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 Endocardite infecciosa

CID 10: I330

Introdução
A endocardite é uma infecção do endotélio cardíaco que por muitos anos 

esteve associada a alto índice de letalidade. Atualmente, com o advento da 
antibioticoterapia e com o diagnóstico precoce, essa doença pode ser curada 
na maioria dos casos. Sua incidência é por volta de 20 a 50 casos por milhão, 
em pacientes que não fazem uso de drogas intravenosas, já nos que fazem 
o uso dessas a incidência pode até dobrar o número de casos.

O acometimento infeccioso pode atingir qualquer parte do endotélio e até 
mesmo tecidos vasculares extracardíacos, apesar de que, em geral, é mais 
prevalente nas válvulas cardíacas. Tradicionalmente, a endocardite pode ser 
dividida em duas categorias, aguda ou subaguda, e essa classifi cação é reali-
zada de acordo com a clínica, o tipo de lesão valvar e a população acometida. 

Quadro 1: Principais características das formas agudas e subagudas.

Forma aguda Forma subaguda

Virulência Elevada Baixa

Destruição valvar Rápida Lenta 

Valvas cardíacas Previamente íntegras Previamente danifi cadas 

Letalidade
Alta (quando não 
diagnosticada)

Baixa 

Duração dos sintomas Varia de dias a 6 semanas Maior que 6 semanas 

Febre Alta Baixa 

Principais 
micro-organismos 

• Staphylococcus aureus 
• Streptococcus pneumoniae
• Staphylococcus epidermidis 

associado a cateteres

• Streptococcus pneumoniae
• Streptococcus do grupo

viridans
• Staphylococcus aureus em 

bacteremias

Fonte: Produção editorial.
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Endocardite de valvas nativas
A maioria dos pacientes que apresentam endocardite e não fazem uso de 

drogas endovenosas possui lesões valvares prévias. Embora tenha reduzido 
muito, a doença reumática (especialmente, nos casos de febre reumática 
e artrite reumatoide) ainda é um fator desencadeante no desenvolvimento 
de endocardite no Brasil, afetando, principalmente, a válvula mitral/aórtica 
bicúspide. Além disso, pessoas com prolapso da válvula mitral (aproximada-
mente 4% da população) e cardiopatias congênitas ou outras (comunicação 
interventricular, estenose aórtica, coartação aórtica, válvula aórtica bicúspi-
de, síndrome de Marfan, entre outras) também possuem risco aumentado 
para desenvolver a infecção. A prevalência da doença tem sido, em geral, 
mais associada com o aumento da idade. O principal agente relacionado à 
endocardite em valva nativa é o Estreptococos sp, principalmente do grupo 
viridans, sendo responsável por até 60% dos casos, seguido dos Estafilococos, 
com 20%, e Enterococos, com até 10%.

Além do Streptococcus viridans presentes na orofaringe, ressalta-se tam-
bém a presença das espécies S. saguis, S. mutans, S. mitis e S. salivarium, 
sendo a maioria sensível à penicilina e envolvendo, principalmente, as valvas 
previamente afetadas. Certa parcela dos pacientes acometidos pela doença, 
envolvendo esse grupo, foram previamente (dias a meses) submetidos a 
procedimentos dentários, embora a maior parte esteja relacionada a bacte-
remias transitórias após escovação ou mastigação. 

No grupo dos Enterococos, que são Streptococcus do grupo D de Lancefield, 
contemplam-se por volta de 12 espécies, colonizam a mucosa gastrointestinal 
e uretral, podendo acometer valvas normais ou danificadas, e a maioria da 
população afetada são homens, com mais de 60 anos e com realização de 
procedimentos geniturinários recentes. 

Existem espécies de Estreptococos que são colonizadoras do intestino e 
fazem parte do grupo D de Lancefield, como o S. bovis e S. equinus; esses são 
diferenciados dos Enterococos em razão da sua sensibilidade à penicilina. 
Há de se ressaltar uma relação importante entre a infecção causada pelo 
S. bovis e danos no cólon. Assim, diante desse quadro, é imprescindível a 
realização do exame de colonoscopia. 

