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Otites e Amigdalite.
Um denominador comum: a DOR
INTRODUÇÃO
Com o aumento da resistência bacteriana,
cada vez mais se impõem “freios” no sentido
de não usar indiscriminadamente antibióticos,
em especial em infecções virais de vias aéreas.
O uso indiscriminado de antimicrobianos nestas
situações ocorre, na prática, em decorrência de
não haver um diagnóstico preciso da patologia.
Uma vez diagnosticado o processo viral, o analgésico/antitérmico está indicado para combater a
dor e a febre, desconfortos que sempre acompanham estas situações. Nos exemplos que iremos
comentar a seguir (otites e amigdalites), na sua
totalidade dos diagnósticos etiológicos (sejam
diagnósticos virais ou bacterianos), sempre o paciente será beneficiado com o combate da dor e
da febre. O alívio dos sintomas causados pela inflamação, com subsequente infecção dos tecidos
envolvidos, deverá ser promovido através de um
fármaco com a finalidade específica do combate
à dor e à febre. Os chamados “tratamento de suporte” para o combate de muitas das infecções
virais de vias aéreas incluem, além dos analgésicos/antitérmicos, a higiene nasal, o aumento da
ingestão de líquidos, a umidificação do ambiente
quando muito seco, a fluidificação das secreções
quando muito viscosas, etc. A seguir veremos a
importância de um diagnóstico acurado, em algumas patologias de ocorrência frequente, para
não adicionarmos ao paciente fármacos desnecessários, acrescentando uma pobre, senão nula,
relação custo-benefício.

sua homeostase normal),
propiciará a instalação
da doença. Um fator
anatômico importante é
o ângulo de encontro da
borda inferior da membrana timpânica (MT)
com a parede inferior
1. Otite Externa Difusa
do CAE: quanto mais Figura
Aguda
inclinado for este ângulo, maior a probabilidade da água ficar retida ou
“presa” dentro desta parte do CAE, propiciando
acúmulo de água e presença constante de umidade nesta região. Este
fato explica porque algumas pessoas, após
mergulho ou banho,
têm dificuldade de eliminação e escoamento
da água que ficou retida
nesta maior angulação
do CAE (Figura 2). Esta
pode ser uma variação
anatômica uni ou bilaFigura 2. Ângulo inclinado no
teral2. Quando algumas conduto auditivo externo
pessoas se queixam sistematicamente de dor de ouvido após banho de
imersão, esta angulação mais pronunciada pode
ser a causa. Os microorganismos mais comumente envolvidos na OE são a Pseudomonas aeruginosa e o Staphylococcus
aureus1,3. A OE ocorre
sem febre, sem quadros
concomitantes de resfriados comuns (obstrução nasal, coriza, tosse)
e se manifesta principalmente por otalgia e,
às vezes, com secreção
(otorréia) (Figura 3). A Figura 3. Otite Externa Crônica
com Exudato Purulento
dor é intensa e bem localizada. A otoscopia é dolorosa, pois há um edema
importante do CAE, dificultando e tornando mais

OTITES
Otite Externa
A otite externa (OE) é a inflamação do conduto auditivo externo (CAE). Ocorre com maior
prevalência durante o verão, quando o contato
com esportes aquáticos é mais intenso: praias
e piscinas, com banhos de imersão1 (Figura
1). Uma alteração do pH do tecido que recobre
o CAE (que deverá ser sempre mais ácido para
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dolorosa a introdução
do espéculo do otoscópio (Figura 4). Muitas vezes, o pequeno
paciente nem mesmo
permite a aproximação
do instrumental para o
diagnóstico. A sazonalidade da ocorrência,
Figura 4. Otite Externa Aguda
bem como a ausência
de sintomas infecciosos de vias aéreas, mais a história prévia de contato com a água, conduz a hipótese diagnóstica
no sentido da OE. Para o diagnóstico diferencial
com outros tipos de otites, como a otite média
aguda (OMA), deve-se levar em conta a época
em que há uma maior incidência de enfermidades de vias aéreas (inverno) e a concomitância
de febre, coriza, tosse, obstrução nasal, conjuntivite que, em geral, são parte dos comemorativos
das viroses respiratórias que podem complicar-se
com a entrada de secreção nasal através da tuba
auditiva, em direção à cavidade da orelha média,
promovendo a concomitante ou subsequente instalação de uma otite média.

