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As infecções pelo Streptococcus pyogenes do Grupo A na garganta, cavidades 
sinusais, ouvidos, tecidos moles e estruturas ósseas da cabeça e pescoço têm sido 
descritas desde os tempos de Hipócrates. 
O Streptococcus pyogenes do Grupo A (GAS) também conhecido como estreptoco-
co beta-hemolítico do Grupo A (GABHS) é um coco, Gram-positivo, facultativo, 
que cresce em cadeias, e causa numerosas infecções nos seres humanos, incluindo 
faringite, tonsilite, escarlatina, celulite, erisipela, e também as manifestações não 
infecciosas como a febre reumática (FR), glomerulonefrite pós-estreptócica e 
fasciíte necrosante, mionecrose e linfangite. Seu único reservatório é a pele e as 
membranas mucosas do hospedeiro humano. 
Nos últimos 40 anos, no Hemisfério Ocidental, a faringite pelo GAS tornou-se 
uma doença não muito grave, e durante este tempo, a FR atingiu seu índice mais 
baixo. Em decorrência deste fato, alguns autores até questionaram se os antibióti-
cos não deveriam mais ser prescritos para a faringite estreptocócica. No entanto, 
muitos surtos de FR e doenças invasivas pelo GAS têm sido descritos por vários 
anos, ao redor do mundo. Portanto, no presente momento, parece prudente diag-
nosticar e tratar agressivamente as infecções da garganta pelo GAS para prevenir 
a FR, extensão da infecção para estruturas vitais da cabeça e pescoço, e doenças 
invasivas graves, como a bacteremia, fasciíte necrosante e a síndrome do choque 
tóxico pelo estreptococo (TSLS -Toxic Shock Like Syndrome). 
David H. Darrow
A infecção pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A (GABHS), também 
conhecido como Streptococcus pyogenes do grupo A (GAS), é a causa mais 
comum de faringite bacteriana em crianças. Um pequeno número de crianças 
continua a desenvolver complicações como o abscesso peritonsilar, complicações 
renais e cardíacas, e doenças graves como a fasciíte necrosante estreptocócica. 
Além disso, há evidências de que as crianças com infecções graves e freqüentes 
podem-se beneficiar da tonsilectomia. Como resultado, o otorrinolaringologista 
precisa estar familiarizado com o diagnóstico e tratamento adequado destas infec-
ções, e com a anamnese necessária para determinar se estas crianças são candida-
tas a uma intervenção cirúrgica.

http://iapo.org.br/novo/default.asp?idiomaAux=Portugues
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Patogenia
Os estreptococos são cocos Gram-positivos, catalase negativo, caracterizados por 
seu crescimento em cadeias longas ou em pares, na cultura. Estes microorganismos 
são tradicionalmente classificados em 18 grupos designados por letras (grupos 
de Lancefield), tendo por base o componente de carboidrato  antigênico de 
suas paredes celulares. O Streptococcus pyogenes do grupo A (GAS) é isolado 
da maioria dos pacientes com faringite estreptocócica, sendo que os grupos 
C, G, e B podem ocasionalmente gerar este transtorno. Diferentemente do 
GABHS, entretanto, estes outros grupos não estão associados com as seqüelas 
não supurativas. A subclassificação dos estreptococos é feita com base em sua 
habilidade de lisar eritrócitos de ovinos ou eqüinos em cultura. As cepas beta-
hemolíticas causam hemólise associada a uma zona clara em torno de suas 
colônias; as cepas alfa-hemolíticas provocam uma hemólise parcial (verde); e, as 
cepas gama-hemolíticas não causam hemólise.
A faringotonsilite causada pelo GABHS requer a aderência do microorganismo 
ao epitélio faríngeo e tonsilar, realizada pelas fímbrias que são projeções da 
parede celular do microorganismo, semelhantes a dedos. Contudo, o Streptococus 
viridans alfa-hemolítico, que faz parte da flora habitual, pode competir com o 
GABHS inibindo até um certo grau o estabelecimento da infecção.1 A predileção 
do GABHS por acometer a faringe e outros locais particulares do corpo ainda 
precisa ser explicada. 
