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RESUMO 

 

MARTINS, D. M. Uso de retalho cutâneo rotacional supraorbital e retalho cutâneo de 

avanço frontal no tratamento de ferida                                                                                              

em cão – relato de caso [Using rotational supraorbital skin flap and skin flap front advance 

as injury treatment in dog - a case report]. 2015. 37f. Monografia (Especialização em Clínica 

Cirúrgica de Animais de Companhia) – Coordenadoria do curso de Residência 

Multiprofissional em Saúde e em Área Profissional da Saúde, Residência Em Medicina 

Veterinária, Instituto da Saúde e Produção Animal, Universidade Federal Rural da Amazônia, 

Pará, 2015. 

 

 

Este trabalho aborda a realização de duas técnicas reconstrutivas de retalho cutâneo no 
tratamento de ferimento extenso com exposição óssea e muscular em crânio de cão. O animal 
foi atendido pelo setor de cirurgia do Hovet da UFRA, onde foi feito limpeza e debridamento 
do ferimento que se apresentava com áreas necrosadas e secreção piosanguinolenta. Após 5 
dias de tratamento com curativos, antibióticoterapia sistêmica e analgesia, a ferida apresentou 
ausência de secreção, presença de tecido de granulação, retração e cicatrização das bordas, 
com estas condições foi agendada cirurgia para realização de dois  retalhos cutâneos, 
rotacional supraorbital e retalho cutâneo de avanço frontal para fechamento do ferimento. 
Após a cirurgia realizou-se curativo compressivo com gaze atadura, malha tubular e 
esparadrapo, por três dias. Foram marcadas avaliações a cada três dias durante 15 dias. Após 
este período, o animal apresentava cicatrização normal e foram retirados os pontos. Os 
resultados  indicam que o método é viável, de fácil realização, baixo custo e indicado em 
ferimentos extensos, onde o tratamento por segunda intenção aumentaria o tempo de 
cicatrização, custos com medicamentos e curativos. 
 
Palavras-chave: Retalho de avanço, retalho de rotação, ferida. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper deals with the holding of two reconstructive techniques of skin flap in the 
treatment of extensive wound with bone and muscle exposure in dog skull. The animal was 
attended by Hovet surgery sector of UFRA, where he was done cleaning and debridement of 
the wound that appeared with necrotic areas and piosanguinolenta secretion. After 5 days of 
treatment with bandages, antibiotic and systemic analgesia therapy, the wound showed no 
secretion, presence of granulation tissue and retraction and scarring the edges, with these 
conditions was scheduled surgery for two skin flaps, rotational supraorbital and retail skin 
frontal advance to lock ferimento.Foi performed compressive dressing with gauze bandage, 
tubular mesh and tape, for three days. Were marked reviews every three days for 15 days. 
After 15 days of surgery, animal showed normal healing and was made removal of the 
stitches. The results permitiram- us to conclude that the method in question was feasible, easy 
to perform, low cost and indicated in extensive injuries, where treatment by secondary 
intention much more would increase the healing time and cost of medicines and dressings. 
 

Keywords: Advancement flap, flap rotation, injury. 



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO                                                                                                                      8  

2 REVISÃO DE LITERATURA                                                                                             9 

2.1 Anatomia e vascularização da pele                                                                                    9 

2.2 Retalhos cutâneos                                                                                                              11 

2.3 Retalhos cutâneos de avanço ou flapes                                                                            12 

2.3.1 Retalho de avanço pediculado único                                                                                12 

2.3.2 H-plastia                                                                                                                           13 

2.3.3 Retalho de avanço bipediculado                                                                                      14 

2.4 Retalhos rotacionais                                                                                                          15 

2.4.1 Retalho de rotação                                                                                                            15 

2.4.2 Retalho de transposição                                                                                                   16 

2.4.3 Retalho de interpolação                                                                                                    17 

2.5 Retalhos distantes                                                                                                              17 

2.5.1 Retalhos distantes diretos                                                                                                 18 

2.5.2 Retalho distante indireto                                                                                                  20 

2.6 Retalho de padrão axial                                                                                                    19 

3 RELATO DE CASO                                                                                                            23 

3.1 Metodologia                                                                                                                       23 

3.1.1 Anamnese e exame clínico                                                                                               23 

3.1.2 Pré, Trans e Pós operatório                                                                                              25 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO                                                                                         29 

4.1 Tratamento clínico do ferimento                                                                                     29 

4.2 Pós operatório                                                                                                                    30 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS                                                                                              34   

REFERÊNCIAS                                                                                                                   35



8 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

 As feridas de pele têm alta prevalência no atendimento clínico em pequenos animais. 

Essas lesões podem ser originadas por atropelamentos, mordeduras, quedas, queimaduras e 

agressões. Com esse ponto de vista, as técnicas reconstrutivas são conhecimento essencial ao 

cirurgião veterinário, considerando que podem ser utilizadas com frequência na rotina 

(TRINDADE, 2009). 

Cirurgias reconstrutivas são comumente realizadas para ocluir defeitos secundários a 

traumatismos, corrigir ou melhorar anomalias congênitas ou após a remoção de neoplasias. 

