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Infecção óssea após osteotomia para tratamento da ruptura 

de ligamento cruzado em cães 

Osteomyelitis after Cranial Cruciate Ligament Rupture Osteotomies in Dogs

Ísis dos Santos Dal-Bó1, Cássio Ricardo Auada Ferrigno2, Márcio Poletto Ferreira1, 

Daniela Fabiana Izquierdo Caquías1, Alexandre Navarro Alves de Souza1, Maria Fernanda Cerniawsky 

Innocencio Rizzo1, Renato Albuquerque Oliveira Cavalcanti1 & Jaqueline França dos Santos1

ABSTRACT 

Background: Nowadays, many different techniques have been used to treat cranial cruciate ligament rupture (CrCL) in 
dogs, being the most common ones the tibial tuberosity advancement (TTA) and the tibial plateau leveling osteotomy 
(TPLO). These procedures promote dynamic stabilization. In other words, they try to stabilize the knee while supporting 
the limb, decreasing the cranial tibial impulse, which anticipates the function’s return. Among the complications observed 
in these kind of osteotomy, stand out the osteomyelitis, with 7,3% requency in TPLO and 6,6% in TTA. In these cases, it 
is necessary to remove all the implants. Most bone infections are from bacterial source, mostly caused by Staphylococcus 
genus. The aim of this study was to describe 14 cases of osteomyelitis in dogs after CrCL rupture corrective osteotomy. 
Materials, Methods & Results: This retrospective study evaluated 89 dogs (104 knees) that had undergone any of the 
CCLR corrective osteotomy during the period of January 2006 to November 2012. These patients were divided in TTA 
(n = 56), TPLO (n = 36) or CWO (closing wedge osteotomy) (n = 12). Among the 104 knees, 14 developed osteomyelitis 
as postoperative complication, requiring the removal of the implants. The clinical signs observed in these patients were 
claudication (different degrees), pain in the area of the implants, swelling and local temperature increase. When the oste-
otomy line was consolidated and the radiological signs of osteomyelitis were identifi ed, the implants were removed and 
sent to bacterial culture and antimicrobial sensibility test before an antimicrobial therapy was instituted. However, if bone 
consolidation was not complete, an empirical therapy based on amoxicillin associated with clavulanic acid was performed, 
with treatment length according to the case. Fourteen animals where evaluated (6 males and 8 females). The average age 
and weight where 3,7yr and 46,59 kg. The technique chosen was TTA in 7 patients, TPLO in 6 dogs and CWO in just 
one animal. The mean period for implants removal was 240,5 days. The osteomyelitis rate was 13,46% against all the 
osteotomies (12,5% of the TTA, 16,6% of TPLO and 8,3% of CWO). Nineteen bacterial cultures were performed (3 bones 
biopsy and 16 implants - 14 plates and 2 cages), isolating coagulase-positive Staphylococci  (n = 8), coagulase-negative 
Staphylococci (n = 4), Staphylococcus intermedius (n = 2 ), Streptococcus sp. (n = 1), Pseudomonas spp. (n = 2), Hafnia 
alvei (n = 1) and 3 samples with no bacterial growth. 
Discussion: There were performed 19 bacterial cultures; among these, the most frequent microorganisms isolated were the 
Staphylococcus genus. These bacteria occur as commensals in dogs’ skin and mucosa, but sometimes can act as opportunist 
pathogens, causing pyogenic infection, once small traumas and immunodepression can predispose to infection develop-
ment. The coagulase enzyme production is an important indicator of pathogenicity. The coagulase-positive Staphylococcus, 
resistant to innumerous antimicrobials drugs, are responsible for most infections. The high rates of osteomyelitis found 
in CrCL rupture osteotomies emphasize the importance of rational use of antimicrobials drugs, as well as the importance 
of performing bacterial culture and antimicrobial sensitivity from implants or bone fragments, in order to guarantee ap-
propriate antimicrobial therapy in case of bone infections. 