O primeiro determinante da patogenicidade estreptocócica é uma proteína 
antigenicamente distinta, conhecida como proteína M, encontrada dentro 
das fímbrias. Mais de 120 sorotipos M foram identificados por técnicas de 
seqüenciamento de genes, sendo provável que existam muitos outros que ainda 
não foram caracterizados.2 Numerosos sorotipos circulam simultaneamente dentro 
de uma população selecionada, na maioria dos casos, sendo que os associados 
com faringite são diferentes dos associados com impetigo ou pioderma. As cepas 
que causam faringite em um indivíduo podem causar doença invasiva quando 
transmitidas a outros indivíduos.3 A proteína M do Streptococcus pyogenes 
permite que o microorganismo resista à fagocitose na ausência do anticorpo tipo 
específico. No hospedeiro imunocompetente, a síntese de anticorpo específico 
anti-M e de outros anticorpos, que pertencem principalmente à classe IgG de 
imunoglobulinas, conferem imunidade de longo prazo para o sorotipo específico 
da cepa particular em questão. A proteína M está ausente em cepas do GABHS 
com resistência à penicilina induzida no laboratório, tornando estas cepas mais 
vulneráveis à fagocitose.4 Este achado pode ajudar a explicar porque não foram 
isolados GABHS naturalmente resistentes à penicilina em mais de 50 anos de uso 
da penicilina.
As seqüelas da infecção pelo GABHS resultam de mecanismos supurativos, por 
aqueles mediados por toxina e/ou imunomediados. O microorganismo é capaz de 
elaborar pelo menos 20 substâncias extracelulares que afetam o tecido do hospe-
deiro e o leitor interessado poderá encontrar uma discussão mais completa sobre 
estas substâncias na literatura. Entre as mais importantes estão a estreptolisina O 
(uma hemolisina lábil ao oxigênio) e a estreptolisina S (uma hemolisina estável ao 
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oxigênio) que lisam eritrócitos e danificam outras células como as células do mio-
cárdio. A estreptolisina O é antigênica, mas a estreptolisina S não o é. O GABHS 
também produz toxinas eritrogênicas ou pirogênicas (A, B, e C), cuja atividade 
é similar a da endotoxina bacterina, sendo responsável pela apresentação clínica 
da escarlatina. Outros fatores importantes incluem a exotoxina A, que pode estar 
associada com a síndrome do choque tóxico, e as bacteriocinas, que destroem 
outros microorganismos Gram-positivos. A disseminação da infecção pode ser 
facilitada por uma variedade de enzimas elaboradas pelo GABHS, que atacam a 
fibrina e o ácido hialurônico.
Epidemiologia
A infecção da garganta causada pelo estreptococo é reconhecida como uma doen-
ça comum entre crianças e adolescentes. A incidência de faringite pelo GABHS, 
entretanto, não foi estimada com base em dados populacionais.5 St. Sauver et al. 
estimaram que a incidência de faringite recorrente pelo GABHS (três eventos em 
12 meses) em crianças com quatro a 15 anos de idade é de aproximadamente 1%.6 
A infecção estreptocócica é mais comum em climas mais frios, temperados, com 
um pico de incidência durante o inverno e a primavera. As crianças com idades 
entre cinco e 15 anos são as mais comumente acometidas, mas a doença tem 
sido vista cada vez mais nas crianças menores. Acredita-se que a transmissão do 
GABHS ocorra pela disseminação de gotículas, e assim um contato interpessoal 
próximo em escolas, alojamentos militares, alojamentos escolares e famílias com 
várias crianças parece ser um fator de risco para a doença. O risco de contágio 
depende provavelmente do tamanho do inóculo e da virulência da cepa infectante. 
