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As infecções respiratórias superiores (IRS), um dos mais fre-

quentes motivos de consulta nos cuidados primários, são ge-

ralmente processos virais autolimitados. No entanto, consti-

tuem o principal motivo de consumo de antibióticos (AB).1 -3

O uso excessivo e inapropriado de AB tem consequências 
negativas, tais como o surgimento de resistências bacteria-
nas,2,4 com risco de mais tempo de internamento, aumento de 
custos e de mortalidade.5

Revisões recentes sugerem que os AB só modificam ligeira-

mente o curso da infecção não sendo necessários para mui-

tas das IRS.6 Devem ser considerados os padrões locais de 

resistência.7 Para um uso criterioso dos AB há que determinar 

a probabilidade de a infecção ser bacteriana, avaliar os bene-

fícios e riscos da antibioterapia e implementar estratégias de 

prescrição prudentes.3

As recomendações do National Institute for Health and Care 
Excelence (NICE) para a prescrição de AB em infecções res-
piratórias autolimitadas em cuidados primários definem três 

possíveis estratégias: 

– Não prescrição. O doente é informado de que os AB não 
são necessários de forma imediata. Se a infecção piora ou 

se prolonga, será necessária uma reavaliação clínica. 

– Prescrição diferida. Como no caso anterior, mas é dada ao 
doente uma prescrição de AB, explicando que só a deverá 

usar se os sintomas persistirem para lá de uma duração 

determinada, ou piorarem. Recomenda -se nova consulta se 

não houver resultados no tempo previsto indicado.

– Prescrição imediata. Considerar -se -á para alguns subgru-
pos de doentes, dependendo da gravidade da infecção.8 

As prescrições diferidas podem ser uma estratégia útil em cer-

tas circunstâncias para diminuir uso de AB em processos infec-

ciosos autolimitados e não complicados.2,4,9 -11 No entanto, há 

alguma controvérsia.9 Uma revisão sistemática não encontrou 

diferenças para a maioria dos sintomas (febre, dor e mal -estar) 

entre as três abordagens de tratamento para IRS. No entanto, 

nalguns estudos em otite média aguda e em dor de garganta, 

a prescrição imediata de AB foi mais eficaz do que a diferida 

em sintomas como febre, dor e mal -estar.10 

PRINCIPAIS IRS 
O resfriado comum é causado por numerosos vírus, como 
rinovírus ou coronavírus, é autolimitado, com resolução dos 
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sintomas em 7 -10 dias. Os AB não têm nenhum papel no tra-

tamento, que deve ser sintomático.4,5 Este é também o trata-

mento adequado na gripe, estando disponíveis antivirais para 
algumas situações.4 

A rinossinusite aguda (RSA) é uma inflamação da mucosa dos 
seios perinasais com sintomatologia pouco específica.2 A etiolo-

