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1. Introdução 

 

O abscesso periapical é a infecção ao redor do ápice do dente geralmente secundário a 

uma periodontite e se caracteriza por um inchaço doloroso intenso na área do dente afetado. 

Um abscesso periapical pode ocorrer em um dente macroscopicamente normal. Na doença 

periodontal a fístula ocorre quando uma bolsa periodontal maxilar profunda progride para o 

ápice do dente, lisando o osso entre o ápice do alvéolo e a cavidade nasal ou o seio maxilar. 

Essa enfermidade geralmente é causada por trauma, fratura ou periodontite. A sequência de 

eventos é necrose pulpar, formação de úlcera e abscesso apical agudo. As lesões dentárias 

além de causarem transtornos ao animal como dor, halitose, anorexia, infecções sistêmicas, 

podem ocorrer lesões na face. (Bolson & Pachaly 2004,Rozza 2004).  

 

 
Vista lateral dos dentes permanentes de cão. 

 

A fístula infraorbitária, também conhecida como “fístula do carniceiro”, é uma lesão 

osteolítica periapical comum em cães, que acomete geralmente o dente quarto pré-molar 

superior (4° PMS) (GIOSO, 2003). Este dente, cuja função é auxiliar na trituração de 

alimentos, possui três raízes (trirradicular) inseridas no osso maxilar, próximas à região 

infraorbitária direita e esquerda do animal. O comprometimento geralmente ocorre em uma 

das três raízes; sendo que as outras duas mantêm o dente parcialmente vital (WIGGS; 

LOBPRISE, 1997). 

Doenças periodontais avançadas, fraturas e traumas dentários, neoplasias maxilares, 

lesões periapicais e iatrogênicas são consideradas as maiores causas de fístula infraorbitária 

em cães. Um exemplo de causa iatrogênica é o calor gerado durante o preparo de uma 

cavidade dentária (restauração) ou pelo emprego incorreto do ultrassom odontológico, 

podendo causar lesão térmica à polpa, com consequente fistulação (GIOSO, 2003). 

Nas periodontites severas, a fístula no 4º PMS pode ocorrer a partir do crescimento de 

uma bolsa periodontal maxilar profunda em direção às raízes do dente, causando lise óssea 

entre o ápice do alvéolo e a cavidade nasal ou seio maxilar (GORREL; ROBINSON, 1995; 

GORREL, 2004), podendo levar à formação de abscesso periapical, com consequente 

extravasamento de material purulento ou inflamatório na face do paciente (GIOSO, 2003). 

 

 
Abscesso periapical purulento no 4º PMS esquerdo. 



Nas fraturas de coroa e/ou raiz do quarto pré-molar superior, a fístula e o 

extravasamento externo de secreções ocorrem pela migração de bactérias para o ápice 

(extremidade da raiz) do dente. Esta migração ocorre pela exposição da polpa dental (parte 

interna do dente), formando um abscesso na raiz, que pode romper-se no recesso maxilar 

(GIOSO, 2003). Muitas fraturas dentárias ficam recobertas por cálculo dentário, dificultando 

o diagnóstico definitivo (GIOSO, 2003). A progressão da lesão geralmente é lenta, 

perdurando vários meses ou anos. É provável que traumatismos intensos, mesmo durante a 

mastigação (concussão sem fratura), provoquem lesão nos vasos do ápice dentário, induzindo 

reação inflamatória intensa na região. As bactérias atingem o sítio inflamatório por via 

exógena, ou por via endógena (GIOSO, 2003). 

 

2. Diagnóstico  

 

O diagnóstico de fístula infraorbitária em cães depende, primeiramente, do maior 

número de informações obtidas durante a anamnese. Inspeção oral minuciosa deve ser 

realizada com o paciente sob sedação ou anestesia geral (GIOSO, 2003). Além disso, o exame 

radiográfico intraoral deve ser realizado para confirmar o envolvimento apical de uma das 

raízes do dente carniceiro antes de sua remoção (GIOSO, 2003).  

