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• A partir dos dados coletados no banco de dados do DATASUS, pode-
se inferir que a mortalidade por endocardite aguda e subaguda,
analisada por região, nos anos de 2014 a 2018 foram maiores na
região Sudeste.

• Analisando os dados por cada ano, pode-se inferir que nos anos de
2014,2015,2017, a região Sudeste teve maiores casos, seguidos da
região Sul. Nos anos de 2016, 2018, a região Sudeste teve a maior
prevalência, seguido pela região Nordeste.

• A partir dos resultados analisados, infere-se que há maior prevalência
de casos de endocardite aguda e subaguda na região Sudeste.

• O diagnóstico e tratamento de endocardite são complicadas e
exigem um alto nível de suspeição e conhecimento da doença.

• Dessa maneira, é de grande relevância uma equipe multiprofissional
capacitada para a abordagem e condução de cada caso, além da
terapia precoce.

• Foram utilizadas as bases de dados do DATASUS (Departamento de
Informática do Sistema Único de Saúde), com a utilização de filtro
para delimitar as regiões do país, relacionando com cada ano.

• O objetivo desse estudo é avaliar a prevalência de mortalidade dos
casos de endocardite aguda e subaguda nas diferentes regiões do
país no período compreendido entre 2014 a 2018.
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• Willian Bart Osler é o epônimo ligado à endocardite infecciosa (EI) em
geral (doença de Osler) e a uma de suas manifestações periféricas
(nódulo de Osler) (GRINBERG, SOLIMENE, 2011).

• A endocardite é uma infecção microbiana do revestimento endotelial do
coração. A lesão característica de endocardite é a vegetação, um coágulo
de plaquetas e fibrina infectado, contendo leucócitos e hemácias (SILVA,
2018).

• É um processo infeccioso que acomete o endocárdio. É causada
principalmente por: Staphylococcus ; Staphylococcus do grupo viridans;
Staphylococcus epidermidis; Enterococcus; Gram negativos (PESTANA,
QUERIDO, 2018).

• Apresenta-se com maior frequência nas superfícies endoteliais das
válvulas cardíacas e próteses valvares (SILVA, 2018).

• Geralmente é uma doença considerada rara, ocorrendo de 3 a 10
episódios/100.000 pessoas-ano. A relação masculino/feminino é de 2:1,
acometendo mais homens que mulheres (PESTANA, QUERIDO, 2018).

• A clínica é altamente variável, de acordo com o patógeno causador, a
presença ou ausência da doença cardíaca pré-existente, e a forma de
apresentação.Pode-se apresentar como uma infecção aguda, rapidamente
progressiva; subaguda ou doença crônica com febre baixa e os sintomas
não específicos, o qual pode frustrar ou confundir a avaliação inicial. Até
90% dos pacientes apresentam febre, muitas vezes associadas a sintomas
sistêmicos de calafrios, falta de apetite e perda de peso. Sopros cardíacos
são encontrados em até 85% dos pacientes (PESTANA, QUERIDO, 2018).

• Os pacientes podem apresentar quadro clínico sugestivo: febre,
aparecimento de sopro cardíaco inexistente ou alteração de sopre pré-
existente, anemia, esplenomegalia, petéquias na pele, conjuntiva,
mucosas e vasculite. Deve-se levar em consideração a presença de fatores
de risco, tais como usuários de drogas injetáveis, focos dentários ou
portadores de próteses valvares que apresentam anemia ou insuficiência
cardíaca de etiologia não definida e procedimentos invasivos com acesso
venoso profundo (GRINBERG, SOLIMENE, 2011).

• A classificação como aguda e subaguda, tem sido baseada no tempo da
doença, tipo de sintomas e progressão clínica (SILVA, 2018).

• Os exames utilizados para diagnóstico são: hemograma, hemocultura,
VHS, proteína C reativa, ECG, ecocardiograma transtorácico,
ecocardiograma trans-esofágico (solicitado quando não for possível fazer
diagnóstico com os exames anteriormente citados) (SILVA, 2018).

• O tratamento se baseia nos resultados de hemoculturas. Utiliza-se o
esquema empírico de acordo com a evolução: aguda ( inicio do antibiótico
após a coleta da hemocultura), subaguda (inicia-se quando não consegue
definir o agente etiológico. As cirurgias, tem indicação para insuficiência
cardíaca, infecção descontrolada, com manutenção de sinais clínicos,
septicemia e hemoculturas permanentemente positivas, prevenção de
eventos embólicos (PESTANA, QUERIDO, 2018).

Fonte: http://www.hucff.ufrj.br/download-de-arquivos/category/26-dip?download=381:rotina-endocardite-infecciosa. 


