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CLÍNICO DA SIM-P: o que há de novo?
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✓ Nota Técnica Nº16/2020
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✓ Nota Técnica Nº1020/2021
Atualizações quanto a

notificação e manejo clínico
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óbito no contexto da SIM-P
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FLUXO DE 
PROCEDIMENTOS 

EM CASOS 
SUSPEITOS OU 
CONFIRMADOS 

PARA SIM-P

FONTE: MANUAL DE VIGILÂNCIA DO ÓBITO NO CONTEXTO DA SÍNDROME INFLAMATÓRIA 
MULTISSISTÊMICA PEDIÁTRICA (SIM-P) ASSOCIADA À COVID-19



Vigilância Epidemiológica da SIM-P: o que há de novo?

(2022)

✓ Nota Técnica Nº25/2022 DEIDT/SVS/MS

Perfil Epidemiológico da covid-19 em crianças e adolescentes no Brasil e importância das medidas 

de prevenção e controle da doença, em especial a vacinação dessa população.

➢ 3 eixos da vigilância da covid-19 no Brasil (Notificação de Síndrome Gripal, casos e óbitos por SRAG, 

suspeitos de covid-19 e notificação dos casos de SIM-P) 

✓ Nota Técnica Nº38/2022 DEIDT/SVS/MS

Atualizações acerca da notificação da Síndrome Inflamatória Multissistêmica em Adultos (SIM-A) 

associada à covid-19

➢ PORTARIA GM/MS Nº 1.102, DE 13 DE MAIO DE 2022

Incluir a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P) associada à covid-19 e a Síndrome Inflamatória

Multissistêmica em Adultos (SIM-A) associada à covid-19 na Lista Nacional de Notificação Compulsória de

doenças, agravos e eventos de saúde pública, nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território

nacional.



Mudanças na notificação da SIM-P

▪ Novo link:
Desta forma o link simplificado para acesso ao formulário 
de notificação foi alterado para o sítio 
eletrônico: https://redcap.link/simpcovid .

▪ Novos campos na ficha de notificação:

https://redcap.link/simpcovid


Nota Técnica Nº38/2022 DEIDT/SVS/MS

Notificação da Síndrome Inflamatória Multissistêmica em Adultos (SIM-A)

OBJETIVOS DA NOTIFICAÇÃO

1. Identificar e monitorar a ocorrência de casos de SIM-A associada à covid-19 no Brasil;

2. Caracterizar o perfil epidemiológico dos casos de SIM-A no Brasil;

3. Caracterizar as principais manifestações clínicas e laboratoriais de SIM-A no Brasil;

4. Subsidiar a adoção de medidas de prevenção, controle e manejo clínico dos casos. 



Fluxo de notificação da SIM-A

• A notificação individual da SIM-A se dará de forma universal, isto é, por qualquer serviço de saúde
ao identificar indivíduo que preencha a definição de caso ou pela autoridade sanitária local.

• A notificação individual da SIM-A deverá ser realizada, preferencialmente, pelo serviço de saúde
responsável pelo atendimento do caso, por meio do preenchimento da notificação individual
diretamente no formulário online (REDCap) https://redcap.link/sima_covid A notificação deve ser
impressa e enviada ao Lacen junto com às amostras.

• Na impossibilidade de notificação da SIM-A pela unidade de saúde notificadora diretamente no
formulário online, este deverá ser impresso, preenchido e enviado ao serviço de VE da região ou da
SMS de referência, em meio físico ou digitalizado em até 24 horas – VE digitar o caso.



Notificação e monitoramento

• Recomenda-se às unidades notificantes revisar periodicamente os registros de saúde

disponíveis para identificação de dados importantes da evolução do caso (resultado

laboratorial, tratamento, alta, óbito, transferência e outros) e enviá-los à DIVEP, através

do e-mail divep.dtp@saude.ba.gov.br, para que as notificações sejam atualizadas o

mais breve possível.

• O Ministério da Saúde estabeleceu critérios preliminares de definição de caso para

SIM-A associada à covid-19 baseado nas evidências mais recentes publicadas na

literatura e séries de casos reportadas.

A OMS ainda não possui uma definição de 

caso preconizado para a síndrome em 

indivíduos adultos

mailto:divep.dtp@saude.ba.gov.br


A SIM-A é caracterizada por um amplo espectro de sinais e sintomas, incluindo alterações cardiovasculares, 

gastrointestinais, dermatológicas e neurológicas, além de uma associação com infecção recente pelo SARS-

CoV-2, diagnosticada por RT-PCR, teste rápido de antígeno (TR-Ag) e/ou sorologia. 

