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Caso clínico



Identificação paciente: 

S.A.D.V, sexo masculino, 46 anos, 
branco, casado, natural de Teófilo Otoni e 
procedente de Belo Horizonte. Aposentado 
há 13 anos, anteriormente trabalhava em 
construção civil. Foi admitido em 
04/05/2018 no Hospital das Clínicas da 
UFMG.



História da Moléstia Atual:
Paciente apresentava sintomas respiratórios subagudos com  tosse 

oligoprodutiva, dispnéia e dor torácica ventilatório-dependente iniciados 
em Janeiro de 2018, evoluindo nos últimos 30 dias (abril de 2018) com 
hemoptise e emagrecimento não intencional (71 >> 68,5 kg/1 mês). 
Associado apresenta calafrios, febre alta diária ( > 38,5°C) e sudorese 
noturna.

Sintomas eram aliviados transitoriamente com curso de 
amoxicilina-clavulanato (500/125 mg TID - 14/04 - 21/04/18). De 
acordo com o paciente, seu filho, de 10 anos, estava em propedêutica 
para febre de origem indeterminada no CGP.

 



História Patológica Prévia:

● Miocardiopatia chagásica
● Marcapasso implantado em 2005, troca de bateria em 2013

○ telemetria realizada no HC - última há 4 meses

● HAS
● Hipotireoidismo
● Meningite aos 10 anos
● Nega etilismo; Tabagismo prévio: 2 cigarros/dia/8 anos
● Exposições: Criador de pássaros; Infestação de morcego em 

domicílio



Medicamentos em uso

Amiodarona 200 mg MID

Losartana 25 mg MID

Carvedilol 25 mg BID

Levotiroxina 75 mcg MID



Exame Físico:
Bom estado geral, corado, hidratado. Peso: 68,5kg.

Ausência de lesões de pele ou em unhas. Cavidade oral sem alteração. 
Sem adenomegalias.

ACV: PA: 90x60mmHg, RCR em 2 tempos, sopro holossistólico em Foco 
Mitral II e em foco tricúspide II. FC: 66 bpm.

AR: SRN, sem RA. Eupneico em ar ambiente, Sat O2: 95%

Abdome plano, indolor, ausência de massas palpáveis.

MMII sem edemas, panturrilhas livres.



Hipóteses 
Diagnósticas?



Hipóteses Diagnósticas:

1. Tuberculose?
2. Pneumonia?
3. Câncer de pulmão?
4. Endocardite?
5. Histoplasmose?



Condutas:

1. Solicitado revisão laboratorial
2. Solicitado Tomografia de Tórax
3. Solicitado BAAR e cultura
4. Solicitado ecocardiograma transesofágico



22/12/18 07/05/18 Valores de Referência:

Hb: 13.8 - Ht: 41,1 - Plaq: 202k Hb:11 (N/N)   -  Ht: 34,2%  -  Plaq: 194k Hb:13-17 | Ht: 40-50 | Plaq: 
150-450k

GL: 9820 
N 69,5% L 21,1% M 8,5% E 0,5%

GL: 6390 
N: 71,6% | L: 17,1% | M 9,7% | E: 1,4%

GL 4000-11000 

Cr: 1,59 l Ur: 51 CR: 1.54 | Ur: 55 Cr: 0,7 - 1,3  |  Ur: 19 - 43

Na: 139 | K: 4,3 NA: 145 | K: 4.8 | Cai: 1,15 NA 137-145 | K 3,5-5,1 | Ca 
1,12-1,32 

PCR: 68.26 PCR: < 10

GV: pH: 7,38 | HCO3: 24,2 pH 7,32-7,43 | HCO3: 22-29

AST : 15 | ALT: 24 | FA: 129 | GGT: 232 AST 15-46 | ALT 13-69 | FA 
38-126 | GGT 15-73

Fibrinogênio: 369 | RNI 1,14 | PTT: 
29/29

Fib 180-400 | 1,14 | PTT: Relação 
P/C <1



Resultados
BAAR  05/05; 06/05 e 07/05 >> NEGATIVOS

Hepatite B, Hepatite C, HIV Negativo

Hepatite A  Imune

VDRL Não reagente

Anti - CCP e Anti - Centrômero Negativos - AR e ES

Fator reumatóide 36 (VR < 12) *Restante dos autoanticorpos: negativo

Hemoculturas Bastonete Gram Positivo em 7/ 8 amostras coletadas 
(05/05 e 09/05).
Bactéria não foram identificada pelo laboratório do 
HC.



