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Resumo 

 

 A Osteomielite caracteriza-se como uma inflamação aguda ou crônica, com destruição óssea, 

relacionada a microrganismo infectante, existindo possibilidade de disseminação para outras 

regiões do corpo. A progressão da doença periodontal pode acarretar consequentemente em 

osteomielite e perda tecidual e dentária. A invasão bacteriana no osso esponjoso causa 

inflamação e edema nos espaços medulares, resultando em compressão dos vasos sanguíneos e 

posterior comprometimento do seu suprimento. O objetivo deste trabalho é apresentar um relato 

de caso de osteomielite supurativa séptica em maxila por doença periodontal em um cão 
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Abstract 

 

Osteomyelitis is characterized as an acute or chronic infection, with bone destruction, caused 

by an infecting microorganism, with the possibility of spreading to other regions of the body. 

Progress in periodontal disease may result in osteomyelitis and tissue and dental loss. Non-

spongy invasive bacterium in bones causes inflammation and edema in the medullary spaces, 

resulting in compression of blood vessels and subsequent impairment of their supply. The aim 

of this paper is to present a case of septic suppurative osteomyelitis in the jaw due to periodontal 

disease in a dog. 
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1. Introdução 

  

A Osteomielite caracteriza-se como uma inflamação aguda ou crônica das cavidades 

ósseas (1) que acomete o esqueleto facial, provocando debilitações, que independe de idade ou 

sexo (2). A Osteomielite Maxilar é a afecção mais frequente dentre os ossos do crânio com 

possibilidade de disseminar para outras regiões do corpo (3), podendo estar correlacionada 

principalmente a propagação localizada de microorganismos presentes em processos 

infecciosos, como nas infecções odontogênicas e/ou endodônticas (4). A progressão da 

inflamação periodontal pode levar à recessão gengival, consequentemente osteomielite e perda 

dentária (5).  

  Os sinais clínicos incluem dor, inchaço, secreção purulenta, aumento de linfonodos 

regionais e episódios de febre (7). 

Com relação ao tratamento, depende da remoção de sequestros ósseos, desbridamento 

da lesão, descorticação óssea e antibioticoterapia (3).  

O objetivo deste trabalho foi relatar sobre a afecção em cães, através dos exames 

clínicos, radiológicos, histopatológicos e revisão bibliográfica enfatizando o seu tratamento. 

  

2. Relato de Caso 



  

Foi encaminhado para o Centro Odontológico Veterinário Sorriso Animal um cão, 

macho, da raça pug, de 4 anos de idade, com queixa principal de aumento de volume 

infraorbitário direita e halitose. 

Ao exame físico se constatou aumento de volume em região infraorbitária direita com 

sinal de godet positivo, sensibilidade dolorosa em cavidade oral, doença periodontal avançada, 

retração gengival acentuada e linfoadenomegalia submandibular. Foram solicitados 

hemograma completo, função renal e hepática, além de radiografia de crânio em três projeções. 

 No exame hematológico foi constatado leucocitose por neutrofilia com desvio a 

esquerda. Em exame radiográfico notou-se linha de fratura em região rostral de arco zigomático 

direito, e evidente aumento de volume de partes moles, adjacente ao foco da fratura (figura 01). 

 

 
Figura 01- A- Radiografia de crânio, projeção laterolateral direita. B- Radiografia de crânio, projeção dorsoventral, 

é possível evidenciar através da seta vermelha, presença de fratura simples, completa, fechada, transversa, com preservação do 

eixo anatômico. 

 

Após estabelecimento do plano anestésico, o animal foi submetido ao procedimento 

cirúrgico para tratamento periodontal e exploração cirúrgica da região acometida. Foi 

observado extensa área de necrose e destruição óssea em região de dentes de 205 a 208. Diante 

do quadro optou-se por realizar maxilectomia parcial da região acometida, ressecção e 

debridamento dos tecidos necrosados (figura 02). Foi colhido material para estudo 

histopatológico que revelou: “secções de tecido ósseo exibindo áreas de infiltrado inflamatório 

misto, com predomínio de neutrófilos degenerados, macrófagos e presença de extensos grupos 

bacterianos cocoides entre as trabéculas ósseas. Diagnóstico: quadro histológico de osteomielite 

supurativa séptica”. 



 

Figura 02 – A- Área de necrose e comprometimento ósseo em região de dentes de 205 a 208. B- Ressecção e debridamento 

dos tecidos necrosados. 

Optou-se pela técnica de flap de avanço mucogengival com sutura simples interrompida 

com fio absorvível (VICRYL 4-0) (figura 03). Foi instituído o tratamento medicamentoso com 

Amoxilina + clavulanato (22mg/kg), Ranitidina por 15 dias, dieta pastosa e medicamentos para 

alívio da dor (cloridrato de tramadol e dipirona) por 5 dias. Após 15 dias o tecido já se 

apresentava cicatrizado. 

 

Figura 03- Flap de avanço proveniente da mucosa gengival, suturado com fio VICRYL 4-0, padrão simples 

interrompido.  

 

3. Discussão 

 

A Osteomielite Maxilar é a inflamação da maxila, com possibilidade dos 

microorganismos ali presente, cometerem tropismo para outros órgãos do corpo (3).  

Sua causa é diversa, porém a mais comum é a disseminação localizada de bactérias 

presentes em processos infecciosos como por exemplo nas doenças periodontais (4). É comum 

a indicação de antibioticoterapia para essa doença, porém a melhor conduta é adotar além da 

antibioticoterapia, o tratamento cirúrgico com exodontia e debridamento do tecido local que 

sofreu necrose.  

A doença periodontal é a moléstia mais comum da cavidade oral de cães e gatos, o qual 

se inicia por acúmulo de bactérias na superfície dos dentes e pode progredir para afecções mais 



graves, como no caso relatado. A prevenção ainda é a melhor forma de evitar a instalação da 

doença periodontal. 

No caso relatado, a exodontia, debridamento e técnica de flap de avanço foram bem-

sucedidos, visto que possibilitou um tecido livre necrose, sem deiscência, sem infecções ou 

qualquer complicação e rápida cicatrização. 

 

  

4. Conclusão 

 

A Osteomielite supurativa séptica é uma inflamação da cavidade óssea, que pode ser 

causada doença periodontal.  Para o diagnóstico é necessária avaliação dos sinais clínicos e 

principalmente dos exames laboratoriais como biópsia, histopatológico e exame radiográfico. 

O tratamento eficaz alia tanto o procedimento cirúrgico, quanto a antibioticoterapia, 

preservando a saúde e bem-estar animal.  Contudo esse trabalho ressalta a importância do 

tratamento de doenças periodontais, visto que pode levar a doenças mais graves como a 

osteomielite. 
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