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RESUMO 

 

Na rotina clínica de pequenos animais é comum depararmos com feridas, entre elas, leves ou graves, e por isso, deve-se 

saber o melhor tratamento recomendado, para cada tipo de lesão. Nesse relato, há uma ferida por mordedura, de classe 

III, significando grande taxa de contaminação, nesse caso, foi necessário o tratamento de ferida por terceira intenção, que 

condiz com o tratamento secundário da ferida aberta, até obter uma área mais limpa, e assim, posteriormente, o 

fechamento da lesão em procedimento cirúrgico utilizando retalho de avanço. O objetivo desse relato é abranger um 

melhor conhecimento sobre essa forma de tratamento, este que, mostrou-se eficaz.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Feridas, animais de companhia, mordeduras, procedimento cirúrgico, cicatrização.  

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

Ferida é considerada uma lesão que resulta no rompimento da continuidade da pele, que pode 

ser causada por inúmeros fatores, como penetração de microrganismos, acidentes automobilísticos, 

entre outras problemáticas. Estas, possuem processos de cicatrização, são eles, por primeira intenção, 

segunda intenção ou terceira intenção.  

O processo de cicatrização de primeira intenção se dá pelo fechamento da lesão, está, é 

recomendado para uma ferida com menor quantidade de microrganismos, ou seja, uma ferida não 

muito contaminada.  

Já o de segunda intenção, é necessário que seja feito o tratamento de forma aberta, devido ao 

alto grau de contaminação.  

E o processo de cicatrização por terceira intenção, é realizado primeiramente o processo de 

cicatrização de segunda intenção, que seria tratar essa ferida aberta, após esta ser considerada uma 

área cirurgicamente limpa, é realizado a sutura para fechamento da lesão, esse processo geralmente 

acontece quando a ferida tem grande expansão, e não tem possibilidade de deixa-la aberta.  

Este trabalho tem como objetivo, descrever um relato de caso sobre o tratamento de ferida por 

terceira intenção, utilizando a técnica de retalho de avanço.  

 

                                                           
1Instituição: Discente do Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz. Email: mantovanivivis@hotmail.com 
2Instituição: Docente do Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz, Email: franchescogiovane@gmail.com 
3Instituição: Docente do Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz, Email: eduardo@fag.edu.br 

 



 

 

Anais do 19º Encontro Científico Cultural Interinstitucional – 2021 

ISSN 1980-7406 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A cicatrização de feridas, é um assunto extremamente complexo, ela consiste em restaurar a 

continuidade do tecido que foi lesionado, que ocorre por combinação de processos físicos, químicos 

e celulares (2005, apud MONTEIRO, et al, 2007, p.2).  

A cicatrização ocorre desde o momento que o tecido é lesionado, e passa por diversas fases, 

estas são: fase inflamatória, fase de desbridamento, fase de reparo e por fim de maturação. Cada fase 

possui suas determinadas funções, para que no fim seja formado um novo tecido (FILHO, et al, 2014).  

É importante destacar que há diversos fatores que influenciam na cicatrização da ferida, como: 

radioterapia, glicocorticoides, quimioterápicos, entre outros (FILHO, et al, 2014). 

Nos dias atuais, há diversas formas de tratamentos de feridas, mas cada ferida deve ser analisada 

individualmente, estas devem ser classificadas em contaminada ou infeccionada. A infeccionada é 

quando há exsudato espesso e viscoso (FOSSUM, 2021).  

Elas são classificadas também por abrasão (superficial), laceração (rompimento danificando a 

pele), avulsão (grande perda cutânea), punção (criada por projéteis ou objetos afiados) ou 

esmagamento, ou queimadura (pode ser parcial ou total), afirma Fossum (2021).  

Após classificar a ferida, é iniciado o tratamento, este que se for uma ferida com menos de 6-8 

horas, deve ser tratado de forma primária, realizando o fechamento. Se for uma ferida com mais de 

6-8 horas com grande contaminação, deve ser tratada por segunda intenção, que seria de forma aberta. 

E em casos de uma ferida com grande extensão, que não tem possibilidade de ficar aberta, é realizado 

como nesse relato de caso, primeiro o tratamento secundário, até a ferida estar cirurgicamente limpa, 

e após isso é feito o fechamento em procedimento cirúrgico (FOSSUM, 2021).  

