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As complicações orbitárias da sinusite aguda continuam sendo um problema 
de significância clínica, devido ao seu potencial de morbidade e mortalidade. As 
complicações oftalmológicas da sinusite têm sido bem documentadas e incluem 
um grupo de de condições que vão desde a inflamação da área periorbital 
dando a celulite orbitária (CO) ao abscesso do subperiósteo e da órbita (ASPO/
AO) e, finalmente, a trombose do seio cavernoso.1 Com exceção da inflamação 
periorbitária e da celulite pré-septal, os pacientes com estas condições apresentam 
ou desenvolvem proptose, quemose, oftalmoplegia, e alteração visual. A CO e 
o ASPO ocorrem pela extensão direta da infecção através da lâmina papirácea 
ou do osso frontal (Figuras 1 e 2), tromboflebite local, ou por trombo-êmbolos 
infectados. 2,3,4 Se não reconhecidos e abordados rapidamente e a tempo, a celulite 
orbitária pode progredir para um abscesso da órbita, causar cegueira, disseminar 
para a cavidade intracraniana, resultando em septicemia, ou até mesmo morte. 

A seleção adequada de antibióticos parenterais é crítica para um desfecho 
com sucesso nos pacientes com CO e ASPO. Esta decisão importante tem como 
base o conhecimento das tendências da microbiologia local e dos patógenos 
suspeitos. Antes de l985 e com a introdução da vacina contra o Haemophilus 
influenzae do tipo b (HiB), o Haemophilus influenzae era o patógeno comum mais 
importante associado com infecções periorbitárias significativas das sinusites 

Figura 1. TC axial de um menino com 6 anos com 
um edema (ASPO) e enfisema da órbita (flexa). 

Figura 2. TC axial de um rapaz com 18 anos com 
sinusite frontal, e enfisema de tecidos moles frontal 
esquerdo, e ASPO (asterisco).
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agudas complicadas5. Estudos subsequentes, no final de 1990, documentaram o 
Streptococcus pneumoniae e outras espécies de estreptococos (Streptococcus spp)
como sendo os patógenos predominantes associados com a CO e com o ASPO e 
que a incidência do Haemophilus influenzae havia diminuido dramaticamente 6.

À medida que ocorriam estas mudanças na microbiologia da CO e do ASPO, 
a comunidade médico-científica foi tomando ciência do aumento de cepas de 
Streptococcus pneumoniae com susceptibilidade cada vez menor aos antibióticos 
β lactâmicos. Em 2003, a resistência destes patógenos estava >50% em alguns 
países 7. A susceptibilidade para outros antibióticos como macrolídeos e 
fluoroquinolonas 8,9 também acompanharam a mesma tendência que a penicilina. 
De fato, a resistência aos macrolídeos aumentou ainda mais do que a da penicilina7. 
Estas tendências alarmantes geraram preocupações significativas que levaram ao 
desenvolvimento de iniciativas nacionais e internacionais para promover o uso 
judicioso de antibióticos. Elas incluem os relatórios da Organização Mundial de 
Saúde sobre a disseminação da resistência antimicrobiana10 e a Alliance for the 
Prudent Use of Antibiotics 11. Como resultados destas iniciativas houve, em alguns 
países, uma diminuição do uso de antimicrobianos orais em pacientes fora do 
ambiente hospitalar com uma redução e até mesmo uma estabilização dos índices 
de resistência do pneumococo para algumas classes de antibióticos 7. Entretanto, 
apesar destes esforços, continua havendo morbidade significativa devido às 
infecções invasivas causadas pelos estreptococos.

Para combater a morbidade das infecções invasivas causadas pelos pneu-
mococos, no ano de 2000, o Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
promoveu a disseminação do uso da vacina conjugada pneumocócica heptava-
lente (Prevnar® ou PCV-7) em crianças <24 meses de idade 2. A PCV-7 protege 
contra os sorotipos 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F e 23F do Streptococcus pneumoniae 
que são os sorotipos mais comumente encontrados nas meningites pneumocócicas 
invasivas e bacteremia na população pediátrica. Estes sorotipos dos pneumococos 
também são associados com aumento da resistência  à penicilina e macrolíde-
os13,14. A PCV-7 é administrada com 2, 4 e 6 meses de idade e um reforço entre 
12 e 15 meses. A vacina tem demonstrado uma diminuição significante na carga 
de doenças pneumocócicas em crianças ≤5 anos de idade. A maioria dos estudos 
de revisão dos índices de infecção pneumocócica após a disseminação do uso da 
PCV-7 aborda bacteremia, meningite e otite média, 13-16 mas pouco se sabe sobre 
o impacto na incidência, apresentação, bacteriologia ou complicações orbitárias 
da sinusite aguda. 

