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RESUMO 

Os autores descrevem um estudo experimental em 

coelhos. onde comparam diferentes formas de irrigação de 

retalhos livres cutâneos. Mostram a possibilidade de sucesso 

no uso de retalhos cutâneos arterializados sem retorno 

venoso, quando comparados com outras tres formas para 

perfusão sangüínea de tais tecidos transplantados. As 

tecnicas utilizadas para esta comparação foram: 1) com umfiz 

anastomose arterial e uma venosa: 2) com anastomose-apenas~ 

da artéria e: 3) sem anastomose.



ABSTRACT 

The authors report an experimental study in 

rabbits making a comparison among some differentsforms of 

free skin flaps' perfusion They showed the viability for 
¡,(¡,v FLA? 5 SV/:`f4'44-Ot arterialized venous utflow. K““”@ 

ífiwaö ' 

4%e-kinds-e¿-peféUsTõfi_"WëTe the conventional 
anastomosis of one arteria and one vein, arterial 

W^^¿£¢t.CZ 
anastomosis only andlnó/vascular perfusion.



INTRODUÇÃO 

C) retalho livre xnicrovascular pode ser definido 
como sendo a transferência, em uma única operação. de um 

seguimento de pele e tecido celular subcutâneo para uma 

região distante. utilizando microcirurgia15. 

O primeiro retalho experimental transferido para 
um sitio distante, com anastomoses microvasculares, foi 

realizado em um cão e reportado por Goldwin et al (1963)1°. 

O primeiro caso clinico, com completo sucesso, de um retalho 
cutâneo microvascular foi descrito por Daniel e Taylor 
(1973), que consistiu em um retalho inguinal baseado na 

artéria epigástrica superficial transplantado para o 

tornozelofi. 

Com o desenvolvimento da técnica e da 

instrumentação microcirúrgicas, do estudo da vascularização 
cutânea e particularmente, do conceito dos retalhos de 

padrão axial, houve um grande avanço desta técnica cirúrgica 
nas últimas décadašè 

A constante busca de formas para salvar tecidos 

com fluxo arterial inadequado ou ausente é vitalmente 
necessário para cirurgiões vasculares. plásticos e 

traumatologistas.
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Inafortunadamente, esta questão permanece sem 

completa elucidação, a despeito de mais de um século de 

intensa investigação sobre métodos alternativos e não 

convencionais de perfusão tecidual em condições tidas como 
Cr1ticaS3.4,9,11,13,14,19.2a_ 

Historicamente, o método não convencional mais 

utilizado na tentativa de resgatar uma extremidade isquemica 

consiste na confecção de uma fistula arteriovenosa 

aferente 3-*9'U~1í4*2B. _Eesta__maQeira. o sistema venoso 

providenciaria canais vasculares para perfusão e drenagem. 

Nesta busca de novas técnicas, Patradul et al 

(1991) reportaram 10 casos de retalhos cutâneos venosos 

arterializados sem retorno venoso para cobertura de defeitos 
cutâneos nos dedos, com sucessozs. 

O presente trabalho tem o objetivo de estudar, 

experimentalmente, a viabilidade desta última técnica 

cirúrgica, posto que a literatura ainda carece de mais 

provas cientificas para tal.



MATERIAL E MÉTODOS 

Para este estudo foi planejado um retalho 

abdominal livre de padrão axial, padronizado com 20 

cent ímetros quadrados de superfície e com a espessura da 

totalidade da pele e do tecido celular subcutâneo. O retalho 
teve como pediculo vascular nutridor os vasos fèmoro- 

epigástricos (Figura 1). 
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ƒlywra 1 - Ilustração do planejamento do retalho padronizado para todos os 

grupos. (1) Retelho. (2) Vasos spigústricos. (3) Vasos famorais comuns. (4) 

Vasos femorais superficiais. (5) Vasos femorais profundos.
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Um total /de 40 coelhos machos, jovens, pesando 
6? 

t K en re 350 e 450 gramas foranx operados sob anestesia com J/M 

ketamina e clorpromazina via~Lntra”mušÊüTarT` 
Ú» 

Estemrrtü animais foram divididos em ÀK grupos,sem ø¿L 
fivywâbø 

10 coelhos, eade¬ C6; grupo experimental e 3 ggflpas de 

controle. 

Foi realizada a mesma técnica cirurgia para 

preparação e fixação do retalho para todos os grupos, 

diferindo apenas no tipo de anastomose vascular para o 

pediculo nutridor. 

