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RESUMO

Dos casos de faringoamigdalites, 47,01% são causados pelo Streptococcus pyogenes. O tratamento padrão é feito com penicilina benzatina. Nota-
se a diminuição da sensibilidade a essa droga, devido à enzima beta-lactamase e à baixa capacidade da droga de penetrar nas amígdalas, 
allterando tratamento para amoxilina com ácido clavulônico ou clindamicina. Objetivos: Determinar perfil de resistência e sensibilidade 
antimicrobiana da bactéria S.pyogenes, no período de 2017-2018. Posteriormente, inferir o tratamento empírico mais eficiente para as 
faringoamigdalites. Metodologia: A presente pesquisa engloba um estudo transversal, descritivo, quantitativo e retrospectivo, na qual foram 
avaliados resultados de positividade para S.pyogenes em culturas de orofaringe de pacientes do período de 01 janeiro de 2017 a 31 dezembro de 
2018.A coleta de dados foi realizada no Laboratório Vicente Lemos, Unidade de Juazeiro do Norte – CE que abrange uma cobertura de 15 cidades, 
incluindo Região do Cariri e regiões afins. O projeto de estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Cariri, 
sob o CAAE  43210215000005055, o estudo utiliza dados secundários (laboratoriais), não houve exigência do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. Os critérios de inclusão foram culturas positivas que houve o crescimento de Streptococcus pyogenes com seguintes antimicrobianos: 
Meropenem, Rifamicina, Ciprofloxacina, Vancomicina, Cefalotina, Amoxilina + Ac. Clavulanico, Clindamicina, Penicilina, Amicacina, 
Sulfa/Trimetropim, Eritromicina, Imipenem, Oxacilina, entre outros. Critérios de exclusão foram: culturas sem crescimento microbiano e as que 
não isolaram S. pyogenes.Os dados foram coletados por meio da seleção dos resultados de swab de orofaringe disponíveis na plataforma 
informatizada existente no laboratório.As variáveis coletadas foram: sexo, idade, unidade de coleta, sensibilidade e resistência a antimicrobianos, 
microorganismo. Para organização dos dados, foram confeccionadas planilhas no programa Microsoft Excel® 2016, que permitiu avaliar a 
positividade para S.pyogenes, já que favoreceu uma investigação quantitativa e comparativa, quanto a sensibilidade ao antimicrobiano estudado. 
Para a pesquisa foi utilizada a tabela dinâmica do Microsoft Excel® 2016 e incluídos filtros para cruzar as variáveis supracitadas, de forma a 
encontrar os seguintes pontos: perfil de resistência e sensibilidade aos antibióticos para S.pyogenes e os demais microorganismos em estudo. 
Resultados: De 1911 culturas de orofaringe analisadas, 716 amostras apresentaram positividade para S.pyogenes. Os medicamentos que exibiram 
maior resistência para o microorganismo em estudo, por ordem decrescente, foram: Oxaciclina (79,05%), eritromicina (28,78%),sulfa/trimetropim 
(19,55%),amicacina (10,47%),  clindamicina (7,40%), gentamicina (7,12%), penicilina(4,89%), ciprofloxacina 
(4,47%),vancomicina(0,98%),amoxicilina e ácido com clavulânico(0,98%), rifamcina(0,84%), meropenem(0,7%), cefalotina( 0,55%),
imipenem(0,14%). No tocante à sensibilidade do S. pyogenes, também em ordem decrescente, as sensibilidades mais elevadas foram para 
meropenem(99,3%) e cefalotina (99,16%), seguidas  por rifamcina (98,82%), vancomicina(98,74%), ciporfloxacina (93,85%), amoxilina com ácido 
clavulânico (92,88%), clindamicina(91,48%), clindamicina(91,48%), gentamicina(89,52%), penicilina (88,41%), amicacina(85,75%), 
sulfa/trimetropim(80,31%), eritromicina (47,07%), imipenem (40,50%) e oxaciclina (14,17%). Conclusões: Infere-se, portanto, que não devem ser 
usados oxaciclina ou eritromicina  no tratamento empírico de faringoamigdalites por S. pyogenes, pelo alto valor de resistência na Região 
Caririense e Regiões afins. Salienta-se, que a amoxilina com ácido clavulônico é uma boa escolha para tratamento, haja vista que apresenta tanto 
uma baixa resistência, bem como uma sensibilidade elevada.
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