Em 2007, McKinnley et al reportaram uma diminuição drástica na CO e 
na ASPO causadas pelo Streptococcus pneumoniae em pacientes pediátricos no 
Texas Children’s Hospital. Estes investigadores somente isolaram este patógeno 
em 1 de 38 casos de CO/ASPO17. Uma vez que aproximadamente 70% da popu-
lação passível de ser vacinada recebeu as 3 doses da PCV-7 18 e a imunidade de 
rebanho foi evidente nos adultos e crianças não vacinadas ou vacinadas de manei-
ra incompleta, no ano de 200319,20, parece que muitos dos pacientes, na população 
estudada no Texas, ou haviam sido vacinados ou foram protegidos  pela imunida-
de de rebanho contra os sorotipos do pneumococo contidos na PCV-7, na época 
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do estudo. Este fato sugere que a PCV-7 tem impacto significativo para reduzir o 
Streptococcus pneumoniae nas infecções invasivas e nas sinusites agudas compli-
cadas com infecções orbitárias. 

McKinnley et al 17 também relataram que os pacientes pediátricos com CO 
e ASPO tinham infecções estafilocócicas. O Staphylococcus aureus resistente 
à meticilina (methicillin-resistant Staphylococcus aureus - MRSA) foi isolado 
em 72,3% dos pacientes do Texas. Em outro estudo mais recente de Boston, o 
Staphylococcus aureus foi o patógeno mais comumente identificado tanto em 
adultos, quanto em crianças, com infecções sinogênicas da órbita e com ASPO. 
Aproximadamente, um quarto dos patógenos isolados neste estudo eram MRSA21. 
As diferenças nos índices de MRSA isolados nos 2 estudos, parece refletir as 
diferenças na distribuição regional destes microorganismos21. Quando analisamos 
conjuntamente estes estudos, os dados sugerem que o Staphylococcus aureus 
substituiu o Streptococcus pneumoniae como patógeno na CO e na ASPO, tanto 
em adultos quanto em crianças. O aumento da virulência do Staphylococcus 
aureus pode estar contribuindo para a mudança dos patógenos relacionados com 
a sinusite aguda, além das contribuições dadas pela vacina PCV-7.

A aquisição de algumas mutações genéticas permitiu ao Staphylococcus 
aureus invadir agressivamente o hospedeiro e se disseminar de maneira eficiente, 
diminuindo as respostas imunológicas contra ele. A resistência aos antimicrobianos 
é uma mutação. A resistência do estafilococo à penicilina é mediada pela 
penicilinase, uma enzima que cliva o anel β-lactâmico da molécula da penicilina, 
tornando o antibiótico ineficaz. Foram desenvolvidos antibióticos β-lactâmicos, 
resistente à penicilinase, tais como a meticilina e a oxacilina, passíveis de resistir 
à degradação da penicilinase estafilocócica. Dentro de um curto período de tempo, 
com o uso destes antibióticos por último mencionados, o estafilococo desenvolveu 
resistência à meticilina. Por definição, o MRSA tem uma concentração inibitória 
mínima (CIM) para a oxacilina >4 µg/mL. A resistência à meticilina é mediada via 
mec operon que é parte do cassete do cromossomo do estafilococo (SCCmec). A 
resistência é atualmente conferida pelo gene mecA. Este gene codifica para uma 
proteína ligadora da penicilina (PBP2a ou PBP2) alterada, com afinidade baixa 
para ligar-se aos β-lactâmicos. Este mecanismo permite a resistência a todos os 
antibióticos β-lactâmicos, limitando seu uso clínico nas infecções pelo MRSA. 