A maior parte dos Estafilococos gera a doença nas valvas nativas, apresenta 
importante resistência à penicilina e a outros fármacos, o que é preocupan-
te, pois a infecção concebida por esses é intensa e possui acometimento 
valvar veloz. O grupo coagulase positiva tem como seu principal represen-
tante o S. aureus, podendo acometer valvas normais ou danificadas, com 
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rápida destruição. Já o grupo coagulase negativa tem como representante o  
S. epidermidis, que geralmente acomete valvas danificadas ou próteses, com 
um quadro mais subagudo, exceto nos casos que envolvem o S. lugdunensis, 
sendo esse mais agressivo.

O grupo HACEK compreende 5% dos casos de endocardite em valvas 
nativas. São bactérias Gram-negativas e possuem etiologia bucal, podendo 
gerar quadros com grandes vegetações.

HACEK:

Hemophylus parainfluenzae, H. aphrophilus, H. paraphrophilus,  
Actinobacillus actinomycetemcomitans,  
Cardiobacterium hominis, 
Eikenella corrodens  
Kingella kingae

As endocardites geradas por fungos envolvem, em suma, Candida spp. 
e Aspergillus spp. Embora sejam mais comuns em pacientes com próteses, 
podem acometer valvas nativas, principalmente em indivíduos imunossupri-
midos e portadores de cateter venoso. As endocardites fúngicas são parti-
cularmente difíceis de tratar e com alto poder destrutivo da válvula, sendo 
na maioria dos casos intervenção cirúrgica na válvula.

Figura 1: Infecção bacteriana acometendo as valvas e a superfície 
endocárdica, formando vegetação e êmbolos.

"Vegetação" bacteriana 
livre causando embolia 

sistêmica

Infecção bacteriana 
valvar

Infecção bacteriana na 
superfície endocárdica

Fonte: Blamb/shutterstock.com.
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Endocardite em usuários de drogas endovenosas
Ocorre principalmente em homens e jovens (média de 30 anos), sendo 

a valva tricúspide a mais afetada em mais da metade dos casos, embora 
também acometa aórtica e mitral. É, em suma, unilateral. Esses casos evo-
luem para endocardite em consequência de uso de injetáveis e soluções de 
continuidade (como seringas ou estiletes), e a microbiota da pele é introdu-
zida no compartimento vascular, sendo os gram-positivos os agentes mais 
comuns. O S. aureus é responsável por até 75% dos eventos em usuários de 
drogas injetáveis, seguido pelos Enterococos com 30% e pelos Estreptococos 
com 10%. 

Estudos relatam que grande parte dos pacientes com endocardite na 
tricúspide possuem alterações nos pulmões ou pneumonia, sendo o sopro 
em válvulas direitas pouco comum. Além disso, pesquisas apontam que usu-
ários de droga EV e portadores de Síndrome de Imunodeficiência Adquirida 
(SIDA/AIDS) têm evolução clínica e agentes causadores de endocardites à 
direita semelhantes aos soronegativos para HIV (Vírus da Imunodeficiência 
Humana), embora possuam alta morbi/mortalidade quando acometidos por 
bactérias Gram-negativas e fungos ou se a contagem de Linfócitos CD4+ for 
menor que 200 células/mm3.

Endocardite em prótese valvar
As endocardites em próteses de válvulas cardíacas são responsáveis por 

até 20% dos casos totais, podendo ser precoces (em média até um ano, após 
a colocação da prótese) ou tardias (em média, após um ano da cirurgia). 
Essas diferentes apresentações clínicas têm tratamentos e prognósticos 
diferentes, e os agentes causais também variam; sendo que as precoces são 
mais comumente causadas por Estafilococos e as tardias por Estreptococos. 

