Tratamento Ambulatorial com Antibioticoterapia
Intravenosa Diária na Abordagem da Celulite
Periorbitaria Pediátrica
Ashley Tritt, Tiffany Paradis, Melanie Duval e Alessandro Danesi

Considerações gerais
Alessandro Danesi
A celulite periorbitária constitui patologia com incidência acentuadamente
maior na faixa etária pediátrica. Frente às potenciais complicações tem sido tratada
classicamente com antibioticoterapia durante a internação hospitalar.
Os autores demonstram, neste capítulo, que celulites periorbitárias pré-septais podem ser tratadas ambulatorialmente com antibióticos por via parenteral, em
seu curso inicial, apresentando boa evolução, na imensa maioria dos casos.
Os pacientes elegíveis para essa opção não devem apresentar sinais de gravidade tais como: toxemia, prostração, alterações oculares mais significativas ou
neurológicas. Devem obrigatoriamente receber avaliação médica especializada,
por ocasião de cada visita ao ambulatório, durante o tratamento, permitindo o reconhecimento de complicações e a mudança imediata para o regime de internação
hospitalar, quando necessária.
O tratamento ambulatorial traz diversas vantagens, incluindo a redução dos
custos hospitalares e, principalmente, um menor ônus emocional à família e ao
paciente.
Os autores aquí propõem um fluxograma bem estabelecido para determinar
qual paciente estará apto a ser tratado ambulatorialmente.
Introdução
Ashley Tritt, Tiffany Paradis e Melanie Duval
A celulite periorbitária é uma infecção e inflamação dos tecidos moles anteriores à órbita e ao redor do olho. Também conhecida como celulite pré-septal, é
difícil de ser distinguida da celulite orbitária, somente na apresentação clínica,
esta última envolvendo os tecidos posteriores ao septo orbital. Embora a celulite periorbitária seja considerada menos grave que a celulite orbitária, o tratamento
mal sucedido pode resultar em complicações graves, incluindo infecção intracraniana, abscesso e perda visual aguda1-3. É mais comum aparecer como resultado de
uma sinusite aguda, quando a infecção pode se espalhar pelas cavidades paranasais
etmoidais, pelo assoalho da cavidade sinusal frontal ou pelo teto do antro maxilar.
Etiologias alternativas incluem trauma cutâneo, picadas de insetos, conjuntivite,
infecção cutânea periocular pré-existente e infecção do trato respiratório superior.
A celulite periorbitária pode acometer todas as idades, mas ocorre mais frequentemente em crianças, sendo considerada uma doença pediátrica.
Os pacientes podem vir em consulta ou com o pediatra, ou com o oftalmologista ou com o otorrinolaringologista. Embora vários estudos tenham desenvol-
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vido diretrizes de abordagem para celulite periorbitária, 4-7 não há consenso sobre
quem ou como a celulite periorbitária deverá ser tratada. O tratamento recomendado é a antibioticoterapia empírica, mas persistem controvérsias quanto à via de
administração, tipo e duração8. Como é difícil determinar a extensão e a gravidade
da celulite periorbitária, com base apenas no exame físico, as crianças com celulite
periorbitária são frequentemente admitidas no hospital por vários dias para receberem antibioterapia intravenosa (IV). No entanto, a decisão de admitir um paciente
pode ser difícil, pelo inconveniente, tanto para a criança, quanto para a família, podendo representar risco de infecções nosocomiais, com custos financeiros significativos, para o sistema de saúde. Goldman descreveu os preditores de internação
em crianças com celulite periorbitária, que incluem sintomas oculares locais e presença de febre9. O tratamento geralmente é transferido para o ambulatório, quando
os sintomas melhoram, uma opção mais conveniente e preferida pelos pacientes
e suas famílias. A cirurgia é reservada para complicações da celulite periorbitária,
incluindo abscessos e falha na resolução por meio da antibioticoterapia.
O tratamento ambulatorial pediátrico IV tem-se tornado cada vez mais comum e vem sendo estudado em diversas condições, como fibrose cística, pneumonia, infecções do trato urinário, infecções do sistema nervoso central, dentre
outras10. Vários estudos examinaram se o tratamento ambulatorial pode substituir
a necessidade de internação, em crianças com infecções bacterianas11-14. Embora
os estudos que examinaram os efeitos adversos e as complicações da terapia
ambulatorial com antibióticos parenterais tenham mostrado resultados variados, a maioria demonstrou resultados positivos para os pacientes, e demonstrou ser segura, eficaz, viável e custo-efetiva.
A ceftriaxona é o antibiótico comumente usado no tratamento da celulite
periorbitária. Trata-se de uma cefalosporina de terceira geração de amplo espectro, com administração IV uma vez ao dia, com amplo espectro de ação e eficácia
