Folha de Informação aos Pacientes do Danbury Hospital

O que é Celulite?
cirúrgicas, picadas ou mordidas de insetos,
queimaduras ou úlceras da pele;

O que é celulite?
A celulite [“cellulitis”, não confundir com “cellulite”,
que é um lipoedema e problema estético] é uma
inflamação não contagiosa da pele e do tecido
subcutâneo, resultante de uma infecção
bacteriana. Embora seja mais comum a celulite
ocorrer na face e nas pernas, abaixo do joelho,
qualquer região do corpo pode ser afetada.

Como posso saber se tenho celulite?
A celulite é muito pequena logo quando começa,
podendo crescer rapidamente no primeiro dia.
Alguns de seus sinais e sintomas são:
•

Dor, sensibilidade, inchaço,
enrubescimento da pele;

calor

e

•

Febre (podendo ser acompanhada
calafrios e transpiração);

de

•

Sensação de mal-estar geral ou cansaço;

•

Inchaço dos gânglios linfáticos mais próximos
da infecção.

O que causa a celulite e quem está
sob risco?

•

Uso de drogas injetáveis.

Como é tratada a celulite?
A celulite é tratada com antibióticos, os quais são
receitados para combater a infecção. É importante
tomar todos os antibióticos até o fim, conforme
receitados, mesmo que os sintomas desapareçam
rapidamente. Se não for tratada, a celulite pode
representar um risco de vida. Talvez
medicamentos para controlar a dor sejam
receitados. A gravidade da celulite é que vai
determinar se a pessoa deve ser internada ou
tratada como paciente de ambulatório. As
seguintes recomendações poderão ser feitas para
tratar a celulite:
•

Ficar com as pernas elevadas para diminuir o
inchaço;

•

Manter a pele limpa e seca;

•

Trocas de curativo, caso
recomendadas pelo médico.

indicadas

e

Como posso prevenir-me da celulite?

Muitas bactérias existem normalmente sobre a
pele. Quando intacta, a pele impede que as
bactérias entrem e se desenvolvam no organismo.
Pode surgir a celulite quando ocorre uma ruptura
ou abertura da pele, fazendo com que ela perca
essa barreira protetora e fique infeccionada. Essa
infecção pode causar uma reação ou inflamação
do tecido. Os seguintes fatores podem colocar a
pessoa sob risco de celulite:

9 Use acessórios para proteção da pele ao
dedicar-se a esportes, atividades ou trabalho
que possam causar alguma lesão.

•

9 Esteja alerta para quaisquer ferimentos da pele
que não cicatrizam.

•
•

Supressão do sistema imunológico por causa
de doença ou consumo de certos
medicamentos, tais como remédios com
cortisona;
Doenças crônicas, tais como diabetes ou
doença vascular periférica;
Qualquer lesão que cause ruptura ou
ferimento da pele, inclusive incisões

9 Mantenha a pele limpa, suave e seca. Use
sabão neutro e loções hidratantes.
9 Pessoas com diabetes ou doença vascular
periférica devem fazer auto-exame das pernas
e dos pés diariamente.

9 Relate todos os sintomas de celulite ao
médico.
Fonte: National Library of Medicine. (2001). Cellulitis. Acessado
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