Keywords: osteomyelitis, tibial tuberosity advancement, tibial plateau leveling osteotomy, stifl e, TTA, TPLO.
Descritores: osteomielite, avanço da tuberosidade tibial, osteotomia de nivelamento do platô tibial joelho, TTA, TPLO.
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INTRODUÇÃO

Diversas técnicas de osteotomia têm sido 
empregadas para tratamento da ruptura de ligamento 
cruzado cranial (RLCCr) em cães, sendo as mais utili-
zadas, atualmente, TTA (tibial tuberosity advancement 
- avanço da tuberosidade tibial) e TPLO (tibial plateau 
leveling osteotomy - osteotomia de nivelamento do 
platô tibial). Estes procedimentos promovem estabili-
zação dinâmica, ou seja, estabilizam o joelho durante o 
apoio do membro diminuindo o impulso tibial cranial 
e permitindo retorno precoce à função [5].

A taxa de sucesso nas osteotomias para trata-
mento da RLCCr varia de 85 a 90%, contudo, com-
plicações pós-operatórias da TPLO são observadas 
em 14,8 a 37% dos casos e incluem infecção da ferida 
cirúrgica, osteomielite, falhas do implante e seroma 
[3]. Na TTA, a frequência de complicações varia entre 
17 e 59% [10]. Dentre as complicações observadas 
neste tipo de osteotomia, destaca-se a osteomielite 
com frequência de 7,3% em TPLO e 6,6% em TTA, 
sendo necessária, nestes casos, a remoção da placa e 
parafusos [7, 12].

A maioria das infecções ósseas tem origem 
bacteriana e é causada por microorganismos do gênero 
Staphylococcus. O diagnóstico presuntivo é realizado 
com base no histórico, exame físico e radiológico e o 
defi nitivo através do isolamento bacteriano. O trata-
mento envolve administração de antimicrobianos, bem 
como remoção dos implantes soltos, desbridamento 
dos tecidos desvitalizados, lavagem ou higienização 
local e fi xação dos segmentos ósseos, quando na pre-
sença de instabilidade [9].

Este trabalho tem por objetivo descrever 14 
casos de osteomielite em cães após osteotomias cor-
retivas para tratamento da RLCCr.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo retrospectivo avaliou os registros 
de 89 cães (104 joelhos) atendidos no Laboratório 
de Ortopedia e Traumatologia Comparada do De-
partamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 
(LOTC - FMVZ/USP) que haviam sido submetidos às 
osteotomias corretivas de TTA (n = 56), TPLO (n = 
36) ou CWO (closing wedge osteotomy - osteotomia 
em cunha fechada) (n = 12) para tratamento de RLCCr 
durante o período de janeiro de 2006 a novembro de 
2012. Destes, 15 pacientes apresentaram RLCCr bila-

teral, no entanto, os procedimentos para estabilização 
articular não foram realizados simultaneamente. Dos 
104 joelhos, 14 desenvolveram osteomielite como 
complicação pós-operatória, necessitando remoção 
dos implantes.

Todos os pacientes receberam cefalotina1 (30 
mg.kg-1), por via intravenosa, como quimioprofi laxia 
antimicrobiana. O tempo cirúrgico médio foi de 60 mi-
nutos e o protocolo pós-operatório (PO) compreendia 
administração de cloridrato de tramadol2 (2 mg.kg-1, 
TID, por 7 dias), dipirona3 (25 mg.kg-1, TID, por 7 
dias), carprofeno4 (2,2 mg.kg-1, BID, por 10 dias), 
cefalexina5 (30mg.kg-1, BID, por 10 dias) e bandagem 
de Robert-Jones por 3 dias. Os grampos cirúrgicos 
utilizados na sutura de pele foram removidos em 10 
dias. Foi realizado exame radiográfi co no PO imediato 
e a cada 30 dias para avaliação da consolidação óssea e 
posicionamento dos implantes. Além disso, foram re-
comendados repouso e utilização de colar elizabetano.

Os sinais clínicos observados nos pacientes 
suspeitos de osteomielite foram claudicação (em va-
riados graus), dor à palpação da região dos implantes 
e aumento de volume e temperatura locais.

Após consolidação da linha de osteotomia e 
identifi cação de sinais radiológicos de osteomielite, os 
implantes foram removidos e encaminhados para cul-
tura bacteriana e teste de sensibilidade antimicrobiana 
para que fosse instituída terapia antimicrobiana. Porém, 
se ainda não houvesse completa consolidação óssea, 
era realizada terapia empírica à base de amoxicilina 
associada ao ácido clavulânico6 (20 mg.kg-1, BID), 
com duração do tratamento variando de acordo com o 
caso, até que os implantes pudessem ser removidos ou 
que houvesse melhora nos sinais clínicos e ausência 
de sinais radiológicos de osteomielite.