gia mais frequente é a infecção vírica associada ao resfriado.7,12 

São sugestivos de origem bacteriana: sintomas que se prolon-

gam (7 -10 ou mais dias),6,12 dor facial ou dental, rinorreia nasal 

purulenta, febre ou agravamento dos sintomas.2,3,12 As bacté-

rias implicadas com maior frequência são Streptococcus pneu-

moniae, Haemophilus influenzae e Moraxella catarrhalis.2,4,5,7,12

A RSA viral não complicada resolve -se em 7 -10 dias sem trata-

mento.2,4,6,13 A bacteriana é também geralmente autolimitada.2 

Assim, a maioria dos casos de RSA dispensa AB,6,11 sendo con-

troverso o seu uso.7

Tem sido sugerido reservar o uso de AB para doentes com 

sintomatologia persistente (mais de 10 dias) ou com sinto-

mas graves (febre, corrimento nasal purulento, dor facial ou 

edema periorbital),1,2,4,7,12,14 e também para doentes em risco 

de complicações (imunossupresssão ou fibrose cística).8,14 

Proporciona -se alívio sintomático com analgésicos (paraceta-

mol ou ibuprofeno).2,7,11,13,15 Os corticosteróides nasais podem 

ser eficazes.1,13,15 Lavagem nasal com irrigações de solução 

salina será útil.16,17

Quando é necessário AB, recomenda -se como primeira escolha 

a amoxicilina em doses altas.4,6,7,14,15 Se não houver melhoras 

em 48 -72h, será de escolha a amoxicilina -clavulânico em doses 

altas; nesse caso pode existir uma infecção por Haemophilus 

ou M. catarrhalis, produtores de beta -lactamases.4,5,7,13,14  

A associação também tem sido recomendada nas crianças 

com maiores riscos, como menores de dois anos, sintomato-

logia muito intensa, imunodeprimidos ou com doenças cróni-

cas.13

Em geral, recomendam -se 7 -10 dias de tratamento.2,4,14 Se 

existirem antecedentes de hipersensibilidade tipo I a beta-

-lactâmicos as opções são: claritromicina, azitromicina,4,5,14,18 

eritromicina,19 e nos adultos doxiciclina,4,11,12,14,18 ou fluoroqui-

nolonas com boa actividade antipneumocócica (levofloxacina 

ou moxifloxacina).5,12 A ceftriaxona pode ser usada em intole-

rância por via oral.13,15 Em casos graves, pode ser necessária 

a terapêutica inicial com amoxicilina -clavulânico ou cefuroxima 

parentéricas.14 



sistémica, celulite peritonsilar ou abcesso, ou factores de risco 

como imunossupressão ou fibrose cística.14 

Para erradicação do estreptococo, continuam a ser de eleição 

a amoxicilina durante 10 dias.12,14,18,23,24 Se houver suspeita de 

não adesão ao tratamento ou se existir intolerância oral pode 

ser usada benzilpenicilina benzatínica intramuscular em dose 

única.7,18,23,24 As cefalosporinas reservam -se para alergia aos 

beta -lactâmicos (não causada por hipersensibilidade tipo 1), 

em fracasso do tratamento ou em recidivas.7,12,23,24 Contudo, 

alguns recomendam as de primeira geração como primeira li-

nha em crianças.24 Em casos graves, a terapia inicial poderá ser 

com benzilpenicilina, usando depois a amoxicilina.14 

Em história de hipersensibilidade tipo I a beta -lactâmicos po-

dem ser usados clindamicina e macrólidos como eritromicina, 

azitromicina.7,12,14,18,23,24 ou claritromicina.11,23,24 Os isolados fa-

ríngeos de SGA podem ser resistentes a macrólidos.12,18 

Para alguns AB, têm sido usados cursos de 5 dias como alter-

nativa aos 10 dias de tratamento com amoxicilina.7,24 Contudo, 

não há estudos definitivos.7 

As IRS são geralmente autolimitadas e os AB proporcionam 

só um benefício moderado, que precisa de compensar as reac-

ções adversas e o risco de resistência. A prescrição de AB de-

veria reservar -se para os casos em que apresentem um claro 

benefício clínico. A decisão clínica deve ser caso a caso e a 

prescrição deve ser realizada de acordo com orientações exis-

tentes. Convém informar os doentes das diferenças entre in-

fecções bacterianas e virais e sobre a ineficácia dos AB nestas 

últimas.  
Teresa Soares
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A otite média aguda (OMA), muito frequente na infância, cursa 

