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RESUMO 

Apesar da existência de antimicrobianos potentes, de métodos diagnósticos como a 

ecocardiografia e as hemoculturas, e de técnicas cirúrgicas progressivamente mais seguras, a 

endocardite infeciosa mantém taxas de mortalidade e morbilidade elevadas. A utilização de 

regimes antibióticos de associação com ação sinérgica bactericida pode possivelmente 

otimizar o tratamento, especialmente com o aparecimento de espécies multirresistentes. Esta 

revisão analisa a evidência atual acerca da terapêutica antimicrobiana de associação, empírica 

e dirigida, das endocardites bacterianas.  

O tratamento empírico das endocardites requer combinação de fármacos, dependendo 

a escolha dos antibióticos da presença de válvula nativa ou prótese (e da data da cirurgia de 

substituição valvular), e do tipo de infeção (da comunidade ou nosocomial). Nos enterococos, 

o benefício da associação de ampicilina ou vancomicina a um aminoglicosídeo está provado, 

sendo, alternativamente, a administração simultânea de dois β-lactâmicos uma opção eficaz e 

com menor nefrotoxicidade. Nas endocardites estafilocócicas em válvulas nativas, o 

tratamento de associação não é tipicamente utilizado, exceto como alternativa em situações de 

insucesso terapêutico. Já nas endocardites estafilocócicas em próteses valvulares, deve ser 

administrada rifampicina, gentamicina e flucloxacilina ou vancomicina, dependendo do perfil 

de sensibilidade da estirpe. Nas endocardites por estreptococos do grupo viridans, o 

tratamento de associação apenas está recomendado em casos não complicados em que se 

pretenda a diminuição da duração de antibioterapia para 2 semanas.  

Assim, o tratamento de associação apenas deve ser utilizado em situações em que 

exista evidência da sua eficácia e com relação risco/benefício favorável, já que os efeitos 

laterais associados não são menosprezáveis. 

Palavras-chave: endocardites; tratamento de associação; antibióticos; infeções bacterianas.  



4 
 

ABSTRACT 

In spite of the existence of potent antibiotics, modern echocardiography and blood 

culture, and progressive and safe surgical techniques, infective endocarditis is still associated 

with high mortality and morbidity rates. Use of synergistic antibiotic combinations with 

bactericidal activity is an interesting way to optimize treatment for endocarditis, especially 

with the emergence of multi-resistant species. This review analyses the current evidence-

based recommendations for empirical and pathogen-specific combination therapy for bacterial 

endocarditis.  

Optimal empirical therapy for endocarditis requires multiple antibiotics, depending the 

choice of drugs on the presence of native or prosthetic valve (and the time since replacement 

valve surgery), as well as type of infection (community-acquired or healthcare-associated). 

The benefits of using ampicillin or vancomycin with an aminoglycoside as therapy for 

enterococcal infective endocarditis are proven. Additionally, in these cases, double β-lactams 

regimens have also emerged as an effective option with less nephrotoxicity associated. In 

staphylococcal native valve endocarditis, combination therapy is not typically recommended, 

except as an alternative option in situations where monotherapy fails. Oppositely, in 

staphylococcal prosthetic valve endocarditis, rifampicin, gentamicin and flucloxacillin or 

vancomycin should be administered, depending on the pathogen’s susceptibility. In infective 

endocarditis caused by viridans group streptococci or Streptococcus bovis, combination 

therapy should only be used in non-complicated cases where a short-course regimen with the 

duration of 2 weeks is intended.  

Thus, combination therapy should be reserved for situations with enough evidence to 

support its efficiency and when its benefits outweigh the risks, as the potential side effects can 

be very damaging for the patients. 

Keywords: infective endocarditis; combination therapy; antibiotics; bacterial infections.  
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INTRODUÇÃO 

O tratamento antimicrobiano de doenças infeciosas é uma área em constante evolução 

e mudança. Em infeções bacterianas onde é necessária terapêutica empírica, a administração 

de regimes antimicrobianos de associação é considerada uma escolha prudente, pois aumenta 

o espectro de microrganismos cobertos. Quando o agente etiológico é identificado, os 

antibióticos são alterados de acordo com os resultados do teste de sensibilidade. Mesmo 

nestas circunstâncias, a associação de dois ou mais fármacos pode ser adequada, uma vez que 

pode oferecer melhor garantia de cura, defervescência mais rápida, menor toxicidade, 

prevenção de resistências, ou ação sinérgica [1]. Quando a combinação de dois fármacos de 

classes diferentes resulta numa atividade bactericida significativamente maior que a de cada 

agente individualmente, diz-se tratar de uma associação sinérgica.  

Antes dos antibióticos se tornarem amplamente acessíveis, a endocardite infeciosa (EI) 

era considerada fatal. Atualmente, ainda está associada a taxas de mortalidade (≈ 20%) e 

morbilidade elevadas. Os microrganismos causadores de EI mais comuns, como os 

estafilococos, estreptococos do grupo viridans e enterococos, estão associados a taxas de 

mortalidade de cerca de 43%, 17% e 14%, respetivamente [2]. No entanto, cerca de 80% dos 

doentes com EI sobrevivem com terapêuticas antibióticas apropriadas e atempadamente 

administradas [3]. O microrganismo causador da infeção, após ser isolado, vai guiar a escolha 

terapêutica. É fundamental que o regime seja bactericida, e não bacteriostático, de modo a 

tratar eficazmente as endocardites. A utilização de regimes antimicrobianos de associação é 

uma forma de otimizar o tratamento da EI, especialmente contra organismos resistentes. Esta 

revisão examina a evidência atual acerca do tratamento antibiótico de associação das 

endocardites bacterianas perante válvulas nativas ou próteses valvulares, no contexto das 

terapêuticas empírica e dirigida.   
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ANTIBIOTERAPIA EMPÍRICA 

O tratamento da EI deve ser começado rapidamente após a colheita de hemoculturas. 

Como os resultados das hemoculturas normalmente demoram horas ou dias a identificar um 

microrganismo, a terapêutica inicial normalmente é empírica. A escolha do tratamento 

empírico depende de: exposição prévia a antimicrobianos; características epidemiológicas 

locais; tipo de infeção (da comunidade, nosocomial, ou associada a cuidados de saúde); se 

afeta válvula nativa ou prótese valvular (nesta última, ter também em consideração quando foi 

realizada a cirurgia – endocardite em prótese valvular (EPV) precoce ou tardia). Sendo o 

objetivo do tratamento empírico abranger os microrganismos mais prováveis de causar a 

infeção, é compreensível que sejam administradas diferentes classes de antibióticos 

simultaneamente, de modo a aumentar o espetro de ação. 

Nas endocardites em válvulas nativas (EVN) da comunidade e EPV tardias (≥12 

meses pós-cirurgia), o regime deve cobrir os estafilococos, estreptococos e enterococos, sendo 

recomendada ampicilina (12 g/dia ev em 4-6 doses) mais flucloxacilina ou oxacilina (12 g/dia 

ev em 4-6 doses) e gentamicina (3 mg/kg/dia ev ou im em dose única). Nos doentes alérgicos 

a penicilinas, deve ser usada gentamicina com vancomicina (30 mg/kg/dia ev em 2-3 doses) 

[4]. 

Nas EVN nosocomiais e associadas aos cuidados de saúde e nas EPV precoces (<12 

meses pós-cirurgia), o regime deve cobrir estafilococos meticilina-resistentes (SAMR), 

enterococos e gram-negativos não-HACEK. Assim, nestas EVN o tratamento empírico 

recomendado é vancomicina (30 mg/kg/dia ev em 2 doses) mais gentamicina (3 mg/kg/dia ev 

ou im em dose única), enquanto que nas EPV precoces se acrescenta a estes dois a rifampicina 

(900-1200 mg ev ou po dividido em 2-3 doses) passados 3-5 dias do início do tratamento [4].  
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ANTIBIOTERAPIA DIRIGIDA 

ESTREPTOCOCOS 

Estreptococos do grupo viridans e Streptococcus bovis sensíveis à penicilina (CIM≤0,12 

μg/mL) 

No geral, e também nos países desenvolvidos, os estreptococos do grupo viridans 

(SGV) são os segundos maiores causadores de EI (≈17%), a seguir aos Staphylococcus. 

Streptococcus bovis é responsável por aproximadamente 6% das EI [5]. Contudo, 

especificamente nos países não desenvolvidos, SGV são os principais causadores de EI [6]. O 

tratamento padrão destas EI, com uma taxa de cura de >95%, é a monoterapia com 

benzilpenicilina, ampicilina ou ceftriaxona, durante 4 semanas [4]. 

No entanto, em doentes com EI não complicada, com função renal normal e com 

interesse num regime de curta duração de 2 semanas, a terapêutica de combinação com 

benzilpenicilina (12-18 milhões U/dia ev continuamente ou dividida em 4-6 doses),ampicilina 

(100-200 mg/kg/dia ev em 4-6 doses) ou ceftriaxona (2 g/dia ev ou im em dose única) 

associada a gentamicina (3 mg/kg/dia ev ou im em dose única) ou netilmicina (4-5 mg/kg/dia 

ev em dose única) apresenta taxas de cura semelhantes à monoterapia padrão com β-lactâmico 

durante 4 semanas [7]. De facto, a adição de um aminoglicosídeo a um β-lactâmico exerce um 

efeito sinérgico in vitro que destrói os SGV e S. bovis [8]. Todavia, os riscos associados ao 

uso de aminoglicosídeos devem ser medidos em relação ao benefício de uma duração de 

tratamento mais curta [8]. O aminoglicosídeo deve ser administrado numa dose diária única, 

já que, em comparação com 2 ou 3 doses por dia, apresenta grau de sinergia com o β-

lactâmico e eficácia semelhantes, mas menor nefrotoxicidade e ototoxicidade inerentes ao seu 

uso [7,9]. Assim, não é necessária a presença constante e simultânea de níveis terapêuticos de 
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β-lactâmicos e aminoglicosídeos para obter um efeito sinérgico contra estes estreptococos 

[10]. 

A ceftriaxona é uma cefalosporina de 3ª geração com excelente atividade in vitro 

contra SGV. Devido à sua semi-vida de 6-9 horas, quando é administrada uma vez por dia, 

quer por via endovenosa (ev), quer por via intramuscular (im), permite manter os seus níveis 

séricos efetivos durante 24 horas. Deste modo, evita-se a necessidade de um cateter 

endovenoso permanente e permite a utilização de apenas uma preparação de antibióticos por 

dia, o que consequentemente torna possível uma terapêutica em regime ambulatório [10]. De 

modo a considerar esta hipótese de tratamento em ambulatório, é necessário que os doentes 

reúnam algumas condições: estarem estáveis e a responderem bem à terapêutica, sem 

sintomas de insuficiência cardíaca, sem indicação cirúrgica, e sem focos de infeção 

extracardíaca não controlados [8]. 