É muito utilizado também, para tratamento de feridas: antibioticoterapia, antimicrobianos 

(Gentamicina, Nitrofural, entre outros) e estimuladores tópicos de cicatrização de feridas, dentre 

estes, o mel, que possui inúmeros benefícios como reduz edema, acelera o desbridamento da ferida, 

tem ação antimicrobiana, reduz a inflamação e promove a formação do tecido de granulação (1998, 

apud MONTEIRO, et al, 2007, p.2). 

E para limpeza pode ser utilizado: antissépticos comerciais para cuidado de feridas, diacetato 

de clorexidina, iodopovidona, tris-EDTA, entre outras soluções (FOSSUM, 2021).  
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3. METODOLOGIA 

 

Foi atendido no Hospital Veterinário Vida Pets em Cascavel-PR, um canino, macho, com 6 

anos e 8 meses, 6,7 kg, SRD. A proprietária relatou que este havia fugido e foi atacado por um cão 

do lote vizinho, após o acontecido, o mesmo fugiu novamente e foi encontrado somente no dia 

seguinte. 

No exame físico foi observado uma ferida aberta de grande expansão em região lombar, 

aproximadamente 12 cm, com áreas necróticas, exsudativas e sujidades. Além disso, o paciente estava 

ofegante, com temperatura de 37,6°C.  

Com isso, o médico veterinário solicitou exames complementares como hemograma, este que, 

estava dentro dos parâmetros normais da espécie.  

Após o exame físico o paciente ficou internado para desbridamento, que é caracterizado como 

a retirada do tecido morto, realizando o tratamento por segunda intenção da ferida. Foi realizado 

tricotomia da região e limpeza da ferida com solução fisiológica estéril 0,9 % e Clorexidina a 0,05% 

que auxilia a amolecer o tecido necrótico, facilitando a limpeza.  

Em seguida a limpeza da ferida, foi realizado uma bandagem de pressão no paciente e recebeu 

alta com Maxicam (0,1 mg/kg), SID, por 5 dias, Cefalexina (30 mg/kg), BID, por 10 dias, Omeprazol 

(1 mg/kg), SID por 10 dias. Além disso, houve a recomendação de repouso e uso de colar elisabetano. 

Foi necessário a troca de curativos a cada 12 horas.  

Ainda, foi prescrito pomada de Neomicina, para aplicação nas trocas de bandagens. Foi 

indicado retorno do paciente em 7 dias para avaliação da ferida, para possível procedimento cirúrgico 

de fechamento da mesma, caracterizando-se como um tratamento de ferida por terceira intenção. 

No retorno do paciente houve a avaliação da ferida que estava sem contaminação e limpa, 

ideal para o fechamento da lesão. 

 Em seguida, o paciente foi preparado para o procedimento cirúrgico com fluidoterapia. 

Momentos antes de entrar para centro cirúrgico foi realizado tricotomia ampla do local. 

Para iniciar o procedimento, o paciente foi colocado sobre a mesa cirúrgica em decúbito 

external, realizou-se antissepsia, com gaze estéril, onde o auxiliar, sem encostar na gaze, jogava na 

primeira aplicação o iodo degermante, segunda aplicação com iodo tópico e terceira aplicação com 

álcool, onde na quarta vez, o cirurgião utilizou uma gaze estéril seca para melhor limpeza do local. 

Após isso, era posto sobre a mesa um campo cirúrgico estéril para evitar contaminação com 

microrganismos, e quando houvesse autorização do anestesista, iniciava-se o procedimento cirúrgico. 
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Tudo isso, foi realizado com o médico cirurgião totalmente preparado com matérias e equipamentos 

estéreis, para evitar contaminação por contato direto ou partículas disseminadas no ar, assim como 

todos os outros membros da equipe, que ao entrarem no centro cirúrgico estavam equipados 

adequadamente. 

Foi realizado uma técnica baseada em Fossum (2021), que trata defeitos cutâneos quadrados 

e retangulares. Primeiro realizou-se a retirada do tecido que se encontrava necrosado, após, foi 

realizado incisões bilaterais craniais a borda cranial da ferida presente, reavivando as bordas e, foi 

realizado um flap de avanço desse retalho para cobrir todo o defeito. Para reduzir o espaço morto foi 

utilizado Poliglactina 910, conhecido comercialmente como Vicryl. E, foi realizado a dermorrafia das 

bordas do retalho com as bordas da ferida prévia com Naylon 3,0. 

