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RESUMO 

 

Diferente das técnicas de retalhos e flapes cutâneos usados para reparação tecidual, a enxertia 
baseia-se na translocação de um segmento de epiderme e derme a um local receptor, sem que haja 
nenhuma comunicação quanto ao local de origem. Pode ser uma excelente opção nos casos de 
extensas lesões e ausência de tecido suficientemente para fechamento por meio de suturas. Para se 
alcançar sucesso na realização dessa técnica, alguns cuidados devem ser levados em consideração, 
como a coleta do enxerto, preparo correto do leito receptor, cuidados pós operatórios, devendo ser 
seguidos corretamente para que ocorra a completa revascularização do enxerto, levando ao sucesso 
da técnica. A presente tese irá abordar as principais técnicas existentes, em quais casos essa técnica 
pode ser empregada, os procedimentos para coleta do enxerto, preparo correto do leito receptor  e os 
cuidados que devem ser minimamente seguidos para que haja completa revascularização do enxerto 
no leito implantado. 

Palavras-Chave: Enxerto, Revascularização, Translocação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Different techniques which makes it different from  flaps and skin scraps, and the grafting is based on 
the translocation of an epidermis and dermis segment to a place receiver, without which there is no 
communication as to the place of origin. It can be an excellent option in cases of extensive injuries and 
the absence of tissue sufficiently for closure by means of sutures. In order to reach such success, 
collecting the graft carefully, preparing the receptor correctly, as well as the post operative care must 
be correctly strictly so that complete revascularization of the graft, leading to the success of the 
technique. The present thesis will address the main existing techniques, in which cases this technique 
can be employed, the procedures for collection of the graft, preparing the correct bed the receiver, and 
the care that must be minimally followed so that there is complete revascularization of the graft in the 
bed deployed. 
 

Keywords: Grafts, Revascularization ,Translocation. 
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1. Relatório de Estágio 

 

1.1 Introdução 

 

O estágio curricular supervisionado é indispensável, pois, leva o acadêmico 

ao aprimoramento de seus conhecimentos que foram obtidos durante sua 

graduação. O presente relatório refere-se ao período de estágio curricular obrigatório 

da aluna Isabella Brito Ferreira da Silva, discente do curso de Medicina Veterinária 

das Faculdades Integradas de Ourinhos, sob orientação acadêmica do Profº Msc. 

Nazilton de Paula Reis Filho, realizado no Instituto de Cirurgias e Especialidades 

Veterinárias (ICEV), localizado na cidade de Marília-SP, no período de 01 de Agosto 

a 30 de Novembro de 2017, totalizando 640 horas, nas áreas de Clínica Médica e 

Cirurgia de pequenos animais, sob supervisão do Médico Veterinário Carlos Jorge 

Stuart Junior.  

 

1.2 Descrição do Local de Estágio 

 

O ICEV realiza atendimento nas áreas de Clínica Médica e Cirurgia de 

pequenos animais, Anestesiologia, Ortopedia e Traumatologia, Cardiologia, UTI 

(Unidade de Terapia Intensiva) 24 horas, Ultrassonografia, Laboratório Clínico,  

Quiropraxia, Endoscopia e Exames Radiológicos simples e contrastados. 

O horário de atendimento é de segunda a sexta- feiras das 09h00min até às 

19h00min. Porém, o serviço de UTI e Emergência funciona 24 horas todos os dias 

da semana, incluindo os finais de semanas e feriados. 

O Instituto possui as seguintes instalações: 

 Recepção ampla (Figura 1); 

 Dois consultórios veterinários, sendo uma sala de atendimento de 

especialidades (Figura 2), e uma sala para atendimento de ortopedia e 

traumatologia (Figura 3); 

 Sala de Laboratório Clínico e de Diagnóstico por Imagem (Figura 4); 

 UTI (Figura 5-6); 

 Centro Cirúrgico (Figura 7); 

 Sala de internação (Figura 8); 
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 Sala de paramentação cirúrgica (Figura 9); 

 Cozinha; 

 Vestiário; 

 Dois banheiros. 

  

                               Figura 1- Recepção do ICEV. 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

                               Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 

                               Figura 2- Imagem do primeiro consultório de especialidades veterinárias 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

                               Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 
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                           Figura 3- Imagem do consultório de ortopedia e traumatologia veterinária  

 

 

 

 

                                

 

 

 

                           

 

                            Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 

                

                           Figura 4- Sala de Laboratório Clínico e Diagnóstico por imagem 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                 

                           Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 
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                            Figura 5 - Sala de UTI e de atendimento emergencial 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

                            Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 

 

                            Figura 6 - Equipamentos emergenciais instalados na sala da UTI 

 

 

  

 

 

 

                              

 

 

 

                             Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 
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                             FIGURA 7- Centro Cirúrgico  

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

                             Fonte: Stuart (2016). 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
    Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 

                             Figura 8- Sala de internação 
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                            Figura 9- Sala de paramentação cirúrgica 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

                           Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 

 

1.3 Atividades desenvolvidas no setor de Clínica Médica e Cirúrgica de 

pequenos animais 

 

No setor de clínica médica os estagiários podem acompanhar os Médicos 

Veterinários responsáveis pelo caso, desde a abordagem inicial, sempre auxiliando 

na realização de anamnese, exame físico do animal, coleta sanguínea, além disso, 

acompanha o animal nos procedimentos dos exames radiológicos, 

ultrassonográficos, mielografia, endoscopia, em todos os tratamentos em que o 

animal viesse a ser submetido e até ajudar no planejamento e realização do 

tratamento adequado. 