Patogênese 
A fisiopatogênese das endocardites envolve diversos aspectos: o sítio 

da infecção, a ocorrência ou não de embolização, a presença ou não de 
imunodeficiência e as características de virulência do agente causador. A 
alta velocidade com que o sangue passa pelo compartimento das válvulas 
provoca turbilhonamento do sangue, causando microlesões endoteliais. 
que são agravadas pelo gradiente de pressão entre as câmaras cardíacas. 
Por esse motivo, os locais mais comuns para a formação das vegetações 
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endocárdicas (lesões causadas no endotélio pela endocardite) são as valvas 
atrioventriculares. O contínuo e intenso fluxo na região vai causar rupturas no 
folheto da válvula, gerando lesões inicialmente estéreis (formadas por fibrina 
e coágulos plaquetários) que podem posteriormente se tornar infectadas pela 
ocorrência de bacteremias de diversas origens (boca, intestinos, epitélios 
cutâneos e uretral). A fisiopatogênese se inicia a partir do momento em que 
esses sítios com vegetações estéreis passam a servir de ancoragem (em 
virtude das falhas do endotélio) para agentes provenientes da recorrente 
bacteremia diária que ocorre na mastigação, escovação dos dentes, ativi-
dades de eliminação fisiológica do intestino e dos rins, cortes na pele etc. 
Bactérias gram-positivas como Estafilococos, Estreptococos e Enterococos 
apresentam fatores que permitem melhor adesão e formação de biofilme 
bacteriano nas vegetações, o que dificulta os mecanismos de fagocitose e 
a reação humoral local.

As vegetações podem ser de várias formas, dependendo da ligação entre 
o hospedeiro e o infectante, podendo ser filamentares ou verrucosas em 
razão da variabilidade do número de leucócitos e fibroblastos, bem como a 
deposição de colágeno, que provoca remodelação. Quanto mais adequados 
e precoces forem o diagnóstico e o tratamento, melhor será o prognóstico. 
Habitualmente, patógenos de menor virulência (Estreptococos do grupo 
viridans) comumente vão aderir a vegetações estéreis. Em contrapartida, 
patógenos de maior virulência (S. aureus) podem aderir, além de válvulas 
previamente lesadas, também ao endotélio valvular hígido e liberar toxinas 
que vão iniciar o processo de lesão local.

Aspectos clínicos
A apresentação clínica, bem como a evolução da endocardite infecciosa, 

é bastante variável. Em geral, depende do micro-organismo envolvido, da 
adequação do tratamento estabelecido e dos fatores de risco do paciente, 
como: uso de drogas endovenosas (associado à infecção por S. aureus), 
existência de doença cardíaca prévia, válvulas protéticas ou dispositivos 
cardíacos implantados, imunossupressão, infecção por HIV, endocardite 
prévia, má higiene dentária, idade avançada, entre outros fatores. 

Os principais sintomas e sinais clínicos da doença incluem febre, sopro 
cardíaco, calafrios, sudorese e embolização séptica (nódulos de Osler e 
Manchas de Janeway).
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Classificação quanto ao tempo de evolução
A evolução da endocardite infecciosa pode ser classificada em aguda 

ou subaguda. O quadro mais exuberante surge na endocardite aguda e um 
quadro mais indolente na endocardite subaguda. 

• Endocardite aguda: tem curso mais agressivo e rápido (menor que  
6 semanas), apresentando importantes manifestações clínicas em um 
curto período: febre elevada, maior comprometimento do estado geral e 
embolização séptica. É mais comum em usuários de drogas injetáveis 
e em pacientes em uso de cateteres vasculares. Os agentes mais preva-
lentes nesses casos são: o Staphylococcus aureus e o Staphylococcus 
epidermidis, sendo a câmara cardíaca direita a mais afetada. 

• Endocardite subaguda: tem curso mais insidioso. As manifestações 
clínicas progridem no decorrer de semanas a meses (mais que 6 
semanas). Causa febre intermitente e pode causar febre de origem 
indeterminada (baixa e persistente), sudorese noturna, fadiga, mal-es-
tar e perda ponderal, além de visceromegalias, plaquetopenia e, com 
menor intensidade, embolia. Afeta mais frequentemente a câmara 
cardíaca esquerda e indivíduos com valvopatia prévia. Os agentes mais 
comuns são: Streptococcus viridans, Enterococcus spp, Staphylococcus 
coagulase-negativos e bacilos gram-negativos. 