lino. Este fato explica porque, além da variação
anatômica anteriormente mencionada, existem
indivíduos com tendência à otite externa sempre
que entram em contato com banhos de imersão.
Preparações manipuladas de gotas óticas acidificantes (para serem usadas dentro da orelha) são
interessantes, em especial na prevenção da OE,
quando o paciente sair da água.1,3
O tratamento da OE inclui o analgésico, que
é fundamental, uma vez que a otalgia em maior
ou menor grau de intensidade é considerável. A
limpeza, ou até mesmo o debridamento do CAE,
podem também ser necessários. Aconselha-se,
por ocasião da OE, também manter a proteção
da orelha para não permitir a entrada de água,
shampoo ou sabonete, durante alguns dias. O uso
de gotas óticas (a serem usadas no CAE) com antibióticos como os do grupo das quinolonas, com
corticóide associado, é benéfico5. Não há necessidade de antibiótico por via oral ou mesmo sistêmico. O uso de corticóide (oral ou sistêmico) no
sentido de diminuir a inflamação e edema importantes que acompanham os casos mais severos
de OE deverá ser individualizado.

Em pessoas que se queixam da água ficar
“presa” dentro da orelha, ou de otalgia sempre
que se expõem ao contato com a água, a secagem da orelha externa e do CAE é interessante.
Um secador de cabelo manual, na temperatura
morna, pode ser utilizado a aproximadamente 1015 cm de distância da orelha, tomando o cuidado
de, concomitantemente, tracionar o pavilhão auricular para frente, na tentativa de facilitar a entrada do ar em direção mais retificada para a parte
posterior do CAE. Nos Estados Unidos, já existem
“secadores de orelha” (ear dryer) pequenos e
portáteis, os quais são excelentes ferramentas de
prevenção de dores de ouvido em pessoas com
esta tendência, decorrente desta peculiaridade
anatômica específica4. Não recomendamos o uso
de álcool no CAE (prática popular muito freqüente
quando a orelha fica “entupida” após mergulhos),
pois, além de ser irritante nos 2/3 pele e 1/3 de
mucosa que reveste o CAE, resseca muito estas
estruturas, propiciando fissuras nestes tecidos.
Nesta ocasião, outras patologias, como eczemas
ou dermatites, podem ocorrer.

Otite Média Aguda
Os critérios de definição da otite média aguda (OMA) adotados pela AAP6 e pela AAFP incluem: 1) início abrupto dos sinais e sintomas; 2)
presença de efusão na orelha média; 3) sinais e
sintomas locais e sistêmicos, como febre, otalgia,
dificuldade na sucção, em especial de líquidos.
É importante lembrar que a febre na OMA, em
geral, não ultrapassa a temperatura de 38ºC, enquanto que na otite externa não há febre. A criança (em especial as pequenas) manipula muito a
orelha e pode apresentar otorréia, irritabilidade, anorexia, vômitos
e diarréia. Além disto,
outros elementos são
importantes, como o
abaulamento da membrana timpânica (MT),
com mobilidade limitada ou mesmo ausen- Figura 5. Otite Média Aguda
te da mesma, otorréia,
presença de nível ar/líquido visualizado através
da MT, que pode estar opaca ou com eritema, resultando na interferência da atividade natural do
sono (Figura 5).

O uso de soluções acidificantes no CAE é interessante quando o paciente tem um distúrbio
do pH do CAE, em direção a um pH mais alca-
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Até os três anos de idade, três em cada quatro
crianças terão apresentado pelo menos um episódio de OMA e, com dois anos de idade, uma
em cada cinco crianças terá otite média recorrente.7 Um estudo realizado em crianças abaixo de
um ano de idade, em Rochester, identificou que a
otite média foi a segunda doença mais diagnosticada após os resfriados comuns.8 Diagnósticos
não acurados desta afecção levam a um exagero
na prescrição com antimicrobianos. Credita-se à
otite média ao redor de 42% das prescrições com
antibióticos para crianças abaixo de 10 anos.8

temos o Haemophilus influenzae (não-tipável),
usualmente beta-lactamase positivo, em cerca
de 25%. A Moraxella catarrhalis é responsável por
aproximadamente 12% dos casos. O Streptococcus pyogenes beta-hemolítico do grupo A (GAS)
conta com uma pequena porcentagem apenas,
ao redor de 2%. Um único estudo brasileiro realizado em crianças do Instituto da Criança do HC
da FMUSP avaliou a bacteriologia de crianças
com OMA, chegando a resultados similares.10
Dos diversos fatores associados à maior incidência da OMA, o antecedente de infecção viral
desempenha um dos papéis mais relevantes. Vírus
respiratórios, como o vírus respiratório sincicial,
parainfluenza virus, Influenza A e B, enterovirus,
rinovirus, adenovirus, metapneumovirus humano,
são encontrados na OMA.11