Como resultado, os indivíduos são mais infectantes no início da doença. O período 
de incubação geralmente é de um a quatro dias, mas os antibióticos rapidamente 
suprimem a infecção e a maioria dos médicos permite que as crianças voltem à 
escola 36 a 48 horas após o início da terapêutica antimicrobiana. O papel dos 
indivíduos colonizados pelo GABHS na disseminação da doença é incerto, ainda 
que os dados sugiram que os portadores raramente disseminam a doença para os 
contatos próximos.7 Os dados disponíveis não suportam a hipótese de que a doen-
ça possa ser transmitida por animais de estimação.8 
Características clínicas
Os sinais e sintomas da faringotonsilite pelo GABHS variam desde uma dor de 
garganta leve e mal estar (30 a 50% dos casos) até febre alta, náusea e vômitos, e 
desidratação (10%).9 O quadro clínico tem um início agudo, geralmente caracte-
rizado por febre alta, odinofagia, cefaléia e dor abdominal. A mucosa da faringe 
e das tonsilas geralmente mostra-se eritematosa e ocasionalmente edemaciada, 
com exsudatos presentes em 50 a 90% dos casos. A adenopatia cervical também é 
comum, sendo observada em 30 a 60% dos casos. A maioria dos pacientes melho-
ra espontaneamente em três a cinco dias, a menos que haja a ocorrência secundária 
de otite média, sinusite ou abscesso peritonsilar. Nenhuma constelação de sinais 
ou sintomas, contudo, é específica para o GABHS e casos mais leves podem 
representar doença viral em um indivíduo colonizado pelo GABHS.
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Seqüelas
A escarlatina e a síndrome do choque tóxico estreptocócico (TSLS - Toxic Shock 
Like Syndrome) são doenças mediadas por toxina estreptocócica do estreptococo 
do Grupo A. A STSS e outras doenças invasivas como a fasciíte necrosante são 
menos comuns, mas têm taxas elevadas de mortalidade e morbidade. 
As seqüelas auto-imunes após a infecção pelo GAS são a febre reumática (FR) 
aguda e a glomerulonefrite pós-estreptocócica aguda (APSGN). O risco de FR 
após a infecção faríngea pelo GABHS é de aproximadamente 0,3% em situações 
endêmicas e 3% sob circunstâncias epidêmicas.9 Um único episódio de FR pode 
representar um risco alto de recorrência naqueles pacientes, após episódios adi-
cionais de faringite pelo GABHS. Como seqüela, a glomerulonefrite aguda ocorre 
em 10 a 15% dos infectados por cepas nefritogênicas.9 Geralmente há um período 
de latência de uma a três semanas nos pacientes que desenvolvem estas seqüelas. 
O transtorno neuropsiquiátrico auto-imune pediátrico associado à infecção pelo 
estreptococo do grupo A (PANDAS) tem sido reconhecido como uma doença imu-
nomediada associada à infecção pelo GABHS, similar à coréia de Sydenham. Em 
um estudo prospectivo identificando crianças com PANDAS, a apresentação mais 
comum foi o início abrupto de comportamentos de transtorno obsessivo-compul-
sivo, incluindo lavagem de mãos, preocupação com microorganismos e urgência 
ou freqüência urinária diurna na ausência de infecção.10 Estes comportamentos 
foram resolvidos com o tratamento da faringite GABHS coexistente. A recidiva 
de comportamentos obsessivos-compulsivos foi observada em 50% dos pacientes 
reinfectados pelo GABHS e resolvida com o tratamento antibiótico. O distúrbio 
foi recentemente revisado na literatura otorrinolaringológica.11,12

Diagnóstico 
O diagnóstico precoce da faringite estreptocócica tem sido uma prioridade no 
tratamento da doença, principalmente devido ao risco de seqüelas renais e car-
díacas. Numerosos autores estudaram o valor preditivo de diversas combinações 
de sinais e sintomas, em um esforço para diferenciar a faringite estreptocócica da 
não estreptocócica, mas nenhuma delas tem-se mostrado particularmente confiá-
vel. Reunidos, estes estudos mostram uma taxa de falsos negativos de cerca de 
50% e uma taxa de falsos positivos de 75%.13 A associação de adenopatia, febre 
e exsudato faríngeo têm o maior valor preditivo para uma cultura positiva e uma 
elevação no título de anti-estreptolisina O (ASLO). A ausência destes achados na 
presença de tosse, rinorréia, rouquidão ou conjuntivite, prevê de forma confiável 