Classificação quanto à válvula acometida
As endocardites infecciosas são ainda classificadas de acordo com o tipo 

de válvula: natural ou protética, sendo que a endocardite infecciosa de valva 
protética pode ser precoce (menos de um ano após a cirurgia e causada por 
germes hospitalares), intermediária ou tardia (mais de um ano pós-cirurgia 
é causada por germes da comunidade).

Principais sinais e sintomas 

• Síndrome febril: febre associada a calafrios e sudorese;

• Sintomas cardíacos: principalmente sopros cardíacos novos ou mu-
dança de sopros prévios;

• Fenômenos embólicos: petéquias (vistas principalmente em con-
juntiva e mucosas), lesões de Janeway (máculas eritematosas, não 
dolorosas, que acometem as palmas das mãos e as plantas dos pés), 
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hemorragia intracraniana, embolia séptica, manchas de Splinter ou 
hemorragias “em lasca” (hemorragias subungueais);

• Fenômenos imunológicos: poliartralgia, manchas de Roth, glomerulo-
nefrite por deposição de imunocomplexos, nódulos de Osler (lesões 
eritematosas, dolorosas, palpáveis localizadas nas pontas dos dedos);

• Outros sintomas: esplenomegalia, dispneia, mal-estar, cefaleia, mial-
gia, perda de peso, anorexia, sudorese noturna, tosse, dor abdominal 
e torácica.

Diagnóstico
O diagnóstico de endocardite infecciosa é baseado em critérios clínicos, 

laboratoriais (provas de atividade inflamatória, hemoculturas e plaquetopenia) 
e dados do ecocardiograma. É feito a partir de uma suspeita inicial, baseada 
no quadro clínico, que pode ser composto de febre, fenômenos imunes, sopro 
cardíaco, esplenomegalia e queda do estado geral, somado à evidência de 
fatores de riscos associados à endocardite infecciosa. 

• Exames laboratoriais

• Exames laboratoriais gerais: hemograma completo, eletrólitos, ureia, 
creatinina, glicose, VHS, coagulograma, proteína C-reativa e EAS. 

• Hemocultura: devem ser coletadas, preferencialmente, antes do início 
da antibioticoterapia. São necessárias 2 a 3 amostras, coletadas 
em momentos e sítios anatômicos diferentes e de preferência em 
vigência da febre e/ou associada à bacteremia. 

• Exames de imagem: O ecocardiograma é o método de imagem de 
escolha de diagnóstico para as endocardites, sejam estas agudas ou 
subagudas e de qualquer válvula. Neste exame, o médico ecocardio-
grafista tenta visualizar a presença de vegetações naquele paciente 
em exame, que podem ser recentes ou antigas, a depender da história 
clínica. O biotipo do paciente pode condicionar a indicação do tipo do 
exame indicado.

• Ecocardiograma: permite a identificação da lesão endocárdica. 
Existem duas modalidades de exames: transtorácico e transesofágico, 
sendo que o primeiro possui sensibilidade de 65% e o último uma 
sensibilidade de 95%. Dessa forma, o ecocardiograma transtorácico 
é indicado frequentemente para pacientes magros e longilíneos, 
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já o transesofágico para pacientes obesos, pacientes com o tórax 
brevilíneo ou em casos que o ecocardiograma transtorácico seja 
negativo ou inconclusivo.

Diagnóstico segundo critérios de DUKE - Modificados 
por Baddour, 2005
A American Heart Association (AHA) tem preconizado e validado a utiliza-

ção dos critérios modificados de DUKE para diagnóstico em caso de suspeita 
clínica de endocardite (Quadro 2). São utilizados critérios clínicos, laborato-
riais e exames de imagem que são caracterizados como critérios maiores e 
menores para o diagnóstico. São necessários dois critérios maiores, ou um 
critério maior e três menores, ou cinco critérios menores para que se tenha 
o diagnóstico definitivo de Endocardite infecciosa. 

A presença de um critério maior e um ou dois critérios menores ou três 
ou quatro critérios menores torna o diagnóstico de endocardite infecciosa 
apenas possível.

Quadro 2: Critérios de DUKE

Critérios maiores

Hemocultura: Duas amostras positivas para organismo típico coletadas em in-
tervalos maiores que 12 horas ou três amostras, todas positivas; quatro ou mais 
amostras com maioria positiva, com intervalo de pelo menos 1 hora da primeira. 