Com a OMA, a membrana timpânica (MT)
fica abaulada enquanto a secreção purulenta,
sob pressão, preenche
a cavidade da orelha
média (Figura 6). Com
o decorrer da doença,
a pressão diminui e a
efusão da orelha média
muda suas características, tornando-se serosa ou mucóide, conFigura 6. Otite Média Aguda
ferindo uma coloração
âmbar à MT. Este estágio é mais comumente referido como otite média
com efusão (OME), também conhecida como otite média serosa ou secretora. Mais tardiamente,
com a progressão para a melhora, o ar entra na
cavidade da orelha média e pode-se observar nível líquido através da MT. Finalmente, a efusão
é reabsorvida ou é drenada espontaneamente,
podendo-se ver uma MT normal, translúcida. A
transição de um desses estágios da otite média
para o outro pode ocorrer em qualquer direção.

Muitas das IVAS (Infecção das Vias Aéreas
Superiores) predispõem as crianças a apresentarem OMA. A possibilidade de uma etiologia
viral das otites médias é que fala muito a favor
de uma história natural de resolução espontânea
das mesmas.11,12
O diagnóstico preciso e acurado no início do
quadro é de fundamental importância. Um bom
otoscópio com lâmpadas halógenas, espéculos
de tamanho adequado ao diâmetro do conduto
auditivo externo, limpeza e remoção de cera, possibilidade de uma otoscopia pneumática, fazem
parte deste contexto. Uma simples hiperemia da
MT, quando a criança estiver chorando, leva a
muitos diagnósticos errôneos de OMA. Lembrar
que a otalgia é extremamente importante, porém
não confundir com a otalgia da OE das crianças
que estão expostas a água de piscinas. A OMA
incide mais nos meses frios, na vigência ou sequência de uma infecção das vias aéreas e com
febre.

Dentre os fatores de risco associados às otites, destacam-se as infecções respiratórias, que
podem ser causadas por diversos agentes virais
e bacterianos.9 Estima-se que, aproximadamente,
50% das otites médias sejam causadas por bactérias e 50% tenham etiologia viral ou desconhecida.9 Creches ou escolinhas, história de bagagem
genética com predisposição à otite, exposição
ao tabagismo domiciliar, ingestão de líquidos na
posição deitada, são alguns dos fatores de risco
mais importantes.

A história natural da OMA através de estudos
com meta-análise comprovou que a resolução
espontânea ocorre em mais de 80% dos casos,
com melhora sem antibiótico. Uma publicação
(Guideline) de uma agência de pesquisa em qualidade em saúde (US Agency for Healthcare Research and Quality)13,6 confirmou que a resolução
espontânea ocorre em mais de 80% e que não
há mais complicações que se seguem se continuarmos observando e monitorando as crianças
de perto. Caso as mesmas não começarem a melhorar rápidamente, então se deve começar o tra-

A bacteriologia é familiar, tenho certeza, para
a maioria dos leitores. O Streptococcus pneumoniae é o principal responsável pela etiologia das
OMAs na maior parte do mundo, com média de
30% dos casos. Bem próximo, em segundo lugar,
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tamento com antibiótico. É a política dos 2 “w”s
(wait and watch), esperar e observar a evolução
da otite média. Isto é válido para crianças acima
de seis meses de idade, pois as crianças menores de seis meses com diagnóstico de certeza
de OMA deverão ser tratadas com antibiótico. O
Guideline também recomenda o uso dos antibióticos se o diagnóstico for incerto, mas a doença
for “severa”. Há a opção da observação nos casos “não severos”. “Não severo” foi definido como
otalgia leve e temperatura menor que 39o C, nas
24 horas precedentes. Quanto às crianças acima
dos dois anos de idade, o Guideline recomenda
tratamento antibacteriano quando o diagnóstico
for de certeza e a doença severa, mas há a opção
de observação no caso da OMA não ser severa.
Se o diagnóstico for incerto, mais uma vez, a opção de observação fica a critério médico.

