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RECOMANDĂRI PRIVIND EVALUAREA ȘI TRATAMENTUL 

SINDROMULUI INFLAMATOR MULTISISTEMIC ASOCIAT CU 

INFECȚIA SARS-CoV-2 LA COPIL (MIS-C) 
 

 

 

Acest sindrom a fost definit de către mai multe organizații profesionale internaționale, 

diferențele fiind minime. OMS și CDC folosesc denumirea de Sindom Inflamator 

Multisistemic la Copil (MIS-C), în Europa denumirea utilizată este Sindromul Inflamator 

Multisistemic Pediatric asociat Temporal cu Infecția SARS-CoV-2 (PIMS-TS). 

Majoritatea copiilor cu COVID-19 se prezintă cu simptome și semne ușoare de 

boală și au evoluție clinică bună. MIS-C este o complicație inflamatorie rară a bolii, 

caracterizată prin febră persistentă, prezența markerilor de laborator ai inflamației și 

disfuncția unuia sau mai multor organe. Nu există teste diagnostice specifice, diagnosticul se 

formulează pe criterii clinice, de laborator și epidemiologice, ținând cont și de faptul că 

tabloul clinic complet se poate constitui în câteva zile.  

Mecanismul exact prin care SARS-CoV-2 declanșează un răspuns imun anormal nu 

este cunoscut. Tratamentul imunomodulator are rolul de a inhiba producția anormală de 

citokine și a restabili homeostazia imună. Copiii suspecți de MIS-C trebuie să fie, de 

asemenea, evaluați și pentru alte patologii posibile, infecțioase sau non-infecțioase, cu tablou 

clinic asemănător. Unii pacienți cu MIS-C pot avea tablou clinic complet/incomplet de boală 

Kawasaki sau șoc toxico-septic. Există similarități și cu Sindromul de activare macrofagică 

(MAS), dar și cu Sindromul de hemofagocitoză limfohistiocitară (HLH), fără a fi aceeași 

entitate clinică. 

Prezentele recomandări sunt adaptate după „American College of Rheumatology 

Clinical Guidance for Multisystem Inflammatory Syndrome in Children Associated With 

SARS-CoV-2 and Hyperinflammation in Pediatric COVID-19 (Version 2 și 3)
1,2

 luând în 

considerare și recomandările „Childhood multisystem inflammatory syndrome associated 

with COVID-19 (MIS-C): a diagnostic and treatment guidance from the Rheumatology Study 

Group of the Italian Society of Pediatrics”
3
, dar și alte surse bibliografice.  

 

DEFINIȚIE: Sindromul inflamator multisistemic asociat cu infecția SARS-CoV-2 la copil 

este o complicație secundară unui răspuns inflamator anormal ce apare în orice moment al 

evoluției bolii COVID-19 (suprapus cu infecția acută sau după negativarea RT-PCR), 

indiferent de severitatea afectării respiratorii inițiale. Intervalul de timp dintre infecția acută și 

apariția manifestărilor MIS-C este de 2-6 săptămâni; au existat puține cazuri raportate în care 

intervalul a fost mai mare de 6 săptămâni, dar și situații în care momentul infecției acute nu a 

putut fi determinat. 

1. Hiperinflamația asociată COVID-19 = Cytokine Storm Syndrome (CSS) este o 

complicație apărută devreme în evoluția COVID-19 (forma severă a bolii acute)
1,2

. 

a. Tabloul clinic constă în febră asociată simptomelor de infecție respiratorie, la care 

se adaugă manifestări digestive (dureri abdominale, diaree). 

b. Debutul este, de obicei, în a doua săptămână de la apariția afectării respiratorii. 

Înainte de debutul CSS manifestările clinice nu sunt severe. 

c. Investigațiile paraclinice evidențiază: limfopenie, afectarea parametrilor 

coagulării, feritină crescută, transaminaze cu valori crescute, LDH crescut, 

creșterea valorii PCR.  

Această formă apare în continuarea formei acute de COVID-19 . 
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2. Sindromul inflamator multisistemic asociat COVID-19 la copil (MIS-C) definit de 

către trei organizații profesionale importante astfel
3,4

:   

  

Tabel 1. Definiția MIS-C. Trebuie îndeplinite toate criteriile de diagnostic 

  

Criterii de 

diagnostic 
Criteriile Centre for 

Disease Control and 

Prevention (CDC) 

Criteriile World 

Health Organisation 

(WHO) 

Criteriile Royal College 

of Paediatrics and Child 

Health (RCPCH)
 

Vârsta ˂ 21 ani 0-19 ani  

Febră  

 

Febră documentată  

≥ 38˚C sau istoric de 

febră cu durată ≥ 24 h  

Febră ≥ 3 zile  

 

Persistentă (≥38,5˚C) 

 

Manifestări 

clinice 

Trebuie îndeplinite 

ambele criterii:  

1. Boală severă ce 

necesită spitalizare  

2. Afectarea a cel 

puțin 2 organe / 

sisteme:  

a. respirator  

b. cardio-vascular  

c. renal  

d. neurologic  

e. gastro-intestinal  

f. dermatologic  

g. hematologic.  

 

Trebuie îndeplinite 

cel puțin 2 din: 

1. Erupție cutanată, 

conjunctivită 

bilaterală non-

exudativă, modificări 

cutaneo-mucoase, 

edeme ale mâinilor și 

picioarelor 

2. Hipotensiune 

arterială sau șoc 

3. Disfuncție 

cardiacă, pericardită, 

anomalii coronariene 

sau ale aparatului 

valvular 

4. Coagulopatie 

5. Manifestări gastro-

intestinale (dureri 

abdominale, diaree, 

vărsături)  

Trebuie îndeplinite 

ambele criterii: 

1. Afectare organică 

unică/multiplă  

2. Manifestări clinice 

asociate:  

a. dureri abdominale 

b. vărsături 

c. diaree 

d. confuzie   

e. cefalee  

f. conjunctivită 

bilaterală non-

exudativă 

g. modificări cutaneo-

mucoase   

h. tuse  

i. limfadenopatie 

j. congestie faringiană, 

disfagie   

k. erupție cutanată 

edeme ale mâinilor 

și picioarelor  

l. sincopă. 