Para auxiliar no diagnóstico é importante radiografar a zona afetada. Numa situação de 

presença de abscesso apical haverá uma “mancha” mais transparente (radiotransparente, 

traduzindo-se por uma zona mais cinzenta/menos branca) em redor da raiz dentária afetada. 

Como visto, a presença de fístula infraorbitária é geralmente um sinal de lesão 

periapical devida a problema endodôntico, porém sinais como aumento de volume local na 

face, salivação, alterações na coloração e na integridade da coroa dental e dificuldade de 

apreensão de alimentos também são sinais importantes. Quanto ao diagnóstico diferencial, 

deve incluir qualquer doença que cause rinite crônica, como doença fúngica, corpo estranho, 

fístula infraorbitária congênita e neoplasia oral invasiva. 

No caso de lesões endodônticas, transcorrem duas ou mais semanas até que a lesão 

endodôntica se torne visível na área apical de um dente com necrose pulpar, mas como quase 

todos os casos estão em um estágio crônico quando chegam ao veterinário, indicar radiografia 

de dentes suspeitos de afecção endodôntica é uma conduta plenamente válida. A radiografia 

intraoral pode revelar lesões ósseas reabsortivas, com radioluscência da região periapical, que 

podem ou não estar associadas a cistos, granuloma ou abscesso periapical, sendo que cerca de 

85% das lesões reabsortivas periapicais identificadas radiograficamente não fistulam.  

 

 
Imagem radiográfica mostrando um halo radioluscente na região periapical da raiz do 4º PMS de um cão sugerindo lesão 

periapical. 

 

 



3. Tratamento Endodôntico 

 
Apexificação é indicada como terapia endodôntica de dentes imaturos que apresentam 

necrose do tecido pulpar, com o objetivo de tentar promover o fechamento do ápice (menos 

de 9 meses de idade). Neste caso, não se espera que haja formação de dentina secundária, nem 

a formação completa da raiz (HARVEY & EMILY, 1993). Todo o material necrótico é 

removido do canal. Deve-se tomar muito cuidado para não atingir o tecido periapical durante 

a instrumentação. Após a instrumentação, irrigação, desinfecção e secagem, o canal é 

preenchido com hidróxido de cálcio. Este material deve ser substituído a cada 3 a 6 meses, e 

deve-se realizar acompanhamento radiográfico a fim de observar se ocorreu o fechamento do 

ápice (HENNET,2005). Uma vez que o ápice esteja fechado, retira-se o hidróxido de cálcio e 

obtura-se o canal com gutta-percha e cimento endodôntico, da mesma forma que é feito no 

tratamento de canal convencional (WIGGS & LOBPRISE, 1997). 

Capeamento Pulpar é realizado em casos em que houve exposição acidental da polpa 

viva. O procedimento é semelhante à pulpectomia parcial, porém não há remoção de nenhuma 

porção da polpa. No capeamento pulpar indireto, aplica-se o hidróxido de cálcio sobre uma 

porção de dentina bastante delgada (em torno de 2mm) sem, no entanto haver exposição da 

polpa (GORREL & ROBINSON, 1995).  

Cirurgia Endodôntica - Apicectomia e Retroobturação consiste na remoção 

cirúrgica do ápice (apicectomia ou apicoectomia), após a instrumentação e desinfecção do 

canal, seguida da obturação por via retrógrada (retro-obturação). Este procedimento é 

realizado em casos em que não é possível realizar a pulpectomia total de forma convencional, 

ou em casos em que houve falha do tratamento de canal convencional por deficiência na 

técnica endodôntica. A existência de um granuloma periapical pode ser um indicativo para a 

realização de apicectomia, já que mesmo com o correto tratamento de canal convencional não 

se conseguiu resolver tal afecção (WIGGS & LOBPRISE, 1997). 