No período da manhã, os estagiários auxiliavam nos procedimentos 

necessários dos animais que estavam internados. Ou seja, ajudavam a alimentar os 

animais e a medicá-los, de acordo com o protocolo estabelecido pelo médico 

veterinário responsável pelo paciente. 

Já os casos cirúrgicos, eram realizados preferencialmente no período da 

tarde, onde o estagiário participava desde a triagem inicial, realização de exames 

pré-operatórios, tricotomia e antissepsia prévia da área a ser submetida ao 

procedimento cirúrgico, podendo auxiliar também durante a cirurgia  como auxiliar 

ou volante. O estagiário também podia alternar as funções, ou seja, auxiliando nos 
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procedimentos anestésico, desde a preparação pré-anestésica, anestesia trans-

operatória, até a recuperação do paciente. 

Após a cirurgia, os animais eram encaminhados para a UTI, para observação 

até sua recuperação, ficando por um período mínimo de 24 horas após cirurgia, 

variando conforme o procedimento cirúrgico realizado. 

Além do acompanhamento anestésico, o estagiário auxiliava no protocolo de 

controle pós-operatório nas terapias antimicrobianas, anti-inflamatórias, analgésicas 

e curativos sob orientação do cirurgião e do anestesiologista  responsável pelo caso. 

Esses procedimentos eram realizados até que o animal estive em alta médica.  

 

1.4 Casuística Acompanhada durante o estágio  

 

Durante o período de estágio supervisionado realizado no ICEV, foi possível 

acompanhar 85 casos, sendo 48 casos no setor de Clínica Médica e 37 casos no 

setor de cirurgia de pequenos animais. O número de casos e a distribuição estão 

descritos nas tabelas a seguir, divididos quanto à espécie, sexo, diagnóstico clínico 

dos casos acompanhados e procedimentos cirúrgicos realizados durante o período 

estagiado. 

Tabela 1- Distribuição dos casos acompanhados durante o período de estágio curricular de 01 de 
Agosto a 07 de Novembro de 2017, descritos conforme a espécie dos animais e o setor de 
atendimento do Instituto de Cirurgias e Especialidades Veterinárias. 

 Clínica  Médica Clínica Cirúrgica 

ESPÉCIE Nº de Casos Nº de Casos 

CANINA 43 29 

FELINA 5 8 

TOTAL 48 37 
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Tabela 2- Distribuição dos casos acompanhados durante o período de estágio curricular de 01 de 
Agosto a 07 de Novembro de 2017, descritos conforme a definição racial dos caninos  no setor de 

atendimento do Instituto de Cirurgias e Especialidades Veterinárias. 

RAÇA Clínica Médica Clínica Cirúrgica 

S.R.D* 10 9 

Yorkshire  Terrier 1 2 

Pinscher Miniatura 1 0 

Boxer 5 1 

Poodle 3 4 

Lhasa Apso 0 4 

Bull Terrier 3 1 

Beagle 1 0 

Rottweiler 0 1 

Pug   2 1 

Labrador Retriever 3 2 

Buldogue Francês 0 4 

Bulldog 2 1 

Maltês 5 1 

Shih Tzu 3 0 

Dachshund 2 1 

Spitz Alemão 0 1 

Cocker Spaniel  1 0 

Golden Retriever  2 0 

Pit Bull Terrier 1 0 

Dogue Alemão 1 0 

Total 46 33 

*S.R.D- Sem Raça Definida 
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Tabela 3- Distribuição dos casos acompanhados durante o período de estágio curricular de 01 de 

Agosto a 07 de Novembro de 2017, descritos conforme a definição racial dos felinos no setor de 

atendimento do Instituto de Cirurgias e Especialidades Veterinárias. 

RAÇA Clínica Médica Clínica Cirúrgica 

S.R.D* 6 4 

Persa 3 0 

TOTAL 9 4 

*S.R.D- Sem Raça Definida 
 

Tabela 4- Distribuição dos casos acompanhados durante o período de estágio curricular de 01 de 
Agosto a 07 de Novembro de 2017, descritos conforme a definição do diagnóstico do sistema 
gastrointestinal no setor de atendimento do Instituto de Cirurgias e Especialidades Veterinárias. 

 Clínica Médica Clínica Cirúrgica 

Diagnóstico N° de casos N° de Casos 

Gastroenterite Alimentar         6        0 

Corpo Estranho Intestinal         1        0 

Doença Periodontal         0        6 

Estafilectomia         0        1 

Colecistectomia         0        1 

Total         7        8 

 

Tabela 5-  Distribuição dos casos acompanhados durante o período de estágio curricular de 01 de 
Agosto a 07 de Novembro de 2017, descritos conforme a definição do diagnóstico do sistema 
cardiopulmonar no setor de atendimento do Instituto de Cirurgias e Especialidades Veterinárias. 

 Clínica Médica Clínica Cirúrgica 

Diagnóstico N° de casos N° de casos 

ICCD* 5 0 

Ruptura Diafragmática 0 1 

TOTAL 5 1 

*ICCD- Insuficiência cardíaca congestiva direita 
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Tabela 6- Distribuição dos casos acompanhados durante o período de estágio curricular de 01 de 
Agosto a 07 de Novembro de 2017, descritos conforme a definição do diagnóstico do sistema 
urogenital no setor de atendimento do Instituto de Cirurgias e Especialidades Veterinárias. 

