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Objetivos: Relatar caso clínico de endocardite infecciosa com múltiplas possíveis etiologias e de difícil manejo. 

Material e Método: Busca ativa em prontuário e revisão em base de dados. Resultados: I.G.B, 47 anos, masculino, 

há 3 dias com astenia, afecção gastrointestinal, rebaixamento do nível de consciência e convulsão, deu entrada no 

hospital local e evoluiu com dispneia grave e hipotensão refratária ao volume. Foi transferido ao HUGOL, onde 

realizaram protocolo de suporte avançado de vida. Paciente em tratamento irregular de HAS, histórico de episódio 

de mal súbito e úlcera gástrica tratada. Relata procedimentos, de Biópsia Prostática, com uso de antibioticoterapia 

há 7 dias e odontológicos prévios, sem uso de profilaxia antibiótica. Sem antecedentes familiares pertinentes ao 

caso. Etilista e uso recreativo de psicoativos. MEG, febre, ECG 7 e úlcera de pressão sacral. Aos exames, 

Ecocardiograma compatível com endocardite; TC de Coluna Lombar e Sacral, com sinais de espondiloartrose 

entre L5 / S1. Exames laboratoriais: Uréia: 226; creatinina: 6,2; PCR: 54,70; K: 3,9; Na: 134,0; Cr: 0,41; U: 37,9; 

Hb: 9,50; Ht: 29,40; Leuco 14.700; Plaq 380.000. Ao decorrer da internação, culturas positivas para gram negativas 

em vias urinárias e respiratórias, Staphylococcus hominis em secreção traqueal, Pseudomonas spp em tecidos 

ósseos e bacteremia por Escherichia coli após um mês de internação. O paciente foi diagnosticado com 

Endocardite Infecciosa evoluindo com sepse pulmonar, de partes moles e de foco urinário além de 

desenvolvimento de Insuficiência Renal Aguda e Trombose Venosa Profunda. Foi submetido à hemodiálise e 

tratamento conservador com melhora das provas laboratoriais de função renal. Além disso, permaneceu com 

antibioticoterapia durante toda internação tendo melhora da leucocitose e provas inflamatórias, foi submetido à 

traqueostomia e gastrostomia, aguardando posterior avaliação da cardiologia para programação cirúrgica. 

Conclusões: A Endocardite Infecciosa tem origem multicausal. Nesse caso clínico, o paciente foi submetido à 

múltiplos procedimentos potencialmente causadores de endocardite infecciosa como manipulação odontológica, 

biópsia prostática e procedimentos hospitalares. Diante disso, torna-se fundamental à adoção de antibioticoterapia 

profilática, pois o manejo pode ser complicado, como no caso, no qual o paciente evoluiu para sepse em vários 

focos e precisou de tratamento extenso para que fosse realizada a avaliação para cirurgia. 

 