Existem vários procedimentos reconstrutivos, sendo importante escolher a técnica ou as 

técnicas mais apropriadas para que se evitem complicações, custos desnecessários e 

reintervenções. Apesar de feridas extensas, principalmente na região do tronco, cicatrizarem 

relativamente rápido, a utilização da cirurgia reconstrutiva, diminui o tempo de cicatrização, 

diminuindo assim as chances do desenvolvimento de infecções (FOSSUM, 2005; CHUNG et 

al., 2009; SHRIDHARANI et al., 2010).  

O termo cirurgia reconstrutiva, refere-se à utilização das técnicas de reconstrução 

tecidual, como retalhos cutâneos ou flaps e enxertos, na correção em defeitos de pele 

traumáticos, quando o fechamento primário não é possível devido ao excesso de tensão 

(FOSSUM, 2005; SCHEFFER et al., 2013).  

São várias as técnicas de cirurgia reconstrutiva, como enxertos e retalhos cutâneos, ou 

somente a utilização de suturas para alívio de tensão ou incisões de relaxamento. Os enxertos 

podem ser realizados em forma de malha, lâminas, enxertos por punção ou pinçamento, em 

tiras ou enxertos de coxins. Já os retalhos podem ser de padrão axial, sendo os mais eficiente, 

retalhos de avanço, transposição e rotacionais (SCHEFFER J.P et al., 2013). 

No momento da escolha da técnica a ser utilizada, deve-se levar em conta a 

localização da ferida, dimensões, linhas de tensão, disponibilidade de pele, ausência de 

infecção, e a experiência do cirurgião quanto à técnica que será empregada (FOSSUM, 2005; 

DEGNER, 2007; PAVLETIC, 2007; CHUNG et al., 2009). 

 O presente trabalho objetivou relatar a utilização de duas técnicas cirúrgicas, sendo: 

retalho cutâneo de avanço, e retalho de rotação para correção de ferimento traumático em 

crânio de cão. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Anatomia e vascularização da pele 

 

 

 A pele é composta de epiderme, derme e anexos associados. A epiderme, camada mais 

externa, é pouco espessa, porém protetora, é especialmente menos espessada nas áreas com 

pêlos abundantes e ligeiramente mais espessa em áreas sem tantos pelôs como nariz e coxins, 

onde é queratinizada. A epiderme é avascular, sendo nutrida por fluidos que penetram a partir 

de camadas mais profundas e capilares dérmicos (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1999; 

FOSSUM, 2005; PAVLETIC, 2010).  

A derme vascularizada, é mais espessa, situa-se profundamente em relação à 

epiderme, fornecendo nutrição e sustentação.  Na derme se encontram células como 

fibroblastos, macrófagos, plasmócitos, mastócitos, além de vasos sanguíneos e linfáticos, 

nervos, folículos pilosos, glândulas, ductos e fibras musculares lisas (BANKS, 1991; 

JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1999; FOSSUM, 2005).  

O suprimento sanguíneo da pele é similar em cães e gatos. Tem como base várias 

artérias cutâneas diretas bem delimitadas que levam o sangue ao plexo subdérmico, o qual 

fornece suprimento sanguíneo para a derme e epiderme. O plexo subdérmico está localizado 

superficial e profundamente ao músculo cutâneo do tronco, estando presente sobre a cabeça, 

pescoço, tórax e abdômen, estando ausente apenas na parte distal dos membros. Nessas áreas 

o plexo subdérmico se encontra dentro do tecido conjuntivo frouxo (FOSSUM, 2005; 

WILLIANS; MOORES, 2013). 

Quando se divulsiona a pele para a confecção de um retalho cutâneo,  a dissecção 

abaixo do plexo subdérmico é essencial para manter o suprimento sanguíneo e evitar necrose 

(WILLIANS;MOORES, 2013). 

O sistema vascular cutâneo está dividido em três níveis interligados: (1) plexo 

profundo, subdérmico ou subcutâneo, (2) plexo intermediário ou cutâneo, e (3) plexo 

superficial ou subpapilar (Figura 1). Essa disposição vascular geral está presente na pele 

provida de pêlos, mas observam-se variações deste arranjo no ouvido externo, coxins 

plantares, mamilos e junções mucocutâneas da narina, lábio, pálpébra, prepúcio, vulva e ânus 

(PAVLETIC, 2007; PAVLETIC, 2010). 
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Figura 1 – Circulação cutânea no cão, gato, e humano. O plexo 
subdérmico é formado e irrigado por ramos terminais dos vasos 
cutâneos diretos, à nível do músculos panicular no cão e gato. 
Observar a relação de paralelismo dos vasos cutâneos diretos com a 
pele sobrejacente, em comparação com a orientação perpendicular dos 
vasos musculocutâneos no ser humano. 
Fonte: Manual de Cirurgia de Pequenos Animais, (SLATTER, 2007). 

 

 

O plexo subdérmico é a principal rede vascular em direção à pele sobrejacente. Os 

vasos deste plexo geralmente estendem-se no tecido adiposo, areolar subcutâneo e face 

profunda da derme nas partes média e distal dos membros, onde inexiste o músculo panicular. 

