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NEM TODA INFECÇÃO DE GARGANTA 

É FEBRE REUMÁTICA, PORÉM TODA 

FEBRE REUMÁTICA É CAUSADA POR 

UMA INFECÇÃO DE GARGANTA
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! 

R: É uma inflamação que pode envolver as 

articulações, o coração e o cérebro sempre 

após uma infecção de garganta mal curada.

! Como ela começa?

R: Em geral com febre e dores nas juntas 

cerca de 2 semanas após uma infecção de  

garganta não tratada ou  mal tratada.  

Por isso é necessário que se procure um 

médico para fazer uma avaliação adequada.

! Qualquer dor de garganta pode causar 

febre reumática?

R: Não. Somente as amigdalites causadas 

por uma bactéria chamada  estreptococo  

hemolítico grupo A.

! Como saber se a infecção de garganta é 

por estreptococo?

R: Em geral são amigdalites acompanhadas 

por febre alta, dor de garganta muito forte, 

placa de pus nas amígdalas e caroços no 

pescoço inchados e doloridos.

O que é febre reumática? ! 

estreptococo?

R: O tratamento precisa ser feito com 

antibióticos, o mais indicado é a penicilina 

benzatina que é feito em forma de injeção 

em dose única ou  penicilina oral de acordo 

com orientação do seu médico. 

! Eu posso ter febre reumática?

R: Sim. A febre reumática pode atingir 

qualquer pessoa, porém é mais comum em 

crianças e adolescentes na idade entre 

5 a 15 anos.

! Quais os sintomas da febre reumática?

R: Febre, dores e sinais de inflamação nas 

juntas, principalmente nos joelhos, 

cotovelos, tornozelos e etc. Muitas vezes a 

criança não consegue andar, por causa da 

dor. Quando ataca o coração em geral 

manifesta-se com cansaço, falta de ar e 

sensação de coração disparado.

! Isto é grave?

R: Sim, a sua gravidade está relacionada ao 

envolvimento do coração, que é um órgão 

Como tratar corretamente a infecção por vital, podendo deixar seqüela para o resto 

da vida.

! 

reumática?

R: Quando diagnosticada,  é feito através 

da administração da penicilina benzatina 

intramuscular no intervalo de 21/21 dias, de 

acordo com critérios médicos e uso de anti- 

inflamatório.

!  Pode interromper o tratamento?

R: NÃO, o tratamento não pode ser 

interrompido. Se você interromper 

ocasionará danos irreversíveis ao seu 

coração.

!  E quando não tratada?

R:  A inflamação pode destruir as válvulas 

do coração, podendo ser necessário a 

cirurgia cardíaca e tratamento medi-

camentoso para o resto da vida.

!  Previna a Febre Reumática

Tratando as amigdalites e seguindo 

corretamente a orientação do seu médico.

Como é feito o tratamento da febre 