• Germes típico: Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus e grupo HACEK- 
Haemophilus spp., Actinobacillus spp., Cardiobacterium hominis, Eikenella spp. 
E Kingella spp. 

Evidência de comprometimento endocárdico

• Ecocardiograma: presença de vegetação não descrita anteriormente (nova) ou 
abscesso valvar ou nova deiscência de prótese valvar.

Obs.: Vegetação antiga – considerada critério menor!

Critérios menores

Febre ≥ 38°C

Lesão cardíaca prévia ou uso de drogas injetáveis 

Fenômenos vasculares
Fenômenos imunológicos

Achados microbiológicos que não preenchem o critério maior ou evidência de 
infecção por micro-organismo compatível com endocardite em sorologia.

Fonte: Produção autoral.



335caPÍtULo 3.5: enDocarDites infecciosas

Tratamento
Antes do descobrimento dos antibióticos, a letalidade da endocardite in-

fecciosa era de praticamente 100%. Atualmente, com o avanço das terapias, 
dos métodos diagnósticos e das técnicas cirúrgicas, a letalidade chega a  
10%-15%, aproximadamente. Sabe-se que a formação de coágulos plaquetários 
e de fibrina, além da formação de biofilme, é um fator de virulência bacterianos 
por diminuir a resposta fagocitária e humoral local. Sabe-se, também, que 
a penetração e a ação antimicrobiana estão diminuídas no interior da vege-
tação valvular. Por esta razão, os antimicrobianos devem ser endovenosos 
em dose máxima, ter boa penetração tecidual, elevada concentração sérica 
e, preferencialmente, bactericidas guiados por culturas e antibiograma. Na 
vegetação, muitos germes encontram-se em esporulação (formação de es-
poros bacterianos) não replicativa; por isso, têm pouca resposta inicial aos 
antibióticos e a duração do tratamento deve ser prolongada (4 a 6 semanas), 
de modo que os antibióticos estejam em alta concentração sérica quando 
houver término da fase esporulativa.

Esquemas terapêuticos para endocardite com cultura 
positiva e antibiograma

Streptococcus do grupo viridans ou Streptococcus bovis:

1. Penicilina G cristalina IV 2-3 milhões U 4/4h, em quatro semanas

2. Penicilina G cristalina IV 2-3 milhões U 4/4h + Gentamicina IV ou IM 3 
mg/kg 24/24h (ou 1 mg/kg 8/8h), em duas semanas

3. Ceftriaxone IV 2 g 24/24h, em quatro semanas

• indicado em caso de alergia branda à penicilina ou indisponibilidade 
da penicilina

4. Vancomicina IV 15 mg/kg 12/12h, em quatro semanas

• indicado em caso de alergia grave (anafilaxia) à penicilina ou alta 
resistência a betalactâmicos 

Enterococcus spp. (E. faecalis ou E. faecium):

Atentar a alta resistência antimicrobiana!
Tratamento preferencial – 6 semanas
1. Penicilina G cristalina IV 4-5 milhões U 4/4h + Gentamicina IV 1 mg/

kg (até 80 mg) 8/8h, em 4-6 semanas
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2. Ampicilina IV 2 g 4/4h + Gentamicina IV 1 mg/kg (até 80 mg) 8/8h, 
em 4-6 semanas

3. Vancomicina IV 15 mg/kg 12/12h + Gentamicina IV 1 mg/kg (até 80 
mg) 8/8h, em 4-6 semanas

4. Ampicilina IV 2 g 4/4h + Ceftriaxone IV 2 g 12/12h, em seis semanas

• indicado em caso de alto risco de efeitos colaterais com amino-
glicosídeos ou na vigência de resistência aos aminoglicosídeos

Staphylococcus spp em válvula nativa (mais comum S. Aureus):

Atentar a alta resistência antimicrobiana!
Tratamento preferencial – 6 semanas
1. Oxacilina IV 2 g 4/4h, em 4-6 semanas