Nos locais onde há uma camada de músculo cutâneo, o plexo subdérmico situa-se tanto 

superficial quanto profundamente àquela estrutura (PAVLETIC, 2007; PAVLETIC, 2010).  

Devido tais características da pele em cães e gatos, algumas técnicas humanas de 

enxerto pedicular tem aplicação limitada, uma vez que a neovascularização é dificultada 

(FOSSUM, 2005). Nestes animais, são mais adequadas técnicas de retalhos ou “flaps” 

deslizantes, cuja vascularização acompanha o segmento de pele (WILLIANS; MOORES, 

2013). 

Os manuais padrões de anatomia ilustram as artérias superficiais, usadas nos retalhos 

cutâneos (Figura 2) (PAVLETIC, 2007). 
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Figura 2 – Artérias usadas em retalhos cutâneos no cão. 
Fonte: Anatomia Clínica de Pequenos Animais, (CONSTANTINESCU, 2005). 

 

 

2.2 Retalhos cutâneos 

 

 

 A cirurgia plástica reconstrutiva lida com o reparo dos defeitos e malformações de 

natureza congênita ou adquirida. Os retalhos cutâneos desempenham  papel fundamental 

nessa área crescente da cirurgia veterinária. Retalho cutâneo corresponde a uma porção da 

pele e tecido subcutâneo com inserção vascular, deslocada de uma área corpórea a outra 

(PAVLETIC, 2007; PAVLETIC, 2010). 

 Os retalhos podem ser utilizados para recobrir defeitos com má vascularização e 

aqueles nos quais ocorra a exposição de nervos, tendões e ossos, podem ser utilizados para 

prevenir problemas associados à cicatrização por segunda intenção diminuindo o tempo de 

recuperação da ferida e conseqüentemente a morbidade do animal, evitando formação 

excessiva de cicatrizes, contraturas e epitelização frágil na ferida (PAVLETIC, 2010). 

Também podem ser utilizados para o fechamento de defeitos criados após excisão tumoral ou 

traumatismos (TREVOR et al., 1992; FOSSUM, 2005; PAVLETIC, 2010). 

A pele elástica e frouxa que reveste a cabeça, pescoço e tronco de cães e gatos permite 

mobilização para oclusão de ferimentos. Com frequência, é possível criar amplos retalhos sem 
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que se forme um defeito secundário não passível de oclusão primária (PAVLETIC, 2007; 

PAVLETIC, 2010). 

Para realização de um retalho cutâneo, o leito receptor deve estar isento de fragmentos, 

tecido necrótico e infecção. Os retalhos desenvolvidos de modo adequado e transferidos 

conseguem sobreviver em leitos avasculares. Tecidos vascularizados sadios como músculo, 

periósteo e paratendão podem constituir-se em retalho aplicado sobre a pele. É preferível 

excisar o tecido de granulação crônico, visando o restabelecimento da camada de granulação 

sadia dentro de 3 a 5 dias. As margens epitelizadas da ferida também são removidas, para que 

todo o defeito seja revestido com a pele (PAVLETIC, 2007; PAVLETIC, 2010). 

 

 

2.3 Retalhos cutâneos de avanço ou flap de avanço 

 

 

  São retalhos cutâneos de plexo subdérmicos locais, onde a pele é avançada em direção 

reta, sem movimento lateral, e não cria um defeito doador. Incluem- se retalhos de avanço de 

pedículo único, H- plastias, bipediculares. (FOSSUM, 2005; PAVLETIC, 2010; WILLIANS; 

MOORES, 2013).  

Devem ser formados em pele elástica, solta e adjacente, que possa ser deslizada sobre 

o defeito. Um flap de avanço deve ser desenvolvido paralelamente às linhas de menor tensão 

para facilitar o estiramento para frente sobre o ferimento (FOSSUM, 2005). 

 

 

2.3.1 Retalho de avanço pediculado único  

 

 

  Considerado o mais simples dos retalhos a se realizar. A largura do retalho deve ser 

igual à largura do defeito, o comprimento é ditado pela quantidade necessária de pele para 

esticar e avançar o retalho sobre o defeito até o leito receptor sem tensão excessiva (Figura 3) 

(PAVLETIC, 2010). A proporção de cobertura de pele que se pode conseguir depende 

amplamente da quantidade de pele frouxa disponível adjacente à ferida, que irá variar de 

acordo com a região, espécie e raça do animal (WILLIANS; MOORES, 2013). 
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Figura 3 – Retalho de avanço pediculado; A – determinação da direção do 
deslizamento da pele; B – realização das incisões; C – Deslizamento do 
retalho sobre a lesão e realização das incisões. 
Fonte: Atlas of Small Animal Wound Management and Reconstructive 
Surgery, (PAVLETIC, 2010). 

 

 

2.3.2 H-plastia 

 

 

Se o defeito for muito grande em formato quadrado ou retangular, e houver pele 

disponível em cada lado do defeito, pode ser realizado um retalho de avanço de cada lado, 

resultando em projeto de fechamento em H, criando assim uma H-Plastia (Figura 4) 

(PAVLETIC, 2010; WILLIANS; MOORES, 2013). 