 Clínica Médica Clínica Cirúrgica 

Diagnóstico Nº de casos Nº de casos  

I.R.C* 8 0 

Piometra 0 1 

Polipo Uretral 0 1 

Neoplasia  na Bexiga            0 1 

O.H.E* eletiva                                            0 6 

Orquiectomia         0 2 

Total 8 11 

*I.R.C- Insuficiência renal crônica 
*O.H.E- Ovário Histerectomia 
 

Tabela 7- Distribuição dos casos acompanhados durante o período de estágio curricular de 01 de 
Agosto a 07 de Novembro de 2017, descritos conforme a definição do diagnóstico do sistema 
musculoesquelético no setor de atendimento do Instituto de Cirurgias e Especialidades Veterinárias. 

 Clinica Médica Clinica Cirúrgica 

Diagnóstico Nº de casos Nº de casos 

Ruptura de Ligamento Cruzado 0 2 

Fratura de Rádio e Ulna 0 2 

Fratura de fêmur 0 4 

Infiltração articular 0 2 

Luxação Patelar 0 3 

Artrite 0 7 

Meningite 1 0 

Fratura de Maxilar 0 1 

Total 1 21 
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Tabela 8- Distribuição dos casos acompanhados durante o período de estágio curricular de 01 de 
Agosto a 07 de Novembro de 2017, descritos conforme a definição do diagnóstico do sistema 

tegumentar no setor de atendimento do Instituto de Cirurgias e Especialidades Veterinárias. 

 Clínica Médica Clínica Cirúrgica 

Diagnóstico nº de casos nº de casos 

Feridas por Mordeduras 1 1 

Otite externa 6 0 

Dermatite Atópica 10 0 

Sarna Demodécica 1 0 

Otohematoma                0 1 

Total 18 2 

 

Tabela 9- Distribuição dos casos acompanhados durante o período de estágio curricular de 01 de 
Agosto a 07 de Novembro de 2017, descritos conforme a definição do diagnóstico do sistema ocular 
no setor de atendimento do Instituto de Cirurgias e Especialidades Veterinárias. 

 Clínica Médica Clínica Cirúrgica 

Diagnóstico N° de Casos N° de Casos 

Glaucoma         1        0 

Úlcera de Córnea         1        0 

Obstrução do Conduto 

Lacrimal 

         0        1 

Total           2        1 

 

 

Após análise das tabelas anteriores, foi possível chegar a conclusão que 

referente ao diagnóstico, na clínica médica os casos mais frequentes foram as 

dermatites atópicas, seguidas por gastroenterites alimentares, insuficiência renal 

crônica e insuficiência cardíaca congestiva direita. Já o setor de clínica cirúrgica, os 

diagnósticos mais observados foram as doenças com acometimento 
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osteomusculares, seguido de enfermidades periodontais seguida por ovário 

histerectomia eletivas. 

 

1.5 Considerações Finais 

O estágio curricular obrigatório pode proporcionar um aperfeiçoamento dos 

conhecimentos adquiridos pelo discente durante sua graduação no curso de 

Medicina Veterinária, pois, permitiu que o graduando pudesse colocar em prática 

seus conhecimentos, juntamente com o auxílio de grandes profissionais na área de 

atuação. 

Ao participar da rotina do ICEV, o aluno pode presenciar vários casos com 

diferentes diagnósticos da clinica médica de pequenos animais, e pode também 

auxiliar no tratamento das enfermidades em que pode acompanhar. 

Na área de clínica cirúrgica, o estagiário pode participar e auxiliar nos 

diversos casos cirúrgicos, desde os procedimentos mais simples até os 

procedimentos de maiores complexidades, como cirurgias ortopédicas e cirurgias de 

tecidos moles. 

A infraestrutura de qualidade, juntamente com equipamentos sofisticados, 

pode ser observada como um dos pontos positivos do Instituto, pois, facilitava o 

diagnóstico permitindo desta forma, um tratamento rápido e eficaz, sendo cada vez 

mais procurado por clientes e profissionais da área que não realizam todos os 

procedimentos oferecidos pelo ICEV. 

Devido a toda estrutura e a disponibilidade de vários equipamentos de alta 

tecnologia, recursos farmacológicos e anestésicos e profissionais especializados, os 

valores praticados acabam não sendo acessível a algumas pessoas, sendo o ponto 

negativo observado. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 INTRODUÇÃO 

A técnica de enxertia cutânea consiste na remoção de um segmento de 

derme e epiderme de uma parte determinada do corpo, para posterior implantação 

em outra região, denominado de leito receptor, visando assim, a cobertura do local 

onde não foi possível realização da cicatrização primária ou reaproximação das 

bordas da lesão (HEADLUND, 2008).  

Historicamente a técnica de enxertia foi descrita por um estudante de 

medicina, no ano de 1869, onde o mesmo realizou a implantação de um enxerto 

autógeno em um tecido de granulação viável, tendo como resultado final o sucesso 

da técnica realizada ( MCDOWELL,1997). 

Na Medicina Veterinária, o contexto sobre o manejo de feridas resumia-se 

apenas a cicatrização por segunda intenção ou técnicas cirúrgicas relativamente 

básicas de reconstrução cutânea. Com o avanço na área de Medicina Humana, 

esses métodos  vem sendo aplicados na Medicina Veterinária, melhorando assim o 

arsenal de opções de procedimentos reconstrutivos na cirurgias de pequenos 

animais (SCHEFFER, et al, 2013). 