 

Markeri 

inflamatori 

Cel puțin una din 

următoarele 

modificări ale 

probelor inflamatorii: 

1. PCR crescut 

2. VSH crescut 

3. Fibrinogen crescut 

4. Procalcitonină 

crescută 

5. D-Dimeri crescuți 

6. Feritină crescută 

Oricare din 

următoarele 

modificări ale 

probelor inflamatorii: 

1. VSH crescut 

2. PCR crescut 

3. Procalcitonină 

crescută 

Trebuie îndeplinite toate 

criteriile:  

1. Neutrofilie 

2. PCR valoare crescută 

3. Număr scăzut de 

limfocite  
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7. LDH crescut 

8. IL-6 crescută 

9. Neutrofilie 

10. Limfopenie 

11. Hipoalbuminemie 

Legătură 

epidemiologică 

cu infecția  

SARS-CoV-2 

Infecție actuală sau  

recentă susținută prin:  

1. RT-PCR pozitiv 

2. test rapid 

antigenic pozitiv 

3. serologie pozitivă 

4. contact direct cu 

un caz confirmat  

în ultimele 4 

săptămâni 

Infecție SARS-COV-

2 susținută prin:  

1. RT-PCR pozitiv 

2. test rapid 

antigenic pozitiv 

3. serologie pozitivă 

4. contact direct cu 

caz confirmat  în 

ultimele 4 

săptămâni 

RT-PCR pentru SARS-

CoV-2 poate fi pozitiv 

sau negativ  

 

Excluderea 

altor cauze 

S-au exclus alte 

diagnostice posibile  

 

S-au exclus infecții 

asociate cu sepsis 

bacterian, sindrom de 

șoc toxic stafilococic 

/ streptococic  

Infecții 

 

În caz de suspiciune clinică înaltă, diagnosticul și tratamentul MIS-C nu trebuie întârziate 

chiar dacă rezultatul RT-PCR sau serologia pentru SARS-CoV-2 sunt negative. La acești 

copii există, de obicei, istoric de contact apropiat cu SARS-CoV-2 în urmă cu 4 săptămâni, 

argument suficient pentru a justifica diagnosticul de MIS-C
3
. Pe măsură ce pandemia se 

extinde, numărul copiilor cu febră și serologie pozitivă pentru SARS-CoV-2 descoperită 

accidental va crește.  

 

TABLOUL CLINIC
3
  

1. Febra este prezentă la toți pacienții (criteriu obligatoriu la momentul diagnosticului), 

durata medie fiind de 4-6 zile. Se evaluează pentru MIS-C pacienții cu febră fără o 

cauză evidentă și pacienții febrili cu focar infecțios demonstrat, a căror evoluție sub 

tratament nu este cea așteptată. 

2. Aparat digestiv 

 Sindrom dureros abdominal sever  

 Diaree  

 Greață și/sau vărsături  

 Icter, hepatită sau hepatomegalie 

 Pancreatită  

Afectarea digestivă este frecventă și importantă. Deseori tabloul clinic mimează 

apendicita acută
5-7

, în unele cazuri copiii fiind diagnosticați cu ileită terminală sau 

colită pe baza investigațiilor imagistice sau colonoscopiei.  

Evoluția simptomatologiei abdominale din MIS-C este prelungită, putându-se 

asocia cu erupție tegumentară, febră prelungită și sindrom inflamator, 

neresponsive la tratamentul antibiotic. 

3. Aparat cardio-vascular  

 Disfuncție miocardică cu manifestări clinice sau evidențiată doar 

ecocardiografic / prin investigații de laborator 
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 Insuficiența aparatului valvular 

 Tulburări de ritm și/sau conducere cardiacă 

 Anomalii coronariene (anevrisme / dilatații ale arterelor coronare). În caz de 

dilatație coronariană, se va lua în considerare boala Kawasaki  

 Hipotensiune arterială; șocul poate fi prezent de la debut sau apărut pe 

parcursul spitalizării (prin extravazare capilară sau șoc cardiogen) 

 Insuficiență cardiacă 

 Tromboze arteriale sau venoase (inclusiv cerebrale) 

Afectarea cardiacă este cea mai importantă manifestare în ceea ce privește 

severitatea și poate să apară de la debut sau oricând în evoluția MIS-C. 

4. Aparat respirator 

 Rinoree / congestie nazală  

 Disfagie / faringită 

 Tuse 

 Durere toracică 

 Respirație dificilă, tahipnee 

 Insuficiență respiratorie acută  

Afectarea respiratorie este mai puțin importantă decât în boala acută. Tusea este 

mai puțin frecventă comparativ cu adultul. Afectarea pulmonară poate fi de tip 

superior sau inferior (pneumonie / ARDS). 

5. Modificări cutaneo-mucoase. Sunt asemănătoare celor din boala Kawasaki: 

 Erupție polimorfă (maculo-papuloasă, peteșială, NU veziculară), eritem 

perineal 

 Eritem și indurare palmo-plantară 

 Buze roșii, fisurate, limbă zmeurie, congestie faringiană 

 Conjunctivită bilaterală non-exudativă  

 Adenopatii cevicale, de obicei unilaterale  

6. Aparat renal 

 Edeme  

 Oligurie sau anurie  

 Insuficiență renală; insuficiența renală acută este relativ comună (38%), dar 

cazurile care necesită dializă renală sunt într-un procent foarte mic (0,1%)
8
. 

7. Manifestări musculo-scheletale 

 Artralgii  

 Mialgii  

 Artrită  

8. Manifestările neurologice sunt de obicei ușoare și reversibile:  

 Cefalee  

 Iritabilitate  

 Sindrom de iritație meningeană (meningită aseptică) 

 Confuzie  

 Convulsii  

Au fost raportate puține cazuri de afectare neurologică severă, demielinizarea 

sistemului nervos central, edem cerebral fulminant, sindrom Guillain – Barre
9,10,11

. 

9. Alte afectări 

  Serozită (plurezie, pericardită, peritonită) 
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DIAGNOSTICUL DIFERENȚIAL AL MIS-C
3
:  

 Sepsis bacterian. Copiii cu febră, șoc și markeri ai inflamației crescuți pot 

prezenta șoc septic, inițierea tratamentului antibiotic empiric fiind importantă, 

diagnosticul final urmând a fi formulat după obținerea rezultatului culturilor și 

efectuarea ecografiei cardiace.  

 Boala Kawasaki completă sau incompletă are caracteristici clinice bine definite. 

MIS-C și boala Kawasaki neasociată SARS-CoV-2 pot avea tablou clinic 

superpozabil: conjunctivită, buze roșii, fisurate, limbă zmeurie, erupție cutanată, 

eritem și edem palmo-plantar, limfadenopatie cervicală. În timp ce boala 

Kawasaki apare la copilul mai mic de 5 ani și se poate complica mai frecvent cu 

anevrisme coronariene, pacienții cu MIS-C au un interval de vârstă mai larg și 

manifestă adesea disfuncție ventriculară stângă, reversibilă; manifestările 

neurologice și gastro-intestinale sunt mai accentuate în MIS-C, copiii se prezintă 

mai frecvent cu șoc și au risc mai mare de afectare cardiacă (aritmii, disfuncție 

cardiacă). Mecanismul exact al afectării cardiace (inflamație sistemică sau 

miocardită acută virală, hipoxie sau ischemie secundară afectării coronariene) nu 

este cunoscut. Pacienții cu MIS-C tind să aibă la prezentare trombocitopenie, 

numărul absolut de limfocite scăzut și valori mai crescute ale PCR comparativ cu 

pacienții cu boală Kawasaki care vor dezvolta trombocitoză. De asemenea, în 

boala Kawasaki nu apar modificări ale coagulogramei și D-dimeri pozitivi. 