  Uma desvantagem de H - plastia é a maior quantidade de sutura necessária e a 

formação de duas "interseções incisionais", que são consideradas mais propensas a deiscência 

(PAVLETIC, 2010). 
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Figura 4 – H – Plastia, lesão em formato de H, sutura após aproximação das bordas do retalho. 
Fonte: Atlas of Small Animal Wound Management and Reconstructive Surgery, (PAVLETIC, 2010). 
 

 

2.3.3 Retalho de avanço bipediculado 

 

 

Para elaborar os retalhos de avanço bipediculados, efetua-se uma incisão paralela ao 

eixo longitudinal do defeito, a largura do retalho é igual à largura do defeito adjacente. O 

avanço pode ser facilitado se a incisão de relaxamento for curva com o lado côncavo voltado 

para o defeito. O retalho é divulsionado e suturado ao defeito. O defeito secundário costuma 

ser ocluído mediante aos procedimentos de divulsão e sutura da margem cutânea adjacente, 

ou pode ser deixado aberto para fechar por segunda intenção dependendo do caso (Figura 5) 

(PAVLETIC, 2007; PAVLETIC, 2010). 
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Figura 5 – Etapas realização de Retalho de avanço bipediculado; A- 
Determinação da direção do deslizamento da pele. B – Realização de incisão 
curva  paralela e com a mesma largura do defeito, seta indicando o 
deslizamento do retalho em direção ao defeito; C- Defeito primário já suturado, 
seta indicando sutura do defeito secundário (leito doador). 
Fonte: Atlas of Small Animal Wound Management and Reconstructive 
Surgery, (PAVLETIC, 2010). 

 

   

2.4 Retalhos rotacionais 

   

 

Retalhos de rotação, retalhos de transposição, e retalhos de interpolação são os três 

retalhos rotatórios básicos que giram em um eixo determinado (PAVLETIC, 2010).  

 

 

2.4.1 Retalho de rotação 

 

 

O retalho de rotação é um semicírculo que compartilha uma margem com o defeito 

triangular. Cria-se a incisão circular escalonada, e divulsiona-se o retalho até que ele cubra a 

ferida sem tensão excessiva (Figura 6) (PAVLETIC, 2007).  
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Figura 6 – Representação de Retalho de rotação; A- incisão semi-circular e seta mostrando 
direção do deslizamento sobre defeito em formato triangular; B – oclusão do defeito com 
sutura. 
Fonte: Manual de Cirurgia de Pequenos Animais, (SLATTER, 2007).  
 

 

2.4.2 Retalho de transposição 

 

 

 O retalho de transposição é o enxerto pediculado retangular comumente criado em 

ângulo de até 90 º com o eixo longitudinal do defeito. A margem do defeito constitui uma 

parte da borda do retalho. Normalmente, a largura do retalho, desde o ponto de rotação até o 

ponto mais distante do retalho, deve ser equivalente à distância mensurada entre o ponto de 

rotação e o ponto mais distante do defeito a ser revestido (Figura 7)  (PAVLETIC, 2007). 

 

 

 
Figura 7 – Representação de Retalho de Transposição desenvolvido em um local adjacente ao defeito 
primario; A- incisão e confecção do retalho; B – Rotação e sutura do retalho no leito receptor; C – Oclusão 
com sutura do defeito secundário. 
Fonte: Atlas of Small Animal Wound Management and Reconstructive Surgery, (PAVLETIC, 2010).  
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2.4.3 Retalho de interpolação 

 

 

O retalho de interpolação é o retalho retangular rotatório que não apresenta uma 

margem comum com o defeito cutâneo (Figura 8). Em decorrência disso, o segmento do 

retalho deve cruzar a pele entre o leito doador e receptor. A superfície exposta resultante 

permanecera aberta, pode ser revestida com enxerto cutâneo, ou transformada em tubo 

(PAVLETIC, 2007). Após aproximadamente 14 dias, esse segmento sobressalente do retalho 

deve ser resseccionado e as bordas incisadas suturadas (FOSSUM, 2005). 

 

 

 
Figura 8 – Representação de Retalho de interpolação. Uma porção do retalho deve passar sobre a pele 
entre os leitos doador e receptor. Após cicatrização (12-14 dias) a porção excedente do retalho será 
finalmente excisada, as bordas incisadas suturadas, para que a transferência se complete. 
Fonte: Manual de Cirurgia de Pequenos Animais, (SLATTER, 2007). 

 

 

2.5 Retalhos distantes 

 

 

Os retalhos distantes são construídos à distância do leito receptor a partir de um 

defeito criado na pele. São usados quase que exclusivamente para ocluir feridas que envolvem 

a extremidade dos membros. A pele lateral do tórax e abdômen são as áreas doadoras mais 

utilizadas. Os retalhos distantes são classificados em retalhos diretos e indiretos, baseados no 

método utilizado para transferir o ferimento distante para no leito receptor (FOSSUM, 2005; 

PAVLETIC, 2010; WILLIANS e MOORES, 2013). 
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2.5.1 Retalhos distantes diretos 

 

 

Um retalho distante direto pode ser tanto de pedículo único (Figura 9), também 

chamado de dobradiça, quanto bipediculado (figura 10) ou em bolsa. São utilizados para 

reconstruir déficits nas partes distais dos membros, movendo o membro afetado, ao tórax ou 

flanco, aonde o retalho é criado, o membro é então mantido no lugar com uma bandagem ao 

redor do corpo por 14 dias. Após esse tempo, o retalho é seccionado em um procedimento em 

fases para garantir que tenha mínimo risco de esquemia, recomenda-se seccionar cada ligação 

do retalho a cada 2 dias (WILLIANS; MOORES, 2013). 