Na Medicina Humana o tratamento de feridas visando a cicatrização por 

segunda intenção, já está em desuso por acarretar muita dor e desconforto ao 

paciente. 

Já a técnica de enxertia vem sendo muito utilizada tanto na Medicina Humana 

quanto na Medicina Veterinária em casos onde o fechamento da lesão não é 

possível, devido a grande perda tecidual e em casos onde a cicatrização primária 

não é possível (KELTON, 1999). 

Para sucesso dessa técnica, a lesão requer alguns aspectos como leito 

receptor com tecido de granulação saudável, ausência de tecido necrótico, infecção 

e qualquer corpo estranho no local, somente assim poderá ser alcançdor o resultado 

esperado (FOWLER, 2006). 

O objetivo desta revisão é reunir os aspectos que devem ser levados em 

consideração na utilização da técnica de enxertia cutânea, expondo todos os 

métodos que podem ser realizados, as vantagens e desvantagens das técnicas, em 

quais casos são indicados, todo o processo de cicatrização e cuidados que devem 

ser considerados para sucesso do procedimento. 
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2.2 Estrutura e Função da Pele 

Correspondendo ao maior órgão do corpo, podendo equivaler a 24% do peso 

vivo de um animal filhote ou até 12% em um animal adulto, a pele é um órgão 

funcional, que tem papel fundamental sendo a primeira linha de defesa do corpo 

contra agressões químicas, físicas e biológicas (PAVLETIC, 2010; HERMETO, 

2010). Ainda pode exercer papel fundamental podendo atuar funcionalmente  contra 

microrganismos, sendo o primeiro obstáculo de defesa do organismo 

(PAVLETIC,2010). 

Dentre outras funções, a pele ainda pode atuar como uma barreira seletiva 

protegendo o meio interno do meio externo, age inibindo a contaminação de 

microrganismos e toxinas, evita a perda de fluidos corpóreos, eletrólitos e calor, 

produzem vitamina D, age como reservatório de lipídios, proteínas e carboidratos 

(KOLB,1987). 

A pele é composta por três camadas distintas: a parte externa chamada de 

epiderme, seguida por uma camada mais interna denominada de derme ou córion, e 

por ultimo uma camada profunda nomeada de tecido celular subcutâneo ou 

hipoderme (MAGALHÃES, 2008; CAMARGO, 2011). 

A epiderme corresponde a uma camada superficial bem fina, avascular, 

composta por tecido escamoso estratificado queratinizado em sua superfície. É 

nesta camada que encontramos os queratinócitos, que são as células responsáveis 

pela produção de queratina, substância encarregada pela impermeabilização e 

fortalecimento da pele, encontramos também os melanócitos que são responsáveis 

pela sintetização da melanina, substância que dá cor a pele e por proteger os 

tecidos dos efeitos dos raios ultravioletas e os dendrócitos que atuam englobando as 

bactérias e outros resíduos (MAGALHÃES, 2008; CAMARGO,2011). 

Outros tipos celulares estão presentes na epiderme, com função imunológica 

e atuando no processo primário de antígenos exógenos, as células de Langerhans 

são responsáveis por estas funções, e estão localizadas nesta camada. Já as 

células de Merckel, que também são encontradas na epiderme, exercem a função 

de percepção a sensibilidade tátil (CAMARGO, 2011). 

Esta pode ser subdividida por camadas, começando pela área mais interna 

para a área mais externa, a primeira camada é a basal, seguida pela camada 

espinhosa, camada granular e por fim a camada córnea (HEDLUND, 2005). 
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      Figura 01- Representação ilustrativa das subcamadas que são 
      encontradas dividindo a epiderme (Fonte: Domínio Público) 
 
 

A derme constitui-se de fibras colágenas, reticulares e elástica, envolvida por 

uma matriz mucopolissacarídica. É uma camada composta por vasos, nervos, 

folículos pilosos, músculos e estruturas glandulares. Exerce a função de sustentação 

e também de nutrição para a epiderme. Esta pele também é dotada de pêlos, 

glândulas sudoríparas, e glândulas sebáceas (MARQUES, 2005). 

Sendo a camada mais profunda da pele, a hipoderme, ou também conhecida 

como subcutâneo, é composta basicamente por tecido adiposo. Tem por objetivo 

principal promover o acolchoamento entre as camadas cutâneas, músculos e ossos, 

desempenhando papel como fonte de reserva de nutrientes, auxiliando na 

termoregulação corpórea, e agindo como proteção mecânica do organismo 

(SAMPAIO; RIVITTI, 2008). 

 

3.0 Enxertos 

Umas das especialidades que mais vem sendo utilizadas na rotina de cirurgia 

de pequenos animais, é a técnica de cirurgia reconstrutiva, que consiste na 

reparação de grandes defeitos cutâneos, seja por ampla perda de continuidade do 

tegumento, falta de elasticidade cutânea, ou em casos em que a cicatrização fique 

comprometida (PAVLETIC 2010, CASTRO et al. 2015). Diante disso, essa 

especialidade baseia-se em duas modalidades: retalhos e enxertos (FOSSUM, 

2007). 
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A técnica de enxertia cutânea refere-se a um método cirúrgico reconstrutivo 

empregado em casos  de descontinuidade tegumentar, onde não há tecido suficiente 

para reaproximação das borda para promover sua cobertura (PAZZINI, et al. 2015). 