não apresente boa resposta em até 72 horas, a
amoxicilina/clavulanato, a cefuroxima, o cefdinir
e a cefpodoxima seriam opções. Com fracasso ao
tratamento anterior, a cefriaxona intramuscular
está indicada. Com três doses, em três dias seguidos, ou então a clindamicina. Caso haja alergia à
penicilina, um macrolídeo, como a azitromicina e
a claritromicina, podem ser utilizado. Em caso de
fracasso, a clindamicina deverá, então, ser considerada.
Não devemos esquecer dos antitérmicos/
analgésicos os quais, independente da alternativa
escolhida (tratar ou não com antibiótico), deverão
sempre ser administrados. O uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) não está indicado, pois além do custo ser maior que um simples
analgésico/antitérmico, seus efeitos colaterais
também são maiores. A relação custo-benefício
deverá ser sempre levada em conta. Em inúmeros
casos, como por exemplo, neste caso específico,
o “menos” é “mais”.

Uma nova variável começa a ser introduzida:
a bilateralidade da OMA. É diferente da OMA
unilateral? Ou é a mesma coisa? Um estudo de
meta-análise da Holanda, conduzido por Rovers,
mostra que, em crianças menores de dois anos
de idade, com OMA bilateral, a história natural da
otite média também piora.14-15 Portanto, a OMA
bilateral é pior, também, nas crianças mais velhas.
Também mostra que há um maior benefício do
antibiótico na OMA nas crianças pequenas, com
menos de dois anos de idade: há uma grande diferença entre bilateral e unilateral, 20% de benefício de antibiótico com OMA bilateral e 6% com
OMA unilateral. Estatisticamente significativo e
importante clinicamente. Outro estudo recente de McCormick, no Texas16, mostra o mesmo.
Uma diferença entre OMA bilateral e unilateral,
com OMA bilateral ocorrendo em crianças mais
jovens, quadro mais grave e com cultura bacteriana positiva. A OMA é uma doença diferente
quando bilateral, comparada com a OMA unilateral. Outra variável que condiciona ao tratamento
com antibiótico local (com gotas óticas contendo
antibióticos) e sistêmico é a presença de otorréia
súbita (que dura em geral algumas horas ou 2428 horas). Portanto, a bilateralidade e a otorréia
súbita poderão indicar a necessidade de antibioticoterapia na vigência de uma OMA.

Conclusão
Enfatizamos a importância de um diagnóstico
preciso de uma otite média aguda (OMA) para
não cometer erros na terapêutica, em especial
com antibióticos desnecessários. Um bom conhecimento dos fatores de risco para a aquisição de
OMA leva, sem dúvida, a uma prevenção importante para uma otimização judiciosa das condutas medicamentosas. Em qualquer uma das situa
ções de otites aqui mencionadas (OE e OMA), a
decisão de tratar ou não tratar com antibiótico
(seja tópico ou sistêmico), não exclui, em nenhuma destas patologias, a utilização de analgésicos.
Pode-se ter uma conduta expectante quanto ao
emprego de antibióticos, mas nunca quanto ao
analgésico.

Caso a decisão for de dar antibiótico para tratar uma OMA, as recomendações da Academia
de Pediatria dos Estados Unidos6 são: se o paciente não tiver alergia à penicilina, poderá receber como primeira escolha a amoxicilina. Caso
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AMIGDALITE
Também conhecida como tonsilite pela nova nômina anatômica, é a inflamação das amígdalas ou tonsilas palatinas, que
fazem parte do anel linfático de Waldeyer (Figura 7). As amigdalites podem ser virais ou bacterianas.

Figura 7. Anel Linfático de Waldeyer

Amigdalites virais
de amigdalite, enquanto que na OMA a febre não
atinge temperaturas tão altas e o paciente não
aceita bem líquidos. Estes dados (temperatura e
injestão de alimentos) são importantes em uma
anamnese bem feita, inclusive para orientar o
diagnóstico diferencial em direção a uma ou outra patologia.

A predominância de infecções virais é especialmente grande em crianças < 3 anos de idade, um grupo etário onde dificilmente ocorre a
amigdalite causada pelo Streptococcus pyogenes
do grupo A (GAS). A irritação da amígdalas ocorre frequentemente em pessoas com Rhinovirus,
Adenovírus, Influenza, Parainfluenza, Vírus Respiratório Sincicial e infecção pelo vírus EpsteinBarr.