uma cultura negativa ou uma cultura positiva sem elevação da ASLO.13

Ainda que a relação custo-benefício da cultura de material da garganta tenha sido 
questionada,14 a maioria dos clínicos ainda defende este procedimento como o 
padrão ouro para determinar o tratamento apropriado para o GABHS. É preciso 
usar um swab nas tonsilas, criptas tonsilares ou parede posterior da faringe para 
uma precisão maior. O material obtido com o swab faríngeo é colocado em uma 
placa contendo agar com 5% de sangue de ovino e um disco de bacitracina. A 
inibição do crescimento bacteriano tem aproximadamente 95% de precisão na 
identificação do GABHS. As culturas de crianças infectadas geralmente demons-
tram um crescimento mais intenso do que as de pacientes que estão colonizados, 



150 VIII MANUAL DE OTORRINOLARINGOLOGIA PEDIÁTRICA DA IAPO�

mas este critério é pouco confiável para se diferenciar os dois grupos.15 A decisão 
de se iniciar o tratamento, na dependência dos resultados da cultura, ou de adiar o 
tratamento até que os resultados estejam disponíveis continua controversa, ainda 
que alguns estudos sugiram que o tratamento precoce acelera a resposta clínica 
positiva aos antibióticos.16 Em meados da década de 80, os testes para a detecção 
do carboidrato grupo-específico ficaram disponíveis. Estes testes, que incluíam 
imunoensaios enzimáticos, testes de aglutinação do látex e imunoensaios ópticos, 
simplificaram a decisão de tratar no momento da visita ao consultório, e elimina-
ram a necessidade de comunicação adicional após a consulta. Ainda que a maioria 
dos pesquisadores relate uma especificidade superior a 90% para estes testes, 
dados recentes sugerem que a taxa de falsos positivos pode chegar a 15%.17 Além 
disso, sua sensibilidade geralmente fica entre 60 e 90%, dependendo do ambiente 
clínico (isto é, estudos clínicos altamente organizados versus laboratórios clínicos 
de hospital) e varia com o espectro da doença (uma suspeita clínica maior correla-
ciona-se com maior sensibilidade).18 Como resultado, muitos clínicos defendem a 
realização da cultura do material da faringe para crianças com suspeita de doença 
estreptocócica e testes rápidos para estreptococos com resultado negativo. A rápi-
da detecção de antígeno tem um custo menor que a cultura de material da faringe. 
Deve ser observado que os testes rápidos para antígeno estreptocócico foram 
desenvolvidos para uso no diagnóstico de faringotonsilite pelo GABHS*.
Os testes de acompanhamento são importantes para o otorrinolaringologista que 
trata as infecções recorrentes, uma vez que irão ajudar a diferenciar o porta-
dor assintomático de um indivíduo infectado. Estes testes de acompanhamento 
também devem ser realizados em todos os pacientes com um histórico de FR, e 
considerados durante surtos de faringite estreptocócica associada ao estreptococo 
beta-hemolítico do grupo A em comunidades fechadas.
Os testes sorológicos são úteis para determinar se ocorreu uma infecção estrepto-
cócica aguda verdadeira, mas não são igualmente úteis para o diagnóstico no iní-
cio da doença. Uma elevação nos títulos ASLO geralmente pode ser demonstrada 
uma semana após a infecção, com pico entre três e seis semanas. O declínio subse-
qüente ocorre usualmente dentro de seis a oito semanas, mas é menos confiável e 
pode ocorrer apenas depois de meses, e por isso uma elevação persistente no título 
ASLO não indica necessariamente a presença de doença clínica. Um teste positivo 
é definido como um aumento de duas vezes nos títulos entre o soro agudo e o do 
convalescente ou qualquer valor isolado acima de 333 unidades Todd em crianças. 
A resposta ao tratamento não prevê uma elevação no título de anticorpos.13 Os 
resultados devem ser interpretados com cuidado, uma vez que a ASLO também é 
elaborada pelos estreptococos dos grupos C e G, os títulos ASLO variam com 
a idade, e alguns antibióticos interferem com a resposta da ASLO.19 Os testes 
para detectar anti-DNAse B e outros anticorpos extracelulares podem ser úteis em 
pacientes com suspeita de sequelas de infecção por GABHS, que não apresentam 
uma elevação na ASLO 19.