A técnica comum a todos foi a seguinte 
f$»\-/~./›.I.L‹.‹_-øfrz 

1) Levantamento do retalho cutâneo abdominal em toda sua 

extensão;
w 

2] Esqueletização do pediculo nutridor até os vasos femorais 

superficiais; 

3) Ligadura e secção dos vasos femorais superficiais na 

origem e a 1 centímetro após a saida dos vasos epigástricos: 

4) Conservação do retalho livre de pele em soro fisiológico 
_Ó FI ¡.Í;;,|!› __- 

a 0,9%: »-- k 

5) Fechamento da ferida cirúrgica com fio de polipropileno 

ta monofilamen ,I número 4-O em sutura continua. 
Àú m~JM^A~0 

6) Dissecção dos vasos femorais superficiais 4kLw~eexa' 

contralateral:
,¬
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7) Fixação do retalho ao leito receptor com fio de 

polipropileno monofilamentar número 4-0 em sutura contínua. ~v__' 
Após estes passos iniciais, procedeu-se a 

confecção de 4 formas diversas para nutrição do retalho: 

GRUPO 1 - Experimental - Realizada anastomose microvascular 
término-terminal da artéria femoral superficial da~1xn&h‹k›« 
coelho (diâmetro de 0.6 2 0,2 milímetros) com a veia femoral wñííwfléfi 
superficial do retalho livre (diametro 0.8 à 0.2 milímetros) 

com fio de nylon monofilamentar 10-O em pontos simples 

separados. Desta fo m foi confeccionada uma fistula r a 

arteriovenosa aferente, ficando o tecido transplantado sem 

drenagem venosa (Figura2). 
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Figura 2 - Ilustração da fixação do retalho ao leito receptor com a anaetomose 
vascular realizada . ( 1) Retalho fixado . (2) Veia epigaetrica . (3) Artéria 
femoral superficial . (4) Anastomoee . (5) Coto distal da artéria femoral 
superficial . 
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GRUPO 2 - Controle - Realizada anastomose microvascular 
término-terminal entre as artérias femorais superficiaiszda 
_§QëÃ.de-animar com a do retalho (ambas com diâmetro de 0.6 1 

0.2 milímetros) com fio de nylon monofilamentar número 10-O 
‹ r 

em pontos separadosj Beixande=€m» o retalho sem retorno 
venoso. 

GRUPO 3 ~ Controle - Realizado apenas enxertia do retalho, 
sem restauraçao do pediculo vascular. 

GRUPO 4 - Controle - Feita anastomose microvascular da 

artéria e da veia femoral superficial da-cexa do cgglho com 

a artéria e a veia iemorai-sfipe@¿&@&aè~ do retalho. 

respectivamente, com fio de nylon monofilamentar número 10-O 

em pontos separados. Desta maneira convencional estabeleceu- 
9* 49° .êq,.z¿4;Í0_ 

se um influxo arterial e um efluxo venoso. 
\í-Z\*'/ '

. 

Os animais foram acompanhados diariamente durante 
o pós-operatório por 8 dias, observando-se os aspectos de 

coloração e sinais de necrose dos retalhos. O retalho com 
área de necrose maior do que 25% da superfície total, ou 

seja, maior do que 5 centimetros quadrados foi considerado 
como não viávelzufzl. Foi feita bidpsia e estudo anatomo~ 
patológico dos retalhos após a. cirurgia nos com 48 horas 

1 . quatro grupos/ e com 8 dias apenas no grupo 1. 

Na análise estatistica entre os grupos foi 

utilizado o teste qui quadrado com tabela de contingência 
2x2. 

ÊíàÉh
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O grupo 1 apresentou 8 retalhos viáveis e rg 
inviaveis. Dos 8 viaveisJ 4 ficaram totalmente integros e 4 

sofreram pontos de necrose. A área desta necrose parcial foi 

de 2 Il centimetros. ou seja, 10 15% da superficie total dos 
retalhos. No pós operatório imediato estes 10 retalhos 
mostraram-se um pouco congestos e levemente roxo- 
avermelhado. Nos 8 retalhos viáveis, esta coloração 
desapareceu gradualmente até o 3° dia pós-operatório, 
ficando a partir dai com a mesma cor da pele da vizinhança. 
Nos retalhos que não sobreviveram, a coloração caminhou do 

roxo-avermelhado para o negro até o 59 dia. Nos 8 casos de 

sucesso. o tecido transplantado encontrava-se integrado com 

o leito receptor no 89 dia pós-operatório. 

