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INTRODUÇÃO: Estima-se que mais de
50% de todas as faringotonsilites
agudas sejam causadas por vírus e
que antes dos 3 anos são
praticamente virais e, portanto,
dificilmente causada por
Streptococcus pyogenes do grupo A
(GAS), bactéria mais comumente
associada com a faringotonsilite
aguda bacteriana.

exames laboratoriais para diagnóstico
etiológico, apesar das infecções
orofaríngeas restritas serem muito
frequentes.
DISCUSSÃO: Apesar da infecção
faringotonsilar bacteriana "GAS" ser
infrequente em crianças abaixo de 3
anos, o diagnóstico etiológico de
"faringotonsilites streptococcus"
diante da suspeita clínica verificada
na criança desde o primeiro ano de
vida deveria ser investigada por meio
de culturas e da detecção rápida para
o "GAS" em coletas de swab
orofaríngeo.

DESCRIÇÃO DO CASO: Pré-escolar, 2
anos e 5 meses de vida, bom
crescimento pôndero-estatural,
nascida de parto cesárea, termo, AIG,
vem apresentando recorrência de
exsudatos em mucosa faringotonsilar CONCLUSÃO: A investigação do
e hiperemia associados à febre entre
agente etiológico bacteriano "GAS"
38-38,7°C. Esses episódios de
em crianças com sintomatologias
acometimentos tonsilares
sugestivas, mesmo em idades
bilateralmente têm sido verificados
inferiores a 3 anos, deve ser sempre
desde a idade de 1 ano, observandobuscada, notadamente, em
se ainda, ausência de sintomas extra
atendimento de crianças que vem
faríngeos (tosses, rouquidão, corizas
apresentando essas apresentações
entre outros sintomas mais
clínicas recorrentes.
encontrados nas afecções virais).
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