▰ Segmento ANTERIOR - Lobo superior direito: Área subpleural de 
atenuação em vidro fosco + espessamentos septais intra e 
interlobulares.

▰ Segmento POSTERIOR - Lobo superior direito: Opacidades nodulares e 
outras levemente irregulares circundadas por áreas de  atenuação 
em vidro fosco. 

▰ Segmento SUPERIOR - Lobo inferior direito: Mesmas opacidades 
nodulares e outras irregulares como descrito acima + nódulos 
pulmonares calcificados com aspecto residual.

▰ Nódulos pulmonares com densidade de partes moles, inespecíficos, 
nos segmentos basais posteriores dos lobos inferiores. 

Tomografia de Tórax (05/05/18):



Ecocardiograma Transesofágico (10/05/18):
● VE: dilatado, hipocinesia difusa grave. FE: 

17%. 
● VD:  dimensões intracavitárias 

aumentadas, não hipertrofiado, 
normocontrátil. 

● Átrios: câmaras pouco aumentadas. 
● Sem evidências de massas intracardíacas 

(trombos ou vegetações), inclusive em 
apêndices atriais e cabo de marcapasso.

● Valva mitral: Má coaptação com jato 
regurgitante importante.

● Valva tricúspide: Regurgitação importante



Evolução:

Paciente persiste com episódios de febre alta (39,5°C), 
geralmente a cada 24 - 48h, em horários variados do dia, associado 
a tremores e tosse hemoptóica presenciada. Após episódios 
transitórios paciente mantém bom estado geral e negava queixas.

Conduta: Solicitado nova propedêutica
❏ Doppler
❏ Tomografia computadorizada de tórax
❏ Angiotomografia de tórax
❏ Toracocentese 



Doppler (17/05/18):

Doppler de subclávia 
mostrou trombos 

aderidos em cabo de 
marcapasso em 

Tronco 
braquiocefálico.

https://www.anatomiaonline.com/aorta/

https://www.anatomiaonline.com/aorta/


Tomografia e Angiotomografia de 
           Tórax  (17/05/18):

▰ Vasos pulmonares sem sinais de defeitos de enchimento.
▰ Derrames pleurais bilaterais, moderado à direita e leve à 

esquerda.
▰ Múltiplos nódulos irregulares com densidade de partes moles 

difusamente distribuídos pelo parênquima, por vezes cavitados.
▰ Cisto pulmonar isolado no segmento lingular superior.
▰ Leve espessamento dos septos intra e interlobulares associado 

a áreas de atenuação em vidro fosco (conforme visto 
anteriormente).



Líquido pleural (18/05/18):

▰ Aspecto: amarelo/turvo; 
▰ Citometria: Hm 1301 / Céls nucleadas 384;
▰ Citologia: N 50% / Linf 14% / Mon 3% / Macróf 10% / Céls atípicas 

21% / Mesot 2% . Amilase < 30 / LDH 294 / Pt totais 2,36 / Glicose 
146,3 / Colesterol total < 50

▰ "Presença de células atípicas grandes hiperbasofilicas, algumas 
multinucleadas dispostas em pequenos agrupamentos e arranjos de 
duas células.” —> Reacionais? Outras? Sugere-se citologia 
oncótica.

▰ Citologia oncótica - líquido pleural (01/06): negativo para células 
neoplásicas.



Exames complementares:

 Ecocardiograma 
 Transesofágico           

(21/05/18):
Sem sinais de 
endocardite.

Sem alterações 
novas em relação 
ao exame anterior.

 Cultura:
Microorganismo 

isolado em 
Hemoculturas 

ainda sem 
identificação.



E agora? 



Febre de Origem 
Indeterminada



Definição

Febre maior que 
38,3°C

Duração de mais 
de 3 semanas

Diagnóstico 
incerto

Jacoby GA, Swartz MN. Fever of undetermined origin. N Engl J Med 1973; 289:1407.