 Sindromul de șoc toxic stafilococic sau streptococic. Testele microbiologice 

sunt importante pentru diagnostic. Se inițiază antibioticoterapie empirică până la 

obținerea rezultatelor microbiologice. Se recomandă asocierea clindamicinei în 

tratamentul empiric al șocului toxico-septic.  

 Apendicită acută – durerile abdominale intense sunt prezente frecvent în MIS-C.  

 Alte infecții virale cu afectare multiorganică și/sau miocardită având ca etiologie  

virusul Epstein-Barr (EBV), virus citomegalic (CMV), adenovirus, enterovirusuri, 

virusul influenza, virusul sincițial respirator (VSR), virusul Coxackie, 

Echovirusuri, Mycoplasma pneumoniae. 

 Limfohistiocitoza hemofagocitară (HLH) / Sindomul de activare macrofagică 

(MAS) secundare malignităților, bolilor reumatologice sau altor infecții. Afectarea 

cardiacă și gastrointestinală este mai puțin frecventă, în timp ce afectarea 

neurologică este predominantă. 

 Lupus eritematos sistemic (LES) în puseu acut, în care predomină afectarea 

renală și nervos centrală, mai puțin frecvente în MIS-C.  

 Vasculite 

 COVID-19 FORMĂ SEVERĂ cu afectare predominant pulmonară 
 MIS-C apare în special la pacientul anterior sănătos, forma severă a COVID-

19 apare mai ales la copilul cu comorbidități; 

 Copiii cu MIS-C au istoric sugestiv pentru COVID-19 sau expunere la SARS-

CoV-2 în săptămânile anterioare debutului (în medie 2-6 săptămâni), însă 

uneori nu există nimic sugestiv în anamneză pentru infecția SARS-CoV-2 

anterioară; 

 În COVID-19 forma acută severă predomină afectarea respiratorie gravă, în 

timp ce în MIS-C gravitatea este dată de afectarea cardiacă / șoc; 

 Manifestările gastrointestinale sunt mai frecvente în MIS-C; 

 Manifestările mucocutanate sunt frecvente în MIS-C și foarte rare în COVID-

19; 
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 Sindromul inflamator este mai sever în MIS-C, limfopenia și trombocitopenia 

apar în special în MIS-C. 

Sunt posibile coinfecții asociate MIS-C, în caz de suspiciune clinică înaltă acestea nu exclud 

diagnosticul de MIS-C
3
. 

 

INVESTIGATII PARACLINICE
1,2

: 

 

Investigații de LINIA I – se efectuează tuturor pacienților suspecți de MIS-C 

 Hemoleucogramă completă  

 PCR  

 VSH (ATENȚIE – nu poate fi folosit pentru monitorizare după administrarea Ig iv) 

 Parametri Astrup, Na, K, Cl, Ca ionic, glicemie, lactat seric 

 Uree, creatinină, proteine totale, albumină, ALAT, ASAT, FA, bilirubină 

 RT-PCR și/sau serologie SARS-CoV-2. 

Dacă, în urma investigațiilor de linia I se decelează:  

 PCR ≥ 5 mg/dl sau VSH ≥ 40 mm/h 

ȘI  

 Minim unul dintre următoarele:   

o Numărul absolut de limfocite < 1000/µl 

o Trombocite < 150000/µl 

o Na < 135 mmol/l 

o Număr absolut de neutrofile > 7700/µl 

o Hipoalbuminemie < 3 g/l 

se continuă evaluarea completă cu investigații de linia II.  

 

Investigații de LINIA II - se efectuează atunci când există status hiperinflamator confirmat 

de linia I de investigații și în prezența a cel puțin uneia dintre manifestările clinice din 

definiție
3
. Analizele se recoltează la internare în cazul copiilor instabili (necesită inițierea 

terapiei): 

 Procalcitonină 

 Feritină 

 LDH, CPK, CKMB 

 TQ, APTT, D-dimeri, fibrinogen 

 Panel de citokine – IL6 (atunci când este disponibil) 

 NT-proBNP 

 Troponina T 

 Trigliceride 

 Frotiu sanguin periferic  

 Amilază și lipază pancreatică 

 GGT 

 C3, C4 

 Serologie pentru SARS-CoV-2 (IgM, IgG) 

 Hemocultură, urocultură, coprocultură, cultură LCR (în funcție de tabloul clinic) 

 Markeri pentru infecții cu EBV, Mycoplasma pneumoniae, Coxackie virus, Echo 

virus, Adenovirus, Virus influenza, VSR 

 Nivel seric IgA (este necesară dozarea înaintea administrării de Ig iv). 
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Rezultate ale investigațiilor de laborator sugestive pentru MIS-C (majoritatea pacienților au 

cel puțin 4 rezultate modificate):  

 inflamație: CRP > 5 mg/dl, VSH > 40 mm/h, feritina > 500 ng/ml, număr absolut de 

neutrofile > 7700/mmc, număr absolut de limfocite < 1000/mmc, trombocite < 

150000/mmc, D-dimeri > 2 mg/l, fibrinogen > 400 mg/dl, albuminemie < 3 g/dl, 

anemie, ALAT > 40 U/l, INR > 1,2 

 altele: insuficiență renală acută, hiponatremie, LDH crescut, troponina crescută, NT-

pro-BNP > 400 pg/ml, PT sau PTT crescute 

 

Tabel 2. Interpretarea datelor de laborator
3
:   

Leucocite ↑  tipic 

Limfocite ↓  tipic 

 Leucopenie, trombocitopenie sau anemie - se ia în considerare posibilitatea sindromului de 

activare macrofagică; 

CRP  ↑  tipic 

Fibrinogen ↑  tipic 

 Fibrinogenul ↓ - sugestiv pentru sindromul de activare macrofagică 

Na ↓  posibil 

Probe hepatice modificate   sugestive pentru activare macrofagică 

Bilirubina ↑  cauzată de hidropsul vezicular 

Amilază, lipază pancreatică ↑  pancreatită 

Uree, creatinină ↑↑  afectare renală acută 

Lactat seric ↑↑   

Frotiu sanguin periferic   identifică schizocite, sugestive pentru 

microangiopatie 

Procalcitonina, feritină, D-dimeri, 

PCR, VSH  și hipoalbuminemia  

↑  status hiperinflamator 

 Feritină ↑↑ asociată cu VSH ↓ și PCR ↑ – sugestive pentru sindrom de activare macrofagică 

CPK, LDH ↑  miopatie și citoliză 

Troponină și NT-pro-BNP ↑  în cazul afectării miocardice, cu sau fără 

semne clinice evidente de miocardită 

Trigliceride ↑  sugestive pentru sindromul de activare 

macrofagică 

 

Evaluare imagistică 
1,2,3

:   

Se efectuează la copiii cu manifestări clinice sugestive de MIS-C și investigații de linia I 

sugestive pentru statusul hiperinflamator
1,2

. 