RESULTADOS

Foram avaliados 14 animais (14 joelhos), sendo 
6 machos e 8 fêmeas. As idades e pesos variaram de 2 a 8 
anos (média de 3,7 anos) e 14,3 a 78 kg de massa corporal 
(média 46,59 kg), respectivamente. As raças dos pacientes 
foram Labrador (n = 2), Boxer (n = 2), Cane Corso (n 
= 2), Rottweiler (n = 2), Fila Brasileiro (n = 2), Pit Bull 
(n = 2), Border Collie (n = 1) e sem raça defi nida (n = 
1). Com relação à técnica escolhida para estabilização 
articular, 7 pacientes foram submetidos à TTA, 6 à TPLO 
e 1 à CWO. O tempo para retirada dos implantes variou 
entre 48 e 840 dias (média de 240,5 dias).
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A taxa de osteomielite foi 13,46%, tendo em 
vista todas as osteotomias e 12,5% para TTA, a de TPLO 
foi 16,6% e a de CWO foi 8,3%. A análise estatística, 
utilizando o teste de Fisher, demonstrou que não houve 
diferenças signifi cativas entre as taxas de osteomielite 
nas TTAs e TPLOs (P=1). Os dados referentes à CWO 
não foram incluídos na análise devido à limitação do 
poder amostral do seu n. A análise dos dados foi reali-
zada por meio do programa GraphPad Instat.

As bactérias isoladas dos implantes foram 
Staphylococcus spp. coagulase positiva (n = 7), 
Staphylococcus spp. coagulase negativa (n = 3), 
Staphylococcus intermedius (n = 2), Pseudomonas spp. 
(n = 2) e Hafnia alvei (n = 1). Não houve crescimento 
bacteriano a partir dos implantes em 3 pacientes apesar 
dos sinais clínicos e radiológicos de osteomielite. Em 
três pacientes foi realizada biópsia óssea e cultura de 
fragmento ósseo antes da retirada da placa de TTA, 
devido à consolidação incompleta da osteotomia, a 
qual revelou crescimento de Staphylococcus sp. coa-
gulase positiva (n = 1), associação de Streptococcus 
sp. e Staphylococcus sp. coagulase negativa (n = 1) e 
Pseudomonas sp. (n = 1). Em dois cães, a placa de TTA 
e o espaçador foram removidos em datas diferentes. As 
placas foram retiradas antes e os espaçadores foram 
mantidos por, aproximadamente, 5 e 16 meses, devido 
consolidação radiográfi ca incompleta da osteotomia e 
à fragilidade óssea local. O resultado da cultura des-
ses dispositivos (espaçadores) foi Staphylococcus sp. 
coagulase positiva em um dos pacientes e ausência de 
crescimento bacteriano no outro. Os dados acima estão 
listados na Tabela 1.

Portanto, foram realizadas 19 culturas bacte-
rianas (3 de biópsias ósseas e 16 dos implantes - 14 
placas e 2 espaçadores), tendo como microrganismos 
isolados Staphylococcus spp. coagulase positiva (n = 
8), Staphylococcus spp. coagulase negativa (n = 4), 
Staphylococcus intermedius (n = 2), Streptococcus 
sp. (n = 1), Pseudomonas spp. (n = 2), Hafnia alvei 
(n = 1) e em 3 amostras não houve crescimento 
bacteriano.

Foram realizados 16 testes de sensibilidade 
antimicrobiana, os quais revelaram que as amostras 
de Staphylococcus spp. coagulase positiva foram mais 
sensíveis ao cloranfenicol (n = 5), à amicacina (n = 
4), à polimixina B (n = 3) e doxiciclina e associação 
de amoxicilina ao ácido clavulânico (ambos com n = 
2). As amostras positivas para Staphylococcus spp. 

