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~ o,
ia
inicialmente, descrita em crianças e adolescentes. Desde
 ria
2020, poucos casos relatando uma síndrome inﬂamato
^mica em adultos (SIM-A) foram descritos.
multissiste
~ o: Mulher de 37 anos, natural de Natal/RN, refere
Descriç a
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 melhora dos exames
melhora dos sintomas paralelamente a
laboratoriais sem o uso de imunoglobulina e corticosteroide.
 s alta hospitalar, repetiu sorologias para COVID-19 (IgM
Apo
~ o reagente e IgG reagente 13,7), IgM e IgG para Zika e Denna
~ o reagentes, conﬁrmando diagno
 stico de SIM-A.
gue na
 rios: A semelhança de alguns sintomas, alterComenta
~ es hematolo
 gicas e bioquímicas entre as infecç o
~ es por
aç o
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