Nos doentes com EPV causada por estreptococos sensíveis à penicilina (Concentração 

inibitória mínima - CIM - ≤0,12 μg/mL), o regime escolhido é semelhante às EVN, contudo 

deve ser administrado durante mais tempo [4,8]. A American Heart Association (AHA) 

recomenda a administração de benzilpenicilina, ampicilina ou ceftriaxona durante 6 semanas, 

com ou sem gentamicina durante as duas primeiras semanas [11]. 

Estreptococos do grupo viridans e Streptococcus bovis relativamente resistentes à penicilina 

(0,12<CIM<0,5 μg/mL) 

O número de casos de EI por estreptococos orais com algum grau de resistência à 

penicilina é pequeno, contudo a sua prevalência tem vindo a aumentar [8,12]. 

A European Society of Cardiology (ESC) define resistência relativa à penicilina como 

CIM entre 0,25 e 2 μg/mL [4]. Todavia, a AHA define resistência relativa à penicilina como 

CIM entre 0,12 e 0,5 μg/mL, classificação partilhada nesta revisão [11]. Nas EVN por estas 

estirpes, ambas as publicações recomendam benzilpenicilina (24 milhões U/dia ev 
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continuamente ou em 4-6 doses),ampicilina (200 mg/kg/dia em 4-6 doses) ou ceftriaxona (2 

g/dia ev ou im em dose única) durante 4 semanas, associada a dose diária única de 

gentamicina (3 mg/kg/dia ev ou im) durante as primeiras 2 semanas de tratamento, devendo-

se evitar regimes de curta duração [4,11]. Nos doentes alérgicos ou intolerantes aos β-

lactâmicos, deve ser utilizada vancomicina (30 mg/kg/dia ev em 2 doses) durante 4 semanas 

mais gentamicina (3 mg/kg/dia ev ou im em dose única) durante 2 semanas [4]. 

Nas EPV, a associação recomendada é a de benzilpenicilina, ampicilina ou ceftriaxona 

durante 6 semanas mais gentamicina, sendo viável prolongar esta última até às 6 semanas de 

duração [11]. De facto, um estudo retrospetivo analisou, ao longo de 39 anos, 29 doentes com 

EI devido a SGV moderadamente resistentes ou totalmente resistentes à penicilina, dos quais 

9 eram relativamente resistentes (0,12<CIM<0,5 μg/mL) e 20 resistentes (CIM≥0,5 μg/mL). 

Dos 29 doentes, 10 tinham prótese valvular, e desses, 8 foram tratados com regimes 

antibióticos de benzilpenicilina ou ceftriaxona durante até 4 semanas, associados a 

estreptomicina ou gentamicina em doses, modos de aplicação, intervalos de dosagem e 

duração variáveis. Todos esses doentes apresentaram cura. Um doente foi curado com 

benzilpenicilina em monoterapia (4 semanas), e outro recebeu vancomicina apenas (4 

semanas), tendo surgido reinfeção 9 anos depois [12]. 

Espécies Abiotrophia, Granulicatella e estreptococos do grupo viridans resistentes à 

penicilina (CIM≥0,5 μg/mL) 

Endocardite infeciosa causada por Abiotrophia ou Granulicatella, apesar de ser rara, 

está associada a taxas elevadas de complicações e de insucesso terapêutico. Para além disso, é 

tecnicamente difícil determinar com precisão o perfil de sensibilidade aos antimicrobianos, 

sendo as resistências comuns [13]. Um estudo retrospetivo de 2007 descreveu 8 casos de 

endocardite por Abiotrophia ou Granulicatella que foram tratados com sucesso com uma 

combinação de benzilpenicilina mais gentamicina ou com glicopéptido em monoterapia 
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durante 4 a 6 semanas [14]. De acordo com um estudo experimental em coelhos, no caso dos 

doentes serem intolerantes à penicilina, optando-se pela vancomicina não existe benefício na 

adição de gentamicina [15]. Assim, o tratamento padrão destas EI deve ser ampicilina (200 

mg/kg/dia em 4-6 doses) ou benzilpenicilina (18-30 milhões U/dia ev continuamente ou em 

doses divididas) mais gentamicina (3 mg/kg/dia em 2-3 doses), e em caso de intolerância ou 

alergia aos β-lactâmicos, vancomicina em monoterapia [11].  

No que concerne os SGV resistentes à penicilina (CIM≥0,5 μg/mL), recomendam-se 

as combinações terapêuticas utilizadas nas endocardites por enterococos, isto é, altas doses de 

benzilpenicilina (18-30 milhões U/dia ev continuamente ou em doses divididas) ou ampicilina 

(200 mg/kg/dia em 4-6 doses) durante 4-6 semanas com baixas doses de gentamicina (3 

mg/kg/dia em dose única) durante pelo menos as 2 primeiras semanas [4,8,11]. O mecanismo 

de resistência à penicilina dos SGV parece ser semelhante ao dos Streptococcus pneumoniae: 

está relacionado com alterações nas penicilin binding proteins (PBP) [16]. Assim, tal como 

nos pneumococos, muitos SGV são sensíveis à ceftriaxona, apesar de apresentarem algum 

grau de resistência à penicilina [17]. Por isso, também é considerado aceitável, perante SGV 

resistentes à penicilina mas sensíveis à ceftriaxona (2 g/dia ev ou im em dose única), utilizar 

este último associado à gentamicina [16,18].  

De facto, no estudo retrospetivo previamente mencionado que analisou 29 doentes 

com EI por SGV , 16 dos 19 doentes com EVN receberam terapêutica de associação com β-

lactâmico mais aminoglicosídeo, tendo 17 dos 19 apresentado cura [12]. Atualmente, a 

gentamicina é preferível em relação à estreptomicina, devido à maior facilidade de 

administração e à possibilidade de monitorizar os seus níveis séricos [18]. Apesar destes 

dados não provarem uma eficácia maior da combinação β-lactâmico-aminoglicosídeo, 

indicam que esta associação é provavelmente curativa. Todavia, não havendo ensaios clínicos 

que provem a maior eficácia desta combinação, existem dúvidas se a monoterapia com 
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benzilpenicilina em SGV com CIM≥0,12 mas <4 μg/mL não será igualmente eficaz [18]. 

Shelburne et al. apresentaram inclusivamente um caso de EI devido a SGV não sensível à 

penicilina que foi curado com ceftriaxona em monoterapia [16]. Assim, apesar das 

recomendações atuais defenderem a utilização de terapêutica de associação com 

aminoglicosídeos, a falta de evidências científicas da sua superioridade, aliada aos efeitos 

laterais desta classe de fármacos, torna importante a exploração futura da eficácia da 

monoterapia com β-lactâmicos.  

A determinação do breakpoint a partir do qual os SGV devem ser considerados 

resistentes de alto nível à penicilina e, consequentemente, necessitarem de agentes 

alternativos como a vancomicina, é difícil e carece de estudos nessa área. Os breakpoints em 

outras infeções que não as EI não são aplicáveis, já que nas EI as doses dos antibióticos são 

muito superiores, bem como os níveis séricos máximos podem chegar a ser 100 vezes 

superiores à CIM [18]. AAHA, ao aconselhar o tratamento de SGV com CIM≥0,5 μg/mL de 

acordo com os regimes escolhidos para os enterococos, infere que o breakpoint dos SGV 

altamente resistentes à penicilina deve ser igual ao dos enterococos (CIM≥16 μg/mL) [11]. 

Contudo, a ESC, mesmo tendo em consideração a falta de estudos que corroborem essa 

posição, sugere que a vancomicina, combinada com um aminoglicosídeo, deve ser utilizada 

quando CIM≥4 μg/mL [4]. No entanto, basear a adição ou não de gentamicina no padrão de 

resistência à penicilina é questionável. Estudos em coelhos infetados por estreptococos 

resistentes à penicilina mostraram superioridade na eficácia da combinação de vancomicina-

gentamicina em relação à vancomicina apenas, apesar de esta também ser eficaz em regime de 

monoterapia [19]. Por outro lado, um estudo retrospetivo mostrou sucesso na monoterapia 

com vancomicina em 5 de 7 doentes com estreptococos resistentes à penicilina, sendo que 

apenas um necessitou de cirurgia de substituição valvular. Nos restantes doentes, um foi 

tratado com sucesso com vancomicina (6 semanas) mais gentamicina (2 semanas), enquanto 
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que outro morreu após cirurgia de substituição valvular e antibioterapia durante 3 meses com 

ceftriaxona [20]. Assim, ainda são necessários estudos que esclarecem qual o melhor regime 

antibiótico nesta situação. 

Streptococcus pneumoniae e estreptococos β-hemolíticos 

Desde a introdução de antibióticos, as EI por S. pneumoniae são raras. Contudo, têm a 

particularidade de estar associadas a meningite em até 30% dos casos, o que requer 

consideração especial no tratamento, já que este tem de ser eficaz em ambos os focos [21]. O 

tratamento dos casos sem meningite de estirpes de S. pneumoniae sensíveis à penicilina 

(CIM≤0,06 μg/mL) deve ser  igual ao de EI por SGV, com exceção do regime curto de 2 

semanas que não deve ser utilizado [4]. O mesmo acontece com estirpes relativamente 

resistentes (CIM entre 0,1 e 1 μg/mL) e resistentes (CIM≥2 μg/mL), apesar de nestes últimos 

alguns autores recomendarem altas doses de benzilpenicilina, cefalosporinas de 3ª geração 

(cefotaxima ou ceftriaxona), ou vancomicina [4,21]. 

Nos casos de EI por S. pneumoniae que cursam também com meningite, alguns fatores 

vão influenciar a escolha de antimicrobianos devido às características particulares de uma 

infeção das meninges, nomeadamente a atividade bactericida, a farmacodinâmica e a 

penetração da barreira hematoencefálica (BHE) dos antimicrobianos [22]. De facto, quando a 

BHE se encontra normal, os β-lactâmicos penetram mal no líquido cefaloraquidiano (LCR). 

Contudo, na presença de inflamação meníngea, a entrada de fármacos encontra-se favorecida. 