Na cirurgia endodôntica, realiza-se o acesso intraoral do ápice mediante um retalho 

mucogengival, ou em casos de dentes caninos mandibulares, acesso extra-oral. O ápice é 

exposto mediante a remoção do osso que recobre tal estrutura. O tecido inflamatório é 

curetado e desinfectado.  

A Pulpectomia Parcial é indicada para dentes que apresentam fratura recente da 

porção coronal, onde a polpa está ainda viva, tanto em dentes imaturos ou com ápice fechado. 

O procedimento deve ser realizado o mais breve possível após o trauma, se possível nas 

primeiras 24 horas. Todavia, ainda não existe uma regra para o tempo máximo em que se 

pode realizar tal terapia. A opção da pulpectomia parcial ao invés da pulpectomia total é 

tomada no início da terapia: se a polpa sangra frente à sondagem e o aspecto do sangramento 

é normal, a polpa está viva e é viável realizar a pulpectomia parcial. Se não há hemorragia, ou 

é mínima, ainda assim pode-se proceder com a pulpectomia parcial. Porém se existe 

hemorragia profusa, pode ser indicativo de inflamação da polpa, e neste caso é preferível 

proceder com a pulpectomia total (HARVEY & EMILY,1993).  

Quanto ao procedimento, vale ressaltar que deve ser realizado com materiais 

assépticos e técnica atraumática. É indicado também o uso de antibiótico e anti-sepsia da 

cavidade oral antes da intervenção. Durante o procedimento, apenas a porção coronal da polpa 

é removida e é aplicada uma camada de hidróxido de cálcio (em pó). A hemorragia resultante 

deve ser contida de forma delicada, sem que haja lesão da polpa, e normalmente se empregam 

pontas de papel absorvente. Acima do hidróxido de cálcio (em pó), emprega-se outro material 

intermediário, antes da restauração. Pode-se utilizar, então, hidróxido de cálcio em pasta ou 

outro cimento de consistência mais firme. Feito isto, procede-se com a restauração (GORREL 

& ROBINSON, 1995) 



A desvantagem desta terapia é que pode ocorrer necrose da polpa, seja pela pulpite 

induzida durante o procedimento cirúrgico ou pelo mau emprego do material, de forma não 

asséptica, resultando em afecção periapical. Ainda não existe um levantamento do sucesso da 

pulpectomia parcial. É importante o acompanhamento radiográfico durante alguns meses, a 

fim de verificar se houve formação da ponte de dentina e, em dentes imaturos, se houve 

também o fechamento do ápice e completa formação da raiz (WIGGS & LOBPRISE, 1997).  

Pulpectomia Total e Necropulpectomia (Tratamento de Canal Convencional) é 

indicada em casos de infecção da polpa, onde ainda não houve necrose tecidual. Quando a 

polpa está morta, a remoção do tecido necrótico do canal pode ser denominada como 

Necropulpectomia ou Tratamento de Canal Convencional, sendo este procedimento o mais 

largamente empregado em endodontia veterinária (GIOSO, 2003). 

O tratamento de canal inicia-se com radiografia intra-oral para diagnóstico e a anti-

sepsia da cavidade oral. A pulpectomia total e necropulpectomia consistem de quatro passos: 

1- cirurgia de acesso ao canal pulpar; 2- desinfecção do canal (preparo químico-cirúrgico e 

secagem); 3- obturação do canal; e 4- restauração do local de acesso ao canal. Todos os 

passos têm igual importância e requerem conhecimento da técnica endodôntica e atenção aos 

detalhes.  

 

4. Considerações 

 
 O conhecimento de métodos alternativos no tratamento endodôntico de abscesso 

periapical e fístula infraorbitária é de suma importância ao médico veterinário permitindo o 

exato diagnóstico, pois dessa maneira pode-se obter uma terapêutica adequada, ocorrendo 

maior longevidade ao animal. 
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