coagulase negativa foram mais sensíveis à doxiciclina 
(n = 4), ao cloranfenicol (n = 3) e sulfa-trimetoprim 
(n = 3), seguidos da ciprofl oxacina, clindamicina, 
enrofl oxacina, gentamicina, norfl oxacina e amicacina 
(todos com n = 2). Já os isolados de Staphylococcus 
intermedius se mostraram mais sensíveis à amicacina 
(n = 2), e também suscetíveis à ação do cloranfenicol, 
gentamicina, neomicina e vancomicina (todos com n 
= 1). Os isolados do gênero Pseudomonas spp. foram 
mais sensíveis à ciprofl oxacina, enrofl oxacina, genta-
micina e norfl oxacina (n = 2). A única cultura positiva 
para Hafnia alvei foi suscetível aos antimicrobianos 
cloranfenicol, doxiciclina, enrofl oxacina, gentamicina, 
norfl oxacina e sulfa-trimetoprim. Os antimicrobianos 
para os quais as amostras foram resistentes se encon-
tram descritos na Tabela 2.

DISCUSSÃO

Os estudos radiológicos foram utilizados para 
avaliar a consolidação óssea bem como auxiliar na 
identifi cação de infecção (osteomielite). Embora seja 
uma ferramenta no diagnóstico deste tipo de lesão, 
sinais radiológicos sutis de infecção são difíceis de 
interpretar, pois a formação precoce de calo subperios-
teal é similar à reação causada pela osteomielite [3].

A utilização da terapia antimicrobiana empírica 
à base de amoxicilina associada ao ácido clavulânico6 
(20 mg.kg-1, BID) nos casos onde não havia completa 
consolidação óssea ou impossibilidade de remoção 
dos implantes foi efi caz, uma vez que houve melhora 
no quadro clínico e diminuição na reação periosteal. 
Esse fármaco foi considerado como o melhor antimi-
crobiano empírico para tratamento da osteomielite após 
TPLO em cães, sendo observados 67% das culturas 
suscetíveis ao mesmo [3].

Foi relatada anteriormente taxa de infecção de 
6,1 a 7,4% ao avaliar TPLO [2,3], sendo estes resul-
tados inferiores aos observados neste trabalho e estas 
taxas foram consideradas elevadas para procedimento 
limpo e com tempo cirúrgico de, aproximadamente, 
uma hora. Como causas da infecção suspeita-se da 
limitada cobertura muscular na região dos implantes, 
dissecção periosteal, necrose térmica durante a utili-
zação da serra ou perfuratriz, duração da anestesia, in-
dução anestésica com propofol, utilização de grampos 
cirúrgicos, administração de antimicrobianos antes da 
cirurgia e infecções bacterianas concomitantes (cutâ-
neas ou urinárias) [1-3].
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Tabela 1. Resenha dos pacientes, tempo entre a osteotomia corretiva para tratamento da ruptura de ligamento cruzado cranial (RLCCr) e a bactéria 
isolada após a retirada dos implantes.

Paciente Raça
Idade 

(anos)
Sexo

Peso 

(kg)

Osteotomia corretiva 

para tratamento de 

ruptura de RLCCr

Tempo entre a 

osteotomia e a retirada 

dos implantes (dias)

Bactéria isolada

1 SRD 2 M 56,4 TPLO 84 Staphylococcus intermedius

2#
Border 

Collie
2 F 14,3 TTA 132

Staphylococcus sp. coagulase 

positiva (placa e espaçador)

3# Labrador 5 M 40,6 TTA 478
Staphylococcus sp. coagulase 

positiva

4 Boxer 6 F 23,0 TPLO 128
Não houve crescimento 

bacteriano

5 Labrador 2 F 31,4 CWO 176
Staphylococcus sp. coagulase 

positiva e Pseudomonas sp.

6*
Cane 

Corso
5 M 66,2 TTA 76

Pseudomonas sp. (biopsia 

óssea) e Staphylococcus 

intermedius (implantes)

7 Rottweiler 6 F 45,0 TTA 473
Não houve crescimento 

bacteriano

8 Rottweiler 2 F 38,0 TPLO 102
Staphylococcus sp. coagulase 

negativa

9*
Cane 

Corso
6 M 46,0 TTA 158

Staphylococcus sp. coagulase 

positiva (implantes) e 

Staphylococcus sp. coagulase 

negativa e Streptococcus sp. 