Por tratar-se de uma condição rara, poucos casos foram registrados na literatura, 

portanto as informações sobre essa condição ainda são escassas.

Nota Técnica Nº38/2022 DEIDT/SVS/MS

Notificação da Síndrome Inflamatória Multissistêmica em Adultos (SIM-A)

O que existe na literatura:

• Foi descrito que pacientes adultos de todas as idades, em especial aqueles até 50 anos ,com infecção recente por SARS-CoV-2; 

• O intervalo entre os sintomas agudos da covid-19 e o início dos sintomas da SIM-A foi de 2 a 5 semanas, podendo variar até 12 semanas;

• Em contraste, os pacientes com SIM-A já reportados na literatura, apresentam sintomas pulmonares leves ou moderados e os sintomas 
respiratórios podem, inclusive, não estar presentes. 

• Síndrome parece ser mais complicada em adultos do que em crianças, devido às diferenças no sistema imunológico, bem como a maior
probabilidade de comorbidades presentes em adultos. 



Nota Técnica Nº38/2022 DEIDT/SVS/MS

Notificação da Síndrome Inflamatória Multissistêmica em Adultos (SIM-A)

DEFINIÇÃO DE CASO PRELIMINAR*
DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO DE SIM-A:
Indivíduos >= 20 anos, com critérios para internação hospitalar ou com doença resultante em óbito, que teve diagnóstico de 
covid-19 ou contato próximo com um caso de covid-19 nas últimas 12 semanas e que atenda os seguintes critérios:
Febre por 03 dias ou mais.
E
Alterações de 2 ou mais dos sistemas:
1.Dermatológico/mucocutâneo: rash cutâneo, erupção cutânea, eritema ou descamação dos lábios / boca / faringe, 
conjuntivite não exsudativa bilateral, eritema / edema das mãos e pés;
2. Gastrointestinal: dor abdominal, vômitos, diarreia;
3. Hemodinâmico: Choque / hipotensão;
4. Neurológico: estado mental alterado, dor de cabeça, fraqueza, parestesias, letargia;
5. Cardiovascular: sinais clínicos de miocardite, pericardite e/ou insuficiência cardíaca(taquicardia, precórdio hiperdinâmico, 
ritmo de galope, estertores pulmonares, edema de membros inferiores, turgência jugular e/ou hepatoesplenomegalia). 
E
Evidência laboratorial de inflamação, incluindo qualquer um dos seguintes:
- Aumento do PCR, VHS ou ferritina. 



Nota Técnica Nº38/2022 DEIDT/SVS/MS

Notificação da Síndrome Inflamatória Multissistêmica em Adultos (SIM-A)

DEFINIÇÃO DE CASO CONFIRMADO PARA SIM-A:

Caso suspeito que apresentou hospitalização por mais de 24h e pelo menos dois dos seguintes sinais de 
doença ativa:

- BNP ou NT-proBNP ou troponina elevados;
- Hemograma evidenciando neutrofilia, linfopenia e/ou plaquetopenia (<150.000);
- Evidência de envolvimento cardíaco pelo ecocardiograma ou ressonância magnética cardíaca;
- Eletrocardiograma evidenciando alterações sugestivas de miocardite e/ou pericardite;
- Rash cutâneo e/ou conjuntivite não purulenta. 

CASO PROVÁVEL:
- Caso suspeito que preenche critérios parciais de caso confirmado, sem outro diagnóstico que justifique 
o quadro clínico. 



Nota Técnica Nº38/2022 DEIDT/SVS/MS

Notificação da Síndrome Inflamatória Multissistêmica em Adultos (SIM-A)

CASO DESCARTADO DE SIM-A:
- Caso suspeito com identificação de outro diagnóstico diferencial que melhor justifique o 

quadro clínico (ex: sepse bacteriana, síndrome do choque tóxico estafilococo ou 
estreptococo, doenças auto-imunes, outras doenças virais, entre outros). 

*Adaptado pelo Ministério da Saúde (MS) e Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), baseado nos 
critérios de definição de caso de MIS-A do Centers of Desease Control e Brighton Collaboration .

Orientações importantes!