 

 

 
Figura 9 – Representação de retalho distante direto de pedículo único. A – determinação da 
localização, tamanho e largura para criação do retalho; B – criação do retalho em dobradiça; C - 
sutura ao leito receptor; D – colocação bandagem de apoio; E – criação janela sobre o retalho, para 
posterior avaliações e realização se curativos; F- Detalhamento do retalho e do local de incisão 
marcado com * para implantação final no leito receptor. 
Fonte: Atlas of Small Animal Wound Management and Reconstructive Surgery, 
(PAVLETIC, 2010). 

  

 
 

 



19 

 

 
Figura 10 – Representação de retalho distante direto bipediculado. A – determinação da 
localização, tamanho e largura para criação do retalho; B – criação das incisões do retalho em 
bolsa; C - colocação do membro dentro do túnel criado e sutura ao leito receptor; D – 
colocação bandagem de apoio; E – colocação bandagem compressiva; F- Detalhamento do 
retalho e do local de incisão marcado com * para implantação final no leito receptor; G – 
Retalho tubular suturado ao leito receptor, e sutura do leito doador. 
Fonte: Atlas of Small Animal Wound Management and Reconstructive Surgery, (PAVLETIC, 
2010). 
 

 

A largura do retalho deve ser levemente maior que a do defeito, para permitir a 

contração da ferida, sendo o comprimento fundamentado no tamanho do defeito. Em geral 



20 

 

feridas menores são manejadas com um retalho pediculado, enquanto o retalho bipediculado é 

idealmente adequado para defeitos circunferênciais (FOSSUM, 2005; PAVLETIC, 2010; 

WILLIANS; MOORES, 2013). 

 
 

2.5.2 Retalho distante indireto 
 

 

Retalho distante indireto é chamado também de tubular tardio, usa o processo de 

estágios múltiplos para mover outro retalho, distante e indireto, para o lugar receptor (Figura 

11). O tubo deve ser fabricado mais largo e mais comprido (2 a 3 cm) que o leito receptor, 

pois se contrairá como resultado da diminuição de elasticidade e fibrose antes da transferência 

(FOSSUM, 2005; PAVLETIC, 2010). 

 

 

 
Figura 11 – Representação de retalho distante indireto. A – determinação do local confecção do tubo, 
incisão e sutura do tubo; B – inserção do retalho próximo ao defeito e sutura do leito doador; C -  
transferência do retalho distante após 21 dias ao leito receptor, em seguida após mais 21 dias remoção 
do retalho tubular excedente. 
Fonte: Cirurgia de pequenos animais, (FOSSUM, 2005). 
 

 

O tubo deve ser criado fazendo-se duas incisões paralelas na pele, em uma área em 

que se pode reaproximar a pele remanescente sem tensão excessiva. Deve se divulsionar a 

pele entre as duas incisões. As bordas incisadas do retalho devem ser suturadas juntas, com 

suturas de aproximação, criando-se um tubo preso em ambas as extremidades. As bordas do 

local doador devem ser aproximadas com suturas. Depois de 18 a 21 dias deve-se 

transeccionar uma extremidade do tubo e transpor para o leito receptor.  Deve-se incisar o 
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tubo e desenrolá–lo conforme a necessidade para cobrir o defeito suturando as bordas do tubo 

na borda do defeito (FOSSUM,2005). 

 

 

2.6 Retalhos de padrão axial 

 

 

Os retalhos axiais são retalhos pediculados que incorporam artéria e veia cutâneas 

diretas em sua base. Os ramos terminais desses vasos suprem o plexo subdérmico. Os retalhos 

axiais devem ser levantados e transferidos para defeitos cutâneos dentro de seu raio. São 

geralmente retangulares ou em formato de “L” (FOSSUM, 2005; PAVLETIC, 2010; 

OLIVEIRA, 2012; WILLIANS; MOORES, 2013). 

 O retalho permite a rotação de 180º sobre o defeito. Os retalhos axiais exigem 

planejamento, mensuração e mapeamento cuidadosos da superfície cutânea para minimizar 

erros. As complicações incluem drenagem do ferimento, deiscência parcial, necrose do 

retalho distal, infecções e formação de seroma (OLIVEIRA, 2012; WILLIANS; MOORES, 

2013). 

 As principais indicações para o uso clinico dos retalhos axiais são as reconstruções de 

feridas após retirada de tumores ou traumas, feridas de difícil cicatrização, necrose de pele 

relacionada a ruptura de uretra, necrose cutânea idiopática e dermatite linfoplasmocítica 

crônica (OLIVEIRA, 2012). 