* Existe um kit comercial - QuickVue +Strep A Teste ® (Quidel Corporation, San Diego, California, USA)   
   www.quidel.com. No Brasil a Quidel é representada pela Bio Mérieux do Brasil
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O estado de portador
É crítico que o otorrinolaringologista frente a um paciente com histórico de infec-
ção estreptocócica recorrente entenda as implicações de ser um portador são dos 
estreptococos. Os pacientes que foram expostos ao GABHS podem continuar 
sendo portadores do microorganismo de forma assintomática, mesmo depois de 
uma terapêutica antimicrobiana adequada. São considerados portadores os indiví-
duos que apresentam uma cultura positiva para o microorganismo, mas não têm 
um aumento no título da ASLO na fase de convalescença. Esta condição não está 
associada com algum subtipo do microorganismo em particular ou alguma condi-
ção específica da faringe. A literatura relata taxas de indivíduos portadores entre 
três a 40%, dependendo da população estudada20 e da época do ano. Contudo, este 
número pode ter sido subestimado devido ao uso de antibióticos, interferindo com 
a elevação no título da ASLO. James et al. demonstraram a infecção em familia-
res de portadores em apenas 9%, e apenas 40% dos infectados desenvolveram a 
doença clínica.21 Assim sendo, apenas 3,5% dos portadores produzem a doença 
clínica em suas famílias. 
Não se sabe se os portadores têm um risco maior de faringite recorrente. A taxa 
alta de portadores de estreptococos complica a diferenciação entre a faringite 
bacteriana e a viral no paciente com  dor de garganta e uma cultura positiva. 
Atualmente, a Academia Americana de Pediatria e a Sociedade Americana 
de Doenças Infecciosas recomendam que os testes para o GABHS não sejam 
realizados em crianças com conjuntivite, tosse, rouquidão, coriza, diarreia, úlceras 
orais ou outras manifestações clínicas altamente sugestivas de infecção viral.22,23 
Uma abordagem similar foi recentemente sugerida para adultos com suspeita de 
infecção pelo GABHS, exigindo a presença de dois “Critérios Centor” (história 
de febre, ausência de tosse, linfonodos cervicais anteriores com aumento de 
volume/sensíveis, exsudato tonsilar) antes de pensar em realizar o teste para o 
GABHS.24 Quando a infecção pelo GABHS precisa ser diferenciada da doença 
não estreptocócica em um portador, deve ser considerado o título de  ASLO no 
convalescente.

O tratamento é desejável, nas situações abaixo, para o portador assintomá-
tico:

 em famílias com histórico de febre reumática;
 com histórico de glomerulonefrite aguda; 
 em famílias em que ocorre a disseminação "pingue-pongue" da doença;
 em escolas com epidemia de GABHS;
 que manipula alimentos;
 que trabalha em hospital.

Foi demonstrado que o uso de outros antibióticos, especialmente a clindamicina e 
a rifampicina, tem alguma eficácia nestes casos. Em casos refratários, a tonsilec-
tomia deverá ser considerada.
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Tratamento 
Terapêutica medicamentosa
A necessidade de investigar e tratar a faringite pelo GABHS tem sido muito deba-
tida na literatura, uma vez que a maioria das infecções das vias respiratórias supe-
riores pelo GABHS resolve-se entre três a cinco dias sem tratamento, e o risco de 
FR é bastante baixo, exceto entre a população mais carente.25,26 Os estudos, entre-
tanto, sugerem que a terapêutica antimicrobiana previne as seqüelas supurativas e 
não supurativas, incluindo a FR, e pode também acelerar a melhora clínica.16,27,28 
Alguns clínicos acreditam que o grau de melhora pode ser subestimado, uma vez 
que poucos estudos foram conduzidos em crianças com faringite e cultura positiva 
para o GABHS ou com sintomas graves, grupo este em que os benefícios do tra-
tamento com antibióticos poderiam ser maiores.27,29,30 Um estudo clínico recente 
também encontrou uma taxa alta de abscessos peritonsilares em crianças tratadas 
com placebo, sugerindo que a falha no tratamento de infecção pelo GABHS pode 
resultar em um aumento nas complicações supurativas.29

Por isso, o tratamento está indicado na maioria dos pacientes com testes rápidos 
positivos para o antígeno do grupo A. Quando o teste for negativo, é uma prática 
aceitável tratar durante alguns dias enquanto as culturas de material de faringe 
estiverem sendo realizadas, desde que o tratamento seja interrompido no caso das 
culturas finais também serem negativas. Quando o teste não estiver disponível, 
há uma sugestão de que a presença dos quatro “Critérios Centor” seja conside-
rada como uma indicação para o início da terapêutica24. Considerando-se a baixa 
sensibilidade do teste rápido, uma decisão de não iniciar o tratamento com o teste 
negativo pode não ser a melhor escolha.