O estudo anatomo-patológico deste retalho, 48 

horas após a cirurgia mostrava infiltrado inflamatório, 
moderado edema intersticial, congestão vascular, áreas de 

trombose no plexo vascular' dérmico superficial, plexo 
vascular dermico profundo congesto e estrutura histo- 
citológica mantida. 

Lml segundo estudo foi realizado no 8° dia pós- 

operatório e mostrava um fragmento de pele com estrutura
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histocitológica mantida, intensa reação fibroblástica, 
grande neocapilarização, infiltrado inflamatório e pouco 
edema intersticial. o grupo 2 houve perda total de todos os 

,- --- /-~ z_ 4/ N 
“10 retalhos.l Eles se mostravam muito congestos no pós- 
operatório imediato, com a coloração mudando, gradualmente, 
do roxo-avermelhado para o roxo e, finalmente, entre o 3° e 

o 5° dia, para o negro. 

A análise anatomo-patológica da biopsia de 48 

horas após a cirurgia relatava um fragmento de pele com 
infiltrado inflamatório, intensa fagocitose de restos 
celulares, edema intersticial e celular, muitas areas de 

hemorragia. trombose das redes vasculares dermicas 
superficial e profunda, grande parte das células dérmicas 
com núcleos picnóticos e estrutura histo-citológica em 
degeneração. 

_Ç grupo 3 ltamggm, mostrou perda de todos os 
retalhos enxertados. No pós-operatório imediato eles estavam 
palidos, depois tornavam-se amarelo~pálidos e, finalmente, 
enegreciam do centro para a periferia. entre o 49 e ca 62 

CéT_;o;:;;š9histolÓgicos, depois de 48 horas da 
cirurgia. mostrava infiltrado inflamatório, alterações 

dia. 
¿9>>ómÍ-É 

celulares compativeis com necrose isquêmica de coagulação, 
intensa fagocitose de restos celulares e com estrutura 
histo-citologica em degeneração.
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O grupo 4 apresentou viabilidade em todos os 10 

retalhos. sem nenhum ponto de necrose. No pós-operatório 
imediato os retalhos mostravam-se hiperemiados, esta 

‹__...._._.-1-J 

coloração tornava-se normal até 2 dias apos. Oito dias 

depois de transplantados estes retalhos estavam totalmente 

integrados ao leito receptor. 

O estudo anátomo-patológico de 48 horas pós- 

operatórias descrevia um fragmento de pele com infiltrado 

inflamatório, edema intersticial e estrutura histo- 

citologica mantida. 
p 7 Í ¬ 

Apesar da pequena amostragem, o estudo estatístico 

pode ser assim descrito: 

1- O grupo 1 não apresentou resultado com 

diferença estatisticamente significativa com o grupo 4 

(P < 0,01). 

2- Os grupos 2 e 3 obteveram resultados 

estatisticamente idênticos. 

3- A diferença nos resultados dos grupos 1 e 4 com 

os resultados dos grupos 2 e 3 mostraram significância 

estatistica (P › 0,01).



Tabela 1 

resultados podem ser melhor avaliados 

Tabela 1 - Resultado do estudo 

GRUPO TIPO RETALHQS 
TOTAL VIÁVEIS

1 

GRUPO EXPERIMENTAL 
FÍSTULÀ ARTERIOVENOSA 
AFERANTE SEM RETORNO 

vENoso 

› 

1o s 

GRUPOS CONTROLE
2

3

4 

APENAS ANÀSTOMOSE ARTERIAL 
ENXERTIA DO RETALHO ( SEM 
ANASTOMOSES VASCULARES) 

ANÀSTOMOSE DA ÀRTÉRIA E DA 
VEIA 

1o o 

1o_ o 

10 10



DIscussÃo 

O conhecimento do potencial para substituição da 

irrigação, com sucesso, de uma rede vascular arterial 
doente, ou traumatizada. pela rede vascular venosa não e 

novo3.4,12.19_ ¿É 
/'“"" 

Os retalhos venosos clínicos 1 experimentais têm 

sido descritos utilizando-se sangue venoso ou arterial para 

perfundir-lhes a rede vascular3'4J3'23. Porém, a 

imprevisibilidade da sobrevida dos retalhos venosos. e os 

mecanismos ainda obscuros da sua sobrevivência. parecem ter 

prejudicado o seu emprego clinicolg. 

