
A endocardite de Libman Sacks (eLS) foi descrita inicialmente em 1924,
caracteriza-se por vegetações estéreis nas válvulas cardíacas, geralmente
acomete a válvula mitral e aórtica1. É considerada manifestação cardíaca do lúpus
eritematoso sistêmico (LES), e nos últimos anos, também associada com
síndrome do anticorpo antifosfolipide (SAAF)1,2,3. Frequentemente é assintomática,
mas pode ocorrer fragmentação das vegetações com embolia sistêmica e
predisposição à endocardite infecciosa. O principal diagnóstico diferencial da eLS
é a endocardite infecciosa (EI)4. A EI é a infecção do endotélio cardiovascular
requerendo a presença de micro-organismos. A forma de apresentação com
intensa toxemia, febre alta e rápida progressão, classicamente descrita como
endocardite infecciosa aguda, está muito associada à Staphylococcus aureus,
Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae. Já a
forma subaguda, com evolução insidiosa ao longo de semanas, se associa a
Streptococcus viridans e enterococos2. A maior incidência de EI ocorre nos
pacientes com prótese valvar, dispositivos intracardíacos, cardiopatias congênitas
cianóticas não corrigidas ou com antecedente de endocardite. Outros fatores de
risco incluem febre reumática, degenerações valvares senis, hemodiálise e uso de
droga endovenosa5. O diagnóstico tem como base o quadro clínico, hemoculturas
positivas e achados ecocardiográficos de acordo com os critérios de Duke
modificados2 (Quadro 1) .
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Mulher, 24 anos com antecedente de doença renal crônica dialítica secundário à
lúpus eritematoso sistêmico há 2 anos queixava-se de febre aferida associada a
astenia há duas semanas. Negava cirurgias ou procedimentos dentários recentes,
assim como uso de droga endovenosa, e realizava diálise através de fístula
arteriovenosa há mais de um ano. Na admissão encontrava-se consciente,
orientada, temperatura axilar 38,5ºC, eupneica, frequência cardíaca de 92bpm,
pressão arterial 140x90mmHg, ausculta cardíaca bulhas rítmicas normofonéticas
regular com presença de sopro sistólico ejetivo 3+/6 no foco mitral e sopro
sistólico 1+/6 no foco tricúspide. Realizado eletrocardiograma com ritmo sinusal,
dentro da normalidade, e ecocardiograma que evidenciou aumento discreto do
átrio esquerdo, fração de ejeção de 70%, valva mitral com estrutura (vegetação)
relacionada ao folheto posterior em face atrial podendo corresponder a processo
infeccioso específico; insuficiência mitral importante e insuficiência tricúspide leve
(Figuras 1 e 2). Os exames laboratoriais da admissão evidenciaram hemoglobina
9,9 g/dL; leucócitos 4,7 mil/uL com 73,3% de neutrófilos segmentados; VHS 62
mm/h e PCR 1,4 mg/dL. Realizada hipótese diagnóstica de endocardite infecciosa,
coletado hemoculturas (três pares, sendo dois pares antes do início do tratamento
e um par após a primeira dose de antibiótico) e introduzido antibiótico
(gentamicina e vancomicina ajustados para função renal). Paciente apresentou um
único episódio de febre nas primeiras 36h da antibioticoterapia, evoluiu afebril
durante restante da internação. Recebeu alta após quatro semanas de tratamento
sem intercorrências. No ecocardiograma realizado após término do tratamento
evidenciamos valva mitral com prolapso de suas cúspides, com sinais de
degeneração mixomatosa, abertura preservada e refluxo importante, com
resolução da vegetação.

A paciente do caso relatado apresentava um critério maior (ecocardiograma

positivo) e um critério menor (febre) com provável endocardite infecciosa segundo

critérios de Duke modificados. Porém, como se tratava de uma paciente com

diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, o diagnóstico diferencial entre EI e

eLS tornou-se imperativo. Parâmetros laboratoriais como contagem leucocitária,

níveis de PCR e de anticorpos antifosfolípides são úteis para realizar o

diagnóstico diferencial. Durante atividade lúpica os leucócitos tendem a diminuir, o

inverso ocorrendo na EI, já a PCR tende a aumentar nos processos infecciosos1.

A paciente do caso relatado apresentava contagem de leucócitos dentro da faixa

de normalidade e PCR discretamente elevada, não apresentava sinais de

atividade lúpica nem diagnóstico de SAAF. As características ecográficas também

podem auxiliar no diagnóstico, enquanto que a EI caracteriza-se pela presença de

massas grandes e irregulares nas cúspides valvares que podem se estender até

as cordoalhas, na eLS as vegetações são de tamanho pequeno à médio

distribuídas por um ou ambos lados dos folhetos valvares6. A vegetação

visualizada no ecocardiograma da paciente localizava-se na face atrial do folheto

posterior da valva mitral, sendo compatível com ambas etiologias. Apesar da

paciente não apresentar laboratorialmente um quadro sugestivo de EI, três pares

de hemoculturas negativas, e o ecocardiograma não conseguir auxiliar no

diagnóstico diferencial, a paciente apresentava clinicamente um quadro

infeccioso, fator de risco para EI (hemodiálise), não apresentava nenhum sintoma

relacionado a tromboembolismo cerebral, principal complicação da eLS, ou de

atividade lúpica, nem diagnóstico de SAAF. Assim, a principal hipótese para a

paciente é EI. Há duas indicações de terapia empírica para EI: doente grave

quando é prudente iniciar antibioticoterapia ou na presença de vegetação no

ecocardiograma com um quadro infeccioso estável e as várias hemoculturas

colhidas são negativas.7 Baseados na indicação da literatura, introduzimos terapia

empírica para EI com resposta clínica satisfatória nos primeiros dias de

tratamento, além da resolução ecográfica evidenciada ao final do tratamento.

Para realizar o diagnóstico diferencial entre EI e eLS podemos nos basear no
quadro clínico, contagem leucocitária, níveis de PCR e de anticorpos
antifosfolípides, características ecográficas e culturas. Porém, ainda assim, o
diagnóstico diferencial pode ser desafiador em alguns casos.
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Figura 1 e 2. Vegetação no folheto posterior face atrial da valva mitral (seta). VE= ventrículo 

esquerdo; AE= átrio esquerdo 
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SISTÊMICO: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL COM 
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