 Existem basicamente nove retalhos axiais para uso clínico em cães baseados nas 

artérias cutâneas diretas, auriculares caudais, omocervicais (Figura 12), toracodorsais, 

epigástricas superficiais caudais, geniculares mediais, ilíacos circunflexos profundos, caudais 

laterais superficiais, braquiais superficiais e temporais superficiais (Figura 13) (FOSSUM, 

2005; OLIVEIRA, 2012). 
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Figura 12 – Retalho de avanço omocervical. Paciente 
canino com lesão neoplásica. 
Fonte: Dr Cristiano Gomes in: Técnicas cirúrgicas em 
pequenos animais, (OLIVEIRA, 2012). 

 

 

 

 
Figura 13 – Vasos cutâneos diretos usados em retalhos de padrão 
axial. 1 – auriculares caudais; 2 – omocervicais; 3- toracodorsais; 4 
– epigástricas superficiais caudais; 5 – geniculares mediais; 6 – 
ilíacos circunflexos; 7 - caudais laterais superficiais; 8 – braquiais 
superficiais; 9- temporais superficiais. As linhas tracejadas 
delineiam os retalhos previstos correspondentes a cada vaso 
cutâneo direto. 
Fonte: Cirurgia de pequenos animais, (FOSSUM, 2005). 
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3 RELATO DE CASO 

 

 

3.1 Metodologia  

 

 

3.1.1 Anamnese e exame clínico 

 

 

Foi atendido no serviço de cirurgia do Hospital Veterinário Professor Mário Dias 

Teixeira da Universidade Federal Rural da Amazônia, no mês julho de 2013, uma fêmea 

canina, sem raça definida, 2 anos de idade aproximadamente, pesando 11,7  kg, apresentando 

como queixa principal ferimento em crânio e  membro pélvico direito, causado por provável 

atropelamento (Figura 13). 

 

 

 
Figura 13 –  Animal apresentando ferimento em crânio e membro pélvico direito. 
Fonte: Arquivo pessoal do autor. 
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Segundo relatado pelo proprietário o animal foi encontrado em via publica nesta 

condição não sabendo precisar o que teria causado o ferimento, e que apenas aplicou spray 

prata repelente afim de evitar o aparecimento de  miíase. 

Ao exame clínico observou-se estado geral bom, temperatura retal 37,7 °C, freqûencia 

cardíaca 114 batimentos por minuto e frequência respiratória 63 movimentos por minuto. 

Como medicação de emergência empregou-se benzilpenicilina 40.000ui/kg intramuscular, 

meloxicam 0,2mg/kg subcutâneo, Dipirona 25mg/kg subcutâneo e cloridrato de tramadol 

5mg/kg SC. Ao exame físico, constatou-se ferimento extenso em região frontal, composto por 

áreas necrosadas, exposição óssea (osso frontal) e muscular, secreção piosanguinolenta, e a 

deposição de spray prata sobre o ferimento (Figura 14).  O animal foi anestesiado, 

empregando-se cloridrato de quetamina na dose de 10mg/kg  associado ao diazepam 0,5 

mg/kg, para que se pudesse iniciar o tratamento da ferida e para tal realizou-se tricotomia 

ampla,  lavagem com solução fisiológica e clorexidine e debridamento dos tecidos 

desvitalizados (Figura 15), foi empregado curativo com nitrofurazona pomada, oclusão com 

gaze, atadura e esparadrapo. Considerando a extensão e a gravidade do ferimento foram 

realizados hemograma e exames bioquímicos (ALT, FA, URÉIA, CREATININA e GGT). 

 

 

 
Figura 14 – Ferimento extenso em região frontal, com presença de áreas necrosadas, 
exposição óssea e muscular e secreção piosanguinolenta  
Fonte: Arquivo pessoal do autor. 
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Figura 15 – Ferimento após procedimento de tricotomia, limpeza com solução 
fisiológica, clorexidine 0,05 % e debridamento do tecido necrosado. 
Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 

 

3.1.2 Pré, Tras e Pós-operatório 

 

Antecedendo o procedimento cirúrgico, durante 5 dias, utilizou-se cefalexina 30mg/kg 

a cada 12 horas por via oral para diminuição da contaminação da pele, dipirona 25mg/kg a 

cada 8 horas e meloxicam 0,1mg/kg a cada 24, e para uso local, limpeza com solução 

fisiológica, clorexidine spray e nitrofural pomada 2x por dia e oclusão com gaze atadura e 

esparadrapo. 

Após esse período o animal foi reavaliado para posteriormente ser encaminhado à 

cirurgia. 