O uso da técnica de enxertia pode ser empregado em casos onde ocorra 

grande perda cutânea, principalmente quando essa perda se localiza nas 

extremidades dos membros, onde a imobilização cutânea impeça o desvio do tecido 

e dificultem o emprego da técnica de retalho para o reparo da ferida (SWAIN, 1993). 

Um enxerto cutâneo consiste na retirada de um segmento tegumentar, que 

abrange a derme e epiderme, para ser transferido para o local de escolha, ou seja, 

esse enxerto será retirado de uma região doadora, para ser implantado em uma 

área receptora (HEADLUND, 2008). 

Conforme sua espessura, os enxertos podem ser classificados em enxertos 

de espessura completa que são compostos por epiderme e derme, sendo os mais 

adequados para utilização devido a sua profundidade, tendo maior efetividade no 

remodelamento cutâneo. Já os enxertos que abrangem a epiderme e variavelmente 

a derme podem ser classificados de espessura parcial, podendo ainda ser 

subclassificados como espessura fina, média ou grossa, dependendo da 

profundidade que foi coletada de derme. Estes, porém, são poucos utilizados em 

virtude de serem frágeis, requerendo mais cuidados na hora da coleta e implantação 

( PAZZINI,2015). 

 

 

 

 

 

 

Figura 02- Esquema Ilustrando Espessura de enxertos cutâneos (HERMETO,2010) 

 

Os enxertos de espessura completa possuem varias vantagens, quando 

comparados com o de espessura parcial, entre elas possuem todos os componentes 

secundários que fazem se aproximarem mais da pele normal, não necessitam de 
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material especial para coleta, grande taxa de sucesso, quando comparados a outra 

técnica, além do que suportam mais traumas quanto a pele normal circundante 

(HERMETO,2010). 

Uma vantagem dos enxertos parciais é a diminuição de tempo que eles levam 

para que ocorra total aderência no leito receptor, todavia apresentam-se mais 

frágeis, quando comparados aos enxertos de espessura completa, pode ocorrer uma 

falha no crescimento piloso e, além disso, ocorre grande contração conforme vão 

cicatrizando (CORR, 2009). 

Os enxertos de espessura completa são frequentemente utilizados em 

reparos de lesões oriundas de cirurgias oncológicas, e também podem ser 

recomendados para reconstruções de lesões com formatos desiguais, amplas e 

defeitos nas extremidades dos membros (RATNER1998; POPE, 1996).  

Para efetivar sua aderência, os enxertos dependem muito da absorção de 

líquidos teciduais e de sua revascularização no leito receptor. Logo nas primeiras 8 

horas após a aplicação cirúrgica, o enxerto ganha resistência progressiva no leito 

receptor (HERMETO, 2012). 

 

3.1 Classificações quanto a origem 

Os enxertos possuem quatros diferentes classificações baseadas em seu  local 

de origem: 

 Autoenxertos: podem ser nomeados os enxertos onde o doador e o receptor 

são os mesmos indivíduos; 

 Isoenxertos: se enquadram nessa categoria os enxertos que são obtidos de 

um doador da mesma espécie e geneticamente igual ao seu receptor; 

 Aloenxertos: são os enxertos que foram obtidos de um doador da mesma 

espécie, contudo seu receptor é geneticamente diferente. Nesses casos são 

frequentes as rejeições, uma vez que, a pele é um tecido de alta 

antigenicidade, ou seja, esse tipo de enxerto só funciona como um curativo 

biológico desta forma proporciona uma cobertura temporária, diminuindo 

assim a contaminação local até que seja possível um tratamento definitivo; 

 Xenoenxertos: nessa classificação enquadram-se os enxertos em que o 

doador e o receptor são de espécies diferentes. São utilizados 
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temporariamente, até que haja formação de tecido de granulação, podendo 

assim ser retirado do local. 

3.2 Confecções dos Enxertos 

Existem duas técnicas para confecção dos enxertos, os enxertos em malha e 

os enxertos em semeadura (SWAIM, 2007). 

Os enxertos em malha são utilizados nos casos em que se deseja drenagem 

de líquidos, flexibilidade, conformação e mais expansão. É a escolha de eleição em 

casos em que se quer evitar contratura de defeitos em partes distais dos membros e 

em áreas com grande flexibilidade (FOSSUM, 2008). São confeccionados a partir de  

incisões em fileiras paralelas, em forma de fendas aleatoriamente (HEADLUND, 

2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03- Imagem representando a coleta do fragmento cutâneo do sitio doador 

(Fonte: FILHO, 2015). 
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Figura 04- Imagem representando a confecção do enxerto em malha. A) Confecção 

das fileiras paralelas no enxerto. B) Imagem após confecção das fileiras paralelas, o 

enxerto se apresenta pronto para implantação no local do leito receptor. 

 

      Essa técnica tem como vantagem o recobrimento de defeitos relativamente 

amplo sendo que o sitio doador é menor, em comparação a área a ser coberta, tem 

boa conformação em áreas irregulares, permite a cobertura de superfícies de difíceis 

imobilização e por fim, permite a drenagem de exsudatos, diminuindo assim as 

chances de formação de edema (POPE, 1996; HERMETO, 2012). Além de 

promover o fechamento completo da ferida, uma das grandes vantagens dessa 

técnica é o resultado final, conferindo melhor resultado cosmético e funcional  ao 

local que é implantado , sobretudo facilitando a proliferação e crescimento de tecido 

de granulação através das fendas, diminuindo assim o tempo para completa 

cicatrização (NETO, et al, 2010). 