Nas diretrizes clínicas, a penicilina é o antibiótico de primeira linha mais comu-
mente recomendado para a faringite pelo GABHS.22,23 A penicilina tem um longo 
histórico de eficácia e segurança no tratamento de faringite pelo GABHS e prote-
ção contra a FR, e não foi identificada nenhuma cepa resistente in vitro à penicili-
na. Além disso, a meta-análise realizada em 1993 não encontrou nenhum aumento 
na taxa de falha bacteriológica com penicilina nos últimos 40 anos.31 A penicilina 
G benzatina de longa ação ainda é considerada pela Associação Americana de 
Cardiologia como o tratamento primário para a faringite pelo GABHS, sendo que 
o tratamento durante 10 dias com penicilina oral é o esquema terapêutico mais 
amplamente prescrito. Duas doses diárias por via oral têm resultados similares aos 
obtidos com quatro doses por dia32. Também foi demonstrado que a amoxicilina 
administrada uma vez ao dia, durante 10 dias,  tem eficácia bacteriológica similar 
à da penicilina oral administrada três vezes por dia durante 10 dias.33 Os esquemas 
de duração mais curta estão associados com recidiva bacteriológica e são menos 
eficientes na prevenção da FR.
Durante os anos 1980, diversos autores relataram uma diminuição nas taxas de 
controle bacteriológico, atribuída principalmente aos efeitos do inóculo e a uma 
maior tolerância à penicilina. As recidivas e a persistência de culturas positivas 
não foram associadas a sintomas significativos ou a seqüelas supurativas ou não 
supurativas, mas o objetivo de erradicação para prevenir a FR não foi alcançado. 
Em um estudo, 35% de 284 pacientes tratados com penicilina V oral e 37% de 
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271 pacientes tratados com penicilina G benzatina foram falhas bacteriológicas 
de tratamento.34 Outros estudos sugerem uma taxa de erradicação 20% a 25% 
mais alta com o uso de agentes com espectro mais amplo, como cefalosporinas35 
e azitromicina,36 em comparação com a penicilina. Uma meta-análise recente 
sugeriu uma probabilidade maior de falha bacteriológica e clínica em pacientes 
adultos com o GABHS tratado com penicilina oral em comparação com as cefa-
losporinas orais37, ainda que se discuta que tenham sido incluídos estudos de baixa 
qualidade e que os resultados possam estar distorcidos já que o estado de portador 
do GABHS é erradicado de forma mais efetiva pelas cefalosporinas do que pela 
penicilina.38,39 Estes dados, entretanto, sustentam a consideração de uma revisão 
dos esquemas de dose ou antimicrobianos alternativos no tratamento do GABHS. 
Ainda que as cefalosporinas e os macrolídeos sejam ativos contra o GABHS e que 
seu uso como tratamento de faringite pelo GABHS seja considerado como uma 
alternativa aceitável para a penicilina, sua capacidade de prevenir a FR ainda não 
foi comprovada.
Os macrolídeos têm sido tradicionalmente os fármacos de escolha para pacientes 
com alergia à penicilina. Entretanto, a prevalência crescente do GABHS resis-
tentes aos macrolídeos em todo o mundo está mudando este paradigma. Entre as 
culturas de faringe de crianças em idade escolar de Pittsburgh, foi encontrado um 
clone do GABHS resistente a macrolídeos (eritromicina) em 48% delas40. Como 
descrito em outros estudos, a taxa de resistência inesperadamente elevada estava 
associada à prescrição local de antibióticos macrolídeos durante o mesmo perío-
do. Usada como terapêutica com cinco dias de duração por muitos médicos para 
pacientes dos quais se espera baixa adesão ao tratamento, a azitromicina pode 
estar igualmente associada com a resistência crescente.