Nestes casos de meningite bacteriana, os β-lactâmicos tradicionalmente eram os fármacos 

mais frequentemente utilizados, uma vez que doses altas sistémicas são geralmente bem 

toleradas e as concentrações no LCR atingidas, perante a inflamação meníngea, acabavam por 

ser suficientes contra microrganismos sensíveis [22]. No entanto, a reduzida sensibilidade à 

penicilina e às cefalosporinas de 3ª geração do S. pneumoniae é um problema crescente na 

Europa, apesar da variabilidade das taxas de resistência entre os países. Em Portugal 
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especificamente, 12,8% das estirpes de S. pneumoniae identificadas foram não sensíveis à 

penicilina, o que é uma percentagem não negligenciável [23]. Logo, as doses adequadas de 

administração de benzilpenicilina ou ampicilina não se vão traduzir em concentrações no 

LCR apropriadas para a erradicação de estirpes não sensíveis a estes fármacos [22].  

Após a identificação do agente etiológico, e caso este seja também resistente às 

cefalosporinas de 3ª geração (CIM≥2 μg/mL), monoterapia com estas não é a solução mais 

adequada. Num estudo experimental em coelhos, a vancomicina combinada com ceftriaxona 

mostrou ter um efeito sinérgico em meningites por pneumococos resistentes à cefalosporina 

[24]. Todavia, uma preocupação importante no uso de vancomicina é a sua penetração no 

LCR estar diminuída na presença de dexametasona, que é um corticosteroide recomendado 

como terapêutica adjuvante no tratamento de adultos com meningite pneumocócica [25].  

Num estudo com 11 adultos com meningite causada por pneumococos relativamente 

resistentes à penicilina (CIM 0,1-1 μg/mL), a administração concomitante de dexametasona 

mais vancomicina, numa dose inferior ao recomendado (15 mg/kg por dia), resultou em falha 

terapêutica em 4 pacientes, tendo estes respondido bem à subsequente mudança de 

antimicrobianos [26]. Um outro modelo experimental em coelhos com meningite 

pneumocócica resistente à penicilina e às cefalosporinas comparou regimes de dexametasona 

combinada com diferentes dosagens de vancomicina (20 mg/kg e 40 mg/kg por dia), 

concluindo que a coadministração de dexametasona reduz significativamente a concentração 

de vancomicina no LCR e a consequente remoção de bactérias nos animais que recebiam a 

menor dosagem [27]. 

Estes resultados contrastam com um estudo em crianças com meningite bacteriana que 

foram tratadas com vancomicina (60 mg/kg por dia) mais ceftriaxona e dexametasona. Esta 

dosagem resultou em concentrações de vancomicina no LCR adequadas e previsíveis, 

confirmando uma penetração eficaz da BHE desse fármaco [28].  O mesmo outcome foi 
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demonstrado num estudo observacional prospetivo em 14 adultos com suspeita de meningite 

pneumocócica que receberam vancomicina administrada por infusão continua de 60 mg/kg 

por dia (a seguir a uma dose de carga de 15 mg/kg), combinada com cefotaxima e 

dexametasona. As concentrações séricas e do líquor médias foram de  25,2 μg/mL e 7,9 

μg/mL, respetivamente, e a análise posterior do LCR revelou culturas negativas e melhoria 

dos parâmetros do LCR em todos os doentes [29]. Assim, este estudo demonstra que 

concentrações adequadas no LCR de vancomicina podem ser atingidas em doentes com 

meningite pneumocócica tratados concomitantemente com dexametasona, desde que a dose 

administrada seja a apropriada.  

Por outro lado, as várias características farmacodinâmicas da rifampicina, incluindo a 

boa penetração no LCR e a atividade in vitro contra muitos microrganismos causadores de 

meningite, tornam este antimicrobiano útil no tratamento da meningite bacteriana [22]. 

Devido ao rápido desenvolvimento de resistência quando a rifampicina é utilizada em 

monoterapia, esta tem sido estudada em vários modelos experimentais em combinação com 

outros antibióticos (p.e. ceftriaxona e/ou vancomicina). Num modelo experimental em 

coelhos com meningite pneumocócica resistente à penicilina e às cefalosporinas, a associação 

rifampicina-ceftriaxona resultou em ação bactericida mais rápida do que a ceftriaxona 

sozinha, com resultados semelhantes independentemente da administração concomitante ou 

não de dexametasona [30]. Num outro estudo experimental de meningite por S. pneumoniae 

resistente à penicilina que incluiu a administração de dexametasona, a rifampicina em 

combinação com a vancomicina conseguiu reduzir o efeito negativo da dexametasona na 

capacidade de penetração da vancomicina no LCR, provavelmente devido ao metabolismo 

acelerado da dexametasona na presença de rifampicina [31]. Dois estudos experimentais em 

coelhos com meningite pneumocócica resistente à penicilina e às cefalosporinas compararam 

regimes terapêuticos de ceftriaxona com rifampicina ou com vancomicina, ou ainda com 
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ambos. Um dos estudos mostrou eficácia equivalente entre os regimes de ceftriaxona-

rifampicina e ceftriaxona-vancomicina [32]. O outro estudo mostrou eficácia superior das 

combinações com rifampicina (ceftriaxona-rifampicina e ceftriaxona-rifampicina-

vancomicina) em comparação com a associação ceftriaxona-vancomicina [33]. 

EI por estreptococos β-hemolíticos (grupos A, B, C ou G) são raras [34]. Os S. 

pyogenes (grupo A) são uniformemente sensíveis à penicilina, pelo que geralmente o 

tratamento consiste em benzilpenicilina ou ceftriaxona em monoterapia durante 4-6 semanas 

[11]. Pelo outro lado, estreptococos dos grupos B, C e G são de um modo geral mais 

resistentes à penicilina do que os do grupo A. Assim, nestes doentes, para além da 

benzilpenicilina ou ceftriaxona durante 4-6 semanas, deve ser considerada a adição de 

gentamicina durante as 2 primeiras semanas de tratamento [35].  

Nas EI em próteses valvulares por S. pneumoniae, o tratamento é em tudo semelhante 

às válvulas nativas, com a exceção da sua duração que deve ser de 6 semanas [11]. Do mesmo 

modo, o tratamento de estreptococos β-hemolíticos na presença de próteses valvulares 

também é igual às válvulas nativas, mas com pelo menos 6 semanas de duração. 

 

ESTAFILOCOCOS 

EI pode ser causada por estafilococos coagulase-positivos (S. aureus) ou coagulase-

negativos (S. epidermidis, S. lugdunensis, várias outras espécies). Apesar de tradicionalmente 

se pensar que os estafilococos coagulase-positivos eram principalmente responsáveis pelas 

EVN e os estafilococos coagulase-negativos pelas EPV, a evidência atual mostra que existe 

sobreposição. Numa investigação observacional prospetiva que envolveu 2670 doentes em 

mais de 20 países com diagnóstico de EI, o S.aureus foi a causa mais comum de EVN 

(32,9%) e também de EPV (23%), enquanto que 8,3% dos casos de EVN e 16,9% de EPV 

resultaram de estafilococos coagulase-negativos (SCoN) [36]. Efetivamente, a prevalência de 
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EVN causada por SCoN aparenta estar em crescimento [37]. Assim, num doente com suspeita 

de EVN e com coloração Gram sugestiva de estafilococos, é importante considerar ambos os 

grupos de microrganismos como responsáveis pela EI. 

 

Staphylococcus aureus 

S. aureus é a causa mais comum de EI na maioria dos países desenvolvidos, sendo que 

a prevalência de EI devido a este microrganismo tem aumentado em relação a outras causas 

de EI [5,6,38]. Este aumento é sobretudo uma consequência do contacto com os cuidados de 

saúde (p.e. cateteres intravasculares, feridas cirúrgicas, dispositivos prostéticos, hemodiálise) 

[5,38,39]. De facto, a maioria dos casos de EVN associados a cuidados de saúde, quer sejam 

nosocomiais ou não nosocomiais, ou seja, adquiridos dentro ou fora do hospital, 

respetivamente, são causados por S. aureus [39].  

Taxas aumentadas de estirpes de S. aureus meticilina-resistentes (SAMR) em 

ambientes hospitalares e da comunidade, bem como o aparecimento de S. aureus com 

resistência intermédia ou total à vancomicina, têm trazido complicações ao tratamento destas 

EI [40]. A resistência à meticilina nos estafilococos é causada pela expressão de penicilin 

binding protein 2a (PBP2a), codificada pelo gene mecA, que tem baixa afinidade para os 

agentes β-lactâmicos [41]. Por outro lado, os S. aureus com resistência intermédia à 

vancomicina (VISA) - CIM 4-8 μg/mL - são resultado de um mecanismo não clonal associado 

a exposição prévia à vancomicina e que leva ao espessamento da parede celular dos 

organismos e a um excesso de locais de ligação que capturam os glicopéptidos [42]. As 

estirpes de S. aureus totalmente resistentes à vancomicina (VRSA) - CIM≥16 μg/mL - têm 

um mecanismo diferente de resistência que envolve a transferência do gene vanA dos 

enterococos vancomicina-resistentes [43]. Existe ainda um grupo denominado de heteroVISA, 

composto por estirpes de SAMR sensíveis à vancomicina, mas com subpopulações resistentes 
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aos glicopéptidos (tipicamente numa taxa de 1 em 10⁵ organismos) que não são detetados 

pelos métodos laboratoriais convencionais. 

As EI por S. aureus afetam maioritariamente as estruturas esquerdas, pelo que as 

direitas acontecem apenas em 5-10% dos casos [44,45]. Em doentes não consumidores de 

drogas intravenosas, EI por S. aureus envolve predominantemente o lado esquerdo do 

coração. As EI direitas, apesar de poderem ocorrer em doentes com pacemaker, cardioversor 

desfibrilhador implantável (CDI), cateter venoso central ou doença cardíaca congénita, estão 

mais frequentemente associadas a consumidores de drogas intravenosas (CDI), especialmente 

se estes forem imunodeprimidos [45]. O S. aureus é o organismo predominante (60-90% dos 

casos) [44,46], com estirpes resistentes à meticilina a tornarem-se mais prevalentes [47] e com 

a frequência de infeções polimicrobianas também a aumentar [48]. A válvula tricúspide é a 

mais afetada, mas outras válvulas, incluindo as esquerdas, também podem ser infetadas [49]. 