      Quando se elege o uso da técnica de enxertia para reparos de lesões, 

recomenda-se na maioria das situações o enxerto em malha  de espessura total não 

expandido, pois, ele pode ser utilizado em diversas circunstâncias, promovendo um 

bom aspecto cosmético e possuindo elevada taxa de sucesso (HEADLUND, 1997).  

Prefere-se o uso de enxertos em malhas de espessura total não expandido ou 

minimamente expandido por apresentarem como resultado final após cicatrização 

A B 
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completa o acúmulo de epitelização nos interstícios, além do que essas ilhas que se 

formam após a cicatrização podem apresentar-se sem pelos por todo o enxerto, 

conferindo assim resultado cosmético não muito agradável (POPE, 1996). Quando 

as incisões são confeccionadas paralelamente as linhas de tensão da pele, confere-

se melhor aspecto cosmético (HEADLUND, 2008). 

Já os enxertos em semeaduras, tampão, punção ou em faixas são compostos 

por pequenos fragmentos de pele, de espessura e formas variáveis, são obtidos 

através das técnicas de punção ou coletas em tiras. Podem ser utilizados quando as 

feridas se apresentem com baixa intensidade de infecção, tecido de granulação 

saudável, e em lesões com contornos irregulares (SWAIM, 2007). São indicados 

também, nos casos onde a lesão seja menor, aplicadas em áreas com baixa 

intensidade de traumatismos externos e que não estejam sujeitas ao uso excessivo 

(HEADLUND, 2008). 

 

3.3 Local Adequado da Região Doadora 

Antes do processo de “retirada” do enxerto, alguns aspectos devem ser 

levados em conta na hora de escolher o doador mediante as semelhanças com o 

receptor (PAZZINI, 2015). 

O primeiro aspecto a ser levado em conta é a espessura da pele da região de 

onde este enxerto irá ser removido, não podendo ser muito espessa nem muito fina, 

áreas como regiões do tórax onde a pele é fina, e das regiões do abdômen que 

contem pele delgada, devem ser evitadas na hora da escolha (PAZZINI, 2015). 

A região adequada para ser selecionada como doadora deve conter pele 

abundante, bem como ser facilmente mobilizada, a fim de facilitar a síntese do 

defeito que irá ser criado. Outro ponto que deve ser levado em consideração é a 

coloração da pelagem, sendo doador e receptor contendo a mesma tonalidade, 

diminuindo assim os defeitos cosméticos (PAZZINI, 2015). 

Antes da implantação do enxerto, deve-se levar em consideração, para que 

ocorra contato adequando, a regularidade do leito receptor, este também deve estar 

livre de quaisquer resíduo ( HEADLUND, 1997). 
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3.4 Fases de Cicatrização do enxerto 

 

No processo de cicatrização de feridas ocorrem vários eventos bioquímicos,  

para que ocorra o reparo da lesão , entre eles a liberação de citocinas e fatores de 

crescimento. Logo após a injúria sofrida, a cicatrização se inicia pela liberação de 

plaquetas, acompanhado por macrófagos, células endoteliais e fibroblastos com o 

objetivo de promover a síntese do tecido conjuntivo e a formação de um 

revestimento endotelial pelos queratinocitos. Essa sequencia de eventos pode ser 

dividida em quatro estágios: a fase inflamatória, fase de debridamento, reparo e 

maturação (PITZER; PATEL, 2011). 

Diferente da cicatrização fisiológica normal, os enxertos possuem algumas 

fases em que devem ser conhecidos para que não ocorra nenhuma intervenção. 

Para sucesso da técnica de enxertia é de extrema importância reestabelecer a 

comunicação das artérias e promoção adequada de líquidos e exsudato (HEDLUND, 

1997). 

A absorção de líquidos teciduais e a revascularização tecidual são aspectos 

que interferem na sobrevida do enxerto (HEADLUND, 2008). 

Durante as primeiras oito horas após a realização da implantação do enxerto 

no leito receptor, ocorre ganho contínuo de resistência no local implantado. Logo 

após sua coleta, o enxerto inicia seu processo de degeneração, somente depois de 

sua aplicação no local receptor é que se inicia o processo regeneração tecidual 

(HERMETO; De ROSSI, 2012). Somente após o décimo dia pós-operatório é que 

ocorre o aumento da força de aderência  entre o enxerto implantado e o local 

receptor, isso se deve a formação progressiva de tecido fibroso que cresce entre o 

leito receptor e o enxerto (SWAIM, 2007). 

Apenas após o sétimo ou oitavo dia pós-operatório é que os processos de 

regeneração se sobressaem aos processos de degeneração (SWAIM, 2007). 

As fases de cicatrização do enxerto, diferente das fases de cicatrização de 

lesões, podem ser divididas em quatro etapas: Fase de embebição plasmática, Fase 

inoculatória, Fase de revascularização e por última Fase de contração (KUNERT, 

1991; HIERNER et al., 2005). 
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Figura 05- Esquema ilustrativo demonstrando as quatro fases de cicatrização do 

enxerto ( PAZZINI,2015). 

 

3.4.1 Fase de Embebição Plasmática 

Logo após a implantação do enxerto, ocorre uma fase de isquemia para que 

posteriormente ocorra a revascularização do mesmo, essa fase é denominada de 

embebição plasmática (HERMETO, 2010). 