A maioria dos pacientes com culturas positivas após o tratamento são portadores 
do GABHS, e não precisam ser novamente tratados, caso seus sintomas tiverem 
sido resolvidos. Outras explicações para as falhas microbiológicas não foram 
convincentemente demonstradas, e incluem a presença de microorganismos pro-
dutores de beta-lactamase no trato respiratório, a presença do GABHS tolerante à 
penicilina e também a produção de substâncias inibitórias pelos microorganismos 
no trato respiratório superior, que promovem a persistência do GABHS.41,42 Para 
pacientes em que o clearance bacteriológico completo é desejável, como aqueles 
que têm um familiar com um histórico de FR, um esquema com clindamicina ou 
um segundo esquema de penicilina combinada com rifampicina pode aumentar 
a taxa de sucesso terapêutico em pacientes com sintomas recorrentes. A soroti-
pagem pode ajudar a diferenciar a persistência bacteriana da recorrência. Não há 
dados disponíveis com relação ao uso profilático de antibióticos, e a tonsilectomia 
poderá ser mais vantajosa nestes casos.
Os pacientes devem ser cuidadosamente monitorados durante a terapêutica anti-
microbiana com relação à ingestão de líquidos, controle da dor e complicações 
supurativas iminentes, como o abscesso peritonsilar. As crianças pequenas podem 
ficar desidratadas rapidamente, exigindo hospitalização para a administração 
intravenosa de fluidos. Os esteróides são eficazes no alívio dos sintomas de dor 
de garganta.43
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Tratamento cirúrgico
Há décadas a remoção das tonsilas como prevenção de infecção tem sido um 
conceito popular. Ainda que numerosos ensaios clínicos desde o início do século 
XX tenham sugerido a eficácia da tonsilectomia na redução da infecção faríngea 
recorrente, a maioria deles tinha uma validade questionável devido à seleção não 
aleatória dos indivíduos operados, e  a dependência dos pais para a coleta de dados 
após a cirurgia, bem como uma análise estatística inadequada. Uma série de estu-
dos feitos por Paradise et al. na Universidade de Pittsburgh nas décadas de 1970 
e 1980 procurou evitar estes problemas metodológicos.
Os dois primeiros ensaios foram estudos paralelos com desenho idêntico, exceto 
pelo tratamento cirúrgico ou não cirúrgico, que em um estudo foi aleatório e no 
outro foi de acordo com a preferência dos pais.44 A infecção da faringe foi definida 
de forma a incluir uma das seguintes características: temperatura acima de 38,3°C, 
adenopatia cervical com dor ou linfonodos com mais de 2 cm, exsudato tonsilar 
ou culturas positivas para o GABHS. Não foi feita nenhuma outra tentativa para 
determinar a causa da infecção. Os pacientes eram incluídos no estudo desde que 
tivessem uma documentação médica de sete episódios em um ano, cinco episódios 
por ano durante dois anos, ou três episódios por ano durante três anos.
Noventa e um pacientes completaram o estudo randomizado e 96 o estudo não 
randomizado. Os pacientes tonsilectomizados no estudo randomizado tinham 
1,85, 1,05 e 0,43 menos episódios de infecção de laringe do que os pacientes-
controle em cada um dos três primeiros anos após a cirurgia. Os pacientes do 
estudo paralelo não randomizado tiveram 1,32, 1,32, e 1,58 menos episódios, 
sendo estas diferenças estatisticamente significativas nos dois primeiros anos. 
Nos dois estudos, entretanto, a maioria dos pacientes do grupo não tonsilectomi-
zado foi incluída no estudo com base em três episódios por ano, e a maioria dos 
pacientes do grupo tonsilectomizado estavam nos grupos com cinco ou sete episó-
dios por ano. Assim sendo, é difícil concluir que a menor freqüência de infecção 
após a cirurgia no grupo tonsilectomia seja devida à intervenção cirúrgica e não à 
melhora espontânea dos pacientes acometidos por um período mais curto. Além 
disso, episódios moderados e graves foram raros mesmo nos grupos controle, e 
não houve diferença estatística no total de dias com dor de garganta entre o grupo 
cirúrgico e o não cirúrgico. Por outro lado, os efeitos da tonsilectomia podem ter 
sido subestimados devido à transferência dos pacientes gravemente acometidos do 
grupo não cirúrgico para o grupo cirúrgico.
