
Cooperação técnica  
Construindo novos modelos

ais um ano de trabalho e es-

tamos fechando 2012. Foi um 

ano bastante produtivo. Man-

tivemos as atividades regulares do site, o 

boletim trimestral e as reuniões mensais 

do Clube de Infectologia. Conseguimos 

realizar e publicar o livro comemorativo 

com a história de 30 anos da SIERJ. Tive-

mos nosso 3º Congresso Regional do RJ, 

o Infecto Rio 2012. Conseguimos os re-

cursos necessários para realização destes 

projetos, e seguiremos agora amadure-

cendo e investindo em novas ideias.

A capacidade associativa de um grupo 

depende de diversos fatores individuais 

e coletivos. A diretoria da SIERJ se coloca 

aberta a receber ideias e propostas, e bus-

camos permanentemente pensar e agir 

em prol do grupo. Nesta linha de pensa-

mento, vemos a possibilidade de nos ar-

ticularmos com colegas e Serviços de In-

fectologia, em busca de alguma forma de 

cooperação científica, um novo modelo a 

ser construído. Esta articulação e coopera-

ção científica pode se dar através de sim-

ples divulgação de trabalhos que estejam 

sendo realizados em um Serviço, seja com 

objetivo de captar pacientes para proje-

tos ou de divulgar resultados. Talvez, para 

o futuro, quem sabe possamos chegar a 

propostas de trabalhos multicêntricos. 

Temos enorme capacidade de produção 

e podemos nos organizar e nos associar 

mais em projetos de interesse comum.

Pensando nesta ideia de novas frentes 

de trabalho, a diretoria da SIERJ decidiu 

criar uma nova função, a de Coordenador 

Científico. Convidamos a Dra. Cristiane La-

mas para desempenhar esta instigante e 

desafiadora atividade, e tivemos seu feliz 

aceite. Dra. Cristiane Lamas, muito conhe-

cida e reconhecida por seu profissionalis-

mo e capacidade de trabalho e pesquisa, 

é infectologista do Instituto Nacional de 

Cardiologia (INC), pesquisadora principal 

do ICE (INC), professora adjunta da Uni-

granrio, infectologista do IPEC, Fiocruz.

Nesta edição do Boletim da SIERJ, te-

mos a publicação de artigo de grande 

relevância: “Endocardite infecciosa: crité-

rios diagnósticos e epidemiologia”. A pro-

posta é fazer uma revisão de endocardite 

infecciosa, sendo apresentada neste bo-

letim a primeira parte. Em novo número, 

o boletim publicará uma segunda parte 

de tratamento. A contribuição para esta 

publicação é da Dra. Cristiane Lamas.

Em maio de 2013, a SIERJ realizará 

em conjunto com a Faculdade de Me-

dicina de Petrópolis (FMP-FASE) seu 3º 

Fórum de Infectologia do Estado do 

Rio de Janeiro. Será nos dias 17 e 18 de 

maio, na agradável e moderna área da 

Faculdade de Medicina de Petrópolis. 

Fomos muito bem recebidos pelo dire-

tor da faculdade de medicina, Dr. Paulo 

Cesar Guimarães. O programa científico 

encontra-se em fase final de organiza-

ção e em breve será divulgado.

Uma boa leitura 

              e Boas Festas a todos!

M

Dr. Mauro Treistman, 

Presidente da SIERJ
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SBI preparando-se 
para a Copa 2014

partir de agora, o Comitê Medicina de Viagem do Programa 
de Educação Continuada (PEC) da Sociedade Brasileira de 
Infectologia (SBI) estará oferecendo um espaço totalmente 

dedicado ao aconselhamento de viajantes (nacionais e internacio-
nais) que participarão deste grande momento do nosso país, a Copa 
do Mundo de 2014, na sua vigésima edição. 

Até 2014, serão convidados especialistas/infectologistas do Brasil e de 
outros países para compartilharem experiências na prevenção de ris-
cos de adoecimentos, segundo a geografia das doenças e outras me-
didas preventivas relacionadas, assim como serão disponibilizados si-
tes de informações gerais e dicas turísticas das várias regiões do País.

Nossa proposta é colocar a SBI como uma fonte de consulta para 
todos - especialistas e público em geral - que desejam uma via-
gem segura, podendo curtir tudo o que o Brasil tem, principal-
mente a sua estonteante beleza e o seu imenso calor humano, 
grandes diferenciais no mundo.

Assim, junte-se a nós, enviando material de divulgação das ações 
das suas Federadas, Cidade e Estado e venha conosco construir bons 
momentos onde a prevenção de riscos e o controle de infecções se-
rão as bases da qualidade do nosso Brasil.

Vamos em frente. 