estabelecida, o que a torna ideal no tratamento ambulatorial de muitas infecções
pediátricas graves. Como os microorganismos Streptococcus spp, Staphylococcus
spp e Haemophilus influenzae (tipo b) são os mais comumente isolados no sangue e nas cavidades paranasais ou abscessos, a ceftriaxona oferece cobertura para
esses patógenos. Seu uso, de maneira ambulatorial, foi descrito pela primeira vez
em 1991; Bradley15 demonstrou que, uma vez ao dia, a ceftriaxona administrada em ambulatório, em mais de 200 crianças com infecções bacterianas, incluindo 16 casos de celulite facial periorbitária, não apresentou aumento nas
taxas de complicações, nem no insucesso do tratamento. Um estudo de Dagan
enfatiza, ainda mais, o sucesso da antibioticoterapia com ceftriaxona em pacientes
ambulatoriais, em infecções pediátricas, incluindo celulite periorbitária e bucal, e
mastoidite16. Esses estudos destacam a crescente popularidade da terapia intravenosa ambulatorial para infecções pediátricas não complicadas.
Diretrizes para terapia antimicrobiana parenteral ambulatorial têm sido descritas por vários grupos, todas expressando a importância da monitorização e
acompanhamento muito próximo do paciente. As diretrizes de Tice et al. descrevem a importância de uma avaliação completa da condição clínica geral do
paciente, do tipo de infecção e da situação na casa da criança, antes de iniciar a
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terapia. Monitoramento clínico e laboratorial regular, a escolha da seleção antimicrobiana, bem como o uso de medidas de desfecho para assegurar a eficácia
e a qualidade do cuidado, também são componentes-chave da terapia ambulatorial bem-sucedida14. Este tipo de terapia deve ser reconhecido como distinto da
terapia que requer internação, pois esses pacientes têm requisitos especiais para
garantir o sucesso do tratamento.
Apesar da falta de consenso sobre a abordagem ideal, houve avanços no
tratamento da celulite periorbitária na população pediátrica. Howe & Jones
apresentaram diretrizes para abordar a celulite e / ou abscesso periorbitário,
incluindo critérios para a admissão, plano de conduta e opções de tratamento17.
Tais diretrizes discutem a necessidade de internação, em quase todos os pacientes com celulite periorbitária, enfatizando a admissão obrigatória para pacientes
com sintomas oculares, incluindo o edema periorbitário, diplopia, acuidade visual reduzida, reflexos de luz anormais ou teste de luz oscilante, proptose ou oftalmoplegia, bem como crianças que estão sistemicamente indispostas ou apresentam sinais de sonolência, vômitos, cefaleia, convulsão ou lesão de nervo(s)
craniano(s). Pacientes tratados em ambulatório são aqueles com edema mínimo,
um exame oftalmológico normal e ausência de sintomas sistêmicos; no entanto,
pacientes cujo edema não consegue diminuir em 24 horas, deverão ser admitidos no hospital. Essas diretrizes enfatizam a importância da distinção entre
celulite periorbitária e orbitária, antes do tratamento e, portanto, a necessidade
da tomografia computadorizada da órbita e cavidades paranasais, quando essa
distinção não estiver clara. Consistente com outros estudos é a recomendação
de uma cefalosporina de amplo espectro, descongestionantes nasais e drenagem
cirúrgica de qualquer abscesso.
No Hospital Infantil de Montreal, as crianças com celulite periorbitária
que se apresentam no Pronto Socorro são avaliadas pelo pediatra, na emergência, e avaliadas em relação a uma história ou sinais atuais de doença sistêmica,
como febre e letargia. Os pacientes são avaliados quanto a sinais e sintomas
oculares e neurológicos. O exame clínico inclui exames neurológicos e oftalmológicos completos, com atenção específica à fotofobia, borramento da visão,
diminuição da acuidade visual, diplopia, proptose, amplitude de movimento
prejudicada no olho afetado, anormalidades da marcha, paralisia do terceiro
par de nervos cranianos, perda do reflexo pupilar da luz, bem como um defeito
aferente relativo e dor com movimento extraocular. As investigações incluem
contagem de glóbulos brancos, contagem absoluta de neutrófilos, taxa de sedimentação de eritrócitos, proteína C-reativa e, dependendo da gravidade clínica,
são colhidas hemoculturas. Se houver suspeita de complicações, como abscesso
ou infecção intracraniana, ou se houver dificuldade em distinguir entre a celulite periorbitária e a orbitária, uma tomografia computadorizada (TC) geralmente
é realizada; consulta para especialidades como oftalmologia, otorrinolaringologia e / ou moléstias infecciosas, serão direcionadas, conforme indicado. Todos