 Após o procedimento cirúrgico, antes do paciente receber alta, foi realizado a limpeza do 

curativo e também analisado os parâmetros da sutura e foi feita a troca de bandagem do paciente.  

Por fim, a técnica cirúrgica mostrou-se eficaz. O paciente recebeu alta com Cefalexina (30 

mg/kg) BID por 7 dias, Meloxicam (0,1 mg/kg), SID por 5 dias, Tramadol (2 mg/kg), TID por 3 dias, 

Omeprazol (1 mg/kg), SID por 7 dias. Recomendou-se uso de bandagem para controlar o ambiente 

da ferida, e manter limpo, sendo realizado a troca a cada 12 horas.  

Caso houvesse algum problema ou queixa do proprietário, o mesmo retornaria a clínica para 

reavaliação do paciente, sendo necessário retorno em 7 dias para retirada dos pontos.  

 

 

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

 De acordo com o histórico de desaparecimento do animal, e a quantidade de tempo, supõe-se 

que esta ferida é caracterizada como classe III, já que existe a mais de 12 horas apresentando intensa 

infecção bacteriana, conforme relata (1998, apud SILMAS, 2010, p.24).  

Além disso, é classificada também como uma ferida penetrante, pois pelo fato de ser 

mordedura, não deve ser submetida a fechamento primário, sendo indicado cicatrização secundária, 

e se possível, posteriormente, um tratamento por terceira intensão (FOSSUM, 2021). 

 No exame físico do paciente fica claro que é necessário o tratamento de segunda intenção 

primeiramente pois, é uma ferida de intensa contaminação que precisa ser cirurgicamente limpa para 

que possa ser fechada (FOSSUM, 2021). 
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 Após o exame físico onde o animal ficou para o processo de desbridamento, foi realizado a 

tricotomia da região e limpeza do local, pois segundo Fossum (2021), essa é uma forma de reduzir o 

número de bactérias de forma mecânica. O mesmo objetivo ocorre na utilização da bandagem de 

pressão, pois está mantem controlado o ambiente da ferida, minimizando a contaminação por 

microrganismos.  

 Na primeira alta do paciente, foi indicado a troca de bandagem a cada 12 horas, para estarem 

sempre limpas e confortáveis pois se houver umidade as bactérias imediatamente atravessam as 

camadas da bandagem e invadem a ferida (FOSSUM, 2021).  

 A pomada de Neomicina, é muito indicada para tratamento de feridas, pois ajuda a controlar 

o excesso de tecido de granulação, e serve como antibiótica, por esse motivo, foi utilizada nesse caso 

(FOSSUM, 2021).  

 No retorno do paciente, a ferida estava apta a ser fechada em procedimento cirúrgico, pois 

estava considerada limpa, já que estava em processo de cicatrização por reparação, ou seja, a 

combinação dos fibroblastos, novos capilares e tecido fibroso formou um tecido vermelho brilhante 

chamado de tecido de granulação, e este estava sem contaminação e limpo, ideal para o fechamento 

da lesão (MARCEU, R; 2010). 

 No procedimento cirúrgico, foi feito tudo de forma cautelosa, e adequada, para evitar 

contaminação por contato direto ou partículas disseminadas no ar (SLATTER, D, et al.; 2007). Ainda, 

foi realizado durante o procedimento a redução do espaço morto, esta que é necessária para evitar 

seroma, ou seja, acúmulo de líquido e reduzir os riscos de infecções.  

 O mesmo foi solicitado após o procedimento cirúrgico quando o paciente recebeu alta, que 

seja feita a troca de curativo a cada 12 horas, para manter o local limpo, facilitando a cicatrização 

(FOSSUM, 2021).  

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que as feridas em clínicas de pequenos animais ocorrem diariamente, tornando-se 

necessário profissionais aptos para saber realizar o tratamento adequado para cada ferida, conforme 

a expansão e grau de contaminação. Além disso, esse trabalho possibilitou a visibilidade de uma 

técnica de retalho de avanço em tratamento de ferida de cicatrização por terceira intenção, este no 

qual, mostrou-se eficaz, e que pode servir como base para outros procedimentos cirúrgicos.  
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