 

 Radiografie toracică: deși radiografia toracică nu este necesară în absența detresei 

respiratorii și a hipoxiei, ea se poate efectua în cadrul evaluării inițiale. Cei mai 

mulți pacienți au imagine radiologică normală. O treime dintre pacienți prezintă 

infiltrate pulmonare, pleurezia fiind, de asemenea, frecventă. 

 

 ECG:  

 se va efectua ECG cu 12 derivații: tuturor pacienților spitalizați (inițial și în 

evoluție), celor cu biomarkeri cardiaci elevați, cu simptome cardiace și înainte de 

inițierea oricărui medicament ce prelungește intervalul QT 
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 se recomandă efectuarea ECG la internare, respectiv la fiecare 48 de ore, iar în 

cazul în care se constată modificări se recomandă monitorizare Holter
12

.      

 

 Modificări ECG decelabile în cazul copiilor cu MIS-C 
13

: 

 Anomalii legate de disfuncția miocardică/miocardită: supra / subdenivelarea 

difuză de segment ST, anomalii (inversiune) ale undei T în derivațiile 

laterale, microvoltaj QRS, extrasistole ventriculare, tahicardie ventriculară 

 Anomalii similare cu boala Kawasaki: modificări nespecifice ale undei T, 

ischemie miocardică, prelungirea intervalului PR, aritmii ventriculare 

 Disfuncție de nod sinusal (bradicardie), bloc atrioventricular de diverse 

grade, blocuri de ramură 

 Aritmii cu substrat genetic: sindrom de QT lung (în cazul pacientului critic 

cu sindrom inflamator marcat, febră, diselectrolitemii, hipoxie; medicație ce 

prelungește QT), demascarea sindromului Brugada la febră  

 Aritmie fatală ce determină moarte subită cardiacă. 

Se recomandă repetarea ECG după externare, la fiecare control periodic 
6,14,15,16,17

. 

 Ecografia cardiacă 

 Ecocardiografia inițială trebuie efectuată de îndată ce diagnosticul este suspectat.  

Trebuie efectuată de rutină tuturor pacienților cu suspiciune de MIS-C. 
 

 Modificări ecocardiografice decelabile în cazul copiilor cu MIS-C
13

 

Pot fi afectate toate structurile cardiace: ventriculi, artere coronare, valve, 

pericard, rădăcina aortei. Evaluarea ecocardiografică va fi orientată pentru 

detectarea următoarelor modificări posibile: 

 Ventriculi: 

 Deprecierea funcției sistolice a unuia sau ambilor ventriculi, globală sau 

regională, disfuncție diastolică 

 Anomalii de strain miocardic 

 Formarea de tromb apical, în cazul disfuncției severe 

 Artere coronare  

 Creșterea anormală a ecogenității pereților arterelor coronare 

 Dilatări ale arterelor coronare (se va utiliza Boston Z-score)  

 Anevrisme ale arterelor coronare 

 Formare de trombi, în cazul arterelor coronare sever dilatate / anevrisme 

 Valve: valvulite ce determină insuficiență valvulară (special valva mitrală) 

 Pericard: apariția de colecție pericardică 

 Rădăcina aortei: dilatarea rădăcinii aortei. 

 

 În cazul pacienților fără modificări ecocardiografice inițiale, aceasta se repetă 

la 1-2 săptămâni, respectiv 4 - 6 săptămâni
18

 

 În cazul pacienților cu anomalii ale arterelor coronare (scor Z > 2,5) se 

recomandă ecografie cardiacă de cel puțin două ori pe săptămână până când 

dilatațiile arterelor coronare nu mai progresează
18

. Dilatarea arterelor 

coronare se remite în 4-8 săptămâni fără sechele, dar anevrismele pot duce la 

stenoze și tromboze chiar dacă dimensiunea anevrismului se reduce în 

săptămâni / luni.  
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 CT toracic – evidențiază cu mai mare acuratețe aceleași modificări ca și 

radiografia pulmonară, imaginea de „geam mat” poate fi prezentă.  

 

 AngioCT
13

: se poate indica pentru evaluarea arterelor coronare - în cazul 

copiilor mari / adolescenților cu fereastră ecocardiografică deficitară. 

 IRM cardiac – poate fi indicat la 2-6 luni după diagnosticul de MIS-C  

pacienților care au prezentat disfuncție de VS moderată sau severă, pentru 

evaluarea fibrozei și a cicatricilor prin analiza aspectului de „late gadolinium 

enhancement”, în caz de miocardită
19

. Se efectuează la recomandarea 

medicului cardiolog. 

 

 Ecografie abdominală – sunt prezente ascita, inflamația intestinală sau 

ganglionară. 

 

CRITERII DE INTERNARE A PACIENȚILOR CU MIS-C
1,5,6

:  
Se recomandă internarea tuturor copiilor cu tablou clinico-biologic de MIS-C din cauza 

potențialului crescut de agravare; chiar și pacienții cu forme ușoare pot dezvolta tablou clinic 

sever în câteva zile. 

Criterii de internare în terapie intensivă: 

 Pacienți instabili 

 Tablou clinic de șoc ce nu răspunde la terapia de substituție volemică 

 Aritmii complexe – necesitând monitorizare continuă și intervenție terapeutică 

imediată 

 Insuficiență cardiacă acută și/sau insuficiență respiratorie necesitând suport 

hemodinamic sau respirator 

 Necesitatea administrării continue de medicamente inotrop-vasoactive pentru 

menținerea tensiunii arteriale și/sau a debitului cardiac 

 PaO₂ < 50 mmHg sau SpO2 < 90% sub oxigenoterapie cu FiO₂ > 50% 

 Creșterea acută a PCO₂ cu acidoză respiratorie, pH < 7,1 

 Disfuncții multiple de organ. 

Criterii de internare în Terapie Intermediară (TIIP) sau secții clinice ce au resursele 

necesare îngrijirii avansate
20,21

  

 Pacienți cu semne vitale stabile și disfuncția unui organ 

 Aritmii cu stabilitate hemodinamică 

 Pacienți stabili hemodinamic care necesită administrare continuă de oxigen 

 Semne de afectare cardiacă: creșterea troponinei, a NT-proBNP, anomalii ale arterelor 

coronare la ecocardiografie – anevrisme ale arterelor coronare, disfuncție de ventricul 

stâng. 

Criterii de internare în secție de pediatrie unde există posibilitatea evaluării 

ecocardiografice: 

 Copiii cu MIS-C care nu întrunesc criteriile de severitate menționate mai sus, cu 

diagnostic clinic și paraclinic de MIS-C  

 Copii cu tablou clinic de boală Kawasaki-like completă / incompletă. 

 

SEVERITATEA MIS-C: 

1. MIS-C ușoară – simptome ușoare; se internează din cauza aportului insuficient oral 

și/sau a riscului de agravare. 
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2. MIS-C medie – îndeplinește criteriile definiției de caz, fără șoc sau alte criterii de 

internare în terapie intensivă. 