O envolvimento das estruturas direitas, idades mais jovens e inexistência de doenças cardíacas 

e outras comorbilidades podem explicar o melhor prognóstico observado nas EI em CDI 

quando em comparação com a população em geral [50]. Enquanto que a taxa de mortalidade 

nas EI esquerdas por S. aureus em não CDI estão entre os 25% e 40%, as taxas de cura em 

CDI com EI direitas por S. aureus são superiores a 85% e podem ser alcançadas com 

tratamentos orais ou parentéricos relativamente curtos [11]. Dadas estas diferenças, a 

terapêutica foi dividida em EI direita em CDI e EI em não CDI. 

EI direita em CDI 

A evidência atual sugere que um regime terapêutico de 2 semanas pode ser o 

suficiente nestes doentes e que a adição de um aminoglicosídeo, tradicionalmente considerado 

o regime padrão em doentes com EI direita, é desnecessária [51]. De facto, tratamento 

endovenoso durante 2 semanas com flucloxacilina (ou oxacilina) sem gentamicina é eficaz na 

maioria dos doentes com EI tricúspide isolada não complicada, ou seja, se o agente for 
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SAMS, tiver boa resposta terapêutica, ausência de focos metastáticos de infeção e de 

empiema, ausência de complicações cardíacas ou extracardíacas, ausência de válvula 

protésica ou infeção em válvulas esquerdas, vegetação <20mm e ausência de imunodepressão 

severa (<200 células CD4/μL) com ou sem síndrome de imunodeficiência adquirida (SIDA). 

Um estudo com doentes com EI direito causado por SAMS que comparou regimes 

curtos de 2 semanas de cloxacilina e gentamicina com a combinação de glicopéptidos 

(vancomicina ou teicoplanina) e gentamicina, demonstrou risco de falha terapêutica muito 

elevado neste último grupo [52]. Os glicopéptidos são menos eficazes provavelmente pela sua 

limitada atividade bactericida, fraca penetração nas vegetações e excreção dos fármacos 

aumentada nos CDI, como tal não devem ser utilizados em regimes de 2 semanas [4].  

O tratamento com penicilina antiestafilocócica ou glicopéptido durante 4-6 semanas 

deve ser instituído em determinadas situações, nomeadamente: resposta clínica e 

microbiológica lenta (<96h) à terapêutica antibiótica [53]; EI direita complicada por IC 

direita, vegetações >20mm, insuficiência respiratória aguda, focos metastáticos exteriores ao 

pulmão (incluindo empiema), ou complicações extracardíacas [53]; tratamento com 

antimicrobianos que não penicilinas antiestafilocócicas [54]; CDI com imunodepressão severa 

(<200 células CD4/μL) com ou sem SIDA [55]; ou EI esquerda associada. 

Alternativamente, quando o tratamento endovenoso padrão não é possível, as EI 

direitas não complicadas por SAMS podem ser tratadas com ciprofloxacina (750 mg bid) mais 

rifampicina (300mg bid) orais, desde que o microrganismo seja sensível a estes 

antimicrobianos, o caso seja não complicado e a adesão terapêutica seja monitorizada [56]. A 

ciprofloxacina tem atividade bactericida contra S. aureus e um perfil farmacocinético 

favorável quando administrado oralmente (70% de biodisponibilidade e taxa de ligação a 

proteínas séricas de 30%), mas também está associada ao surgimento de resistências. Do 

mesmo modo, a rifampicina é bactericida contra S. aureus, tem biodisponibilidade oral quase 
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total e pouca ligação a proteínas séricas, mas também tem um limiar baixo para o 

desenvolvimento de resistências. Assim, apesar da combinação destes dois fármacos ter, por 

vezes, efeitos in vitro imprevisíveis na sua ação antibacteriana (sinérgica versus antagonista), 

reduz consistentemente o desenvolvimento de resistências a ambos [56]. No entanto, a taxa de 

resistência a quinolonas nas estirpes contemporâneas de S. aureus é relativamente elevada, 

pelo que esta estratégia alternativa se torna potencialmente problemática. Desta forma, este 

regime só deve ser utilizado quando o tratamento padrão endovenoso não pode ser aplicável. 

Num ensaio clínico randomizado em 235 doentes com infeções por S. aureus, 

incluindo EI direita, foi comparada a eficácia do tratamento com daptomicina (6mg/kg/dia ev 

uma vez por dia) em monoterapia e com tratamento padrão com penicilina antiestafilocócica 

(nafcilina, oxacilina ou flucloxacilina - 2g 4/4 horas) ou vancomicina (1g de 12/12horas com 

ajuste apropriado de dose), dependendo do perfil de sensibilidade da estirpe à meticilina, 

associadas a baixa dose de gentamicina (1mg/kg ev 8/8horas ou ajustado à função renal) nos 

primeiros 4 dias [57]. O estudo mostrou não inferioridade da daptomicina em relação ao 

tratamento padrão em doentes com bacteremia e EI direita por SAMR ou SAMS. Numa 

análise post hoc deste ensaio clínico, verificou-se que a adição da baixa dose inicial de 

gentamicina num dos grupos, mesmo que durante apenas 4 dias em média, esteve associada a 

toxicidade renal precoce e frequente [58]. Estes resultados acabam por corroborar a evidência 

atual que considera as terapêuticas com gentamicina desnecessárias e até potencialmente 

prejudiciais em doentes com EVN direita por S. aureus.  

Resumindo, conclui-se que o uso de aminoglicosídeos como terapêutica adjunta nas 

EVN direitas por S. aureus já não é recomendado, e que em situações de impossibilidade de 

administração endovenosa, pode-se usar ciprofloxacina mais rifampicina orais. Caso 

contrário, o tratamento padrão de EVN direitas por SAMS e SAMR baseia-se em monoterapia 

com penicilinas antiestafilocócicas, vancomicina ou daptomicina endovenosas. 
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EI em não CDI 

Nos indivíduos não consumidores de drogas, o benefício da combinação de 

gentamicina com penicilina antiestafilocócica (nafcilina) no tratamento de EI por S. aureus foi 

estudado num ensaio clínico randomizado [59]. Um grupo foi tratado com nafcilina em 

monoterapia por 6 semanas e no outro foi administrado nafcilina por 6 semanas com 

gentamicina nas primeiras 2 semanas. Apesar do regime de associação nafcilina-gentamicina 

ter reduzido a duração de bacteremia em menos cerca de 1 dia do que a monoterapia, não 

mostrou reduzir a mortalidade nem a frequência de complicações cardíacas. Para além disso, a 

terapêutica de combinação mostrou aumentar significativamente a frequência de 

nefrotoxicidade. O risco de nefrotoxicidade clinicamente relevante pode ser substancial 

mesmo com regimes curtos de baixas doses de gentamicina no tratamento de bacteremias e 

EVN direitas e esquerdas por S. aureus [58].  Adicionalmente, a gentamicina não deve ser 

utilizada em combinação com a vancomicina para o tratamento de EVN por SAMR também 

devido ao seu risco de toxicidade renal [57,58]. Concluindo, a evidência atual não apoia a 

inclusão de gentamicina no tratamento de EVN causada por SAMS ou SAMR. Assim, a 

primeira linha do tratamento de EVN por SAMS ou SAMR mantém-se a monoterapia com 

penicilinas antiestafilocócicas ou vancomicina, respetivamente. 

A vancomicina é um glicopéptido disponível há mais de 50 anos e continua a ser 

considerado o tratamento primário para infeções por SAMR, incluindo EI. Contudo, uma 

revisão sistemática e meta-análise de estudos publicados entre 1996 e 2011 de doentes com 

bacteremia por SAMR sensíveis à vancomicina (CIM≤2 μg/mL), mostrou uma associação 

entre uma CIM da vancomicina elevada mas dentro dos limites de sensibilidade (1,5≤CIM<2 

μg/mL) e maiores taxas de mortalidade e de insucesso terapêutico em doentes tratados com 

vancomicina [60]. Num estudo prospetivo de 532 doentes com bacteremia por S. aureus em 

que todos os doentes com SAMR foram tratados com vancomicina e os com SAMS com 
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flucloxacilina ou vancomicina, voltou a demonstrar um aumento da mortalidade perante 

estirpes com CIM≥1,5 μg/mL da vancomicina, no entanto esta associação verificou-se 

independentemente do antimicrobiano utilizado. Isto é, este aumento da mortalidade 

verificou-se não só nos doentes tratados com vancomicina, como também nos doentes com 

SAMS tratados com flucloxacilina [61]. Esta correlação entre uma CIM da vancomicina 

maior em SAMS e pior outcome clínico em doentes tratados por penicilinas 

antiestafilocócicas foi também validada por um estudo de coorte [62]. Esta informação sugere 

que este pior outcome verificado não pode ser apenas explicado pelas características 

farmacocinéticas e farmacodinâmicas pouco favoráveis da vancomicina. De facto, o rácio 

entre a área por baixo da curva e o CIM (AUC/CIM) superior a 400 é o melhor preditor de 

sucesso da vancomicina nas infeções por SAMR [63], no entanto, a probabilidade de atingir 

este alvo é bastante baixa quando o valor da CIM atinge os 2 μg/mL, mesmo com 

concentrações séricas mínimas de vancomicina de 15–20 mg/L [64]. Assim, estes dados 

sugerem uma potencial interação entre fatores do hospedeiro, fatores específicos do 

microrganismo e uma exposição sub-óptima de vancomicina como justificação para o mau 

outcome nestes indivíduos. 

Com o crescente aparecimento de insucesso terapêutico e de resistências referidas 

anteriormente, tornou-se evidente a necessidade de novas estratégias contra infeções por 

organismos gram-positivos multirresistentes. Surgiu então, como alternativa à vancomicina, a 

daptomicina, um lipopéptido capaz de escapar à resistência cruzada com os glicopéptidos. A 

daptomicina está aprovada para infeções da pele e tecidos moles, bacteremia e EI direita por 

S. aureus, contudo, a informação em relação à sua utilização em EVN esquerdas por S. aureus 

ainda é escassa. No ensaio clínico randomizado previamente mencionado [57], em doentes 

com bacteremia por S. aureus e EI direita, a daptomicina (6mg/kg/dia ev uma vez por dia) 

mostrou não ser inferior ao tratamento com vancomicina ou penicilina antiestafilocócica mais 
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gentamicina de baixa dose e curta duração. No entanto, o pequeno número de doentes com EI 

esquerda (n=18; 9 em cada grupo) impediu a extrapolação de conclusões quanto à eficácia da 

daptomicina nestes casos. Contudo, num estudo observacional em doentes com EI esquerda 

por agentes gram-positivos incluindo S. aureus, a daptomicina em altas doses (9mg/kg/dia ev 

por dose) mostrou ser tão eficaz como o tratamento padrão e negativou as hemoculturas com 

SAMR significativamente mais rápido do que o tratamento padrão [65].  Inclusivamente em 

doentes com bacteremia por SAMR com CIM de vancomicina elevada (>1 μg/mL), dois 

estudos de coorte mostraram que a daptomicina estava associada a melhores outcomes, 

incluindo taxas de sobrevivência, em comparação com a vancomicina [66,67].   

