é considerado positivo para fins deste algoritmo, se qualquer uma das três
condições for atendida: escore z de LAD ou RCA ≥2,5, artérias coronárias atendem aos critérios do
Ministério da Saúde do Japão para aneurismas,  ou ≥3 outras  características  sugestivas,  incluindo
perivascular brilho, falta de afunilamento, diminuição da função do VE, insuficiência mitral, derrame
pericárdico ou escores z na DAE ou ACD de 2–2,5. (7) Se o ecocardiograma for positivo, o tratamento
deve ser administrado a crianças dentro de 10 dias após o início da febre e, além do dia 10, com sinais
clínicos e laboratoriais (PCR, VHS) de inflamação em andamento.
(8) O peeling típico começa sob o leito ungueal dos dedos das mãos e dos pés na 2ª e 3ª semana após
o início da febre.

Fig 1. Avaliação de suspeita de doença de Kawasaki incompleta. 
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• Uso de testes de laboratório para apoiar o diagnóstico de DK (Tremoulet et al. 2011)

Obter hemograma completo com diferencial manual, PCR, VHS, ALT, GGT, albumina e exame de urina

• Cuidados hospitalares de KD

A. Cuidados de rotina do KD clássico
a. Imunoglobulina (2g/kg)
b. Aspirina em dose moderada (30-50 mg/kg por via oral dividida a cada 6 horas)
c. Ecocardiograma (consulte a próxima seção para estratificação de risco)

i. Sedação com hidrato de cloral (75-100 mg/kg até 1g) para crianças <3 anos
ii. Escores Z (de Zorzi et al. 1998; McCrindle et al. 2007)

1. As medidas do diâmetro interno das artérias coronárias descendentes anteriores direita e esquerda
são normalizadas com base na área da superfície corporal e expressas como um escore Z (unidades
de desvio padrão da média) (de Zorzi et al. 1998; McCrindle et al. 2007). Artérias classificadas de
acordo  com as  diretrizes  da  NEW 2017 AHA:  normal:  escore  z  <2,0,  dilatadas:  ≥2,0  a  <2,5,
aneurisma: 2,5 a <10,0. O aneurisma gigante é Z≥ 10.0).  

d. ECG.
B. Cuidado inicial de pacientes com DK com dilatação ou aneurisma da CA
C. Imunoglobulina, Infliximab em 10 mg/kg: Administrar IV por 2h, sem pré-medicação. Avalie o risco de TB com

histórico familiar antes de iniciar o tratamento. Se os resultados do eco for conhecido antes do início da IVIG e
o plano for fornecer imunoglobulina + infliximabe, forneça o infliximabe PRIMEIRO, pois eliminará as reações
à infusão de imunoglobulina (Tremoulet et al. 2014)
a. Peso ≤12,5 e Z≥ 3,0: qualifica-se para o estudo de anakinra a 8 mg/kg/dia SQ (Tremoulet et al. 2016; Burns

et al. 2017)
b. Idade 2 anos ou mais velho e Z≥ 2,5: qualifica-se para o estudo combinado de anakinra/atorvastatina: 0,5

mg/kg/dia p.o. (Tremoulet 2015; Tremoulet et al. 2015)
c. Aspirina em dose moderada (30-50 mg/kg/dia dividida a cada 6h p.o.) e ECG como no KD clássico
d.  Ecocardiograma

i. Monitoramento mais frequente para monitorar o aumento de tamanho e trombo; não liberar até 2 ecos
consecutivos terem medições estáveis

e. Medicações adicionais
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i. Considere a adição de Plavix (clopidogrel) a 1 mg/kg/dia se Z> 4,0
ii. Se adicionado Plavix, deve reduzir a dose de aspirina para 3-5 mg/kg/dia
iii. Considere betabloqueadores se o agravamento do aneurisma: metoprolol
iv. Adicione anticoagulação sistêmica (enoxaparina (Lovenox)) se o escore Z do aneurisma for> 10; Use