3. MIS-C severă – îndeplinește criteriile de internare în terapie intensivă. 

 

TRATAMENTUL MIS-C Scopul tratamentului: stabilizarea pacienților în stare critică, 

amenințătoare de viață, terapia inflamației și prevenirea sechelelor pe termen lung (anevrisme 

coronariene, fibroză miocardică). Există studii care demonstrează că inițierea precoce a 

tratamentului cu imunoglobuline iv și a terapiei cu glucocorticoizi în MIS-C este asociată cu 

scăderea ratei de internare în terapie intensivă și reducerea duratei de spitalizare. 

 

A. TRATAMENTUL DE SUSȚINERE este important în cazul tuturor pacienților.
 

1. Refacerea volemiei. La pacienții cu semne de disfuncție ventriculară se vor administra 

bolusuri de lichid de 10 ml/kg, cu reevaluarea semnelor de șoc, respectiv de  

supraîncărcare lichidiană după fiecare bolus
12

.  

2. Suport inotrop - majoritatea copiilor cu MIS-C prezintă șoc refractar la administrarea 

de lichide; se preferă Epinefrina sau Norepinefrina ca și medicație inotrop-vasoactivă.  

3. Epinefrina este preferată în disfuncția ventriculului stâng; asocierea Milrinonei poate 

fi utilă în disfuncția severă, mai ales dacă sunt prezente semne ecocardiografice 

sugestive de hipertensiune pulmonară. 

4. Corectarea energică a tulburărilor electrolitice în cazul copiilor cu aritmii cu substrat 

genetic sau cu canalopatii. 

5. Protocol de resuscitare cardio-pulmonară în cazul pacienților cu aritmii. 

6. Tratamentul aritmiilor - conform ghidurilor în vigoare. 

7. În formele de boală fulminantă este necesară ECMO
22

.  

8. Suport respirator pentru a menține SpO2 > 90%. 

9. Terapie de substituție renală. 

10. Plasmafereza
23

 poate avea un rol benefic în cazurile de furtună severă de citokine, 

vasoplegie refractară și șoc cardiogen sau septic. 

 

B. TRATAMENTUL IMUNOMODULATOR
1,2

 se administrează pacienților cu 

suspiciune de MIS-C și tablou clinico-paraclinic de boală medie / severă, inclusiv 

pacienților care nu au semne clinice de șoc, dar prezintă tahicardie și valori crescute 

ale NT-pro-BNP. 

În cazul pacienților cu stare critică, tratamentul imunomodulator se inițiază înaintea 

evaluării complete și a stabilirii diagnosticului final.  

1. Tratament imunomodulator de linia I  

a. Imunoglobuline iv (IgIV) 2 g/kg/24 de ore, raportat la greutatea ideală pentru 

talie – maxim 100 g. O a doua doză de IgIV se poate repeta dacă răspunsul clinic 

și biologic după prima doză este absent sau parțial (la a doua doză se va avea în 

vedere riscul de a dezvolta anemie hemolitică și/sau supraîncărcare volemică). 

 Se recomandă evaluarea funcției cardiace și a statusului volemic; în 

cazul  pacienților cu disfuncție cardiacă, doza de imunoglobuline iv se 

poate administra fracționat, în două zile consecutive, câte 1 g/kg/zi ± 

diuretic iv. Inițierea administrării de imunoglobuline iv se poate face 

chiar dacă pacienții nu întrunesc complet criteriile de MIS-C în 

momentul prezentării.  

 Recoltarea testelor serologice pentru SARS-CoV-2 se face înaintea 

administrării imunglobulinelor iv. 
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b. Metilprednisolon 0,8 - 2 mg/kg/zi iv (maxim 60 mg/zi) divizat în două prize la 

interval de 12 ore, timp de 5 zile
24,25

, după care se poate trece pe terapie 

cortizonică orală.  

 În momentul ameliorării clinice, se trece la administrare orală de 

corticoizi – Prednison per os 2 mg/kg/zi (maxim 60 mg/zi) timp de 1-2 

săptămâni, ulterior necesită sevraj timp de 2-6 săptămâni (în funcție de 

evoluția PCR, D-dimerilor și a feritinei)
38

.  

c. Se recomandă continuarea tratamentului cortizonic per os timp de 2-3 

săptămâni sau chiar mai mult, în funcție de evoluția simptomatologiei (pentru 

a preveni reapariția inflamației)
8,22,29

, luând în considerare efectele adverse ale 

corticoterapiei prelungite.  

d. MIS-C refractar la imunglobuline iv și glucocorticoizi. Un pacient cu MIS-

C este considerat a fi refractar la tratamentul inițial dacă febra persistă mai 

mult de 24-36 de ore după tratament și/sau prezintă deteriorarea / persistența 

disfuncției semnificative a unui organ sub tratamentul imunomodulator inițial 

(imunoglobulină iv și doze medii / mici de corticosteroizi). Se administrează 

Metilprednisolon iv doză mare: 10-30 mg/kg/zi în perfuzie endovenoasă 

(maxim 1 g/zi) timp de 1- 3 zile
19,24,26-28

, urmat de Metilprednisolon iv 1-2 

mg/kg/zi sau Prednison per os 1-2 mg/kg/zi (maxim 60 mg/zi) timp de 7 zile, 

cu reducerea dozelor într-un interval de 2-8 săptămâni, în funcție de 

severitatea simptomatologiei și a rezultatelor de laborator
3,27

.                          

Conversia: 4 mg Metilprednisolon = 5 mg Prednison.  

2. Tratament de linia II. Se recomandă în formele refractare la treapta I de tratament 

(inclusiv la administrarea de doze mari de corticosteroizi), în cazurile cu 

contraindicație la doze mari de corticosteroizi sau în cazul asocierii unei HLH 

secundară (sau sindrom de activare macrofagică).  

a.  ANAKINRA (Kineret) - ATENȚIE, în prezent este medicație OFF LABEL - 

antagonist al receptorului IL-1 recombinant - în doză de 8 - 10 mg/kg/zi
3,29,30

,  

(minim 4 mg/kg/zi
16,23

) iv sau subcutanat, divizat la fiecare 6 ore (maxim 100 

mg/doză
31

). Pentru administrarea iv, doza se diluează în 100 ml ser fiziologic și se 

administrează în cel puțin o oră
3
. Răspunsul la tratament se evaluează clinic, nu se 

recomandă măsurarea nivelului seric al citokinelor pentru a monitoriza tratamentul.  

b.  TOCILIZUMAB (RoActemra) - anticorp monoclonal IgG1 anti-receptor al IL-6  

(datele despre eficacitatea sa sunt controversate).  

 Se recomandă folosirea Tocilizumab doar la cazurile refractare la imunoglobuline 

și metilprednisolon și doar în situația în care nu este disponibilă Anakinra sau nu 

există răspuns la 48 de ore de la administrarea acesteia.  