Sylvia Lemos Hinrichsen
Comitê Medicina de Viagem-SBI 
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Endocardite infecciosa 
(parte I): critérios diagnósticos e epidemiologia

A endocardite infecciosa (EI) é uma 

doença grave decorrente da adesão 

e proliferação de microorganismos 

na superfície valvar, no endocárdio mural, 

no septo entre as câmaras, nas cordualhas 

tendíneas ou em dispositivos intracardíacos 

(Fowler 2010). Resulta de bacteremia ou fun-

gemia anterior, e os microorganismos mais 

frequentemente relacionados possuem ca-

pacidade intrínseca de adesão às superfí-

cies. Sua lesão característica, a vegetação, 

é formada por uma massa de plaquetas, fi-

brina, microcolônias de microorganismos e 

células inflamatórias. A triade clássica, es-

tabelecida por William Osler, grande estu-

dioso do assunto, para o diagnóstico de EI 

é a presença de febre,  de sopro cardíaco e 

de fenômenos embólicos (Osler 1885). Mais 

recentemente, uma sistematização diagósti-

ca foi feita, tornando-se consenso entre as 

publicações que o diagnóstico de EI seja es-

tabelecido segundo critérios definidos, em 

1994, pelo serviço de endocardite da Duke 

University, EUA (Durack et al 1994). Estes 

critérios,  seguindo o modelo diagnóstico 

da febre reumatíca, estabelecem critérios 

maiores e menores. São critérios maiores cri-

térios microbiológicos e  ecocardiográficos, 

e critérios menores os critérios clínicos, pre-

disposições, manifestações imunológicas e 

embólicas. No ano de 2000, os critérios fo-

ram revisados e modificados (Li et al 2000). 

Deste modo, pelos critérios modificados de 

Duke, é considerado como caso confirmado 

pacientes que tenham 2 critérios maiores ou 

1 critério maior e 3 menores. Os critérios es-

tão listados abaixo, de forma adaptada de Li 

et al, 2000.

1 - Critérios maiores:
a) Microbiológicos: isolamento de microor-

ganismos típicos de duas amostras isoladas 

de hemocultura; ou isolamento de micro-

organismos de hemoculturas persistente-

mente positivas; ou sorologia positiva para 

Coxiella burnetti (ou títulos de IgG > 1:800).

A

“Em 3 anos, 
milhares de vidas 

salvas”

Dra. Cristiane Lamas,

infectologista do Instituto Nacional de Cardiologia (INC), 

pesquisadora principal do ICE (INC), professora adjunta da 

Unigranrio, infectologista do IPEC, Fiocruz.
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b) Evidência de envolvimento endocárdi-

co: novo sopro de regurgitação, ecocar-

diograma positivo (vegetação, regurgita-

ção valvar, abscesso perianular ou nova 

deiscência de valva protética).

2 - Critérios menores:
a) Predisposição para EI: EI prévia; uso de dro-

gas injetáveis; valva protética; prolapso de 

valva mitral; cardiopatia congênita cianótica; 

outras lesões cardíacas que geram fluxo tur-

bulento dentro das câmaras.

b) Febre: temperatura > 38°C.

C) Fenômeno vascular: evento embólico ar-

terial maior, infarto pulmonar séptico, aneu-

risma micótico, hemorragia intracraniana, 

hemorragia subconjuntival e lesões de 

Janeway. 

d) Fenômeno imunológico: presença de 

marcadores sorológicos, glomerulonefrite, 

nódulos de Osler, manchas de Roth. 

e) Achados microbiológicos que não se en-

quadram nos critérios maiores.