Alguns estudos clínicos e experimentais tem 

estabelecido que existe uma maior liberação local de 

oxigênio atraves do sistema venoso7J1J3J4¿7¿9 Estes achados 
tem providenciado um interesse continuo nas potenciais 

aplicações para a técnica de perfusão venosa arterializada 
no salvamento de extremidades sofrendo de grave doença 
arterial oclusiva ou vasoespástica. Como por exemplo a 

F_í---¿_*___,\ , 

fistula arteriovenosa femoral aferente proximal. que tem 

sido utilizada algumas vezes. A palavra aferente diferencia 
as fístulas utilizadas para influxo sangüíneo das. 

\...__,.......-av 

recentemente descritas, fistulas eferentes: que servem para 
drenagem venosa onde esta for ausente2¿23. 

......_.-.-.__
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Os resultados obtidos pelo presente estudo 
experimental são claros em demonstrar um maior potencial de 

sobrevida do retalho venoso arterializado, mesmo sem efluxo 
'\--....-4 

venoso (grupo 1) do que dos retalhos onde se utilizou apenas 
a anastomose arterial (grupo 2) ou daqueles em que os 

retalhos foram empregados como um enxerto (grupo 3). 

Na comparação do grupo 1 com o grupo 2 ficou 
evidente a menor congestão sangüínea, clinica e histológica. 
quando se empregou a irrigação venosa arterializada do que 

quando esta se faz apenas pela rede arterial, na ausência do 
retorno venoso. Além do maior sofrimento celular e tecidual 
acontecido no grupo 2. 

O grupo 3 demonstrou que os retalhos não 

sobreviveriam apenas pelo fenômeno da embebiçãolfilg, pois os 

enxertos deste grupo foram inviáveis clínica e 

histológicamente. 

O grupo 4 foi o padrão de referencia da perfeição 
técnica, da não interferência de fatores externos, da 

evolução clinica e do estudo anatomo-patologico, visto que 
todos os 10 retalhos deste grupo sobreviveram com }&&%~de~ 
integridade do tecido transplantado.
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Permanecem pontos obscuros nas causa para 
sobrevida dos retalhos do grupo 1. Diverso do que ocorreu no 
grupo 2, onde a falta da drenagem venosa levou a importante 
congestão e infarto hemorrágico. no grupo 1, que tinha a 

mesma ausência do efluxo sangüíneo apresentou boa taxa de 
sobrevivência dos retalhos (80%). 

Os autores propõem que a existencia de 2 a 3 

válvulas (claramente visíveis apos a arterialização) na veia 
que irriga o retalho, diminuiria. a hipertensão venosa e, 

faria o tecido sobreviver durante alguns dias. até que 

capilares neoformados provenientes do leito receptor o 

nutrissem. Sabe-se que no 4° dia pos-operatório inicia~se 
intensa neocapilarizaçãozz, esta chega ao máximo no fim da 
19 semanals. Depois de 2 semanas os maiores vasos do retalho 
estão comunicados com os vasos os leito receptorls. O 

f M 
potencial de autorregulação in situ que qéenômeno da 

autonomização em um só estágio traz ao tecido transplantado 
é uma vantagemzz. A desnervação e os mecanismos 
isquêmicos8J5'"L22 são um estímulo para a formação de 

circulação colateral entre tecido transplantado e_os vasos 

_adiašiÍnÉÊí›,tanto que apos o 59 dia pÓs~operatÓrio, a 

fistula arteriovenosa aferente pode ser ligada sem trazer 
conseqüências ao retalholz. 

f t 

f»-í. 
7Ó“'«íÍ*““' 

«@ 
“ar
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Ainda restam muitas perguntas sem respostas sobre 

as causas da morte ou da viabilidade dos transplantes livres 

de tecido. fiuestões como a viabilidade ou não deste método 

para órgãos vicerais3°. se os tecidosnutridos por uma veia 

arterializada são mais ou menos suceptíveis à infecções. se ?9 

a sobrevivência destes retalhos seria, ou não. modificada se
J 

o leito receptor estivesse comprometido. etc. 

Fica a certeza que, respondidas estas perguntas, 

haverá novas opções no emprego dos retalhos livres cutâneos. 

dos reimplantes e dos transplantes de Órgãos. 

É . ,Q A ×/.@×~¿~“-1 '> WM 

H' /,,_.,,.,Q×/-°<-0 
"gr /mdumv

o 

Q//>~ --f~ W” V“'M'wÍ



CONCLUSAO 

A técnica de irrigação dos retalhos livres 
cutâneos através de uma veia arterializada sem retorno 
venoso. obteve sucesso na presente amostragem experimental: 

eflfiñ relação aos""igrup6s4cöñÍToÍëf Porém, e necessário 
continuar a investigação para melhor explicar as causas do 

sucesso de tal técnica cirúrgica.
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