✓ Exames complementares e específicos para covid-19;

✓ Manejo clínico com equipe multidisciplinar;

✓ Busca altiva de casos (apresentação clínica heterogênea-subdiagnóstico e subnotificação);



Ficha de Notificação da SIM-A

A ficha está dividida em 10 tópicos:

1. Identificação da notificação

2. Identificação do caso ou óbito

3. Identificação da hospitalização

4. Critérios atendidos (definição de caso)

5. Sinais, sintomas e achados clínicos (complicações)

6. Antecedentes clínico-epidemiológicos (condição pré-existente, vacina Covid-19, contato)

7. Resultado dos exames (marcadores de inflamação, coagulopatia ou disfunção orgânica, RT-PCR, Sorologia/Teste rápido,

exames de imagem)

8. Tratamento (medicações utilizadas)

9. Variáveis de encerramento (diagnóstico médico final e evolução)

10. Classificação do caso ( uso exclusivo da vigilância)



Ficha de Notificação da SIM-A

Campos diferentes da ficha a SIM-P:

Classificação do caso da vigilância tem o campo : CASO PROVÁVEL



Vigilância epidemiológica da SIM-P



Situação Epidemiológica da SIM-P no Brasil, 2020-2022*

ANO Nº CASOS DE SIM-P Nº ÓBITOS POR SIM-P

2020 739 49

2021 791 50

2022 173 14

Tabela 1. Casos e óbitos de SIM-P, por ano de início de sintomas,  

Brasil, 2020-2022*

Fonte: Formulário online REDCap/FORMSUS/DATASUS
* Dados atualizados até o dia 16.04.2022.

Dentre os casos confirmados,  982 (57,5%) 

são do sexo masculino, a faixa etária mais 

acometida foi de 1 a 4 anos (35,5%) 

A Incidência da SIM-P no Brasil é de 2,8/100.000hab. A letalidade

registrada no país é de 6,6% , muito superior a registrada em outros 

países como os EUA (letalidade 1,7%).

Quanto ao critério de confirmação, a maioria 

dos casos no Brasil (78,9%) possui evidência 

laboratorial de infecção por Covid-19. 



Situação Epidemiológica da SIM-P na Bahia, 2020-2022*

Tabela 2. Classificação final dos casos 

notificados  da SIM-P,  Bahia 2020-2022*

Casos SIM-P 2020-2022*

Casos confirmados 122

Casos descartados 117

Casos em investigação 05

Fonte: Formulário online REDCap/FORMSUS/DATASUS
* Dados atualizados até o dia 07.05.2022.

Analisando a ocorrência segundo ano de início dos

sintomas, ocorreram 60 casos em 2020, 53 casos em

2021 e 09 casos em 2022, até o momento. Em todo

período 117 casos suspeitos foram descartados e 05 estão

em investigação

Entre os casos confirmados, há predominância do sexo

masculino (55,7%), e o sexo feminino representou 44,3%).

Quanto ao critério de confirmação, maioria dos casos

(86,9%) possui evidência laboratorial de infecção por

Covid-19.



A análise da distribuição

de casos desde o início da

vigilância da SIM-P, revela

uma maior concentração de

casos entre as SE 21 e 33, nos

anos de 2020 e 2021,

representando respectivamente

53,3% e 45,3% do total de

casos daquele ano. Em 2020,

registrou-se o pico de casos na

SE 33 e em 2021 na SE 22.
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Figura 01 – Distribuição de casos da SIM-P por semana epidemiológica 
(SE), segundo ano de início de sintomas Bahia, 2020-2022*.

Fonte: Formulário online 
REDCap/FORMSUS/DATASUS
* Dados atualizados até o dia 07.05.2022.



0

10

20

30

40

50

60

70

2020 2021 2022

N
º 

D
E 

C
A

SO
S

ANO

ÓBITOS CASOS

Figura 2 – Distribuição de casos e óbitos da SIM-P , segundo ano de início dos 
sintomas, Bahia, 2020-2022*

Situação Epidemiológica da SIM-P na Bahia, 2020-2022*

Em relação à temporalidade dos

primeiros sintomas, o maior número de

casos registrados, bem como o de

óbitos foi em 2020 (60 casos e 3

óbitos), registrando letalidade de 5%

nesse ano. Em 2021, registrou-se uma

letalidade de 3,8% e em 2022 de

11,1%, até o momento. Ressalta-se

que ainda existe 1 óbito sob

investigação nesse ano.