Quando a daptomicina começou a ser utilizada como alternativa no tratamento de EI, 

as doses recomendadas eram baixas (6mg/kg/dia) [57], contudo, evidência crescente defende 

que doses mais elevadas de daptomicina são seguras (≈9mg/kg/dia) [65,68]. A ESC 

recomenda, inclusive, que a administração de daptomicina deve ser ≥10mg/kg/dia [4]. O 

aumento da dose de daptomicina parece ter um papel a evitar resistências adicionais em 

doentes com EI [69], assim como a sua associação a outros antibióticos. Nomeadamente, num 

estudo com 7 casos de bacteremia persistente por SAMR refratários a vários tratamentos com 

vancomicina e daptomicina, a adição de penicilinas antiestafilocócicas em alta dose (nafcilina 

ou oxacilina; 2g ev de 4/4 horas) à daptomicina em alta dose (8-10 mg/kg/dia) resultou na 

rápida resolução da bacteremia em todos os doentes. As penicilinas antiestafilocócicas 

também mostraram diminuir a carga positiva da membrana dos S. aureus, o que melhorou a 

capacidade de ligação à membrana da daptomicina. Num doente cuja estirpe desenvolveu 

resistência intermédia à vancomicina (VISA) e não sensibilidade à daptomicina, este regime 

de daptomicina com nafcilina ou oxacilina mostrou ser eficaz e ter ação bactericida [70]. 

Por outro lado, a fosfomicina, apesar de apenas estar aprovada para o tratamento de 

infeções do trato urinário não complicadas, mostra uma boa atividade antimicrobiana contra 
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um largo espetro de microrganismos, incluindo SAMS e SAMR [71]. Um estudo descreveu 2 

casos com EVN por SAMR e 1 com EPV por SAMS. Os 3 doentes foram tratados com 

sucesso com daptomicina em alta dose (10 mg/kg/dia ev) mais fosfomicina (2g 6/6 horas ev) 

durante 6 semanas. Os autores testaram posteriormente em 7 estirpes de SAMS e 7 estirpes de 

SAMR (das quais 2 apresentavam resistência intermédia aos glicopéptidos) a eficácia in vitro 

desta combinação, sendo que esta mostrou ser sinérgica em 11 estirpes (79%) e bactericida 

em 8 (57%) [72]. Estes dois fármacos interferem em diferentes fases: a fosfomicina inibe a 

síntese de peptidoglicanos (logo, da parede celular), enquanto que a daptomicina atua através 

da despolarização de membrana. Apesar do mecanismo de sinergia ser desconhecido, pensa-

se que possa estar novamente associado a uma diminuição da carga positiva de membrana do 

S. aureus que favorece a ligação da daptomicina, de modo semelhante ao que acontece com 

daptomicina e penicilinas antiestafilocócicas, já que estas últimas também são agentes que 

atuam na síntese da parede celular [72].  

Num estudo in vitro de 2 estirpes de SAMR não sensíveis à daptomicina, a associação 

de sulfametoxazole/trimetropim com daptomicina mostrou ter ação bactericida rápida em 

ambos os casos, quando comparada com daptomicina em monoterapia [73]. A combinação de 

outros fármacos com a daptomicina pode ter um efeito sinérgico e, consequentemente, levar a 

maior eficácia do tratamento, contudo, a informação existente ainda é escassa e são 

necessários mais estudos nesta matéria. 

No relatório preliminar de um estudo observacional prospetivo, os autores relatam, em 

31 doentes com EI por S. aureus, que o tratamento endovenoso com cotrimoxazole 

(sulfametoxazole 4800mg/dia e trimetropim 960mg/dia) mais clindamicina (1800 mg/dia) 

durante 1 semana, e depois alterado para tratamento oral durante 5 semanas com apenas 

cotrimoxazole (sulfametoxazole 4000mg/dia e trimetropim 800mg/dia) esteve associado a 

somente 1 caso de morte imediata (<24 horas), sem nenhuma outra fatalidade entre o primeiro 
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dia e o terceiro mês depois do internamento [74]. Um dos fatores de virulência do S. aureus é 

a sua secreção de toxinas, que estão relacionadas com várias complicações graves das 

infeções por S. aureus. Estas toxinas podem ser induzidas pela oxacilina e inibidas pela 

clindamicina. Assim, a adição da clindamicina faz sentido pois vai prevenir essas 

complicações, aliada ao cotrimoxazole que, para além da ausência de resistências nos S. 

aureus, é eficaz contra ambas estirpes sensíveis e resistentes à meticilina [74]. São necessários 

mais estudos randomizados para compararem este regime com a terapêutica padrão, todavia, a 

ESC já considera o cotrimoxazole-clindamicina como alternativa no tratamento de EVN por 

ambos SAMS e SAMR [4]. 

Apesar da maioria dos estafilococos serem sensíveis à rifampicina, quando este 

fármaco é utilizado em monoterapia rapidamente desenvolvem resistência. A eficácia in vivo 

da rifampicina em combinação com nafcilina, oxacilina, vancomicina, cotrimoxazole ou 

aminoglicosídeos é muito variável [11]. Inclusivamente, o uso de rifampicina como 

terapêutica adjuvante em EVN por S. aureus esteve associada a um aumento de efeitos 

adversos (principalmente hepatotoxicidade) e uma taxa de sobrevivência significativamente 

menor quando comparado com o grupo controlo sem rifampicina [75]. Um ensaio clínico 

randomizado em 42 doentes com EI por SAMR não demonstrou que a combinação de 

rifampicina-vancomicina melhorasse a sobrevivência, nem que reduzisse a duração de 

bacteremia, quando comparado com vancomicina em monoterapia [76]. Assim, a utilização 

de rifampicina por norma não é recomendada no tratamento de EVN estafilocócica. Contudo, 

a rifampicina é frequentemente usada nas EVN por S. aureus quando estas infeções são 

complicadas pelo envolvimento de locais anatómicos específicos onde a rifampicina penetra 

eficazmente (por exemplo osso, articulação, líquido cefalorraquidiano) [77]. 

Outras alternativas de regimes de associação que podem ser eficazes para fins de 

terapêutica de resgate em EI por S. aureus multirresistentes incluem fosfomicina combinada 
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com β-lactâmicos (imipenema [78,79] ou ceftriaxona [79]); quinupristina-dalfopristina com β-

lactâmicos [80]; β-lactâmicos mais linezolido [81]; β-lactâmicos mais vancomicina [82]. 

Todos estes regimes necessitam, no entanto, de mais evidência e de gestão próxima por um 

especialista em Doenças Infeciosas. 

Devido à alta mortalidade associada às EPV por S. aureus, o tratamento 

antimicrobiano de associação é recomendado. Nas infeções por SAMS, nafcilina ou 

flucloxacilina associada a rifampicina e a gentamicina são o tratamento padrão [4,11]. Nas 

infeções por SAMR, devem ser usados vancomicina com rifampicina e gentamicina [4,11].  

Estas recomendações são baseadas principalmente na opinião de especialistas e na eficácia 

deste tratamento contra EPV por SCoN [6], havendo necessidade de mais investigação que 

determine o tratamento ideal de EPV por S. aureus. Segundo estudos animais, a rifampicina 

aparenta ser a chave para a esterilização completa de corpos estranhos infetados por SAMR, 

tendo os restantes fármacos um papel fundamental na prevenção de resistências à rifampicina 

[83]. A duração do tratamento é semelhante às EPV por SCoN, sendo a vancomicina e a 

rifampicina administradas durante, no mínimo, 6 semanas, enquanto que o uso de gentamicina 

deve ser limitado às primeiras 2 semanas de tratamento. Do mesmo modo, se o 

microrganismo for resistente aos aminoglicosídeos, pode ser utilizada uma quinolona, desde 

que seja sensível a esta.  

Estafilococos coagulase-negativos 

Como já foi referido, para além da sua importância nas EPV, SCoN são também causa 

de uma pequena, mas significativa parte das EVN. Os fatores de risco associados a EI por 

SCoN são semelhantes aos dos S. aureus e incluem o contacto com os cuidados de saúde. De 

facto, a maioria das bacteremias por SCoN são resultado de infeções de cateteres 

intravasculares [84]. O outcome geral destes doentes também é semelhante às EI por S. aureus 
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[85]. A espécie de SCoN mais frequentemente isolada em doentes com EVN é Streptcocccus 

epidermidis [86].  

A principal fonte de preocupação nas infeções por SCoN é a resistência a antibióticos, 

que muitas vezes pode abranger múltiplas classes. Atualmente, a maioria das estirpes clínicas 

de SCoN são resistentes à penicilina (91%) [87], logo esta não é uma opção viável para o 

tratamento [88]. 

No que concerne às penicilinas antiestafilocócicas, a resistência à meticilina é causada 

pela existência do gene mecA que está localizado na cassete cromossómica estafilocócica 

(SCCmec). Existe evidência de transferência horizontal do SCC entre espécies de 

estafilococos, o que implica que os SCoN podem servir de reservatório para a propagação de 

genes que conferem resistência antibiótica aos S. aureus [41]. Vários estudos mostram um 

aumento de resistência à meticilina em SCoN ao longo do tempo. Em Espanha, resistência à 

meticilina manteve-se estável entre 1986 e 1994 (26-34%), aumentou significativamente em 

1996 (51%) e chegou a 61% em 2002 [87]. Um estudo na Turquia com doentes com 

bacteremia por SCoN mostrou um aumento de estirpes meticilina-resistentes de 38% em 

1996, para 68% em 2007 [88]. De um modo geral, assume-se que 80% das estirpes 

nosocomiais e 30-40% das isoladas em doentes saudáveis ou na comunidade demonstram 

resistência à meticilina [89]. Os microrganismos meticilina-resistentes são também 

clinicamente resistentes às cefalosporinas e carbapenemas, apesar de isto nem sempre estar 

refletido nos testes de sensibilidade in vitro [11]. No geral, as estirpes resistentes à meticilina 

apresentam taxas significativamente mais elevadas de resistência a outras classes de 

antimicrobianos, quando comparadas com os SCoN sensíveis à meticilina [88]. Contudo, a 

monoterapia com β-lactâmico (nafcilina, flucloxacilina) ou vancomicina, desde que 

administrados de acordo com o padrão de sensibilidade do organismo isolado, foi reportada 

como eficaz [86]. Adicionalmente, a terapêutica de associação com a adição de um 
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aminoglicosídeo na fase inicial do tratamento em doentes com EVN por SCoN não resultou 

num aumento significativo de esterilização valvular nem na aceleração deste processo [86]. 