 Doza recomandată este de 8 mg/kg în doză unică administrată în perfuzie de 1 oră, 

la pacienți cu greutate peste 30 kg (maxim 800 mg/doză) și 12 mg/kg la copii cu 

greutate sub 30 kg
32

. Se administrează o singură doză iv (timpul de înjumătățire 

este lung, 150 de ore); se poate administra o doză suplimentară după 12 ore
33 

dacă 

nu se obține un răspuns adecvat după prima doză. 

c. INFLIXIMAB (Remicade) - agent biologic ca alternativă OFF LABEL la 

Anakinra. Se recomandă folosirea Infliximab 5-10 mg/kg iv doar la cazurile 

refractare la imunoglobuline și metilprednisolon, sau la cei ce au contraindicație de 

utilizare pe termen lung a glucocorticoizilor. 

Nu se administrează la pacienții cu MIS-C și MAS (sindrom de activare 

macrofagică).  
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Recomandăm următoarea abordare terapeutică a tratamentului imunomodulator, algoritm 

adaptat după ghidurile clinice elaborate de American College of Rheumatology
1-2

, American 

Academy of Pediatrics
37

 și Pediatric inflammatory multisystem syndrome temporally 

associated with SARS-CoV-2 (PIMS-TS) National Consensus Management Study Group -

United Kingdom
20.

  

 

 

 

 
Pacientul prezintă manifestări de MIS-C formă medie / severă, incluzând cel 

puțin 1 din următoarele: 

 Șoc necesitând terapie vasopresoare 

 Disfuncție sistolică a ventriculului stâng 

 Anevrism al arterelor coronare (scor Z ≥ 2,5) 

 Troponină sau BNP crescute 

 Aritmii 

 Alte manifestări severe necesitând îngrijire în Terapie intensivă 

Da Nu 

Tratament inițial cu Imunoglobuline IV 

2 g/kg ȘI  

glucocorticoizi doză mică/medie  

Metilprednisolon 1-2 mg/kg/zi iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metilprednisolon 

Tratament inițial cu Imunoglobuline IV 

SAU glucocorticoizi doză mică/medie 

mică/medie 

Răspuns 

inadecvat 

Răspuns 

adecvat 

Monitorizare 

pentru complicații 

Metilprednisolon 

10-30 mg/kg/zi 

sau terapie linia a 

II-a 

Răspuns 

inadecvat 

Răspuns 

adecvat 

Monitorizare 

pentru complicații 

Asociere de 

glucocorticoizi sau 

Ig IV sau terapie 

de linia a II a 
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C. ACID ACETILSALICILIC (ASPIRINĂ) în doză antiinflamatorie 80-100 

mg/kg/zi în cazul pacienților cu tablou clinic de boală Kawasaki.
18

 Doze mici de 

Aspirină pot fi administrate în toate cazurile de MIS-C pe durată de 4-6 săptămâni, 

ulterior fazei acute.  

 

D. TRATAMENT ANTIVIRAL 

 REMDESIVIR – în cazul pacienților care au RT-PCR pozitiv, poate fi benefic
16

. 

Doza de Remdesivir recomandată este 5 mg/kg iv administrat într-o singură doză 

pe zi în prima zi (doza maximă pe zi 200 mg) urmată de 2.5 mg/kg iv (doza 

maximă pe zi 100 mg) pentru următoarele 9 zile. 

E. ANTICOAGULANTE / ANTIAGREGANTE PLACHETARE. Aspirina 

administrată în doză mică (3-5 mg/kg/zi, maxim 80-100 mg/zi) se administrează până 

când numărul trombocitelor revine la normal (în caz de trombocitoză) și ecografia 

efectuată la ≥ 4 săptămâni de la diagnostic confirmă că arterele coronare au aspect 

normal. În cazul pacienților care nu îndeplinesc criteriile de mai sus, se va evalua 

riscul de tromboza. Nu se administrează aspirină copiilor cu sângerare activă sau risc 

de sângerare activă și nici celor cu număr de trombocite ≤ 80.000/𝜇l sau cu disfuncție 

pachetară cunoscută. Aspirina se va continua în cazul copiilor cu afecțiuni cardiace ce 

au necesitat tratament cu aspirină anterior MIS-C 

Pacienților cu anevrisme coronariene și scor Z cuprins între 2,5-10 li se va administra 

aspirină în doze mici. În cazul în care scorul Z este mai mare de 10, aspirina în doze 

mici va fi asociată cu enoxaparină în doză terapeutică, cu menținerea factorului Xa 

între 0,5-1, pe o durata de cel putin 2 săptămâni, după care se trece pe antagoniști de 

vitamina K, cu menținerea unui INR între 2-3. 

Scorul Z apreciază afectarea coronariană în funcţie de dimensiunea anevrismului 

coronarian, raportat la suprafaţa corporală a copilului
34

. În prezent se recomandă 

clasificarea utilizând criteriile lui Manhilot
35

: 

a. Fără afectare: scor Z < 2. 

b. Doar dilatare: scor Z = 2-2,5. 

c. Anevrism de dimensiuni mici: scor Z ≥ 2,5, dar < 5. 

d. Anevrism mediu: scor Z ≥ 5, dar < 10 sau dimensiune absolută < 8 mm. 

e. Anevrism mare sau gigant: scor Z ≥ 10 sau dimensiune absolută ≥ 8 mm. 

Pacienții cu fracție de ejecție < 35% vor primi doza mica de aspirina și enoxaparină în 

doză terapeutică (cu menținerea anti-factor Xa între 0.5-1) sau warfarină cu 

menținerea INR între 2-3, până crește fracția de ejecție peste 35%.   

Pacienții cu tromboză documentată vor primi doză mică de aspirină și enoxaparină în 

doză terapeutică (cu menținerea anti-factor Xa între 0.5-1) timp de 3 luni. Se face 

control imagistic la 4-6 săptămâni, iar dacă trombul a dispărut se poate opri  

anticoagularea.  

Doza terapeutică de Enoxaparină s.c. se administrează la interval de 12 ore, astfel
15

:  

 copii cu vârsta ˂ 2 luni – 1,5 mg/kg/doză 

 copii cu vârsta ˃ 2 luni – 1 mg/kg/doză 

În urma consultului de specialitate, medicul hemato-oncolog poate recomanda doze 

mai mari de Enoxaparină
34

 administrate la interval de 12 ore: 

 Nou-născut: 1,625 mg/kg/doză 

 Sugari: 1,5 mg/kg/doză 

 Copii 1-6 ani: 1,375 mg/kg/doză 

 Copii 6-18 ani: 1,25 mg/kg/doză 
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Contraindicațiile terapiei cu enoxaparină: 

Relative: 

 Nr. Trombocite < 50 000/µl 

 Fibrinogen < 100 mg/dl 

 Tulburări concomitente de sângerare 

 Aspirină în doză > 5 mg/kg/zi 

Absolute: sângerare activă 

Durata terapiei cu enoxaparină depinde de indicația de administrare: 