Lovenox com dose baixa de ASA, D/C Plavix, a menos que haja trombo
f. Monitorar hematócrito

i. Se for menor que 28, considere PRBCs de transfusão para diminuir a carga de trabalho do coração
D. Cuidado de pacientes com DK resistente a IVIG

a. Definição de resistência a IVIG
i. Febre persistente ou recrudescente pelo menos 36 horas após o final da infusão de IVIG

b. Opções terapêuticas
i. Inscreva-se no estudo KIDCARE, se elegível
ii. Infliximab a 10 mg/kg: Administre IV por 2h sem pré-medicação. Avalie o risco de TB com histórico

familiar antes de iniciar o tratamento.
iii. Segunda dose de IGIV a 2 g/kg: novo risco de anemia hemolítica Ab + em pacientes com sangue tipo A,

B ou AB (Berard et al. 2012)
iv. Ciclosporina a 5 mg/kg/dia dividida duas vezes ao dia por via oral. NB Esta é uma dose oral menor do

que o sugerido na Tabela 3 abaixo. IV DOSE DIFÍCIL PARA USAR ORAL. Avise os pais sobre o
hirsuitismo. Inicie o complexo Mg/proteína independentemente da concentração de Mg. (Tremoulet et
al. 2012)

• Nível de risco de pacientes com DK com base em resultados ecocardiográficos
(antigas diretrizes da DK)

Nível de Risco I: Nenhuma alteração da artéria coronária em qualquer estágio da doença
Nível de risco II: A dilatação transitória da artéria coronária desaparece nas primeiras 6 a 8 semanas
Nível de risco III: 1 aneurisma de artéria coronária pequena a média por artéria coronária principal
Nível de risco IV: ≥1 aneurisma de artéria coronária grande ou gigante OU múltiplo ou complexo
         aneurismas na mesma artéria coronária sem obstrução
Nível de risco V: obstrução da artéria coronária

• Descarte de medicamentos:

½ ou 1 BASA q dia (o objetivo é 3-5 mg/kg/dia,  mas os comprimidos BASA não podem ser  cortados com
precisão abaixo da ½ guia).
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• Acompanhamento ambulatorial

A. 1º ano após KD
a. Pacientes com anormalidades na CA devem ser seguidos com ecos freqüentes até que as dimensões se
estabilizem.

B. 2 semanas de visita (geralmente 10 dias após o CD)
a. Ecocardiograma
b. Hemograma completo com diferencial manual e VHS, PCR
c. Baixa dose de aspirina

i. Continue se a dilatação da artéria coronária ou se a contagem de plaquetas for> 450.000 ou VHS> 30
C. Visita de 6 semanas (opcional)

a. Aconselhe os pais que não vacinam vírus vivos por 1 ano após IVIG
b. Ecocardiograma (apenas para pacientes com estudo anormal da semana 2)
c. Hemograma completo com diferencial manual, ESR e PCR hiper sensitiva
d. Aspirina:  pode  ser  descontinuada  se  os  ecos  forem  normais  e  a  VHS  e  a  contagem  de  plaquetas

normalizarem
i. Continue  se  houve dilatação  ou  se  a  contagem  de  plaquetas  for>  450.000  e  VHS>  30  (verificar

novamente os laboratórios pertinentes em 4 semanas)
D. 1 ano de visita

a. Ecocardiograma
b. Painel lipídico em jejum

E. A cada 5 anos depois (Daniels et al. 2012)
a. Visita do médico
b. Ecocardiograma

F. Visita de saída: idade ≥ 15 anos
a. Conselho: fatores de risco tradicionais, revisão da gravidez/controle da natalidade (Gordon et al. 2014)
b. Revisão genética de KD
c. Recomende o escore de cálcio por angiotomografia (Gordon et al. 2016; Kahn et al. 2017)
d. Eco, ECG
e. Inscreva-se no estudo KD adulto
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