O quadro clínico de EI pode ser agudo ou 

subagudo, definindo-se como agudo aquele 

em que o início dos sinais e sintomas até o 

diagnóstico ocorre em menos de 2 semanas, 

e subagudo quando este tempo é de 6 ou 

mais semanas (Baddour et al 2005, Habib et 

al 2009, Gould et al 2012). A diferença na evo-

lução aguda ou subaguda ocorre em função 

da virulência dos microorganismos causado-

res da doença. A etiologia mais associada ao 

quadro agudo é Staphylococcus aureus,  al-

gumas espécies de estafilococos coagulase-

negativos (especialmente S.lugdunensis), es-

treptococos beta-hemolíticos, especialmente 

os do grupo B (Streptococcus agalactiae) e 

enterococos. A etiologia relacionada aos qua-

dros subagudos são os estreptococos do gru-

po “viridans”, estafilococos coagulase negati-

vos, microorganismos fastidiosos do grupo 

HACEK, enterococos, Coxiella burnetii e Barto-

nella spp  (Fowler 2010; Baddour et al 2005, 

Habib et al 2009, Fournier et al 2010, Gould 

et al 2012).  Estes agentes estão relacionados 

à aquisição comunitária da EI. Os agentes zo-

onóticos (febre Q e bartonelas) são os mais 

frequentemente isolados em casos de EI em 

que as hemoculturas são negativas, como 

relatado em publicação com cerca de 1000 

casos, em que foram responsáveis por 35 e 

14% das EI hemocultura negativas, respec-

tivamente (Fournier et al 2010, Lamas et al 

2010). Casos já foram descritos em alguns es-

tudos brasileiros (Siciliano et al 2006, Lamas 

et al 2007, Lamas et al 2012), sendo expres-

siva a dispersão principalemente da infecção 

por Bartonella sp demonstrada por estudo 

de soroprevalência em HIV positivos e doa-

dores de sangue (Lamas et al 2010).  Quan-

do a aquisição é hospitalar ou relacionada à 

assistência à saúde (Habib et al 2009, ANVISA 

2011), os microorganismos responsáveis são  

S.aureus, estafilococos coagulase negativos, ente-

robactérias (principalmente Enterobacter cloacae, 

Serratia marcescens e Klebsiella pneumoniae), Gram 

negativos não fermentadores como Pseudomonas 

aeruginosa e Acinetobacter sp, e fungos, sobretudo 

Candida, sendo as espécies albicans, parapsilosis e 

tropicalis as principais implicadas. Nesta situação, a 

associação com a presença de próteses valvarese 

e dispositivos implantados (marcapassos, cardio-

desfibriladores) e semi-implantáveis (catéteres 

vasculares profundos), além de procedimentos ci-

rúrgicos, trazem variedade de apresentação clínica 

e evolução dos quadros de EI.

Anteriormente considerada doença rara, a EI tem 

números crescentes de casos nos últimos anos, 

devido principalmente à hospitalização dos pa-

cientes (Terpenning et al 1988, Chen et al 1992, 

Fernandez-Guerrero et al 1995, Lamas & Eykyn 

1998, Mahesh et al 2005, Nucifora et al 2007, Mar-

tin-Dávila et al 2009, Rivas et al 2009, Murdoch 

et al 2009, Lomas  et al 2010, Francischetto et 

al 2011, Yew & Murdoch  2012). Série do Interna-

tional Collaboration on Endocarditis (Murdoch et 

al 2009) mostra em 2781 pacientes com EI, de 58 

hospitais em 25 países, entre os anos de 2000 e 

2005, idade média de 57,9 anos, 72% de EI com 

acometimento de  válvulas nativas, e aquisição 

hospitalar em 25% dos pacientes. S.aureus foi o 

microorganismo predominante (31%) e as vál-

vulas mais frequentemente acometidas foram 

a mitral e a aórtica (41 e 37,6%, respectivamen-

te). A letalidade intrahospitalar no estudo foi de 

17,7% e eram fatores de risco para morte acome-

timento de próteses, maior idade, presença de 

edema pulmonar, infecção por S.aureus ou por 

estafilococo coagulase negativo. Nos países em 

desenvolvimento, como o Brasil, ainda é elevada 

a incidência de febre reumática, e a troca de vál-

vulas esquerdas é indicada frequentemente en-

tre os 30 a 40 anos de idade. Temos, então, uma 

“Nos países em 

desenvolvimento, 

como o Brasil, 

ainda é elevada 

a incidência de 

febre reumática, 

e a troca de 

válvulas esquerdas 

é indicada 

frequentemente 

entre os 30 a 40 

anos de idade. “
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mente no diagnóstico diferencial de um paciente 

febril, seja de origem comunitária ou hospitalar. 

É doença de alta morbimortalidade trazendo 

grande impacto tanto ao indivíduo quanto para 

a sociedade, pelo custo de seu tratamento, e o 

acometimento predominante em uma popula-

ção economicamente ativa. A incidência calcu-

lada em uma revisão sistemática de 15 estudos 

populacionais (nos EUA e Europa)  foi de 1,4 a 

6,2 por 100.000 habitantes por ano (Tleyjeh et 

al 2007, Yew& Murdoch 2012). Projetando estes 

números para a população brasileira, teríamos 

7200 casos de EI por ano. Contudo, poucas são 

as publicações de série de casos sobre o assun-

to no Brasil (Mansur et al 1990 a, 1990 b, Rios-

Gonçalves et al 1991,Tiossi et al 1994, Ruiz Jr et al 

2000, Fabri Jr et al 2005, Nunes et al 2010) .
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Prezados,

A Diretoria e os membros da Sociedade de Infectologia do Estado do Rio de 
Janeiro (SIERJ) têm dinamizado as atividades da Sociedade, promovendo reuni-
ões científicas nos municípios do interior e da capital do Estado.

Estamos organizando o Infecto Petrópolis - III Fórum de Infectologia do Estado Rio 
de Janeiro para os dias 17 e 18 de maio de 2013, na cidade de Petrópolis. O Fórum 
será realizado em conjunto com a Faculdade de Medicina de Petrópolis (FMP-FASE), 
onde acontecerá o evento. Para esta edição, esperamos cerca de 400 participantes.

A proposta deste Fórum é discutir assuntos relevantes da especialidade e mos-
trar os avanços nas áreas de prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças 
infecciosas e parasitárias. Teremos como foco os seguintes temas, organizados em 
conferências e mesas-redondas: Aids, hepatites virais e doenças bacterianas.

Desde já contamos com a participação dos infectologistas do Estado do Rio de Janei-
ro para prestigiarem mais este evento de educação médica continuada da SIERJ.

Atenciosamente,

Dr. Mauro S. Treistman
Presidente do SIERJ

Dr. Alberto Chebabo 
Vice-Presidente da SIERJ

III Fórum de Infectologia 
do Estado Rio de Janeiro
17 e 18 de maio de 2013
Faculdade de Medicina de Petrópolis (FMP-FASE) - RJ
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