 Anevrism de arteră coronară cu scor Z mai mare de 10 – durată nedeterminată 

 Tromboză documentată – cel puțin 3 luni, în funcție de rezoluția trombului 

 Disfuncție ventriculară medie sau severă – durata nu este specificată, dar 

pacientul se încadrează în indicația de terapie pe termen lung 

În cazul pacienților care nu îndeplinesc criteriile de administrare de mai sus, se va ține 

seama de riscul individual de tromboză  

 D-Dimeri ˃ 250 ng/ml 

 prezența cateterului venos central 

 vârsta peste 12 ani sau postpubertară 

 obezitate ˃ percentila 95 

 antecedente personale sau heredo-colaterale de tromboză 

 trombofilie ereditară documentată 

 imobilizare prelungită 

 folosirea de anticoncepționale care conțin estrogen 

 boală malignă concomitentă 

 sindrom nefrotic concomitent 

 siclemia 

 boală cardiacă  

 anomalii ale ritmului cardiac  

 Academia Americană de Pediatrie
37

 recomandă administrarea dozelor mici de aspirină 

tuturor copiilor, în scop de tromboprofilaxie (în cazul în care aceasta nu este 

contraindicată, ex. trombocitopenie). 

 Grupul de Consens Național pentru PIMS-TS din Marea Britanie
20

 recomandă 

administrarea dozelor mici de aspirină tuturor copiilor cu PIMS-TS pe o perioadă de 

cel puțin 6 săptămâni. 

 Utilizarea concomitentă a ibuprofenului (sau a altor antiinflamatoare non-steroidiene) 

cu aspirina, antagonizează efectul acesteia
38

. Aceste antiinflamatoare non-steroidiene 

ar trebui evitate, în general, la copiii cu anevrisme ale arterei coronare care iau 

aspirină pentru efectele sale antiplachetare
18

. 

 Terapia cu doze mici de aspirină utilizată pentru efectul antiplachetar nu a fost 

asociată cu dezvoltarea sindromului Reye
18

 la copiii cu varicelă sau gripă. 

 

F. TRATAMENT ANTIBIOTIC  

Antibioticoterapia empirică se administrează tuturor pacienților cu suspiciune de 

sepsis, până la stabilirea diagnosticului final. Se va reevalua necesitatea 

antibioticoterapiei în momentul obținerii rezultatelor culturilor. Suprainfecția 

bacteriană este rară, dar posibilă la copilul cu MIS-C. 

 Tratament de linia I: Ceftriaxon + Vancomicină. Se asociază Metronidazol
37

 sau 

Piperacilina-Tazobactam
28

 în cazul în care simptomatologia digestivă este 

importantă.   
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 Tratament de linia II, în caz de boală severă sau șoc: 

  - Vancomicină + Clindamicină + Cefepim
39

  

sau 

  - Vancomicină + Meropenem + Gentamicină
39

.  

sau  

- Cefotaxim + Daptomicin + Clindamicină (aceasta din urmă asociată 

atunci când există semne de șoc toxic
28

). 
 

G. TABLOU CLINIC SUPERPOZABIL CU BOALA KAWASAKI – tratamentul 

este cel al bolii Kawasaki, prognosticul este mai bun dacă terapia se inițiază în 

primele 10 zile de la debutul simptomatologiei. 

 

H. LIMFOHISTIOCITOZA HEMOFAGOCITARĂ (HLH) / SINDROMUL DE 

ACTIVARE MACROFAGICĂ (SAM) – tratamentul este cel al bolii, coordonat de 

medicul hemato-oncolog. 

 

I. Se va continua tratamentul anterior cu IECA și ARB în cazul copiilor antetratați cu 

aceste medicamente pentru hipertensiune, insuficiență cardiacă sau alte afecțiuni. 

 

J. Se va proceda la scăderea energică a temperaturii cu Paracetamol în cazul copiilor 

febrili cu sindrom Brugada.  

MONITORIZARE PE DURATA INTERNĂRII
40,41

: Evaluarea clinică este principalul 

instrument de monitorizare a copilului. Monitorizarea funcțiilor vitale (ECG, AV, SpO2) se 

face în funcție de starea pacientului (continuu la pacientul critic, zilnic la pacientul non-

critic), înregistrarea ECG se recomandă a se efectua la internare, zilnic la pacientul critic și la 

2 zile la pacientul internat. Modificările sunt nespecifice: anomalii de segment ST, 

prelungirea QTc, extrasistole artriale și ventriculare, bloc atrio-ventricular frecvent de grad I, 

dar care poate evolua spre bloc de grad mai mare.  

1. Pacient critic 

a. Zilnic: hemoleucograma, CRP, funcție renală inclusiv electroliți, funcție 

hepatică, markeri ai coagulării, feritina până la îmbunătățirea parametrilor 

timp de 3 zile consecutive 

b. Zilnic: orice alți parametri necesari în funcție de evoluția clinică 

c. Markeri cardiaci – troponina la 6 ore, iar NT-pro-BNP la 48 de ore  

d. Ecocardiografie: dacă aspectul inițial este normal, ecografia se repetă la 1-2 

săptămâni și 4-6 săptămâni. Aspect modificat inițial al coronarelor, cu scor Z 

> 2,5 – ecografia se repetă la 2-3 zile până la stabilizarea anevrismului, apoi 

săptămânal până la externare. Decizia se ia în colaborare cu medicul 

cardiolog. Ecografia cardiacă se repetă oricând în caz de agravare clinică.  

e. ECG zilnic. Se efectuează monitorizare Holter în cazul apariției blocului atrio-

ventricular, chiar de grad I. 

 

2. Pacient non-critic, dar încă febril 

a. La 24 de ore: hemoleucograma, CRP, funcție renală inclusiv electroliți, funcție 

hepatică, feritina, NT-pro-BNP până când se îmbunătățesc (timp de 1 zi în 

formele ușoare, timp de 3 zile consecutiv în formele medii) ulterior se repetă 

la nevoie 
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b. Se repetă troponina și NT pro-BNP în caz de agravare / persistență a febrei  

c. ECG la 48 de ore  

d. La 48 de ore: Ecocardiografie (decizia se ia în colaborare cu medicul 

cardiolog) 

3. Pacient cu evoluție favorabilă 

a. La 48 de ore și înainte de externare: hemoleucograma, CRP, VSH, funcție 

renală inclusiv electroliți, funcție hepatică, pro-BNP 

b. Consult cardiologic înainte de externare 

 

CRITERII DE EXTERNARE
39

 

 după 48 de ore fără febră 

 după 3-4 zile în care markerii inflamatori (PCR, D-dimeri, feritina) au tendință 

descendentă  

 troponina cu evoluție descendentă și valoare < 1,0 ng/ml  

 48 ore fără necesar de oxigen  

 48 ore fără necesar de medicație inotrop-vasoactivă  

 ECG normal 

 nivel seric terapeutic de anti-factor Xa în cazul pacienților cu tratament cu 

Enoxaparină 

 semnele de insuficiență cardiacă sunt controlate cu medicație orală 

 ecografie cardiacă: aspect îmbunătățit sau stabil al funcției ventriculare, arterelor 

coronare și valvelor. 

