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RESUMO

A prevenção e o tratamento de endocardite infecciosa (EI), segundo o preconizado por diretriz específica, pode ser um sinalizador de prática 
médica baseada em evidência e contribui para o uso racional de antibióticos. O objetivo deste estudo foi identificar a linha de cuidado 
preconizado por diretrizes publicadas nos últimos 5 anos para a profilaxia e tratamento de Endocardite Infecciosa. Trata-se de uma revisão com 
síntese qualitativa de diretrizes clínicas para o tratamento e prevenção da endocardite infecciosa aguda em adultos. Foram extraídas as 
recomendações (forte ou fraca e a favor ou contra) e os níveis de evidência segundo o desenho de estudo (A – revisão sistemática ou múltiplos 
ensaios, B – estudos observacionais, C - série de casos ou opinião de especialistas e D - evidência contra) das condutas medicamentosas. Os 
tratamentos foram categorizados de acordo com os agentes etiológicos. Foi realizada uma busca nas bases de dados EMBASE, Cochrane, National 
Clearinghouse, Scielo, Lilacs, PubMed e TripDatabase até janeiro de 2017, com as palavras-chaves: (Endocardite Infecciosa OR Endocarditis 
Bacterial OR Endocarditis Bacteriana) AND (Evidence-Based Medicine OR Medicina Baseada em Evidência) AND Endocarditis Treatment AND 
Endocarditis prophylaxis AND Endocarditis guidelines AND Guideline Adherence. As informações foram sintetizadas em tabelas para cada diretriz 
segundo a força das evidências por microorganismo e para profilaxia e tratamento de EI. Foram identificadas quatro diretrizes, Sociedade 
Brasileira de Cardiologia (SBC) de 2011, Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC) de 2015 (seguida por todos os países da comunidade econômica 
européia), Associação Americana de Cardiologia (AHA) de 2015 (também seguida por Canadá e Austrália), e britânica do National Institute for 
Health and Clinical Excellence (NICE). Também foram recuperados artigos da Sociedade Canadense de Cardiologia e alemão e revisões sobre 
instrumentos de avaliação de adesão a diretriz. Foram identificadas impactantes diferenças com relação à diretriz britânica do NICE que baniu a 
profilaxia antibiótica em procedimentos odontológicos de março de 2008 à junho de 2016 o que gerou um aumento, detectado por série 
temporal, nas incidências de EI na Grã-Bretanha no mesmo período. Este fato desencadeou a modificação desta diretriz para incorporar o 
recomendado na ESC, isto é, profilaxia em pacientes de alto risco (próteses cardíacas ou marcapasso). Todas as evidências para profilaxia são de 
nível C (experiência dos profissionais). O tratamento segundo a SBC apresenta evidencia I C independente do microorganismo, entretanto nas 
diretrizes americana e européia mais recentes já alcançam B I e B II (recomendações embasadas por estudos observacionais). Há discrepâncias 
entre as poucas diretrizes identificadas sobre EI. A diretriz brasileira está desatualizada comparada as demais e foi baseada na americana anterior.  
Em geral combina evidências não robustas com recomendações fortes, provavelmente pela gravidade. Pesquisas com robustez metodológica e 
grupos de comparação em coortes de tratamento são ainda necessárias nesse tema, bem como avaliação indireta ou direta sobre adesão à essas 
diretrizes.
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