A infecção pelo adenovirus, causa comum
de faringoamigdalite exudativa prolongada, por
exemplo, pode ser acompanhada por conjuntivite
(febre faringoconjuntival), enquanto que, em infecções pelo vírus Epstein Barr, podem ocorrer,
como na mononucleose, linfadenopatia generalizada e esplenomegalia. Os vírus Coxsackie e vírus
Herpes Simplex, com frequência, causam estomatite, bem como faringite; lesões vesiculares ou
ulcerativas podem estar presentes.17

Os sinais e sintomas das amigdalites causadas por vírus se sobrepõem muito às amigdalites
pelo GAS, entretanto,
também podem existir diferenças no quadro clínico (Figura 8).
Crianças com infecções
virais muitas vezes têm
sinais e sintomas extraFigura 6. Otite Média Aguda
faríngeos, como secreção nasal, conjuntivite,
tosse e rouquidão. É bom lembrar que a febre nas
amigdalites agudas, sejam elas virais ou bacterianas, sempre alcança altas temperaturas (temperaturas entre 39º e 39,5ºC) e o paciente não
aceita alimentos sólidos. Aliás, altas temperaturas
e recusa de alimentos sólidos falam mais a favor

Amigdalites bacterianas
Entre os microorganismos bacterianos, a principal bactéria mais comumente associada com a
amigdalite em crianças é o Streptococcus pyogenes do Grupo A (GAS ou Group A Streptococcus),
também conhecido como GABHS (Group A beta-hemolytic Streptococcus). Sabemos que, pela
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classificação de Lancefield, existem 18 grupos de
estreptococos, inclusive com possibilidade de faringites pelos Grupos C, G e B; entretanto, estas
são diferentes das FT causadas pelo GAS, que
podem estar associadas a sequelas supurativas,
enquanto que os outros grupos de Streptococcus
não estão.

riam ser os sinais e sintomas predominantes
nas amigdalites estreptocócicas e, em outras
amostras, a odinofagia e o exantema escarlatiniforme têm significância estatística em casos
de amigdalites pelo GAS. Entretanto, mesmo
em amostras semelhantes, os sinais e sintomas
variam de estudo para estudo.19

Em geral, as amigdalites causadas pelo GAS
são benignas, autolimitadas, sem complicações.
Entretanto, em um pequeno número de pacientes afetados, pode existir a possibilidade do desenvolvimento de uma doença grave, a fasciíte
necrosante, e seqüelas como complicações
renais e cardíacas, na seqüência de uma infecção pelo GAS. Como existem evidências que o
tratamento precoce para infecções provocadas
pelo GAS com antibiótico é eficaz, é imperativo
o diagnóstico e a terapêutica adequados.

Foi identificada uma alteração (PANDAS –
pediatric autoimmune neuropsychiatric) associada com infecções pelo GAS, onde distúrbios
compulsivos/obsessivos (como a preocupação
de lavar muitas vezes as mãos com medo de
germes, ou a necessidade de urinar a toda
hora, sem ter infecção urinária) são relevantes.
Para o diagnóstico etiológico definitivo de
uma amigdalite causada pelo GAS a cultura da
amígdala, das criptas amigdalianas ou da faringe é o teste padrão-ouro, com aproximadamente 95% de acurácia na identificação do GAS.
Existe, também, o teste diagnóstico de detecção rápida, para o grupo específico de carboidratos, que incluem imunoensaios enzimáticos
e aglutinação com látex.20-21 Apesar da especificidade do teste rápido para a detecção do GAS
(Quick Strep A Test) ser maior do que 90%,
existe um índice de falsos positivos de 15% e a
sensibilidade varia entre 60-90% (dependendo
do local onde foi colhido o material para o teste,
como hospitais, clínicas, consultórios).21 Como
resultado, muitos médicos advogam a idéia
da cultura da garganta para uma criança com
suspeita de amigdalite estreptocócica, quando
o teste rápido para o estreptococo for negativo.
Testes sorológicos como a elevação de ASLO
(anti-estreptolisina O) devem ser interpretados
com cuidado, uma vez que a estreptolisina O
também é elaborada pelos Streptococcus C e
G, títulos que também variam com a idade e
com o uso de alguns antibióticos.

