
Conclusão:

Introdução:

Objetivo: 

Descrição do Relato de Caso:

Relato de caso de endocardite infecciosa de difícil diagnóstico de um

paciente assistido na Enfermaria de Clínica Médicadlo Hospital da Cruz

Vermelha, em Curitiba no Paraná.

R.R.C., 33 anos, masculino, 43 quilogramas (kg), queixava-se de

hiporexia, emagrecimento (20 kg em 12 meses), dispneia aos

pequenos esforços, astenia e dificuldade miccional (interrupção

abrupta do jato urinário), com diagnósticos prévios de artrite

reumatoide, nefrolitíase e depressão. Negava febre e cirurgias prévias.

À ausculta cardíaca, constatou-se sopro sistólico em foco mitral de três

em quatro cruzes. Paciente internou para investigação. O hemograma

evidenciou anemia normocítica e normocrômica, e leucograma com

desvio à esquerda. Iniciou-se, no quarto dia de internamento,

antibioticoterapia empírica com ceftriaxona. O ecocardiograma revelou

(resultado no sexto dia de internamento) insuficiência valvar mitral

importante, sugestivo de perfuração de folheto; função sistólica global

gravemente diminuída; disfunção diastólica grau III; átrio esquerdo

aumentado e dupla lesão valvar aórtica leve. A suspeita principal foi EI,

iniciando-se tratamento empírico com Penicilina G Cristalina,

Ceftriaxona e Gentamicina. Durante o período de internamento, o

paciente se apresentou afebril, com resultados de hemoculturas

negativos. No décimo segundo dia, paciente evoluiu com choque

provavelmente misto (séptico e cardiogênico) e óbito.

Referências:

A endocardite infecciosa (EI) é uma infecção grave devida à invasão

ou à colonização das valvas cardíacas ou do endocárdio mural por um

microrganismo. Caracteriza-se pela inexistência de sintomas

específicos e pelo caráter insidioso com que pode decorrer. Por ter alta

morbimortalidade, seu diagnóstico, apesar de complexo, deve ser

rápido, com pronto reconhecimento pelos médicos de suas

manifestações clínicas e consequências.

infecção. A ecocardiografia, portanto, merece destaque no diagnóstico

da EI. Uma das abordagens diagnósticas é a estabelecida

pela American Heart Association, que prioriza seguir os critérios de

Duke. Dentre os critérios maiores, o único positivo para o paciente do

relato de caso foi “novo sopro regurgitante”, sendo negativo inclusive

para “hemocultura positiva”, um dos principais critérios maiores para

confirmação do diagnóstico. Dos critérios menores, o único positivo foi

“lesão cardíaca prévia”. Nem mesmo febre, um dos principais sintomas

clínicos (presente em até 90% dos pacientes), foi positivo. O

diagnóstico feito com base nessas diretrizes requer dois critérios

maiores, ou um critério maior mais três critérios menores, ou cinco

critérios menores, o que não ocorreu para o paciente em questão.
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Relato de caso retrospectivo, qualitativo e observacional do paciente

em questão, através da revisão de seu prontuário e também da análise

da literatura relacionada ao tema exposto.

Delineamento: 

Discussão:

Já o diagnóstico, segundo a diretriz da Sociedade Europeia de

Cardiologia, é estabelecido se, durante um episódio de infecção

sistêmica, for demonstrado o acometimento do endocárdio e, em

adição, a hemocultura for positiva ou DNA bacteriano for encontrado.

Portanto, a EI, dentro deste contexto, não deixa de ser um diagnóstico

definido mesmo a hemocultura sendo repetidas vezes negativa, como

no caso do paciente relatado.

A EI se apresenta como uma doença de difícil diagnóstico diferencial

devido a sua variação e inespecificidade sintomatológica. Ela pode

cursar mesmo sem originar febre, hemocultura positiva ou vegetações

ao ecocardiograma. Portanto, é importante que o médico tenha

conhecimento das diretrizes da Sociedade Europeia de Cardiologia e

da American Heart Association, sabendo que a não confirmação da

doença através de uma, não exclui a confirmação pela outra.

A principal característica da EI é a presença, porém não obrigatória, de

vegetações, sendo as valvas aórtica e mitral os locais mais comuns de
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