com otalgia, otorreia, hipoacusia, febre e irritabilidade.2 Apesar 

da etiologia principalmente bacteriana, apresenta uma elevada 

resolução espontânea,2,5,14 menos frequente nos menores de 

2 anos. Os principais microrganismos causantes são: Strep-

tococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae e Moraxella 

catarrhalis.2,18 

A decisão de tratamento AB deve ser tomada com base na 

idade, na certeza do diagnóstico e na gravidade da doen-

ça.5,7,18,19 Segundo a Norma da Direcção -Geral da Saúde relati-

va a tratamento da OMA em pediatria, se a criança tem menos 

de 6 meses, inicia -se AB. O mesmo se fará para crianças com 

mais de 6 meses com quadro clínico grave, OMA recorrente, 

otorreia e OMA bilateral em menores de 2 anos. Nos outros 

casos respeita -se um período de observação de 48 a 72 horas 

seguido de reavaliação. Usar -se -á AB na persistência ou agra-

vamento de sintomas.20 Como tratamento sintomático usa -se 

analgésico.5,7,20 

Para OMA não complicada é de eleição a amoxicilina.5,7,11,14,18,20 

Se os sintomas persistirem 48 -72h, em OMA recorrente nas 

6 semanas seguintes, ou se há suspeita de infecção por H. in-

fluenzae ou M. catarrhalis usar amoxicilina -clavulânico em alta 

dose.7,14,20 Neste caso há quem recomende também cefalos-

porinas orais (como cefuroxima).18,20 Na intolerância a AB orais 

usar a ceftriaxona IM.4,20 Será útil consultar a Norma da DGS 

para doses de AB e duração da antibioterapia.

Em alergia não anafiláctica a beta -lactâmicos usar uma cefalos-

porina oral, como cefuroxima.18,20 Se houver alergia mediada 

por IgE, escolher -se -á claritromicina, azitromicina, ou eritromi-

cina.11,14,20 Em casos graves, pode ser necessária terapêutica 

parentérica inicial com amoxicilina -clavulânico ou cefuroxima.14

A faringoamigdalite aguda (FA) é um processo inflamatório 

com eritema, edema, exsudado, úlceras ou vesículas.2 A ori-

gem é viral em cerca de 70% dos casos.5,14,21 Entre as causas 

bacterianas, o Streptococcus pyogenes (estreptococo  -hemo-

lítico do grupo A) é responsável por 10% das infecções em 

adultos e 15 -30% em crianças entre os 5 e os 15 anos.2,4 

Na maioria dos casos, cura espontaneamente em alguns 

dias.6,11,21 Na prática, pode ser suficiente a toma de líquidos 

e rebuçados, e de analgésicos para alívio sintomático.2,6,21 

Deve consultar -se o médico em caso de dor intensa, dificulda-

de na deglutição, gânglios dolorosos e dificuldades na fala ou 

no movimento da boca ou do pescoço.2,21 A tosse, rinorreia, 

rouquidão ou úlceras orais associadas sugerem uma etiologia 

vírica.2,18

A infecção por S. pyogenes (SGA) é a única que requer AB.5,16  

O principal problema é distingui -la de infecção viral. A cultura 

de exsudado faríngeo é a técnica de referência para diagnósti-

co de S. pyogenes,2,16 mas o resultado é demorado. Os dados 

epidemiológicos, a idade, a época do ano e os aspectos clíni-

cos podem orientar na identificação da etiologia bacteriana.2 

Usam -se escalas de critérios de previsão clínica (presença de 

exsudado purulento, adenopatias cervicais, febre elevada, com 

ausência de tosse)2,5,6 mas são pouco específicos. Há orienta-

ções no sentido de iniciar AB quando são preenchidos 4 ou 5 

critérios e de realizar teste rápido de detecção de antigénio 

estreptocócico (TDAR), antes de iniciar AB, nos que preenchem 

2 ou 3 critérios.22 De acordo com a Norma da DGS relativa a 

tratamento da amigdalite em pediatria em crianças de mais 

de 3 anos e em adolescentes, devem realizar -se TDAR e/ou 

cultura de zaragatoa da orofaringe de SGA antes de iniciar an-

tibioterapia, quando se suspeita ser esta bactéria a causa da 

FA. Nos menores de 3 anos reserva -se o método para as que 

tenham contacto próximo com infecção confirmada por SGA.23

Nos países desenvolvidos é baixo o risco de sequelas da fa-

ringite por SGA, como febre reumática, por isso se discute a 

necessidade de tratamento AB sistemático.2 Considerar o uso 

de AB se há história de doença valvular cardíaca, afectação 