Com base nestes estudos, a tonsilectomia pode oferecer uma pequena vantagem 
no tratamento de crianças em que foi bem documentado um padrão de faringo-
tonsilite recorrente. Os próprios autores afirmam, entretanto, que uma decisão 
de realizar ou não a tonsilectomia deve considerar os riscos, as preferências e a 
ansiedade dos pais e da criança, faltas escolares devido à doença, acessibilidade 
aos serviços de saúde, custo e disponibilidade de instalações cirúrgicas.
Em um estudo posterior, Paradise et al. relatam os resultados de dois estudos 
em que os critérios de inclusão dos dois primeiros estudos tornaram-se menos 
rigorosos.45 Os pacientes incluídos no estudo tinham uma freqüência de infecção 
menor ou episódios menos graves, ou não tinham a documentação de episódios 
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anteriores, exigida pelo primeiro estudo. Estes pacientes foram agrupados e 
depois avaliados quanto à indicação de adenoidectomia. Aqueles que não tinham 
esta indicação (N = 177) foram designados para o primeiro estudo e randomizados 
para tonsilectomia, adenotonsilectomia ou nenhuma cirurgia. Os pacientes com 
indicações para adenoidectomia (N =151) foram incluídos no segundo estudo e 
submetidos à adenotonsilectomia ou nenhuma cirurgia. Nos dois estudos houve 
uma queda na freqüência de infecção no grupo cirúrgico e não cirúrgico, ainda que 
esta diminuição fosse somente um pouco maior (aproximadamente um episódio 
por ano) nos grupos cirúrgicos. Os pacientes-controle dos dois estudos, entretanto, 
desenvolveram novamente bem menos do que um episódio por ano de faringite 
moderada ou grave. Ainda que os dados não sejam muito diferentes dos dados da 
publicação inicial, os autores concluíram neste estudo que os pequenos benefícios 
potenciais da cirurgia não justificavam o risco e a despesa associados. Além disso, 
realizar adenoidectomia juntamente com a tonsilectomia não resultou em nenhu-
ma vantagem adicional no controle das infecções de garganta quando comparada 
com a tonsilectomia isoladamente.
Em um trabalho mais recente, Orvidas et al. conduziram um estudo retrospectivo 
de coorte de 290 crianças com idades entre quatro e <16 anos diagnosticadas com 
três ou mais episódios de faringite pelo GABHS em um período de 12 meses.46 
Seus resultados sugerem que as crianças não submetidas à tonsilectomia tinham 3,1 
vezes maior probabilidade de desenvolver uma infecção subseqüente pelo GABHS 
durante o acompanhamento, em relação às crianças submetidas à tonsilectomia. As 
crianças não tonsilectomizadas também desenvolveram a infecção faríngea pelo 
GABHS mais cedo (mediana 0,6 versus.1,1 ano) do que aquelas tonsilectomizadas. 
Considerando a natureza retrospectiva do estudo, entretanto, os autores não pude-
ram estabelecer que as crianças incluídas no estudo fossem indivíduos infectados 
mais do que indivíduos portadores, ou que os eventos subseqüentes representavam 
uma infecção verdadeira. Isto é particularmente importante uma vez que a medida 
do desfecho foi um único episódio de faringite pelo GABHS.
Outro estudo menor, comparando infecções pelo GABHS em 36 adultos tonsilec-
tomizados com 34 em uma lista de espera para a tonsilectomia durante um período 
de 90 dias verificou que a faringite estreptocócica tinha recidivado em 24% dos 
indivíduos do grupo controle e 3% no grupo tonsilectomia.47 O número necessário 
de tonsilectomias para prevenir uma recorrência foi cinco, e o número de dias 
com dor de garganta e febre foi significativamente menor no grupo submetido a 
tonsilectomia do que no grupo controle. Mais uma vez, os critérios diagnósticos 
não foram especificados.
Atualmente não há estudos clínicos para apoiar ou refutar a eficácia da tonsilecto-
mia para os portadores de estreptococos com ou sem dor de garganta crônica.
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