Fonte: Formulário online REDCap/FORMSUS/DATASUS
* Dados atualizados até o dia 07.05.2022.
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Figura 3– Distribuição de casos da SIM-P por evolução,  Bahia, 2020-2022*Quanto a evolução dos 122 casos

confirmados no estado entre 2020 e 2022,

até o momento, 115 tiveram alta médica,

sendo 7 desses com sequelas cardíacas, 01

paciente ainda se encontra internado e 06

evoluíram para óbito por SIM-P no estado,

registrando assim letalidade de 4,9%, taxa

abaixo da letalidade nacional (6,6% ).

Situação Epidemiológica da SIM-P na Bahia, 2020-2022*

Importante salientar a fragilidade dos

dados relativos a ocorrência de sequelas,

uma vez que esse campo se encontra em

branco ou como ignorado em 20,5% das

notificações.
Fonte: Formulário online REDCap/FORMSUS/DATASUS
* Dados atualizados até o dia 07.05.2022.



Situação Epidemiológica da SIM-P na Bahia, 2020-2022*

Faixa etária Nº casos 
SIM-P

Coefic. Inc (CI) 
(100.000hab)

Nº de óbitos 
de SIM-P

Letalidade

0-4 anos 53 5,2 02 3,8%

5-9 anos 38 3.7 03 7,9%

10-14 anos 23 2,1 00 0%

15-19 anos 08 0.7 01 12,5%

Total (0-19 anos) 122 2,8 06 4,9%

Tabela 2. Casos, óbitos, CI e letalidade de SIM-P, por faixa etária, Bahia, 2020-2022*

Fonte: Formulário online REDCap/FORMSUS/DATASUS
* Dados atualizados até o dia 07.05.2022.

Em relação a faixa etária, o maior número de casos de SIM-P se concentrou em crianças com 0 a 4 anos (43,4 %/ n = 53), seguido 
pela faixa etária de 5 a 9 anos (31,1% / n = 38). Entretanto, a maior letalidade foi registrada na faixa etária de 15-19 anos (12,5%)

A incidência (CI) da SIM-P 
registrada no estado da Bahia 
(2,8/100.000 hab), é igual a do 

Brasil



Situação Epidemiológica da SIM-P na Bahia, 2020-2022*

➢ Dentre os 6 casos que evoluíram a óbito, 4 apresentavam comorbidades prévias  (doença 

neurológica, hematológica, imunossupresso e síndrome genética), 01 não apresentava 

comorbidade e em 01 notificação o campo não foi preenchido. 

➢ Os casos que evoluíram para óbito eram residentes de Salvador, Maracás e Camacan (2020), 

Ubatã, Seabra (2021) e Camaçari (2022). 



Perspectivas do Ministério da Saúde

“Após um aumento expressivo no número de casos de covid-19 no início de 2022 

com a variante Omicron, o Brasil vem registrando uma queda acentuada no 

registro de casos. Entretanto, existe uma grande possibilidade que o vírus 

permaneça circulante na população. Frente a esse cenário, o Ministério da Saúde 

reforça a necessidade de se manterem ativas as vigilâncias da SIM-P e da SIM-A, 

que têm por objetivo monitorar os casos e traçar o perfil epidemiológico dessas 

doenças no Brasil.”

Nota Técnica Nº38/2022 DEIDT/SVS/MS

“As medidas de prevenção e controle, incluindo a vacinação contra a covid-19 –

a qual é a medida preventiva disponível e de melhor resposta à doença, são 

essenciais para minimizar os efeitos da pandemia em crianças e adolescentes.”.

Nota Técnica Nº25/2022 DEIDT/SVS/MS
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CANAIS DE CONTATOS

E-mail- simpcovid@saúde.gov.br (Nacional)

divep.dtp@saúde.ba.gov.br (Estadual)

equipeimuni@gmail.com (Salvador)

Telefones:

(61) 3315 3415 (Marcela da Costa– Técnica do GT Covid-19, Influenza e outros vírus 
respiratórias GT-Covid/CGPNI)

(71) 3103 7724 (Luciana Fontes – Sanitarista do GT DTP/DIVEP/SESAB)

(71) 32021714 (Thaísa Mercês – Sanitarista do GT Influenza/Subcoordenação de 
Imunização/VIEP Salvador)

(71) 3115 4342/ 99994 1088 ( CIEVS BA)

(71) 3202 1721 / 1722 / 99982 0841 ( CIEVS SSA)

mailto:simpcovid@saúde.gov.br
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Obrigada!