De referir um importante subgrupo de EI por SCoN: doentes com infeções causadas 

por S. lugdunensis. Esta espécie de SCoN é comensal na pele humana e também pode ser 

responsável por infeções nosocomiais ou adquiridas na comunidade. Ao contrário dos 

restantes SCoN e à semelhança com o S. aureus, tem tendência a causar EVN. Um estudo que 

recuperou 89 casos de estafilococos em doentes com endocardite entre 1980 e 1999,mostrou 

que o S. lugdunensis foi responsável por 44% de todos os casos de EVN por SCoN [90]. Após 

revisão de 69 casos publicados de endocardites por S. lugdunensis, Anguera et al. relataram 

que 77% dos casos eram EVN [91]. Endocardites causadas por este organismo apresentam 

evolução clínica fulminante e são altamente destrutivas, com elevadas taxas de destruição 

valvular, formação de abcessos e de êmbolos e propagação metastática [92]. Felizmente, ao 

contrário da maioria dos SCoN, este organismo é uniformemente sensível à maioria dos 

antimicrobianos, logo o seu tratamento é à base de penicilina em monoterapia e não necessita 

de associação com outros fármacos [91,93]. 

A taxa de resistência à meticilina entre estirpes de SCoN que causam EPV é alta [94]. 

De facto, a não ser que seja demonstrada a sensibilidade à meticilina, deve-se assumir que o 

organismo é meticilina-resistente e o tratamento deve ser planeado adequadamente. O 

tratamento de associação com vancomicina-rifampicinagentamicina é o regime tipicamente 

recomendado para EPV estafilocócicas [4,11]. A vancomicina e a rifampicina devem ser 

administradas durante no mínimo 6 semanas, enquanto que o uso de gentamicina deve ser 

limitado às primeiras 2 semanas de tratamento. Alguns especialistas recomendam o início de 

rifampicina 3-5 dias depois de iniciar a vancomicina e gentamicina, permitindo uma 

penetração adequada das vegetações cardíacas por parte da vancomicina e tentando diminuir o 

surgimento de resistência à rifampicina. Esta recomendação do regime triplo baseia-se em 
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modelos animais [95], estudos farmacológicos in vitro [96] e estudos observacionais [86]. 

Uma análise retrospetiva de 61 doentes com EPV estafilocócica mostrou que doentes sujeitos 

a tratamentos de associação tinham 5,9 vezes mais probabilidade de apresentarem culturas 

negativas do que os tratados com regimes de monoterapia [86]. De um modo geral, o 

tratamento de infeções de corpos estranhos é otimizado por regimes de associação, 

especialmente quando estes contêm rifampicina [83,97]. Pensa-se que a eficácia da 

rifampicina se deve à sua excelente penetração dos tecidos e atividade contra os biofilmes, 

bem como a sua capacidade de matar microrganismos em fase inativa [86,96]. Apesar da 

rifampicina fazer parte do tratamento padrão destas infeções, a sua adição pode estar 

associada ao desenvolvimento de resistência, hepatotoxicidade ou interações medicamentosas 

[98]. Por outro lado, se o microrganismo for resistente à gentamicina, esta deve ser substituída 

por um aminoglicosídeo ao qual seja sensível. Se for resistente a todos os aminoglicosídeos 

disponíveis, então estes não devem fazer parte do regime terapêutico [11]. Perante esta 

situação, se o SCoN isolado for sensível a uma quinolona, estudos animais sobre o tratamento 

de infeções de corpos estranhos sugerem que estes fármacos podem substituir a gentamicina 

[97]. Assim, apesar da falta de dados clínicos que apoiem esta prática, do possível 

desenvolvimento de resistência às quinolonas durante o tratamento, e da prevalência de SCoN 

quinolona-resistentes limitar o seu uso, o uso destes fármacos pode ser sensato neste contexto.  

Na eventualidade da estirpe de SCoN causadora da EPV ser sensível à meticilina, o 

tratamento deve consistir em flucloxacilina ou nafcilina com rifampicina e gentamicina. Em 

doentes alérgicos à penicilina, a nafcilina ou flucloxacilina pode ser substituída por uma 

cefalosporina de 1ª geração ou por vancomicina. 
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ENTEROCOCOS 

Os enterococos são a terceira causa mais comum de EI, sendo responsáveis por cerca 

de 10% destas [5]. A EI por enterococos é principalmente causada por Enterococcus faecalis 

(≈90% dos casos), e raramente por Enterococcus faecium (<5%) ou outras espécies [99]. 

 Comparativamente com os SGV e estreptococos β-hemolíticos, os enterococos têm 

concentrações inibitórias mínimas para inibidores da parede celular, como a penicilina, 

ampicilina e vancomicina, superiores às desses estreptococos [100]. Esses estreptococos 

normalmente são tratados em monoterapia com estes fármacos, enquanto que os enterococos 

podem ser inibidos, mas não são mortos. Apesar da boa atividade inibitória in vitro da 

ampicilina e penicilina contra a maioria dos E. faecalis, estudos in vitro e in vivo prévios 

mostraram que a monoterapia com um β-lactâmico está associada a um mau outcome em 

doentes com bacteremia. Estas infeções normalmente necessitam de tratamento bactericida 

que, para muitas destas estirpes, não é alcançada com o uso de ampicilina ou penicilina 

sozinhas devido à tolerância ou incapacidade em matar os enterococos [101].  

Apesar de rara, a resistência dos enterococos aos β-lactâmicos normalmente deve-se à 

modificação da PBP5 (mais comum nos E. faecium) ou raramente pela produção de β-

lactamases (nos E. faecalis) [4]. Os enterococos são também relativamente impermeáveis aos 

aminoglicosídeos, ou seja, são necessárias altas concentrações extracelulares de 

aminoglicosídeos de modo a atingir concentrações intracelulares no local de atuação 

ribossomal suficientes para um efeito bactericida destes fármacos. Estas concentrações 

ultrapassam os níveis de segurança para os doentes. Contudo, os agentes inibidores da parede 

celular, como a penicilina, ampicilina e vancomicina, aumentam a permeabilidade dos 

enterococos, tornando possível atingir um efeito bactericida com concentrações de 

aminoglicosídeo relativamente baixas [11]. A erradicação dos enterococos vai então depender 

de administração prolongada de antimicrobianos (até 6 semanas) e de combinações com ação 
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sinérgica de dois agentes inibidores da parede celular (ampicilina mais ceftriaxona potenciam 

as suas ações inibindo PBPs complementares) ou de um agente inibidor da parede celular 

(penicilina, ampicilina ou vancomicina) mais gentamicina ou estreptomicina, dependendo do 

padrão de sensibilidade do microrganismo. A duração do tratamento da EVN por enterococos 

baseia-se num estudo prospetivo que mostrou que doentes com sintomas há <3 meses foram 

tratados com sucesso com regimes de 4 semanas, enquanto que doentes com sintomas há ≥3 

meses foram tratados com sucesso com regimes de 6 semanas [102]. 

Uma vez que regimes terapêuticos com aminoglicosídeos são um dos pilares do 

tratamento de EI enterocócica, uma característica que pode complicar esta abordagem é o 

aparecimento de estirpes de enterococos com resistência de alto nível aos aminoglicosídeos 

(HLAR – “high-level aminoglycosides resistance”), normalmente relacionadas com a 

presença de enzimas modificadoras dos aminoglicosídeos. A maioria dos E. faecalis 

causadores de EI mantém-se sensível aos β-lactâmicos e à vancomicina, mas a incidência de 

estirpes resistentes aos aminoglicosídeos tem vindo a aumentar [103]. No estudo de Gavaldà 

et al. [104], aproximadamente metade dos doentes tinham EI causada por E. faecalis HLAR. 

No estudo de Fernández-Hidalgo et a.l [105], 26% dos 272 doentes tinham estirpes de E. 

faecalis HLAR. Assim, nestes doentes, regimes com aminoglicosídeos não são um tratamento 

eficaz.  

Vários fatores devem ser considerados quando se seleciona um regime com 

aminoglicosídeos. Comparativamente com as restantes EI, a EI enterocócica geralmente afeta 

doentes mais velhos e mais debilitados, com insuficiência renal ou com alto risco de a 

desenvolver. Logo, a recomendação de um tratamento da EI enterocócica sensível aos β-

lactâmicos e à gentamicina com a associação de ampicilina mais um aminoglicosídeo durante 

4-6 semanas é um motivo de preocupação, dada a nefrotoxicidade associada à gentamicina 

[105]. Esta situação motivou a publicação de estudos que mostraram semelhante taxa de 
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sobrevivência e menor risco de nefrotoxicidade com a administração de gentamicina durante 

apenas 2 semanas combinada com um β-lactâmico durante 4-6 semanas [106,107]. Para além 

disso, alguns estudos mostraram que a administração total da gentamicina em 1 dose diária (3 

mg/kg/dia ev ou im) é igualmente eficaz à administração dessa dose de gentamicina dividida 

em 3 por dia [107,108], com o benefício acrescido de potencialmente diminuir a 

nefrotoxicidade associada.  

Uma alternativa ao uso de gentamicina é a sua substituição pela estreptomicina. Os E. 

faecalis com resistência de alto nível à gentamicina são também resistentes à maioria dos 

aminoglicosídeos, apesar de alguns poderem ser sensíveis à estreptomicina. Apesar de não 

haver artigos publicados a comparar a eficácia dos dois regimes, um estudo não comparativo 

reportou uma taxa de cura semelhante [102]. A principal vantagem da estreptomicina é a sua 

menor nefrotoxicidade. Existem algumas desvantagens, nomeadamente, falta de familiaridade 

dos clínicos com a estreptomicina, maior risco de ototoxicidade que pode ser irreversível, e 

limitações na disponibilidade do fármaco. A estreptomicina também deve ser evitada em 

doentes com clearance de creatinina <50 mL/min. Se a estirpe de enterococos for sensível a 

ambas a gentamicina e estreptomicina, é sensato utilizar gentamicina em vez da 

estreptomicina. No entanto, apesar de não haver estudos a comparar as associações 

ampicilina-ceftriaxona com β-lactâmico-estreptomicina, devido às desvantagens listadas, 

geralmente prefere-se o regime com dois β-lactâmicos contra as estirpes resistentes à 

gentamicina. 