Posteriormente a retirada do enxerto do local doador, os vasos sanguíneos 

presente no segmento retirado sofrem uma contração involuntária liberando assim 

eritorcitos, leucócitos e polimorfonucleares que estavam presentes nas vênulas do 

leito do enxerto, acumulando-se  entre o enxerto e o leito receptor (POPE,1996).    

Essa fase pode durar em torno de 24 horas após sua implantação no local 

receptor. É nesta fase onde ocorre  a exsudação do plasma da área receptora, que é 

absorvido pelo enxerto formando uma rede de fibrina , que é responsável nutrição e 

fixação do enxerto no local receptor (PAZZINI, 2015). Esse exsudato que se forma é 

absorvido pelo enxerto, fazendo com que ele se torne edematoso, aumentando 

assim 40% do seu peso (RATNER, 1998). Os capilares exercem a função de 

tracionar as células e o soro para os vasos sanguíneos fazendo com que ocorra uma 

dilatação do enxerto, mantendo assim os vasos dilatados até a revascularização e 

proporcionando a devida nutrição para os tecidos adjacente (SWAIM, 2007). O 

aspecto cianótico do enxerto ocorre devido a absorção de produtos da hemoglobina. 

(HERMETO, 2012). 
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Após o restabelecimento das drenagens venosas e linfáticas, é eliminado 

liquido do enxerto, resultando em uma regressão do edema, normalizando assim 

seu aspecto (PAZZINI, 2015). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 06- Imagem do enxerto após 48 horas de sua implantação no leito receptor, 

aspecto ainda se apresenta cianótico (HERMETO,2010) 

 

A aderência permanente do enxerto no leito implantado, só ocorre após a 

substituição da fibrina, localizada entre o enxerto e o leito receptor, por tecido de 

granulação, em seguida a esse processo é que se inicia a sequência de eventos 

para que ocorra a revascularização do tecido (RATNER, 1998). 

 

3.4.2 Fase Inoculatória 

Somente após 22 horas da implantação do enxerto é que ocorre a 

anastomose dos  vasos enxertados com os presentes no leito implantado, estes são 

responsáveis pela comunicação do enxerto com o leito receptor (PAZZINI, 2015). 

A rede de fibrina que previamente se formou entre o enxerto e o leito receptor 

irá servir de sustentação. No leito receptor se encontram alguns brotos vasculares, 

estes iram seguir o reticulo de fibrina para então encontrarem com vasos 

seccionados presentes no enxerto, a fim de promover a anastomose desses vasos, 

entretanto poucos conseguem sobreviver (POPE, 1996). A medida que esse evento 

ocorre, novos vasos se formam, a fim de revascularizar o enxerto por meio de 

crescimento de vasos que iram invadindo a derme, já os vasos que não 
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sobreviveram a anastomose sofrem degeneração e os novos vasos que se 

formaram iniciam o processo de maturação (SWAIN, 1987; CHICK, 1988; KUNERT, 

1991). 

Posteriormente a anastomose é que o fluxo sanguíneo retoma sua 

funcionalidade, primeiramente se inicia lento e desorganizado, somente entre o 

quinto e sexto dia após implantação esse fluxo se aproxima da normalidade 

(HEADLUND, 1997). 

 

3.4.3 Fase de Revascularização 

Nesta fase os enxertos ainda se encontram frágeis e delicados, em alguns 

casos o segmento implantado pode se encontrar de coloração cianótica, visto que, é 

nesta fase onde ocorre a maior parte de novas formações de vasos, também 

conhecida como neoangiogênese que ira revascularizar o enxerto (PAZZINI, 2015). 

Essa nova formação pode ocorrer entre o quinto e sétimo dia após o 

procedimento cirúrgico, sendo esses vasos responsáveis pelo verdadeiro fluxo 

sanguíneo do enxerto implantado (PAZZINI, 2015). 

Em suma esses vasos se formam por meio de brotamento endotelial, 

posteriormente estabelecendo uma conexão com os vasos já existentes no leito 

receptor ou outros vasos que foram recentemente formados (HERMETO, 2012). 

Esses brotos vasculares podem ser observados no interior das camadas mais 

profundas do enxerto a partir de 48 a 72 horas após procedimento cirúrgico, 

podendo ser evidente a transformação da coloração, assumindo um tom mais 

avermelhado claro (PAZZINI, 2015). Essas novas sínteses de anastomoses dos 

vasos passaram por um processo de remodelamento, diferenciando-se e 

amadurecendo até que se diferencie formando novos sistemas de arteríolas, vênulas 

e capilares (HEADLUND, 2008). 

São previstos durante essa fase o acúmulo de líquidos como hematomas ou 

seroma, o que ira dificultar a inoculação e a revascularização do enxerto. Para 

ajudar na inibição desses acúmulos, entre o quarto ou quinto dia pós-operatório 

novos vasos linfáticos iram se formar, estabelecendo assim a drenagem de líquidos 

(SWAIN, 1987; CHICK, 1988; KUNERT, 1991). 
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Figura 05- Imagem demonstrando que após a degradação da rede de fibrina, 

consecutivamente a revascularização do enxerto, este se apresenta com coloração 

avermelhada, apresentando também tecido de granulação saudável. (Fonte: 

HERMETO, 2012). 

