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Introdução: Celulite é a infecção da derme profunda e do subcutâneo. Em crianças, localiza-se principalmente 
na cabeça e pescoço e os agentes etiológicos variam com a causa e a idade do paciente. Descrição do caso: 
A.C.S., 11 anos, feminina, encaminhada para avaliação hospitalar devido a cefaleia e sonolência iniciadas há 
15 dias e exoftalmia em olho esquerdo há 12 horas. À admissão, apresentava-se prostrada, afebril, emagreci-
da, com edema bipalpebral à esquerda, sem lesões de porta de entrada, sinais meníngeos ou déficits focais. 
Tomografia computadorizada (TC) de crânio evidenciou exoftalmia esquerda, sem alterações cranioencefálicas. 
Neurologista relatou normalidade dos movimentos oculares e pupilas, com hipótese diagnóstica de celulite 
periorbitária. Exames laboratoriais: leucócitos 21.400, segmentados 82%, linfócitos 10%, PCR 250,16. Inicia-
da Amoxicilina+Clavulanato endovenosa. Evoluiu com piora do edema à esquerda, flogose em olho direito e 
taquicardia. Adicionou-se Oxacilina EV à antibioticoterapia em curso. No dia 4, o esquema foi alterado para 
Oxacilina+Gentamicina. Descartou-se: neoplasia cerebral, celulite pós-septal, hipertireoidismo. A paciente 
evoluiu com resolução dos sintomas e recebeu alta após D10 de Oxacilina e D9 de Gentamicina, com Cefa-
lexina oral domiciliar por quatro dias. Discussão: A celulite periorbitária pode apresentar sinais flogísticos e 
manifestações sistêmicas como febre, cefaleia e instabilidade hemodinâmica, quadro compatível com o caso. 
Entretanto, também houve exoftalmia, característica da celulite pós-septal, fazendo-se necessário a realização 
de TC para excluir esse diagnóstico, além de neoplasia. Taquicardia, leucocitose e condições socioeconômicas 
justificaram a internação. A antibioticoterapia inicial na celulite periorbitária sem causa evidente direciona-se 
a patógenos da sinusite, utilizando-se comumente Amoxicilina+Clavulanato. As opções, nesse caso, seriam o 
aumento da dose de Amoxicilina+Clavulanato ou a utilização de Oxacilina+Gentamicina, para melhor cobertura 
de S. aureus e gram-negativos. Conclusão: A celulite periorbitária deve ser diferenciada de outras afecções 
clinicamente semelhantes, sobretudo aquelas de maior gravidade. A antibioticoterapia deve ser instituída de 
acordo com cada caso.
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Introdução: Asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas. Durante uma crise, os brônquios se in-
flamam e reduzem a passagem de ar, causando sintomas como tosse, falta de ar e aperto no peito. Objetivo: 
Analisar o número de internações e óbitos decorrentes da asma em crianças de até 9 anos nos últimos 5 anos 
no Rio Grande do Sul. Métodos: Estudo epidemiológico transversal descrito a partir de dados registrados no 
Departamento de Informática do SUS (DATASUS), de janeiro de 2015 a junho de 2020. As variáveis estudadas 
foram internações hospitalares, óbitos, faixa etária, cor/raça e sexo. Resultados: A partir dos dados analisados 
constatou-se um total de 22.964 internações. Em relação à faixa etária, o número de internações em crianças 
menores de 1 ano foi 3.408, entre 1 e 4 anos foi 13.279 e entre 5 e 9 anos foi 6.277. Com relação ao sexo, as 
internações masculinas (57%) foram superiores às femininas em todas faixas etárias. Além disso, a maioria 
dos internados era branco (64,3%). No âmbito dos óbitos o total foi de 7 (0,03% do total de internados). De 
acordo com a faixa etária, o número de óbitos entre 1 e 4 anos foi 4. A raça predominante nos óbitos foi a branca 
(71,4%). Já em relação ao sexo, as pacientes femininas constituem a maioria dos óbitos (71%). Conclusão: 
Paciente masculino, branco e entre 1 e 4 anos de idade constitui o perfil do paciente frequentemente internado 
por asma. Já os óbitos ocorrem mais em pacientes femininas, repetindo-se os demais padrões.