O pico de incidência de infecções causadas pelo GAS ocorre no inverno e primavera,
em crianças e adolescentes, em especial naquelas onde o contato é muito próximo, como
nas escolas. A transmissão seria por meio de
gotículas de saliva, com período do incubação
entre um e 4 dias. No Brasil, estudos realizados
com crianças entre dois e 12 anos de idade, demonstram a positividade de cultura para o GAS
em 24% das amigdalites agudas.18
Os sinais e sintomas da amigdalite causada pelo GAS variam de uma dor de garganta
e mal estar moderados (30 a 50% dos casos),
até febre alta, náusea, vômitos e desidratação
(10% dos casos). O início é abrupto, agudo, caracterizado por odinofagia, febre alta, cefaléia
e dor abdominal. A mucosa faringoamigdaliana está tipicamente
hiperemiada, ocasionalmente com edema,
com exudato presente
em 50-90% dos casos
(Figura 9). A adenopatia cervical é muito
Figura 6. Otite Média Aguda
comum (30-60% dos
casos). O exantema
escarlatiniforme, quando se apresenta na forma clássica, é bastante indicativo de infecção
bacteriana, porém é pouco frequente. De acordo com alguns estudos, as petéquias no palato,
exudato tonsilar e gânglios dolorosos pode-

A orientação da Academia Americana de
Pediatria, de 1994, é a de empregar métodos
microbiológicos, de preferência cultura de orofaringe, para a detecção do GAS.22
O tratamento é indicado para todos os pacientes com teste rápido positivo para o antígeno do Grupo A. Quando o teste rápido for
negativo, enquanto espera-se o resultado da
cultura, há quem advogue a introdução do anti-
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microbiano durante alguns dias (enquanto não
chega o resultado da mesma) e descontinuar o
tratamento se o resultado for negativo. Outros
admitem que se possa aguardar o resultado
da cultura só com medicamentos sintomáticos
(para febre, dor, eventual desidratação), sem
antibiótico e só administrá-lo se e quando o resultado da mesma for positivo. O analgésico/
antitérmico é imprescindível tanto nos casos de
etiologia viral como bacteriana.23-24

Os princípios do uso racional de antibióticos
nas amigdalites deverão:
F basear o diagnóstico em testes micro
biógicos laboratoriais (cultura e/ou
teste rápido), juntamente com achados
epidemiológicos e clínicos;
F tratar apenas as infecções causadas pelo
GAS ou outras etiologias bacterianas
específicas;
F selecionar a penicilina/amoxicilina, que
continua sendo o antimicrobiano de
eleição.

CONCLUSÃO

Os sintomas e/ou sinais que caracterizam as
amigdalites não servem como diagnóstico diferencial entre casos virais e bacterianos. Mesmo
a combinação de sinais e/ou sintomas não pode
diferenciar com certeza as amigdalites virais das
bacterianas. O diagnóstico da amigdalite estreptocócica, em pacientes suspeitos clínica e epidemiologicamente, deverá ser estabelecido por
meio de testes microbiológicos. O atendimento
à criança com amigdalite deverá ser otimizado.
Na avaliação inicial, o teste rápido ou a cultura,
se possível, deverão ser realizados. A vantagem,
para a Saúde Pública, é nítida: menor utilização
de antibióticos e redução na velocidade de desenvolvimento de resistência de diversas bactérias.
Frente a todas as evidências, a obrigatoriedade/
normatização da pesquisa do Streptococcus pyogenes do Grupo A nas amigdalites agudas, antes
da prescrição antibiótica, parece ser apenas uma
questão de tempo.

Em virtude da maioria dos episódios de amigdalites não serem devidos ao GAS, a terapêutica
antimicrobiana empírica resultaria em um tratamento excessivo com antibióticos. A disponibilidade de testes microbiológicos acurados (teste
rápido para o Streptococcus do Grupo A e/ou cultura) para o diagnóstico de infecções causadas
pelo GAS, torna eficaz a estratégia diagnóstica,
com boa relação custo-benefício, representando
uma abordagem correta para evitar o uso excessivo de antimicrobianos.
Infelizmente, muitos médicos usam razões
que não justificam o uso do antimicrobiano, talvez até porque os pais queiram um antibiótico,
mesmo quando o microorganismo não é o GAS.
Esta abordagem com antibióticos nas amigdalites
leva à situação seguinte: nos Estados Unidos, ao
redor de 70% das amigdalites são tratadas com
antibióticos, apesar de somente 15-25% de todas
as mesmas serem causadas pelo GAS. Um menor uso de antimicrobianos reduz a seleção de
bactérias resistentes aos mesmos, tanto para os
agentes presentes na via aérea – o Streptococcus
pneumoniae e o Haemophilus influenzae – como
para os presentes na pele e no tubo digestivo.
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