Somente após o décimo dia da implantação do enxerto, é que o mesmo 

começa se apresentar semelhante ao aspecto normal, podendo apresentar 

crescimento piloso (FOWLER, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06- Imagem demonstrado crescimento piloso em enxerto, o aspecto se 

assemelha ao normal, pode ser visualizado após o décimo dia após enxertia cutânea 

(HERMETO, et al, 2012). 



38 
 

 

3.4.4 Fases de Contração 

Podendo durar em torno de seis meses, a fase de contração é a parte de 

cicatrização do enxerto que ocorre mais tardiamente. É nessa fase onde o enxerto 

se retrai aproximando-se ainda mais do leito receptor. Contudo, seu aspecto 

cosmético tardio pode ser desfavorável (PAZZINI, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07- Imagem 20 dias após implantação de enxerto observa-se aspecto 

cosmético favorável, se assemelhando a pele normal (FILHO, 2015). 

Esse fenômeno ocorre devido a proteínas contrateis presentes na pele e por 

ação dos miofibroblastos, esses são componentes importantes para a reparação de 

lesões, eles agem após término da fase de inflamação da cicatrização de feridas 

(MASSENO, et al, 2010). 

 

3.5 Imobilizações do enxerto e curativos 

 

O contato entre o enxerto implantado e o leito receptor se torna 

imprescindível, visto que é um elemento essencial para sobrevida do enxerto 

(HERMETO, 2010). 

Técnicas de imobilização e suturas ajudam a restringir a movimentação, e a 

promover sua aderência local (HEADLUND, 1997). 
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Por não apresentarem pedículo vascular, é preciso otimizar o contato entre 

enxerto e o leito da ferida, para isso o uso de bandagem compressiva se torna 

indispensável. Os usos dessas bandagens possuem algumas vantagens, entre elas:  

ajudam a evitar o deslocamento dos enxertos, o que poderia comprometer sua 

sobrevida; diminui a ocorrência de formação de hematomas e seroma, o que 

conduziria a perda da vitalidade, e por consequência a morte do enxerto (ZANINI, et 

al, 2004). 

Para confecção da bandagem, deve-se utilizar uma camada de gaze não 

aderente, a fim de facilitar a remoção do curativo, para ajudar na remoção ainda 

pode-se usar solução salina morna para promover o amolecimento, caso esteja 

aderido a ao local (PAVLETIC, 2007). 

A confecção inadequada das ataduras, enrugadas ou apertadas de mais 

podem causar desgaste do enxerto, o que levaria a um quadro de necrose do 

mesmo, a fim de evitar esse desgaste, deve-se confecciona-la com ataduras 

hidrofílicas não aderentes, acolchoada e volumosas garantindo assim, a restrição do 

movimento do membro (HEADLUND, 1997). 

Desde que não haja sinais de infecção local, como sangramentos, presença 

de secreções purulentas, serosas ou perda da imobilização, os curativos podem ser 

mantidos por um período de ate 14 dias consecutivos. Nos casos de aparecimentos 

de um desses eventos, o curativo deve ser retirado para posterior avaliação, 

somente após correção é que se recomenta sua recolocação (ZANINI, et al, 2004). 

A primeira troca de bandagem pode ser realizada após 48 horas do 

procedimento cirurgia, entretanto na presença de grande quantidade de exsudato 

pode-se adiantar essa troca após 24 horas da cirurgia. Se a cicatrização ocorrer 

corretamente, as trocas variam dependendo da técnica de enxertia empregada, 

podendo ser realizadas diariamente ou em dias alternados (CORR, 2009). 

Já os curativos dos enxertos em semeadura ou trampões, necessitam ser  

realizados a cada 3 a 5 dias cuidadosamente, pois, há um grande risco de 

deslocamento. A fim de diminuir esse risco, pode-se realizar imobilização por meios 

de suturas e das ataduras compressivas, diminuindo assim sua movimentação e 

facilitando sua aderência (HEADLUND, 2008). 

Em todas as trocas de bandagem é importante evidenciar a importância de 

assepsia efetiva do local, pois as infecções podem acarretar em perda total ou 

parcial do enxerto implantado (CORR, 2009). 
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Somente após três semanas da realização da enxertia, é que o enxerto ganha 

aspecto de bem vascularizado, bem inserido e resistente ao tecido conjuntivo ao 

local que foi implantado, entretanto ao se interromper a aplicação de bandagem é 

possível que o animal venha a molestar o local, podendo lamber ou morder o local, 

para que isso não ocorra, após a retirada da bandagem é importante que se utilize 

por mais um mês o colar elisabetanos, dificultando assim o acesso do animal ao 

local da cirurgia (PAVLETIC, 2007). 

 

 4.0 Considerações Finais  

 A cirurgia reconstrutiva tem sido aplicada rotineiramente na Medicina 

Veterinária, seja nas reconstruções teciduais causadas por traumatismos ou mesmo 

no momento de ressecção tumoral, sendo várias as técnicas utilizadas, desde as 

mais complexas que requerem bom conhecimento anatômico, até as mais simples 

técnicas de retalhos de avanço 

A técnica de enxertia cutânea vem se demostrando uma ótima opção para 

reparação cutâneas de lesões severas e extensas. Por isso se torna imprescindível 

o conhecimento sobre todas as etapas da fase de revascularização do enxerto, 

detalhes sobre a técnica cirúrgica, desde a escolha do doador, perante as 

semelhanças do receptor, até os cuidados com o pós operatório, somente assim, 

levara ao sucesso da técnica, resultando na satisfação do cirurgião e conforto ao 

paciente  
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