(biopsia óssea)

10 Boxer 2 F 20,5 TTA 259
Staphylococcus sp. coagulase 

negativa

11
Fila 

Brasileiro
3 M 78 TPLO 360

Staphylococcus sp. coagulase 

negativa e Hafnia alvei

12*
Fila 

Brasileiro
3 F 70,5 TPLO 53

Staphylococcus sp. coagulase 

positiva (biopsia óssea e 

implante)

13 Pit Bull 5 M 37,6 TPLO 48
Não houve crescimento 

bacteriano

14 Pit Bull 4 F 32,7 TTA 840
Staphylococcus sp. coagulase 

positiva
SRD: sem raça defi nida; M: macho; F: fêmea; TTA: tibial tuberosity advancement; TPLO: tibial plateau leveling osteotomy; CWO: closing wedge 
osteotomy. *Nos pacientes 6, 9 e 12 foi realizada biópsia óssea antes da retirada dos implantes devido à consolidação óssea incompleta. # Os pa-
cientes 2 e 3 tiveram suas placas de TTA e espaçadores removidos em datas diferentes. O paciente 3 apresentou cultura negativa para o espaçador.
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Tabela 2. Número de amostras que foram resistentes aos antimicrobianos de acordo com o microorganismo isolado.

Antimicrobiano
Staphylococcus sp. 

coagulase positiva

Staphylococcus sp. 

coagulase negativa

Staphylococcus 

intermedius
Streptococcus sp. Pseudomonas sp. Hafnia alvei

Amicacina -- -- -- 1 -- --

Amoxicilina 4 1 -- 1 -- --

Amoxicilina + 

ácido clavulânico
5 2 -- -- 2 1

Ampicilina 6 3 -- -- 2 1

Azitromicina -- -- 2 -- -- --

Cefalexina 6 3 2 1 2 1

Cefalotina -- -- 2 -- -- --

Cefovecin 1 -- 2 -- -- --

Ceftiofur 5 1 2 -- -- --

Ceftriaxona 3 2 2 -- -- --

Ciprofl oxacina 5 1 2 1 -- --

Clindamicina 2 2 2 -- -- 1

Cloranfenicol 2 -- 1 -- -- --

Doxiciclina 3 -- 2 -- 2 --

Enrofl oxacina 6 2 2 1 -- --

Eritromicina -- -- 2 -- -- --

Gentamicina 2 1 1 -- -- --

Imipenem -- -- 2 -- -- --

Moxifl oxacina -- -- 1 -- -- --

Neomicina -- -- 1 -- -- --

Norfl oxacina 6 2 2 1 -- --

Oxacilina -- 1 2 -- -- --

Penicilina 4 1 -- 1 -- --

Polimixina B -- -- -- -- -- --

Sulfa-trimetoprim 6 1 2 -- 1 --

Vancomicina -- -- -- -- -- --

Entre as causas para altas taxas de infecção-
-inflamação após osteotomia está o porte grande 
ou gigante da maioria dos pacientes, pois este pode 
estar associado ao aumento do estresse mecânico ao 
implante e na ferida cirúrgica e, além disso, há dife-
renças comportamentais (temperamento) entre cães 
de portes pequeno e grande, o que pode infl uenciar no 
pós-operatório [2]. Os resultados deste estudo (média 
de peso de 46,5 kg) corroboram com os observados em 
outro trabalho que avaliou RLCCr em 902 pacientes 
(média de peso de 42,2 kg) [2] e, além disso, a média 
de idade dos pacientes foi de 3,7 anos de raças como 
Labrador, Boxer e Pit Bull, as quais são consideradas de 
temperamento ativo/agitado. Esses fatores difi cultam 
a manutenção de bandagem e realização do repouso 
pós-operatórios, podendo assim, sobrecarregar os 

implantes e retardar a cicatrização da ferida cirúrgica 
[7]. Estas características inerentes aos pacientes desse 
estudo podem justifi car as elevadas taxas de infecção 
observadas.

A utilização de grampos cirúrgicos não foi 
associada à presença de osteomielite, uma vez que não 
se observou sinal de infecção/infl amação das feridas 
cirúrgicas até sua remoção. Este tipo de sutura de pele 
apresenta vantagens como indução de menor resposta 
infl amatória, diminuição do tempo de cicatrização e 
da migração bacteriana da superfície da pele através 
da incisão. Contudo, alguns autores relataram severa 
resposta infl amatória e alta incidência de bactérias 
observadas através de histologia, em incisões cutâneas 
fechadas com grampos cirúrgicos em comparação a 
modalidades de sutura convencionais em suínos [2,11].



