
MÉTODOS: Relato de Caso de paciente que esteve internado

em unidade de clínica médica para investigação de síndrome

febril, a partir de dados do prontuário e exames prévios.

RELATO DE CASO: R.C.A.S., 53 anos, masculino, em

internação por quadro febril hético e perda ponderal há 04

meses. Exames admissionais revelaram provas inflamatórias

elevadas. Em ambiente hospitalar, após surgimento de dor

abdominal, prosseguiu-se com ultrassonografia de abdome

total, que evidenciou área hipoecóica, heterogênea, com

dimensões de 5,7 x 4,3 centímetros, sugestiva de infarto

esplênico a esclarecer. Em seguimento, paciente evoluiu com

déficit neurológico e rebaixamento de consciência, quando

tomografia computadorizada (TC) helicoidal de crânio

demonstrou extensa área hipodensa temporo-parietal

esquerda, com concomitantes focos isquêmicos menores em

topografias vasculares diversas, sugestivos de processo

embólico múltiplo.
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INTRODUÇÃO: A EI consiste em infecção fúngica ou

bacteriana de estruturas endocárdica –valvas nativas,

endocárdio ventricular ou atrial– de estruturas de natureza

proteica, como enxertos, ou de materiais sintéticos, através

da fixação bacteriana no componente não orgânico1.

Atualmente, apresenta-se mais frequentemente em sua forma

aguda, sendo a endocardite subaguda de evolução insidiosa

e de diagnóstico dificultado por apresentações muitas vezes

inespecíficas2. Seu diagnóstico é feito por uma combinação

de fatores, incluindo uma história clínica cuidadosa, exame

físico, exames laboratoriais, hemocultura e o

ecocardiograma1. Suas manifestações periféricas incluem

eventos imunológicos e embólicos, os quais acarretam

estigmas da doença, a exemplo das Manchas de Janeway e

Nódulos de Osler, que podem auxiliar no reconhecimento

precoce.

OBJETIVO: Apresentar o relato de caso (RC) de paciente

adulto, 53 anos, submetido a investigação de quadro febril e

diagnosticado com EI, com enfoque em suas manifestações

clínicas de embolias sépticas, salientando as nodulações de

Osler e manchas de Janeway.



O aparecimento de nódulo em polpa digital de terceiro quirodáctilo

direito, de 01 centímetro, doloroso, associado a máculas

eritematosas em sola de pé e dorso de mão direita direcionaram à

hipótese de Manchas de Janeway (figura 01) e Nódulos de Osler

(figura 02). Assim, prosseguiu-se com a investigação de endocardite

infecciosa. Ecocardiografias transtorácica e transesofágica foram

realizadas, demonstrando estrutura móvel aderida à valva aórtica (15

milímetros em maior diâmetro), heterogênea, com importante

insuficiência valvar – compatível com vegetação. Logo, confirmou-se

o diagnóstico com base nos Critérios de Duke Modificados. Após

instituição da antibioticoterapia e programação cirúrgica, o paciente

evoluiu, inexoravelmente, para choque cardiogênico e óbito, a

despeito dos investimentos terapêuticos.

FIGURA 01 FIGURA 02

Ecocardiografia com Doppler evidenciando 
regurgitação valvar aórtica severa (diástole).

Ecocardiografia evidenciando vegetação 
valvar aórtica (sístole) - círculo.



BIBLIOGRAFIAS
(1). SALGADO, A. A.; LAMAS, C. C.; BÓIA, M. N.. Endocardite infecciosa: o que mudou na última década? Revista Hospital Universitário Pedro Ernesto, [s.l.], v. 12, n. 3, p.100-109, 8 ago. 2013. 

(2). WILSON, W. et al. Prevention of Infective Endocarditis: Guidelines From the American Heart Association. Circulation, [s.l.], v. 116, n. 1, p.1736-1754, abr. 2007.

(3). Centers for Disease Control and Prevention. Appendix B: Duke Criteria for Infective Endocarditis. Disponível em: <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr6203a3.htm>. Acesso em: 25 

set. 2015.

(4). MARRIE, T. J.. Osler’s Nodes and Janeway Lesions. The American Journal Of Medicine, [s.l.], v. 121, n. 2, p.105-106, fev. 2008.

(5). PALRAJ, B. R. et al. Predicting Risk of Endocarditis Using a Clinical Tool (PREDICT): Scoring System to Guide Use of Echocardiography in the Management of Staphylococcus aureus Bacteremia. 

Clinical Infectious Diseases, [s.l.], v. 61, n. 1, p.18-28, 25 mar. 2015.

CONCLUSÕES: O diagnóstico de EI pode ser um desafio frente à

grande heterogeneidade na apresentação. Uma história clínica e

exame físico detalhados são determinantes na identificação e

instituição precoce do tratamento; podem, desta forma, melhorar o

prognóstico e a morbidade da patologia em questão.
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DISCUSSÃO: As Manchas de Janeway (MJs) e os Nódulos de Osler

(NOs) são estigmas da EI. Quando presentes em quadro clínico

sugestivo, geralmente febril, direcionam ao seu diagnóstico, que pode

ser confirmado através dos Critérios de Duke Modificados (vide abaixo)

– dois critérios maiores, ou um critério maior e três menores, ou cinco

critérios menores confirmam a presença da enfermidade3. MJs

constituem-se de máculas hemorrágicas, indolores, localizadas em

palmas e plantas, originárias de êmbolos sépticos provindos do foco

infeccioso endocárdico, com componentes bacterianos, de fibrina,

plaquetas e celulares. São mais comumente encontradas na EI por

Staphylococcus aureus. NOs, por sua vez, manifestam-se

dolorosamente, com diâmetro de 2 a 15 mm, usualmente em polpa de

quirodáctilos ou pododáctilos. Tem curso evanescente e desaparece em

poucos dias. Além do embolismo séptico, há certa concordância de que

decorrem da deposição de imunocomplexos e de vasculites locais4,5.

CRITÉRIOS MAIORES

HEMOCULTURA POSITIVA
→ Organismos típicos cultivados em duas hemoculturas diferentes;
→ Hemoculturas persistentemente positivas com outros microrganismos;
→ Cultura, biologia molecular ou sorologia IgG fase 1 maior que 1:800 para Coxiella
burnetii.

EVIDÊNCIA DE ENVOLVIMENTO ENDOCÁRDICO
Ecocardiograma demonstrando massa intracardíaca oscilante sem outra explicação,
ou abscesso, ou nova deiscência parcial de uma valva protética, ou nova regurgitação
valvar.

CRITÉRIOS MENORES

PREDISPOSIÇÃO À E.I.

FEBRE ACIMA DE 38OC

FENÔMENO VASCULAR

FENÔMENO IMUNOLÓGICO

ACHADOS MICROBIOLÓGICOS QUE NÃO PREENCHEM 
CRITÉRIOS MAIORES

NOs possuem padrão álgico por alojarem-se no denso tecido dos

dedos. Apesar da contribuição ao diagnóstico, ressalva-se, porém,

que os sinais descritos não são patognomônicos da EI. NOs

podem ocorrer em casos diversos de bacteremia e MJs podem

surgir em vasculites leucocitoclásticas4.
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