2. Cefazolina IV 2 g 8/8h, em 4-6 semanas

3. Vancomicina IV 15 mg/kg 8/8h ou 12/12h, em 4-6 semanas

• indicado em casos de alergia aos betalactâmicos, bem como para 
tratar o MRSA 

Staphylococcus spp em válvula protética e cateter implantado 
(mais comum S. Epidermidis):

Atentar a alta resistência antimicrobiana!
Tratamento preferencial – 8 semanas
1. Vancomicina IV 15 mg/kg 12/12h + Rifampicina VO 300 mg 8/8h 

em 6-8 semanas + gentamicina IV ou IM 1 mg/kg 8/8h nas primeiras  
2 semanas

Grupo HACEK:

1. Ceftriaxone IV 2 g 24/24h, em 4 semanas

2. Ampicilina + Sulbactam IV 3 g 6/6h, em 4 semanas

Situações especiais para endocardite com cultura 
positiva e antibiograma

Pseudomonas Aeruginosa 

Atentar a alta resistência antimicrobiana!
Tratamento preferencial – 6 semanas
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Pseudomonas aeruginosa é uma causa rara de endocardite, muito associada 
a pacientes multi-invadidos em ambiente hospitalar (ventilação mecânica, 
cateteres, sondas etc.). Tem características muito destrutivas para a válvula 
acometida. O tratamento tem como base o uso de Ceftazidima, Cefepima e 
Carbapenêmicos, sempre associados à segunda droga que, na maioria das 
vezes, é a Amicacina. 

Endocardite Fúngica

Atentar à alta resistência antimicrobiana!
Tratamento preferencial – 6 semanas
Endocardite fúngica é uma situação clínica bastante crítica e o prognóstico 

é ruim. Na maioria das vezes, o tratamento indicado é cirúrgico precoce em 
associação com anfotericina B lipossomal ou Caspofungina.

Situações especiais – Indicações de tratamento 
empírico endocardite
A antibioticoterapia deve ser iniciada o mais breve possível, quando 

confirmado o diagnóstico. Geralmente nas endocardites subagudas, como 
o paciente se encontra clinicamente estável (sem complicação neurológica, 
insuficiência cardíaca ou sepse), deve-se iniciar a terapia após a coleta de 
hemoculturas e o ajuste deve ocorrer posteriormente, com o antibiograma. 
Nas endocardites agudas, o quadro infeccioso tem repercussões locais e 
sistêmicas mais intensas e severas e, muitas vezes, o paciente encontra-se 
séptico, devendo o antimicrobiano e a ressuscitação volêmica ser as prio-
ridades, se houver dificuldade para colher hemoculturas. Nestes casos, o 
esquema antimicrobiano deve ser “empírico e amplo”, podendo ser ajustado, 
se houver positividade das hemoculturas.

Antibioticoterapia Empírica

• Endocardite aguda ambiente comunitário (não usuários de droga IV)

• Esquema de escolha: Oxacilina IV 2 g 4/4h + Gentamicina IV 1 
mg/kg 8/8h)

• Agentes mais comuns: S. aureus 

• Endocardite aguda comunitária (usuários de droga IV)
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• Esquema de escolha: Vancomicina 15 mg/kg IV 12/12h + Gentamicina 
IV 1 mg/kg 8/8h

• Principal bactéria: S. aureus Meticilina-Resistente (MRSA)

• Endocardite subaguda válvula nativa comunitária

• Esquema de escolha: Penicilina G cristalina IV 4 milhões 4/4h + 
Gentamicina IV 1 mg/kg 8/8h, podendo-se utilizar Ampicilina IV 2 g  
4/4h no lugar da Penicilina G ou Ceftriaxona 2 g ev 12/12h 

• Principais bactérias: Streptococcus do grupo viridans, o S. bovis e 
os Enterococcus sp

• Endocardite de valva protética

• Menos de 1 ano pós cirurgia

 › Esquema de escolha: Vancomicina + Gentamicina + Cefepime 

 › Principais bactérias: Staphylococus MRSA, Staphylococcus co-
agulase-negativo e Bacilos Gram Negativos entéricos (incluindo 
Pseudomonas)

