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AÇÃO 
 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO 
 

DOR DE 
GARGANTA 

Atendimento prestado 
a pacientes acometidos 
por quadros agudos ou 
agudizações de 
patologias crônicas, de 
baixa complexidade, 
que são acolhidos nas 
unidades básicas de 
saúde, sem 
agendamento prévio, 
onde recebem 
atendimento e tem sua 
necessidade 
assistencial atendida. 

FARINGITES VIRAIS 
Diagnóstico: Clínico 
- Dor de garganta 
- Febre 
- Mal-estar 
- Rouquidão 
- Tosse 
- Conjuntivite 
- Diarréia pode estar presente 
Exame físico: 
- Oroscopia: hiperemia da faringe e das amígdalas, com ou sem vesículas ou ulcerações, e com ou sem 
exsudato amigdaliano 
Tratamento: 
- Sintomáticos 
 
FARINGITE ESTREPTOCÓCICA 
Diagnóstico: Clínico 
- Dor de garganta de início súbito 
- Dor à deglutição 
- Febre 
- Cefaléia 
- Náuseas, vômitos e dor abdominal (principalmente em crianças) 
- Paciente entre 5 e 15 anos de idade 
- Apresentação no inverno ou no início da primavera (em regiões de climas temperados) 



- História de exposição 
Exame físico: 
- Oroscopia: eritema tonsilofaríngeo, exsudato tonsilofaríngeo, petéquias no palato mole, hiperemia e 
edema da úvula 
- Rash cutâneo escarlatiforme 
- Adenomegalias cervicais anteriores aumentadas de tamanho e dolorosas a palpação 
Tratamento: Para prevenção de febre reumática 

Agente Dose Via Duração 

Penicilina G benzatina 
600.000U para pacientes < 27kg; 1.200.000U para > 
27kg 

IM Dose única 

Amoxicilina 50mg/kg/dia, dividida em duas ou três doses VO 10 dias 

Penicilina V 
(fenoximetilpenicilina) 

Crianças: 250mg, duas a três vezes por dia, para < 
27kg; para > 27kg, adolescentes e adultos: 500mg, 
duas a três vezes por dia 

VO 10 dias 

PARA ALERGICOS À PENICILINA 

Cefalosporinas de espectro 
estreito (cefalexina, 
cefadroxil) 

Depende da droga VO 10 dias 

Eritromicina 50mg/kg (até 500mg), de 6h/6h VO 10 dias 

Azitromicina 12mg/kg, uma vez ao dia (máximo 500mg) VO 5 dias 

Claritromicina 
15mg/kg por dia, dividida em duas doses (máxima 
250mg, duas vezes/dia) 

VO 10 dias 

Clindamicina 
20mg/kg por dia, dividida em 3 doses 
(máxima1,8g/dia) 

VO 10 dias 

Fonte: (GERBER et al. 2009) 
Encaminhar 
- Abscessos: dor muito intensa, dificuldade para abrir a boca (trismo), desvio medial/abaulamento do palato 
mole e voz anormal (voz de batata quente) 
- Febre reumática 
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