O aumento da virulência do Staphylococcus aureus também tem sido 
associado com cepas MRSA que albergam uma codificação bacteriofágica 
para a citocina Panton-Valentina leucocidina (PVL). Os genes codificados 
para PVL lukS-PV e lukF-PV, nos quais residem os genomas encontrados em 
muitos microorganismos bacteriofágicos, tornam-se integrados ao cromossomo 
bacteriano do Staphylococcus aureus e codificam a citocina PVL. Esta citocina 
induz à formação de poros nas membranas celulares dos neutrófilos, monócitos e 
macrófagos, permitindo a perda de seus conteúdos. A PVL é encontrada em muitas 
infecções pelo MRSA associadas com aquisição na comunidade (CA-MRSA) e 
acredita-se que desempenhe um papel significativo na morbidade aumentada, 
muitas vezes encontradas nas pneumonias e infecções de tecidos moles. Embora 
o papel da PVL como determinante de virulência tenha sido comprovado quando 
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removeram a PVL em duas epidemias grandes com cepas de CA-MRSA, não 
ocorreu uma perda do grau de capacidade de infecção ou destruição dos neutrófilos 
em um modelo animal com camondongos 22,23. Entretanto, outros estudos com 
base em modelos demonstraram sim, sua virulência 24,25. Portanto, existe uma 
associação epidemiológica clara entre os genes PVL e cepas CA-MRSA, 26,27 
embora esta associação não esteja claramente delineada para CO e para ASPO 
causadas por MRSA relacionadas com a sinusite aguda. 

As infecções otorrinolaringológicas por CA-MRSA têm aumentado 
rapidamente nos últimos anos. Foram documentados índices aumentados do MRSA 
em abscessos da cabeça e pescoço, otite média crônica supurada. Na análise de 
dados microbiológicos de aproximadamente 21.000 infecções estafilocócicas de 
cabeça e pescoço que foram identificadas em um período de 5 anos, o MRSA foi 
isolado em 21,6% destas infecções e quase 60% das infecções por MRSA foram 
provavelmente atribuídas ao CA-MRSA 28. A proporção mais alta de MRSA foi 
encontrada em crianças com problemas otológicos seguido por doença sinonasal. 
Entretanto, os dados ainda são são incompletos sobre CA-MRSA, presença de 
PVL, resistência a múltiplos antimicrobianos, e/ou outras adaptações genéticas 
que aumentam a virulência do MRSA.

De maneira nítida, os patógenos associados com infecções orbitárias, 
oriundas da sinusite aguda mudaram de maneira significativa, nos últimos 30 
anos. As cepas isoladas de MRSA e CA-MRSA tornaram-se predominantes 
nestas infecções por último mencionadas, como também em outras infecções 
otorrinolaringológicas, enquanto que a presença do pneumococo diminuiu. A 
introdução da PCV-7 e o uso mais judicioso dos antimicrobianos resultaram 
em uma interrupção da transmissão da resistência antimicrobiana de cepas do 
pneumococo, bloqueando a aquisição de sorotipos de pneumococo da vacina 
que são resistentes aos antimicrobianos. Além disto, a PCV-7 também pode 
reduzir a resistência antimicrobiana indiretamente, através do seu impacto no uso 
dos antibióticos7. Entretanto, agora existem evidências que a bacteriologia está 
mudando novamente. 

As infecções pneumocócicas com sorotipos outros que não estão na PCV-7 
29,30 também têm sido relatadas, mais recententemente. Não é para se surpreender, 
com a habilidade que os pneumococos tem para se transformarem geneticamente, 
fato este que tem sido bem documentado 13,15. In vivo, a transformação capsular 
é um mecanismo importante para a disseminação da resistência antimicrobiana 
para novos sorotipos do Streptococcus pneumoniae diferentes dos sorotipos 
comumente associados com infecções mais agressivas 7,13,29. A expansão da 
colonização e das doenças oriundas de sorotipos não-vacinais 13,15 e o aumento 
da resistência antibiótica também dos sorotipos não-vacinais, têm sido bem 
documentadas30.

O impacto clínico destas alterações ainda não está claro. Dado ao aumento 
da incidência e, potencialmente, de novos sorotipos invasivos do Streptococcus 
pneumoniae, parece prudente abordar os pacientes com CO e ASPO de modo 
agressivo, incluindo antibiótico parenteral de largo espectro até que o resultado 
da cultura esteja disponível. 
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