os pacientes recebem a primeira dose de antibióticos intravenosos, geralmente ceftriaxona, na sala de emergência. É administrada uma dose de 50100 mg / kg / dia de ceftriaxona, até um máximo de 2 g por dia. A escolha do
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antibiótico pode depender da etiologia suspeita da celulite, por exemplo, se os
pais relatarem uma picada anterior de inseto na pálpebra ou uma história recente
de infecção do trato respiratório superior. Os pacientes também são tratados
com lavagens nasais salinas, corticosteroides nasais e / ou descongestionantes
tópicos, se estiverem indicados.
Os pacientes que apresentam celulite periorbitária complicada, como um
abscesso (seja suspeito com base na apresentação clínica ou confirmado por exames de imagem), sinais de doença sistêmica, como febre e leucócitos elevados,
ou com déficits visuais e / ou sinais neurológicos, são encaminhados de imediato para internação hospitalar. Os pacientes com celulite periorbitária não
complicada, isto é, sem sinais de doença grave, como descrito acima, ou com
pequenos abscessos subperiostais, passíveis de antibioticoterapia, são tratados
ambulatorialmente. Esses pacientes retornam ao hospital-dia, diariamente,
para receber antibióticos intravenosos e serem reavaliados por um pediatra,
bem como por um otorrinolaringologista e / ou oftalmologista, se for indicado. Todo o processo dura aproximadamente 30 minutos. A maioria dos pacientes com celulite periorbitária não complicada melhora, apenas com ceftriaxona,
mas alternativamente, a terapia ambulatorial pode ser modificada pela adição de
outro antibiótico. Pode-se repetir o exame de imagem para avaliar a formação de
um abcesso, caso houver deterioração ou falta de melhora clínica dentro de 48-72
horas. Pacientes que não conseguem melhorar clinicamente, sendo tratadas de
forma ambulatorial, bem como aqueles com piora dos sintomas, serão admitidos
para internação hospitalar. A intervenção cirúrgica é reservada para pacientes
que falham no tratamento clínico e para aqueles com abscessos confirmados em
exames de TC. A cirurgia consiste em incisão e drenagem e / ou cirurgia endoscópica das cavidades paranasais. Os pacientes admitidos que demonstrarem melhora clínica podem ser transferidos para a terapia ambulatorial. Após um curso
de terapia IV, a maioria dos pacientes conclui o tratamento antibiótico com antibióticos orais, sendo a amoxicilina-clavulanato a escolha mais comum, devido ao
seu amplo espectro e biodisponibilidade oral. Sinais de melhora clínica incluem,
mas não estão limitados a, ausência de edema e febre. O algoritmo de tratamento
simplificado, utilizado em nossa instituição é mostrado no Quadro 1.
Em um estudo retrospectivo no nosso Hospital em Montreal, 102 de 130
crianças diagnosticadas com celulite periorbitária foram tratadas em nível ambulatorial com ceftriaxona IV, uma vez ao dia. O pediatra do Departamento
de Emergência determinou o grupo de tratamento, após a avaliação clínica. A
duração dos antibióticos parenterais variou, dependendo da resposta clínica. O tratamento geralmente foi completado com antibióticos por via oral,
uma vez que uma melhora clínica significativa tenha ocorrido. Cinco dos
102 pacientes necessitaram de internação hospitalar, após falha com a terapia
ambulatorial; três pacientes foram admitidos em decorrência de um flegmão,
um paciente foi internado devido à formação de um abscesso subperiostal e um
paciente por agravamento dos sintomas, apesar da terapia IV. Nenhum paciente
apresentou complicações visuais ou neurológicas graves (publicação dos resultados completos pendentes) (Quadro 1).
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+/- Imagem, Avaliação pelo
Otorrinolaringologista,
Oftalmologista e/ou Infectologista

Admitido no Hospital

Ambulatorial

Celulite Periorbitaria
Complicada

Celulite Periorbitaria
Não Complicada

Admissão para
Antibiótico IV
+/- Repetir as Imagens

Piora dos sintomas,
complicações nas
apresentações clínicas

Diariamente Ceftriaxona
IV no Hospital-dia

+/- I&D
+/- Cirurgia Endoscópica
Funcional Sinusal FESS

Avaliação Diária
pelo Médico no
Hospital-dia

Tratamento das
Complicações

Resolução da Infecção

Quadro 1. Algoritmo de tratamento, tanto para pacientes ambulatoriais, quanto para os internados, na abordagem da celulite periorbitária no Montreal Children’s Hospital.

Em conclusão, a antibioticoterapia intravenosa (IV) é uma alternativa
eficaz e segura à hospitalização, em casos selecionados, de celulite periorbitária não complicada. A ceftriaxona é o antimicrobiano habitual de escolha
devido a seu espectro de atividade e à sua administração, facilitada por ser
uma vez ao dia. O acompanhamento diário por um médico é importante
para avaliar a progressão dos sintomas e a eficácia do tratamento.
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