
Profilaxia da Endocardite Bacteriana na Criança com Cardiopatia 
 
 
Nome: ___________________________________Data de nascimento: ___/___/___  
 
Morada: 
_______________________________________________________________ 
 
Esta criança é portadora de cardiopatia e necessita de profilaxia da endocardite 

bacteriana. 
Por favor consulte as indicações seguintes: 

 
 
Alergia à penincilina: Sim __  Não __ 
 
Cuidados Gerais:  
1. Higiene bucal cuidada 
2. Não ter dentes cariados 
3. Consulta periódica ao dentista 
4. Tratar amigdalites, otites e outras infecções purulentas com antibióticos durante 10 
dias 
 
5. Deve ser feita profilaxia sempre que haja: 
 
a) Intervenções estomatológicas: extracções dentárias, brocagens, limpeza 
profissional, ou quaisquer procedimentos que envolvam sangramento gengival. 
 
b) Luxações traumáticas ou avulsões dentárias. 
 
c) Cirurgia ORL, excepto colocação de tubos de timpanostomia. 
 
d) Cirurgia digestiva ou urológica. 
 
e) Intervenções envolvendo tecido cutâneo infectado. 
 

Esquema de Profilaxia da Endocardite Bacteriana 
 

Intervenções envolvendo a boca / orofaringe / aparelho respiratório superior 

Esquema padrão Amoxicilina * 
50 mg/Kg (PO) 

1 hora antes do procedimento 

Alergia à Penincilina 
Penincilina há < 7 
dias   

Clindamicina ** 
20 mg/Kg (PO) 

1 hora antes do procedimento 

*- Não exceder a dose máxima de 2 g (Amplamox, Clamoxyl, Oraminax) 
**- Não exceder a dose máxima de 600 mg (Dalacin) 

Intervenções envolvendo o aparelho digestivo / tracto uro-genital 

Esquema padrão Ampicilina 50 mg/Kg * 
IM ou IV 

+ 
Gentamicina 3 mg/Kg 

IM ou IV 
e 

30-60 minutos antes do 
procedimento 
 
 
 
 



Ampicilina 50 mg/Kg * 
IM ou IV 

6 horas depois 

Alergia à Penincilina 
Penincilina há < 7 
dias 

Vancomicina 10 mg/Kg 
** 
IV 
+ 

Gentamicina 3 mg/Kg 
IV ou IM  1 a 2 horas 

antes (perfusão) 

30-60 minutos antes 

*- Não exceder a dose máxima de 2 g 
**- Não exceder a dose máxima de 1 g de Vancomicina 

Intervenções envolvendo o tecido cutâneo infectado (abcesso / furúnculos) 
Esquema padrão Flucloxacilina 50 mg/Kg * 

PO / IV / IM 
30 minutos antes 
 
repete 6 horas depois 

Alergia à Penincilina 
Penincilina há < 7 
dias   

Clindamicina 
20 mg/Kg (PO) 

1 hora antes do procedimento  

*- Não exceder a dose de 2 g  
 
Todas as precauções devem ser mantidas, mesmo que tenha havido correcção 
cirúrgica da cardiopatia, excepto quando indicado. 
 

Informação contida em desdobrável do Hospital de Sta. Marta - Lisboa 
Tel. 213 529 440 

 
 

Mais informação? 
www.apa-cdc.pt 