Assim, quando a EI é causada por E. faecalis resistentes à gentamicina ou em doentes 

em que a sua utilização acarreta altos riscos, então o regime com dois β-lactâmicos durante 6 

semanas é o mais adequado. De facto, devido aos efeitos adversos inerentes à administração 

de aminoglicosídeos, houve necessidade de testar novas combinações para o tratamento de EI 

enterocócica.  Começou por se constatar que a associação de dois β-lactâmicos (amoxicilina e 
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cefotaxima) era sinérgica in vitro contra E.faecalis através da saturação de diferentes PBP, 

potenciando as suas ações individuais [109]. De destacar que este efeito sinérgico não foi 

observado para estirpes de E.faecium. Estes resultados motivaram estudos em animais que 

demonstraram sinergia da ampicilina mais ceftriaxona em EI enterocócicas, não só por 

estirpes resistentes à gentamicina [110], como também por estirpes sensíveis à gentamicina 

[111]. Estes resultados in vitro e in vivo justificaram a realização de estudos posteriores em 

humanos com EI por E. faecalis sensíveis ou resistentes à gentamicina. Um estudo pequeno 

avaliou a segurança e eficácia da ampicilina mais ceftriaxona, que por si só, é ineficaz contra 

enterococos, no tratamento de doentes com EI  por E. faecalis sensível ou resistente à 

gentamicina [104]. Um outro estudo maior, realizado em vários centros espanhóis e italianos, 

comparou a eficácia da associação ampicilina-ceftriaxona com a ampicilina-gentamicina em 

doentes com EI por E. faecalis, sendo que doentes com estirpes resistentes aos 

aminoglicosídeos não foram tratados com o regime com gentamicina [105]. Ambos os estudos 

têm limitações: são observacionais, não randomizados, e maioritariamente retrospetivos; no 

primeiro estudo, a amostra era pequena; no segundo estudo, os regimes não foram 

padronizados nos diferentes centros, a descontinuação do regime com gentamicina foi 

decidida pelos investigadores e nem sempre como resultado da nefrotoxicidade, e as 

concentrações de gentamicina não foram reportadas em todos os centros. Apesar destas 

limitações, estes dois estudos forneceram informação importante. Em primeiro lugar, 

reuniram um elevado número de EI por E. faecalis, com 43 [104] e 272 [105], com estirpes 

resistentes aos aminoglicosídeos tratadas com ampicilina-ceftriaxona presentes em 50% dos 

doentes no estudo mais pequeno e 33% dos doentes no estudo maior. Nenhum doente, em 

ambos os estudos, desenvolveu nefrotoxicidade com o tratamento com ampicilina-ceftriaxona, 

enquanto que 20 de 87 (23%) dos doentes tratados com ampicilina-gentamicina 

desenvolveram insuficiência renal (P<0.001). No estudo de Fernández-Hidalgo et al., a 
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mediana da idade dos doente foi de 70 anos em ambos os grupos, contudo, os indivíduos no 

grupo de ampicilina-ceftriaxona tinham no geral pior estado de saúde e mais comorbilidades 

(pe. insuficiência renal crónica [P=0.004], neoplasia [P=0.015], e infeção associada a 

cuidados de saúde [P=0.006]). Nesse estudo, não se verificaram diferenças significativas entre 

a ampicilina-ceftriaxona e ampicilina-gentamicina na necessidade de cirurgia, complicações 

(exceto o menor número de casos de insuficiência renal no grupo com dois β-lactâmicos), 

recidivas, ou mortalidade [105]. Do mesmo modo, em ambos os estudos as taxas de cura e 

sucesso microbiológico do tratamento com ampicilina mais ceftriaxona foram semelhantes a 

taxas previamente relatadas em regimes com aminoglicosídeos [104,105].  

Portanto, atualmente, em doentes com EI por E. faecalis sensível à penicilina (CIM≤8 

μg/mL) mas altamente resistente aos aminoglicosídeos (CIM>500 μg/mL), o regime 

escolhido deve ser ampicilina-ceftriaxone durante 6 semanas. Nos doentes com EI por E. 

faecalis sensível aos aminoglicosídeos e sem contraindicações para o seu uso, há 2 opções 

viáveis: se for escolhido o tratamento com ampicilina mais gentamicina durante 4 a 6 

semanas, a gentamicina pode ser administrada por apenas 2 semanas e em 1 dose diária única 

para diminuir os seus efeitos nefrotóxicos; por outro lado, o regime de ampicilina associada a 

ceftriaxona também é eficaz e seguro [112]. 

As principais vantagens do regime ampicilina-ceftriaxona são, então, o menor risco de 

nefrotoxicidade e a não necessidade de controlo das concentrações séricas do 

aminoglicosídeo. A maior desvantagem é a possibilidade de reações de hipersensibilidade aos 

dois β-lactâmicos. Como provavelmente não seria possível discriminar qual o fármaco 

provocador da reação de hipersensibilidade, ambos os fármacos podem ter de ser substituídos 

por vancomicina mais gentamicina, obrigatoriamente durante 6 semanas, uma vez que a 

vancomicina tem atividade intrinsecamente menos eficaz contra os enterococos. A 

vancomicina deve apenas ser utilizada quando o doente é resistente ou incapaz de tolerar a 
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ampicilina, uma vez que combinações de ampicilina e gentamicina são preferíveis em 

qualquer outra situação devido ao seu menor risco de ototoxicidade e nefrotoxicidade e à sua 

maior atividade in vitro contra enterococos, em comparação com vancomicina-gentamicina 

[11]. Apesar de rara, a resistência dos E. faecalis aos β-lactâmicos é normalmente mediada 

pela produção de uma β-lactamase, e estas estirpes podem responder a associações de β-

lactâmicos com inibidores de β-lactamases ou de vancomicina combinados com gentamicina 

[101]. Assim, nas estirpes produtoras de β-lactamases pode-se substituir a ampicilina por 

ampicilina-sulbactam, evitando o uso de vancomicina [4]. A resistência à penicilina intrínseca 

deve-se a alterações na PBP5 e é rara nos E. faecalis, mas comum nos E. faecium [101], sendo 

que nestes os regimes eficazes contêm vancomicina [4]. 

A emergência de enterococos resistentes à vancomicina tem-se tornado um problema 

global com importância clínica significativa. A maioria destas estirpes são E. faecium, e cerca 

de 95% destas apresentam multirresistência à vancomicina, aminoglicosídeos e penicilinas. 

Apenas cerca de 3% das estirpes de E. faecalis são multirresistentes, e dos E. faecalis 

resistentes à vancomicina muitos são sensíveis à penicilina. Felizmente, EI por E. faecium é 

rara. A maioria dos relatos de EI por E. faecium multirresistentes ou são casos únicos, ou 

relatos de um pequeno conjunto de casos, ou casos em ensaios para novos fármacos [101].  

Assim, nas estirpes de enterococos multirresistentes, a linezolida ou a daptomicina 

durante mais de 6 semanas são as principais alternativas, apesar da evidência que apoia a sua 

utilização ainda ser escassa e baseada em observações empíricas, estudos in vitro ou em 

animais. Ambos os fármacos são usados em monoterapia, contudo algumas investigações in 

vitro sugerem que a daptomicina associada a ampicilina ou  ceftarolina demonstraram a maior 

atividade sinérgica das combinações β-lactâmico-daptomicina [113,114]. Deste modo, 

especialmente se o doente tiver uma infeção por enterococos multirresistente com CIM para a 
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daptomicina no limite superior do espetro da sensibilidade (<4 μg/mL), pode ser considerada 

terapêutica de associação de daptomicina com ampicilina ou ceftarolina [11].  

O tratamento de EPV enterocócica é em tudo semelhante ao tratamento de EVN por 

enterococos, com diferença apenas na sua duração. Quando o regime ampicilina mais 

gentamicina é o escolhido, a ampicilina deve ser administrada durante 6 semanas, sendo que a 

terapêutica de curta duração (2 semanas) da gentamicina também se mostrou segura e eficaz 

nos doentes com EPV [112]. Os regimes com dois β-lactâmicos também se mostraram 

eficazes nestes doentes, sendo que no estudo de Fernández-Hidalgo et al. dos doentes que 

receberam ampicilina-ceftriaxona e ampicilina-gentamicina, 59 (37%) e 30 (34%) tinham 

EPV, respetivamente, com taxas de sucesso semelhantes entre os dois grupos. Assim, esta 

combinação de dois β-lactâmicos também pode ser usada, durante 6 semanas, nos doentes 

com EPV enterocócica, sob condições semelhantes às das EVN. Se o regime escolhido for a 

vancomicina mais a gentamicina, os doentes com EPV devem receber o tratamento durante 

pelo menos 6 semanas [11].  

 

BACTÉRIAS GRAM-NEGATIVO 

Microrganismos HACEK 

Os bacilos gram-negativos HACEK (incluem a espécie Haemophilus, espécie 

Aggregatibacter, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, e espécie Kingella) são 

responsáveis por cerca de 3% dos casos de EI [115]. Estes microrganismos são fastidiosos e 

apenas uma pequena percentagem destes crescem em hemoculturas, o que torna a realização 

de testes de sensibilidade aos antimicrobianos difícil e pouco prática. Num estudo em que 

foram reunidos 174 isolados de microrganismos HACEK para identificação ou testes de 

sensibilidades, 60% destes não cresceram adequadamente e não foi possível retirar resultados 

válidos acerca do seu perfil de sensibilidade [116]. Assim, o tratamento das EI causadas por 
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HACEK são normalmente escolhidas de acordo com relatórios clínicos publicados e com as 

guidelines atuais. 

 As estirpes do grupo HACEK produtoras de β-lactamases têm vindo a aumentar, logo 

a penicilina ou ampicilina não são consideradas como tratamento de primeira linha. Por outro 

lado, a maioria dos microrganismos HACEK são sensíveis à ceftriaxona (ou outras 

cefalosporinas de 3ª geração) e às quinolonas. O tratamento padrão das EVN por estes bacilos 

gram-negativos passa então pela administração de ceftriaxona (2 g/dia) durante 4 semanas. 