Critério clássico e mais usado:
Ptersdorf e Beeson (1961)

https://www.uptodate.com/contents/approach-to-the-adult-with-fever-of-unknown-origin/abstract/3


Etiologia

Bor, D. (2019). Etiologies of Fever of Unknown Origin in Adults. 
In Weller, P (Ed). UpToDate. 

40%

20- 30%

15%
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Etiologia

Bor, D. (2019). Etiologies of Fever of 
Unknown Origin in Adults. In 
Weller, P (Ed). UpToDate. 



Etiologia

Dentre as causas infecciosas, as 
etiologias mais comuns são:

1. Tuberculose
2. Endocardite 
3. Abscessos

Bor, D. (2019). Etiologies of Fever of 
Unknown Origin in Adults. In Weller, 
P (Ed). UpToDate. 



Etiologia
1. Tuberculose

- Infecção mais comum nas FOI
- Febre: pode ser a única manifestação da 

doença por um tempo.
- Situações de difícil diagnóstico:

- Formas extrapulmonares; TB miliar 
- Pacientes com doença pulmonar 

preexistente significativa 
- Imunodeficiência 

Bor, D. (2019). Etiologies of Fever of Unknown Origin in Adults. In Weller, P (Ed). UpToDate. 



Etiologia

2.  Abscessos

- Abdominais e pélvicos: mais comuns 
- Prevalência maior nos seguintes 

pacientes:
- cirróticos
- uso de esteróides ou 

imunossupressores
- cirurgia recente 
- diabetes.Bor, D. (2019). Etiologies of Fever 

of Unknown Origin in Adults. In 
Weller, P (Ed). UpToDate. 



Etiologia

3.  Endocardite

- Culturas negativas em 2-5% dos casos
- Necessidade de meios e tempo de 

culturas específicos.
- Grupo HACEK (Haemophilus spp, 

Actinobacillus, Cardiobacterium, 
Eikenella e Kingella) → necessita 
hemocultura incubada por 7 a 21 
dias.Bor, D. (2019). Etiologies of Fever of Unknown 

Origin in Adults. In Weller, P (Ed). UpToDate. 



Abordagem diagnóstica 
da FOI:

Não há consenso 
sobre a 

abordagem ideal.

Grande 
desafio

Basear no 
contexto

Imensa maioria dos 
casos de FOI 

correspondem a 
doenças comuns com 

manifestações 
atípicas.



I. Anamnese e exame físico detalhados;
II. Repetição periódica do exame físico e curva térmica

III. Investigação com testes inespecíficos inicialmente
A. Ex: hemograma, VHS, PCR, bioquímica sanguínea, urinálise, 

hemocultura e radiografia de tórax.

IV. Demais exames conforme a suspeita
V. Descontinuar toda medicação dispensável

Vickery FM, Quinnell RK. Fever of unknown origin; an algorithimic approach. JAMA 1977; 238: 2138-88.

Abordagem diagnóstica 
da FOI:



Febre prolongada por mais de 3 semanas

História clínica; Exame físico; Hemograma; EAS; Gram de gota, Hemocultura; Eletroforese de 
proteínas séricas ; anticorpo antinuclear; fator reumatóide; exclusão de drogas e febre factícia

Diagnóstico ?

Hipótese 
diagnóstica

Não

Tomografia 
Computadorizada

Necessita de TC?

Procedimento para 
diagnóstico específico.

Ex: ECO, sorologia para HIV 
e hepatites, marcadores 

tumorais.  

Sim

Sim Não

Tratamento
específico

Sim

Procedimentos 
para 

diagnóstico 
específico (Ex: 

biópsia)

HD 
confirmada?

Diagnóstico ?

Não Hipótese 
diagnóstica

Foi idiopática

Sim

Não

Não

Adaptado de: SANTANA, Leonardo Fernandes e et al . 
Fever of unknown origin – a literature review. 



Onde manejar o paciente?