 

MONITORIZAREA DUPĂ EXTERNARE
40

   

1. Pacient fără afectare cardiacă în momentul diagnosticului și pe parcursul 

spitalizării: 

a. La 1-2 săptămâni: 

 Ecocardiografie 

 ECG – se efectuează Holter ECG dacă există simptome sugestive 

pentru aritmie sau sunt modificări pe ECG  

 TA 

 Laborator: hemoleucogramă, markeri inflamatori, markeri cardiaci, 

examen de urină (dacă a existat afectare renală), se repetă analizele ale 

căror valori nu s-au normalizat până la externare 

 Se păstrează indicația de administrare a aspirinei 

b. La 4-6 săptămâni: 

 Ecocardiografie 

 ECG – se efectuează Holter ECG dacă există simptome sugestive 

pentru aritmie sau sunt modificări pe ECG  

 TA 

 Laborator: hemoleucogramă, markeri inflamatori, markeri cardiaci, 

examen de urină (dacă a existat afectare renală), se repetă analizele ale 

căror valori nu s-a normalizat la controlul anterior 

 Se oprește administrarea aspirinei dacă nu există anomalii ale 

coronarelor 

 Se poate decide întreruperea urmăririi în cazul pacienților cu analize de 

laborator normale și fără anomalii coronariene 
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2. Afectare miocardică prezentă (troponina/NT-proBNP crescute) cu funcție 

ventriculară normală sau inițial deprimată, dar normalizată pe parcursul internării și 

artere coronare normale 

a. La 1-2 săptămâni: 

 Ecocardiografie 

 ECG – se efectuează Holter ECG dacă există simptome sugestive 

pentru aritmie sau sunt modificări pe ECG  

 TA 

 Laborator: hemoleucogramă, markeri inflamatori, markeri cardiaci, 

examen de urină (dacă a existat afectare renală), se repetă analizele ale 

căror valori nu s-au normalizat până la externare 

 Se păstrează indicația de administrare a aspirinei 

b. La 4-6 săptămâni: 

 Ecocardiografie 

 ECG – se efectuează Holter ECG dacă există simptome sugestive 

pentru aritmie sau sunt modificări ECG  

 TA 

 Laborator: hemoleucogramă, markeri inflamatori, markeri cardiaci, 

examen de urină (dacă a existat afectare renală), se repetă analizele ale 

căror valori nu s-au normalizat la controlul anterior 

 Se oprește administrarea aspirinei dacă nu există anomalii ale 

coronarelor 

c. La 3 luni: 

 Ecocardiografie 

 ECG – se efectuează Holter ECG dacă există simptome sugestive 

pentru aritmie sau sunt modificări pe ECG  

 TA 

 Test de efort înaintea reluării efortului fizic 

 Laborator: hemoleucogramă, markeri inflamatori, markeri cardiaci, 

examen de urină (dacă a existat afectare renală), se repetă analizele ale 

căror valori nu s-au normalizat la controlul anterior 

 Se poate lua în considerare RMN cardiac, la indicația medicului 

cardiolog 

d. La 6 luni: 

 Ecocardiografie 

 ECG – se efectuează Holter ECG dacă există simptome sugestive 

pentru aritmie sau sunt modificări pe ECG  

 TA 

 Laborator: hemoleucogramă, markeri inflamatori, markeri cardiaci, 

examen de urină (dacă a existat afectare renală), se repetă analizele ale 

căror valori nu s-au normalizat la controlul anterior 

e. La 12 luni: 

 Ecocardiografie 

 ECG – se efectuează Holter ECG dacă există simptome sugestive 

pentru aritmie sau sunt modificări pe ECG  

 TA 
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 Laborator: hemoleucogramă, markeri inflamatori, markeri cardiaci, 

examen de urină (dacă a existat afectare renală), se repetă analizele ale 

căror valori nu s-au normalizat la controlul anterior 

3. Afectare miocardică cu funcție ventriculară deprimată în momentul externării: 

a. La 1-2 săptămâni: 

 Ecocardiografie 

 ECG – se efectuează Holter ECG dacă există simptome sugestive 

pentru aritmie sau sunt modificări pe ECG  

 TA 

 Laborator: hemoleucogramă, markeri inflamatori, markeri cardiaci, 

examen de urină (dacă a existat afectare renală), se repetă analizele ale 

căror valori nu s-au normalizat până la externare 

 Se păstrează indicația de administrare a aspirinei 

b. La 4-6 săptămâni: 

 Ecocardiografie 

 ECG – se efectuează Holter ECG dacă există simptome sugestive 

pentru aritmie sau sunt modificări pe ECG  

 TA 

 Laborator: hemoleucogramă, markeri inflamatori, markeri cardiaci, 

examen de urină (dacă a existat afectare renală), se repetă analizele ale 

căror valori nu s-au normalizat la controlul anterior 

 Se oprește administrarea aspirinei dacă nu există anomalii ale 

coronarelor 

c. Monitorizarea ulterioară și restricția efortului fizic depind de severitatea 

afectării cardiace și respectă ghidurile de insuficiență cardiacă și miocardită la 

copil 

4. Afectare coronariană 

a. La 1-2 săptămâni: 

 Ecocardiografie 

 ECG – se efectuează Holter ECG dacă există simptome sugestive 

pentru aritmie sau sunt modificări pe ECG  

 TA 

 Laborator: hemoleucogramă, markeri inflamatori, markeri cardiaci, 

examen de urină (dacă a existat afectare renală), se repetă analizele ale 

căror valori nu s-au normalizat până la externare 

 Se păstrează indicația de administrare a aspirinei 

b. Monitorizarea ulterioară și restricția efortului fizic sunt în funcție de 

severitatea afectării coronariene și respectă ghidul utilizat în Boala Kawasaki 

la copil 

5. Recomandări privind terapia cortizonică – sevrajul se face timp de 2-3 săptămâni 

în cazurile ușoare și 4-8 săptămâni în cazurile medii/severe
41

.  

6. Reapariția febrei sau a altor simptome: necesită evaluare medicală, imediată în 

cazurile severe și în interval de 6-12 ore în cazul pacientului stabil. Evaluarea este  

clinică și paraclinică: hemoleucograma, CRP, VSH, feritina, markeri cardiaci, culturi 

(pentru a exclude infecția ca și cauză).  

7. Recomandări privind efortul fizic
13

: Se interzice efortul fizic timp de 2 săptămâni 

după externarea copiilor fără afectare cardiacă. În cazul în care există modificări 

cardiace, efortul fizic se reia după 3-6 luni, cu efectuarea Holter ECG înainte. 
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8. Recomandări privind vaccinarea: vaccinările cu virus viu atenuat se vor temporiza 

timp de 11 luni în cazul pacienților cărora li s-au administrat imunoglobuline
40

. În 

cazul rujeolei, perioada de diminuare a eficacităţii vaccinului poate persista până la un 

an. 
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