No dia do procedimento cirúrgico, foi realizado tricotomia ampla, lavagem com 

solução fisiológica e pré antisepsia com clorexidine degermante 2% (Figura 16). Manteve-se 

acesso venoso em veia cefálica, utilizando cateter nº22 e solução fisiológica a 0,9% (na dose 

de 10mL/kg/h) visando a manutenção de uma via venosa livre para administração de 

fármacos, bem como manter op equilíbrio hídrico. Realizou-se antibióticoterapia profilática 

com ceftriaxona no período pré operatório (na dose de 40mg/kg/IV). A medicação pré 

anestésica constou de maleato de acepromazina + sulfato de morfina, nas doses de 0,02/kg e 

0,3mg/kg intramuscular, respectivamente. 
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Na indução anestésica empregou - se propofol (3mg/kg IV), seguida de intubação 

endotraqueal com sonda nº 5,5 provida de manguito inflável. Após animal devidamente 

anestesiado o mesmo foi posicionado em decúbito esternal para que o procedimento cirúrgico 

fosse iniciado, imediatamente após antissepsia com clorexidina degermante 2% e álcool 90°, 

da área a ser incisada, procedeu-se a colocação de campos cirúrgicos, avaliação da 

disponibilidade de pele e locais de incisão. A anestesia foi mantida com  Realizou-se a 

manutenção anestésica com isoflurano em volumes que variaram em 1,5 a 2V% em oxigênio, 

de acordo com o plano anestésico desejado. 

 

 

 
Figura 16 – Pré – operatório, tricotomia ampla, lavagem com solução fisiológica e 
pré antisepsia com clorexidine degermante 2%. 
Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 

 

 O procedimento cirúrgico iniciou com a escarificação da borda da ferida foi, para 

obtenção dos retalhos. A primeira parte da cirurgia se deu mediante realização de um retalho 

cutâneo rotacional sobre a orbita direita, constando de incisão semilunar, divulsão abaixo do 

plexo subdérmico, avanço da pele sobre o defeito e realização de sutura simples interrompida 

utilizando fio de nylon 4-0 (Figura 17). Em seguida nova incisão foi realizada próximo a 

inserção da orelha esquerda, divulsionando amplamente a pele do pescoço, abaixo do plexo 

subdérmico, seguido pelo deslizamento do retalho sobre o ferimento até o leito receptor, e 

aplicação de sutura de padrão simples interrompido utilizando fio de nylon 4-0  (Figura 18).  
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Figura 17 – Primeira parte da cirurgia, notar retanho cutâneo rotacional sobre a 
orbita direita, onde foi realizado incisão semilunar, divulsão e avanço da pele sobre 
o defeito, realização de sutura simples interrompida com fio de  nylon 4-0. 
Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 

 

 
Figura 18 – Segunda parte da cirurgia,  notar incisão próximo a inserção da orelha 
esquerda, retalho recobrindo defeito, e sutura de  padrão simples interrompido 
utilizando  fio de nylon 4-0 no leito receptor. 
Fonte: Arquivo pessoal do autor. 
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A área cirúrgica foi limpa com água oxigenada 10v, solução fisiológica e clorexidina 

0,05%, seguiu – se a aplicação de curativo compressivo constituído, na ordem por, gaze, 

malha tubular, atadura e esparadrapo, que permaneceu por três dias (Figura 19). 

 

 

 
Figura 19 – Curativo compressivo com gaze, malha tubular, atadura e esparadrapo. 
Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 

 

 Empregou-se no pós-operatório amoxicilina + clavulonato na dose de 20mg/kg via 

oral a cada 12 horas, meloxicam na dose 0,1mg/kg/VO a cada 24 horas por sete dias, dipirona 

na dose de 25mg/kg/VO a cada 8 horas por 3 dias e cloridrato de tramadol  na dose de 

3mg/kg/VO a cada 8 horas por 5 dias.  

  O curativo compressivo foi mantido por 72 horas e após esse período foram 

realizados curativos oclusivos a cada 48 horas, utilizando – se clorexidina 0,005% para 

limpeza e gaze, atadura e esparadrapo. Os pontos foram retirados após 15 dias. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

4.1 Tratamento clínico do ferimento 

 

 

O animal observado neste relato foi submetido a limpeza e debridamento do ferimento 

no dia do atendimento inicial, e no primeiro retorno para avaliação após 5 dias, a ferida 

apresentou ausência de secreção, presença de tecido de granulação e retração e cicatrização 

das bordas (Figura 20), com estas condições foi considerado apto para o procedimento 

cirúrgico, em conformidade com resultados obtidos por Hunt et al. (2001), Oliveira et al. 

(2006), Angeli et al.  (2006), Berté et al. (2008), Nevill (2010), Mota et al. (2012) e Huppes et 

al. (2013), onde indicaram  e realizaram o tratamento prévio do ferimento, com debridamento 

do tecido necrosado, uso de curativos locais e a administração prévia de antibioticoterapia 

sistêmica, para preparação do leito da ferida, realizando - se o controle da infecção, para 

desenvolvimento do tecido de granulação viável e a prevenção de complicações como 

formação de seroma, hematoma e necrose após a realização da cirurgia,  

 

 

 

 
Figura 20 – Ferimento após 5 dias de tratamento, notar ausência de 
secreção, presença de tecido de granulação e inicio de retração e 
cicatrização das bordas da ferida. 
Fonte: Arquivo pessoal do autor. 
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Os exames hematológicos e bioquímicos solicitados mostraram valores normais dentro 

dos parâmetros fisiológicos, muito embora autores na bibliografia consultada não enfatizem a 

utilização de exames.  