Nos doentes incapazes de tolerar a ceftriaxona, a ciprofloxacina (400 mg/8-12h ev ou 750 

mg/12h po) é a alternativa, mas tem menos evidência a suportar o seu uso. A única terapêutica 

de associação que poderá ser uma opção, segundo a  ESC, é, nos casos das estirpes não 

produtoras de β-lactamases, a ampicilina (12 g/dia ev em 4 ou 6 doses) mais gentamicina (3 

mg/kg/dia dividida em 2 ou 3 doses) durante 4-6 semanas, no entanto os riscos de 

nefrotoxicidade associados tornam este regime de última linha [4]. A AHA, contudo, não 

considera esta associação uma opção devido ao risco de nefrotoxicidade inerentes à 

gentamicina [11]. 

O tratamento de EPV é semelhante ao tratamento da EVN, mas com duração de 6 

semanas. 

Microrganismos não HACEK 

EI causada por bacilos aeróbicos gram-negativos não-HACEK é rara. Numa base de 

dados multinacional que inclui 2761 doentes com EI vistos em 61 hospitais em 28 países, 

apenas 49 casos (1,8%) foram causados por estes microrganismos. De realçar que nas EI por 

estes microrganismos, a exposição a cuidados de saúde esteve associada em 57% delas, logo a 

multirresistência muitas vezes pode caracterizar estas estirpes [117].  O tratamento 

recomendado é cirurgia precoce mais terapêutica antimicrobiana de longa duração (pelo 

menos 6 semanas) com combinações bactericidas de β-lactâmicos com aminoglicosídeos e/ou 
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quinolonas, por vezes com cotrimoxazole também associado [117]. Devido à sua raridade, 

severidade e multiplicidade de mecanismos de resistência que podem existir, estas infeções 

devem ser discutidas com especialistas em Doenças Infeciosas. 

 

ENDOCARDITE CULTURA-NEGATIVA 

As hemoculturas positivas são um critério diagnóstico major das EI e a chave para 

identificar o agente etiológico e o tratamento antimicrobiano ideal. O insucesso na cultura de 

microrganismos pode ser um problema grave que complica o diagnóstico e o tratamento 

eficaz e atempado das EI. Apesar da maioria de estudos anteriores relatarem uma frequência 

de endocardites cultura-negativa (ECN) de 5% a 10%, um estudo sueco que incluiu 820 casos 

indicou que aproximadamente 20% dos doentes com EI confirmada tiveram todas as 

hemoculturas negativas [118]. Esta alta prevalência pode dever-se a técnicas microbiológicas 

inadequadas; administração de antimicrobianos antes da colheita de sangue - cerca de 45% 

dos casos de ECN podem ser explicados por tratamento antimicrobiano prévio [118]; infeção 

por bactérias ou fungos fastidiosos (p.e. bactérias HACEK, Granulicatella, Abiotrophia ou 

Candida) que em alguns casos se for realizada incubação prolongada vai permitir o 

crescimento desse microrganismo; endocardite não-infeciosa (p.e. Síndrome Anti-

fosfolipídico - endocardite Libman-Sacks); ou a “verdadeira” ECN causada por bactérias 

intracelulares não cultiváveis em hemoculturas [119].  

Destes últimos microrganismos, Coxiella burnetii é o mais frequentemente 

identificado nas ECN, seguido pela espécie Bartonella, mas raramente também se identificam 

Tropheryma whipplei, Brucella, Legionella, Mycoplasma, Candida e Aspergillus. Um estudo 

que testou 759 doentes com ECN identificou o agente causador da infeção em 476 (62.7%) 

através de uma abordagem diagnóstica baseada na utilização de análises serológicas 

(principalmente para a Coxiella burnetii e Bartonella), seguida de pesquisas de material 



38 
 

genético por PCR para T. whipplei, Bartonella e fungos, pesquisa de anticorpos antinucleares 

e fator reumatóide, biópsias valvulares analisadas através de PCR quando disponíveis, entre 

outros [120]. Quando estes microrganismos não são identificados, o tratamento empírico com 

um largo espetro de ação vai ser fundamental, mas quando são identificados, então é 

importante começar a terapêutica dirigida para essa bactéria. De destacar, o uso de doxiciclina 

(200mg/24h) mais hidrocloroquina (200-600 mg/24h po) durante >18 meses no tratamento da 

C. burnetii e T. whipplei; doxiciclina (100 mg/12h per os durante 4 semanas) mais 

gentamicina (3 mg/24h ev durante 2 semanas) perante a Bartonella; e doxiciclina (200 

mg/24h) mais cotrimoxazole (960 mg/12h) e rifampicina (300-600 mg/24h) per os durante ≥ 

3-6 meses para a Brucella [4]. 
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DISCUSSÃO 

As altas taxas de mortalidade e morbilidade associadas às endocardites infeciosas 

bacterianas levam à procura constante de opções terapêuticas eficazes, nomeadamente na 

forma de tratamento antimicrobiano de associação. Dada a gravidade destas infeções, o 

começo atempado do tratamento empírico é fundamental, sendo necessários regimes de 

associação que garantam um espetro de ação alargado. Assim que o microrganismo 

responsável for identificado, o tratamento empírico deve ser modificado para otimizar a sua 

ação contra essa determinada bactéria. A eficácia dessa terapêutica dirigida, em situações 

específicas, pode ser significativamente melhorada pelo recurso a combinações de fármacos 

com ações sinérgicas e bactericidas rápidas, que podem reduzir as complicações e a taxa de 

mortalidade das EI. 

 No contexto de tratamento empírico, nas EVN da comunidade e EPV tardias (≥12 

meses pós-cirurgia), o regime ideal deve ser ampicilina com flucloxacilina e gentamicina. Por 

outro lado, nas EVN associadas aos cuidados de saúde deve ser utilizado inicialmente a 

vancomicina mais gentamicina, acrescentando a estes dois fármacos a rifampicina nos casos 

de EPV precoces (<12 meses pós-cirurgia).  

As endocardites enterocócicas são o protótipo das infeções em que o tratamento 

antimicrobiano de associação é superior à monoterapia. Os enterococos são intrinsecamente 

relativamente resistentes a vários antimicrobianos, como a penicilina e ampicilina, sendo que 

estes apenas exercem um efeito bacteriostático. Quando administradas em combinação, os 

agentes inibidores da parede celular, como a ampicilina ou vancomicina, mostraram facilitar a 

absorção intracelular da gentamicina, que é consequentemente responsável pelo efeito 

bactericida contra os enterococos. Assim, nesta situação, um regime antibiótico de associação 

é necessário para o sucesso terapêutico. Adicionalmente, a alta prevalência de estirpes de 

enterococos resistentes aos aminoglicosídeos começou a condicionar a falta de eficácia de 
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regimes com gentamicina. Assim, surgiu a constatação de que dois β-lactâmicos 

administrados simultaneamente (ampicilina e ceftriaxona), ao saturarem diferentes PBP, 

apresentavam um efeito sinérgico, o que permitiu obter um tratamento alternativo eficaz 

contra as estirpes resistentes aos aminoglicosídeos, e com menos nefrotoxicidade associada.  

 Nas EVN por estafilococos coagulase-positivos e negativos, a adição de 

aminoglicosídeos não revelou benefícios e o tratamento padrão é a monoterapia com 

flucloxacilina ou vancomicina, de acordo com o perfil de sensibilidade. No entanto, 

especificamente nas endocardites estafilocócicas em não consumidores de drogas 

intravenosas, cotrimoxazole mais clindamicina é considerada um regime alternativo à 

monoterapia. Do mesmo modo, alguns autores defendem que em estirpes SAMR 

multirresistentes à penicilina, vancomicina e daptomicina, esta última associada a penicilinas 

antiestafilocócicas, fosfomicina ou cotrimoxazole pode ser uma opção eficaz. Por outro lado, 

na EPV por SAMS, o tratamento de associação com flucloxacilina mais rifampicina e 

gentamicina mostrou ser significativamente melhor à monoterapia, pelo que a rifampicina é a 

principal responsável pela ação bactericida e os outros dois fármacos previnem o 

aparecimento de resistências. Nas EPV por SAMR, a vancomicina deve substituir a 

flucloxacilina, mantendo a rifampicina e a gentamicina. O tratamento das EPV por SCoN 

deve ser semelhante aos das EPV por SAMR, já que os regimes com vancomicina mostraram 

maior eficácia comparativamente com os β-lactâmicos por estes organismos habitualmente 

apresentarem elevadas taxas de resistência à meticilina. 

 Nas endocardites por SGV e S. bovis sensíveis à penicilina, a terapêutica de associação 

com β-lactâmico (benzilpenicilina, ampicilina ou ceftriaxona) mais aminoglicosídeo apenas 

mostrou a vantagem de diminuir a duração do tratamento (de 4-6 semanas para 2 semanas) em 

doentes com endocardite não complicada. Por outro lado, quando as estirpes são 

relativamente ou totalmente resistentes à penicilina, o tratamento de associação já é 
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considerado padrão, sendo recomendados regimes semelhantes aos utilizados contra os 

enterococos.  

 Nos microrganismos HACEK, a utilização de ampicilina mais gentamicina é bastante 

controversa devido aos seus efeitos nefrotóxicos, sendo apenas considerada por alguns autores 

como última linha. Contrariamente, os gram-negativos não-HACEK devem ser tratados com 

regimes de combinação, nomeadamente com β-lactâmico mais aminoglicosídeo e/ou 

quinolona, podendo ainda ser adicionado cotrimoxazole. Nas endocardites com cultura 

negativa, a instituição de métodos que permitam a identificação do microrganismo causador é 

fundamental para guiar a terapêutica e a necessidade de múltiplos fármacos.  

 Em suma, à exceção dos enterococos e de situações específicas, existe pouca 

evidência em forma de modelos in vitro, estudos experimentais ou ensaios clínicos que 

suporte a superioridade de combinações sinérgicas de antimicrobianos como tratamento 

dirigido padrão. Apesar do tratamento de associação poder apresentar uma solução lógica para 

a diminuição da mortalidade e das complicações das EI, a relação risco/benefício da 

administração de múltiplos fármacos tem de ser sempre considerada aquando da decisão 

terapêutica. De facto, os regimes de associação são tipicamente associados a maior 

prevalência de efeitos laterais, pelo que perante a ausência de evidência de superioridade 

destes, a monoterapia deve ser o tratamento privilegiado. Contudo, tendo em conta o 

panorama atual de aparecimento de endocardites bacterianas por estirpes multirresistentes, é 

fundamental investigação adicional para apurar novas estratégias terapêuticas que sejam 

eficazes contra esses microrganismos altamente problemáticos. 
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