• Mais de 1 ano pós cirurgia

 › Esquema de escolha: Vancomicina + Gentamicina 

 › Principais bactérias: Staphylococus aureus, Streptococcus viridans

Acompanhamento da resposta terapêutica
Um número considerável de pacientes (25%-40%) que recebem trata-

mento para endocardite acaba apresentando efeito colateral. Portanto, é 
necessário monitorar parâmetros laboratoriais como hemograma, hepa-
tograma, bioquímica sérica e função renal, além de reexaminar o paciente 
com frequência. É preciso repetir a hemocultura 48/48h até que ela fique 
negativa. No caso em que o paciente apresentar recidiva de febre, a hemo-
cultura também deve ser repetida a qualquer momento. Para documentar 
a cura, todos os pacientes devem repetir a hemocultura de 4 a 6 semanas, 
após o término do tratamento.

As complicações da endocardite infecciosa devem ser suspeitas quando 
a febre persistir após sete dias de tratamento eficiente para qualquer etio-
logia. Tais complicações são divididas em supurativas e não supurativas.
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Quadro 3. Complicações Supurativas.

Intracardíacas Extracardíacas

Abscesso miocárdico Osteomielite

Abscesso paravalvular Abscesso esplênico

Abscesso renal

Fonte: Produção autoral.

Quadro 4. Complicações Não supurativas.

Fenômenos embólicos isquêmicos

Reações adversas à medicação

Outras complicações da internação hospitalar

Fonte: Produção autoral.

É esperado que as vegetações observadas no ecocardiograma diminuíssem 
de tamanho com o tratamento. Porém, em 50% dos casos, as vegetações se 
mantêm inalteradas em até 3 meses após a cura, e, em 25% dos casos, elas 
podem até aumentar de tamanho, sem que isso indique falha terapêutica. 

Complicações neurológicas

Os aneurismas micóticos, dentre as complicações neurológicas da en-
docardite infecciosa, são importantes no que diz respeito à possibilidade de 
correção cirúrgica. Quando houver na tomografia ou ressonância magnética 
qualquer imagem sugestiva de aneurisma micótico, ou quando o paciente 
apresentar sinais e sintomas neurológicos e hemorragia intracraniana, ele 
deve ser submetido a uma arteriografia cerebral de quatro vasos. A ressec-
ção cirúrgica está indicada se for constatado aneurisma micótico roto ou 
produzindo efeito de massa (caso esteja em uma posição ressecável).

Indicações cirúrgicas

Formação de abcessos perivalvulares, endocardite fúngica, embolia ma-
ciça e soltura de prótese são indicações absolutas de cirurgia.
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Outra indicações:

1. pacientes com insuficiência cardíaca congestiva de moderada a grave, 
em virtude da disfunção valvar; 

2. infecção não controlada com o uso de antibioticoterapia. 

Profilaxia em endocardite
A American Heart Association (A.H.A), em situações bem específicas, 

preconiza para pacientes com malformações cardíacas, válvulas previa-
mente lesadas, protéticas ou prolapsadas que deva se indicar a profilaxia 
antimicrobiana para endocardite. Estes pacientes com maior risco de morbi-
mortalidade por endocardite infecciosa, ou seja, lesões de alto risco, devem 
receber antibióticos profiláticos em procedimentos dentários com perfuração 
de mucosas e procedimentos com biópsias nos tratos respiratório, urogenital 
e coloproctológico.

Nestes casos específicos, a profilaxia está indicada, mas cabe ressaltar 
que estas situações são incomuns. 

Esquemas Profiláticos

• Primeira escolha: Amoxicilina 2 g VO 1h antes do procedimento.

• Caso haja a necessidade de medicação parenteral, usar a Ampicilina 
2 g IV/IM 1h antes do procedimento.

• Em caso de alergia à penicilina, utilizar:

• Claritromicina ou azitromicina 500 mg VO 1h antes do procedimento;

• Cefalexina 2 g VO 1h antes do procedimento;

• Clindamicina 600 mg VO 1h antes do procedimento.

• Ainda no caso de alergia à penicilina, com necessidade de medicação 
parenteral, prescrever:

• Cefazolina ou ceftriaxona 1 g IV/IM 30min antes do procedimento;

• Clindamicina 600 mg IV/IM 1h antes do procedimento.
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