 

 

4.2 Pós – operatório 

 

 

O curativo compressivo foi removido e substituído após 72 horas do procedimento 

cirúrgico, observando-se que os retalhos cutâneos apresentavam aspecto viável, sendo estes, 

boa vascularização, ausência de edema e pequena quantidade de seroma drenando por um 

ponto próximo ao pavilhão auricular esquerdo (Figura 21). Após 6 dias de cirurgia não se 

observou mais presença de seroma.  

Diferente do que foi descrito por Mota et al. (2012), que relataram que os retalhos 

podem apresentar coloração arroxeada entre o terceiro e quinto dia de pós-operatório e, após o 

sétimo dia, a pele mostra coloração normal, e em alguns animais, pode-se observar discreto 

edema do retalho durante a primeira semana do pós-operatório, não foram observadas 

semelhantes alterações neste trabalho. 

 

 

 
Figura 21 – Ferimento cirúrgico após 72 horas (3 dias) de procedimento. 
Fonte: Arquivo pessoal do autor. 
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O período utilizado neste trabalho para a primeira troca do curativo, atendeu ao 

recomendado por Berté et al. (2008) e Mota et al. (2012) que relataram, em vários casos de 

utilização de retalhos cutâneos, a primeira troca de curativo realizada após 72 horas. 

Corroborado ainda por Ferreira (1995), Almeida et al. (2004), Fossum (2005) e Pavletic 

(2007), que relataram que apenas a  partir do terceiro dia do pós-operatório começam a ser 

identificados sinais de neovascularização no retalho cutâneo, incluindo o leito até a área 

cutânea vizinha, com a neovascularização completa do pedículo secundário ao redor do nono 

dia.  

De outra forma Swaim et al. (1984) e Paim et al. (2002), em experimento com enxertia 

de pele realizado fizeram trocas diárias das bandagens após enxertos em malha.  Por sua vez, 

Pope (1998) afirmou que o intenso manuseio do local enxertado pode favorecer a ruptura do 

selo de fibrina entre o leito doador e receptor. 

Sakuma et al. (2003) e Mota et al.  (2012), não observaram a formação de seroma em 

nenhum dos casos por eles descritos, diferente do observado neste trabalho, onde houve 

presença de seroma drenando por um ponto durante cinco dias de pós operátorio. 

Foram realizadas avaliações a cada três dias durante 15 dias (Figura 22 e 23), 

constituindo de trocas dos curativos, seguindo o protocolo inicial, utilizando-se solução 

fisiológica e clorexidine spray 0,05%, e posterior oclusão com gaze atadura e esparadrapo. 

Aós 15 dias de pós cirurgico foram retirados os pontos, oportunidade em que o ferimento 

apresentava cicatrização normal. Animal foi avaliado também aos 30 dias (Figura 24) e aos 6 

meses de pós cirúrgico, onde foi observado perfeita cicatrização (Figura 25). 

 

  

 
Figura 22 – Avaliação pós operatório com 6 e 9 dias. 
Fonte: Arquivo pessoal do autor. 
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Figura 23 – Avaliação pós operatória com 12 e 15 dias. 
Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 

 

 
Figura 24 – Avaliação pós operatória com 30 dias 
Fonte: Arquivo pessoal da proprietária. 
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Figura 25 – Avaliação pós operatória após 6 meses de cirurgia. 
Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 

   

 Da mesma maneira que Hunt (2001), Ramos et al. (2007) e Mota et al. (2012) que 

afirmaram que a realização do retalho bipediculado e de avanço são técnicas de fácil 

execução. Na correção desse defeito cutâneo em estudo optou-se por este tipo de retalho 

devido à sua praticidade e aplicabilidade, 

Willians e Moores (2013), relataram que defeitos na cabeça, na maioria das raças, são 

especialmentes propícios ao desenvolvimento de retalho de avanço pediculado, onde pode-se 

utilizar a pele abundante do dorso e do pescoço, concordando com essas características 

utilizou-se o retalho de avanço pediculado da pele do dorso  para cobrir o ferimento na cabeça 

do animal descrito em nosso trabalho. 

Divergindo de Szentimrey (1998), que não recomendou o uso do retalho de avanço em 

grandes defeitos ou em defeitos periféricos devido à restrita mobilidade deste retalho, 

descrevendo como sendo mais úteis os retalhos de padrão axial, que segundo este autor, estes 

retalhos fornecem melhor vascularização e são relativamente móveis, ao contrario dos 

retalhos de avanço. Tal observação não foi confirmada neste trabalho, uma vez que o retalho 

recobriu totalmente a lesão e apresentou boa integração ao leito receptor, não sendo 

observados problemas relacionados à mobilidade e vascularização. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Considerando os resultados observados durante a realização deste trabalho, podemos 

concluir que:  

- O preparo pré cirúrgico do leito da ferida, realizando limpeza e removendo tecidos 

desvitalizados, é imprescindível para diminuir as chances de complicações como formação de 

seroma, hematoma e necrose após a realização do retalho; 

- A antibiticoterapia e uso de curativos pré operatórios mostrou-se eficaz na diminuição da 

infecção, auxiliando o desenvolvimento do tecido de granulação; 

- O planejamento e a observação das técnicas descritas, acrescido dos devidos cuidados no 

pré, trans e pós-operatórios, aumentam as chances de êxito na realização de cirurgias 

reconstrutivas. 
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