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Actinomicose é uma infecção bacteriana por gram-positivos anaeróbios, que 
colonizam o trato digestivo e genital.  A forma cervicofacial é a manifestação mais 
comum, mas o acometimento do palato duro são raros, com poucos casos na 
literatura. U.V.S, 38 anos, sexo masculino, motorista, foi admitido no HU/UFS com 
queimação em ‘garganta’, e 02 ‘bolhas’ em palato duro há 60 dias. Após 02 dias 
evoluiu com febre e úlcera em linha média do palato duro estendendo-se pela 
úvula. Nega comorbidades e trauma local prévio. Interrompeu o tabaco há cinco 
meses, após 24 anos de tabagismo. Durante investigação, uma das biópsias 
revelou estruturas compatíveis com Actinomyces sp., com pesquisa de fungos 
negativa e inflamação crônica supurativa em mucosa escamosa com extensa 
necrose e exsudato fibrino-neutrocitário. Rx de tórax e exames laboratoriais 
normais, sorologias para sífilis, HIV e leishmaniose negativos, assim como o teste 
de BAAR e os P-ANCA e C-ANCA. Foi prescrito clindamicina e levofloxacino. 
Evolui com estabilização da lesão do palato e gengiva anterior com exposição 
óssea, edema em região malar direita e labial superior (prescrito prednisona), 
halitose, candidíase oral (prescrito nistatina) e polipose nasal na TC de face. 
Segue no 30º dia de internação acompanhado também pela odontologia e 
otorrinolaringologia. Actinomyces sp. são patológicos quando há ruptura da 
barreira mucosa, na qual a microbiota age destruindo o tecido aeróbico 
vascularizado, criando um meio anaeróbio propício. Fatores de risco dos casos de 
actinomicose de palato duro descritos são uso de cocaína, leucemia linfocítica 
crônica, diabetes mellitus, uso de corticoesteróides, porém, há casos de paciente 
sem morbidades. O diagnóstico é clínico e bacteriológico e/ou histológico. O 
tratamento de escolha, em infecções graves, é amoxicilina venosa ou penicilina G 
cristalina e clindamicina. Doxiciclina e levofloxacino são drogas alternativas. Pelo 
comprometimento ósseo, optou-se por clindamicina e levofloxacino. 
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