6

                                                                                                           I.S. Dal-Bó, C.R.A. Ferrigno, M.P. Ferreira, et al. 2013. Infecção óssea após osteotomia para tratamento da ruptura 
de ligamento cruzado em cães.                                                                                                                  Acta Scientiae Veterinariae. 41: 1148.

Foram realizadas 19 culturas bacterianas, tendo 
como microrganismos isolados com maior frequência 
do gênero Staphylococcus. Estas bactérias ocorrem 
como comensais da pele e membranas mucosas e 
algumas podem atuar como patógenos oportunistas 
causando infecções piogênicas, uma vez que pequenos 
traumas ou imunodepressão predispõem ao desenvolvi-
mento de infecções. A produção da enzima coagulase 
é um importante indicador de patogenicidade, sendo 
os Staphylococcus coagulase positivos responsáveis 
pela maioria das infecções e resistentes a inúmeros 
antimicrobianos [8].

Durante avaliação de 1000 cães (1146 joelhos 
submetidos à TPLO), os implantes foram removidos 
em 20 pacientes, para tratamento de osteomielite e em 
6 cães por suspeita de infecção óssea [1]. No mesmo 
trabalho, foi isolado, assim como nesse estudo, o 
gênero Staphylococcus em mais de 50% dos implan-
tes. As bactérias Gram-positivas aeróbicas possuem 
capacidade de produzir biofi lme, o qual protege da 
fagocitose e impede a ação dos antimicrobianos, 
perpetuando o processo infeccioso mesmo com a 
terapia antimicrobiana instituída. Isto justifi ca a ne-
cessidade de remoção dos implantes para tratamento 
da osteomielite [1,6].

A alternativa à terapia empírica com amo-
xicilina associada ao ácido clavulânico, nos casos 
em que ainda não havia completa consolidação 
óssea, seria a biópsia óssea seguida de cultura e 
teste de sensibilidade antimicrobiana (CTSA), sen-
do substituídos os implantes metálicos e associada 
antibioticoterapia local (antibiótico impregnado 
em “contas ou pérolas” de polimetilmetacrilato - 
antibiotic-impregnated polymethylmethacrylate 
beads) [4]. Deve ser instituída administração oral 
de antimicrobiano conforme resultado da CTSA 
[4], porém este manejo não foi realizado em nossos 
pacientes por opção dos proprietários.

O comportamento in vitro das amostras 
frente aos testes de sensibilidade antimicrobiana 
não corroborou com os resultados de um estudo 
referente à osteomielite após TPLO [1], onde bac-
térias do gênero Pseudomonas sp. foram sensíveis 
à clindamicina e marbofl oxacina e as do gênero 
Staphylococcus sp. à sulfa-trimetoprim, tetraciclina, 
clindamicina e gentamicina. Em comparação com 
outro estudo, com a mesma técnica [3], também 

não houve correlação, uma vez que os isolados Sta-
phylococcus sp. coagulase positivos foram sensíveis 
à gentamicina, associação de amoxicilina ao ácido 
clavulânico e oxacilina. Os isolados Staphylococcus 
sp. coagulase negativos foram suscetíveis à ampicili-
na, associação de amoxicilina ao ácido clavulânico, 
ceftiofur, cefalotina, cloranfenicol, enrofl oxacina, 
gentamicina, oxacilina, penicilina G, tetraciclina 
e sulfa-trimetoprim. Tais resultados podem ser 
atribuídos a diferenças de comportamento dos 
patógenos encontrados nos Estados Unidos, Reino 
Unido e o Brasil, além do uso indiscriminado dos 
antimicrobianos, o que pode favorecer o surgimento 
de resistência [8]. As altas taxas de osteomielite 
encontradas nas osteotomias para tratamento da 
RLCCr reforçam a importância do uso racional dos 
antimicrobianos bem como a realização de CTSA a 
partir de implantes ou fragmentos ósseos a fi m de 
garantir a terapia antimicrobiana adequada nos casos 
de infecção óssea.
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