Ambulatorial Hospitalar

- Pacientes estáveis
- Bom estado geral

- Estado geral comprometido 
- Incapacidade para o trabalho
- Deterioração do quadro 
- Suspeita de doença grave



Conduta

● Tratamento de prova? Controverso, sem consenso estabelecido.

● Terapia empírica:
○ não recomendada pelos principais autores!
○ pode mascarar o diagnóstico e o manejo da etiologia específica;
○ pode haver melhora transitória das manifestações clínicas, 

devido à ação inespecífica de alguma dessas drogas.

SANTANA, Leonardo Fernandes e et al . Fever of unknown origin – a literature review. Rev. Assoc. Med. Bras.,  São Paulo ,  v. 
65, n. 8, p. 1109-1115,  Aug.  2019 



Terapia empírica: Quando 
iniciar?

▰ Doença rapidamente progressiva
▰ Diagnóstico suspeito de endocardite infecciosa, tuberculose, 

arterite temporal.
▰ Sem etiologia definida, mas com apenas 2 diagnósticos 

possíveis, que possuem terapêutica.
▰ Paciente incapaz de realizar procedimentos invasivos para 

diagnóstico.

Tumulty PA. Topics in clinical medicine; the patient with fever of unknown origin, a diagnostic challenge. 
Johns Hopkins Med J 1967; 120: 95-106.



Terapia empírica: Como 
realizar?

● Medicamentos com menor risco possível.
● Doses e tempo de tratamento adequados.
● Espectro de ação limitado.
● Exceto em pacientes críticos.

Tumulty PA. Topics in clinical medicine; the patient with fever of unknown origin, a diagnostic challenge. Johns Hopkins 
Med J 1967; 120: 95-106.



FOI sem causa 
diagnosticada

Tumulty PA. Topics in clinical medicine; 
the patient with fever of unknown origin, 
a diagnostic challenge. Johns Hopkins 
Med J 1967; 120: 95-106.

Considerar o 
uso de AINEs

PACIENTE 
ESTÁVEL

EVOLUÇÃO 
FAVORÁVEL

Controle 
clínico 

rigoroso



FOI sem causa 
diagnosticada

FOI prolongada

Sem diagnóstico

Avaliação 
adequada

Maioria apresenta 
evolução benigna

Acompanhamento

Nível ambulatorial



Discussão



Condução do caso:

● Microrganismo isolado em Hemoculturas ainda sem identificação;
● Paciente não preenche Critérios de Duke para endocardite 

infecciosa (EI);
● Presumir diagnóstico de EI relacionado ao cabo do marcapasso 

em paciente com FE de 17%, onde o tratamento é a retirada do 
dispositivo com colocação de marcapasso epicárdico, 
procedimento com necessidade de CEC e grande mortalidade 
neste perfil de paciente.



Critérios de Duke Modificados para 
diagnóstico de EI

Salgado ÂA, Lamas CC, Bóia MN. Endocardite infecciosa: o que mudou na última década?. Revista Hospital 
Universitário Pedro Ernesto. 2013;12 (Supl. 1):100-109



● É considerado como caso confirmado de EI pacientes com a 
presença de dois critérios maiores ou um critério maior e três 
menores. Casos possíveis têm um critério maior e um menor ou 
três menores.

Critérios de Duke Modificados para 
diagnóstico de EI



Condução do caso:

● Discutido caso em reunião com equipe da pneumologia cuja 
opinião foi de que o acometimento pulmonar é típico de 
embolização séptica (imagens nodulares com cavitação 
localizadas nas terminações de vasos), o que é compatível com a 
evolução clínica do paciente.



MALDI-TOF (25/05/18):

Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans, 

bactéria do grupo HACEK

American Socity for microbiology - Who Are the HACEK 
Organisms?



Diagnóstico 

Endocardite em sítio de 
implantação de marcapasso com 
embolização séptica.



Tratamento

25/05/2018: Ceftriaxona 2g 24/24h

01/06/2018: Retirada de sistema de MP 
bicameral à D + Implante MP epicárdico 
em VE com loja infraclavicular E.



Desfecho clínico

Paciente evoluiu sem novas 
intercorrências,tendo alta com boas 
condições clínicas, término do ATB em 
domicílio com apoio do EMAD.
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