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RESUMO 

A lipoenxertia é uma técnica adjuvante no tratamento de feridas de pele e, em 

específico, aplicada como terapêutica adjuvante aos enxertos de pele. Nessa, é 

aspirado tecido adiposo do próprio paciente e, após um processo de preparo dessa, 

é aplicada no local da lesão. O objetivo desse trabalho é avaliar os benefícios e 

malefícios da técnica, comparando dois grupos amostrais: pacientes que receberam 

enxerto de pele no período de 2017 a 2019 com os que receberam enxerto de pele 

com a lipoenxertia; tomou-se por critério o número de dias internado entre a data da 

cirurgia até o dia de alta. Foram comparados 48 pacientes do primeiro grupo, com 

uma média de 34,32 dias, e 4 pacientes do segundo grupo, com média de 4,5 dias. 

Apesar do grupo amostral ser limitado, verificamos que os resultados obtidos nos 

pacientes submetidos à lipoenxertia foi compatível com a literatura e que trabalhos de 

ensaio clínico são necessários para termos melhores parâmetros de comparação.   

Descritores: 1.Transplante de pele. 2. Ferimentos e lesões. 3. Células-tronco 
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ABSTRACT 

Fat grafting is an adjunct technique in the treatment of skin wounds and, in particular, 

applied as adjunctive therapy to skin transplantation. In this, the patient's own adipose 

tissue is aspirated and, after a preparation process, it is applied at the lesion site. The 

aim of this study is to evaluate the benefits and harms of the technique by comparing 

two sample groups: patients who received skin grafts from 2017 to 2019 with those 

who received skin grafts with fat grafting; the criterion was the number of days 

hospitalized from the date of surgery until the day of hospital discharge. We compared 

48 patients from the first group, with an average of 34.32 days, and 4 patients from the 

second group, with an average of 4.5 days. Although the sample group is limited, we 

found that the results obtained in patients undergoing fat grafting were compatible with 

the literature and that clinical trial work is necessary to have better comparison 

parameters. 

Keywords: 1. Skin transplantation. 2. Wounds and injuries. 3. Stem cells.  
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INTRODUÇÃO 

Outra técnica invasiva consiste na aplicação de enxertos de pele. Os enxertos 

de pele podem ser divididos em totais, de uso mais limitado a pequenas regiões, e 

parciais (FERNANDES e colab., 2017); no total, enxerta-se a epiderme e todas as 

camadas da derme, já no parcial, preserva-se a derme na área doadora. É um 

procedimento muito utilizado para cobrir áreas corporais que perderam a proteção 

pela pele em razão de queimaduras, infecções e feridas. O sucesso do enxerto é 

dependente da capacidade de receber nutrientes da área receptora. Inicialmente, os 

nutrientes são absorvidos por capilaridade ao se formar uma camada de fibrina entre 

o enxerto e a parte receptora, caracterizando o processo de embebição. Após esse 

período, inicia-se a inosculação vascular entre os capilares, que resultam na 

revascularização do enxerto. Quanto mais espesso o enxerto, mais crítica é sua 

retenção.  

Como tratamento adjuvante a fim de obter-se maior número de sucesso nos 

enxertos de pele, tem-se utilizado a técnica de lipoenxertia para garantir a retenção 

dos enxertos no leito receptor.  

Lipoenxertia é um procedimento fácil e seguro que consiste na retirada de 

tecido adiposo do paciente por lipoaspiração para, depois de preparada, ser 

reimplantada em um local específico (COHEN e colab., 2017). Como é um auto-

enxerto, não causa reação de corpo estranho pelo sistema imunológico do paciente. 

Essa técnica é utilizada em procedimentos da cirurgia plástica –sejam estéticos ou de 

reconstrução–, no tratamento de feridas crônicas (DA SILVA, Vinícius Zolezi e colab., 

2016) e, objeto de interesse do presente estudo, como técnica adjuvante no 

procedimento de enxerto de pele. 

 Sabe-se que o tecido adiposo é um tecido multipotente (YARAK e OKAMOTO, 

2010). Mais especificamente, estudos apontam que as células retiradas do tecido 

subcutâneo contêm de 100 a 1000 vezes mais células tronco mesenquimais do que a 

medula óssea, além de sua extração do tecido ser muito menos traumática que a 

punção de medula óssea (DE UGARTE e colab., 2003). Isso contribui para o atual 

crescimento de interesse e utilização da técnica em questão, já que estas células-

tronco derivadas da gordura (ADSC) podem dar origem a diversos tipos celulares 

(DUDEK e colab., 2010) como adipócitos, osteoblastos, miócitos e condróticos, além 
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de ter importante contribuição na modulação de processos inflamatórios 

(SOCARRÁS-FERRER e colab., 2013) e fatores angiogênicos (RUBINA e colab., 

2009) 

 Ainda há muito a ser estudado sobre os mecanismos de funcionamento do 

tecido adiposo para essa finalidade; alguns fatores que contribuem para o sucesso da 

retenção do enxerto ainda estão nebulosos (PAIK e colab., 2015). Estudos 

experimentais demonstram que a melhor técnica para lipoenxertia deve ter como 

preposto a aplicação de várias punções de pequenas quantidades de gordura aplicada 

em uma grande área, uma vez que o pobre contato entre as células adiposas 

enxertadas e o leito receptor pode causar hipóxia e necrose tecidual, prejudicando 

assim a vascularização local e impossibilitando a retenção do enxerto de pele 

(KHOURI e KHOURI, 2017).  

 Fato é: o uso de auto-enxerto de tecido gorduroso é uma nova ferramenta a ser 

utilizada. A realização desse procedimento como tratamento adjuvante traz benefícios 

para o sucesso da retenção do enxerto de pele, já que está intimamente ligado ao 

processo de cicatrização e reparação tecidual. Nosso trabalho pretende quantificar 

pacientes que fizeram uso desta técnica e comparar com os casos que não lançaram 

mão dessa ferramenta adjuvante. Visamos assim reforçar a importância da 

lipoenxertia, já que essa pode ser um instrumento vital para o atendimento de sucesso. 
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OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Analisar vantagens e desvantagens da lipoenxertia como técnica adjuvante ao 

enxerto de pele no tratamento de queimados e feridas crônicas.  

Objetivos Específicos 

Comparar o tempo em que o paciente tem alta após enxerto de pele com 

técnica de lipoenxertia; com o tempo de alta dos pacientes após receberem enxerto 

de pele sem a técnica adjuvante. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Os enxertos cutâneos podem ser divididos em espessura total e parcial. 

Enxertos de espessura total incluem a epiderme e toda derme, ao passo que o de 

espessura parcial variam quanto à quantidade de derme incluída. O enxerto deve ser 

aplicado em local de boa vascularização para melhor desfecho; ele não integra, por 

exemplo, a ossos, cartilagem ou tendão desprovidos do revestimento de tecido 

conjuntivo modelado. Há três etapas para a retenção do enxerto: embebição, 

inosculação e revascularização. A embebição ocorre nas primeiras 48 horas e é a 

etapa em que o enxerto absorve os nutrientes presentes no leito. A inosculação é a 

fase de alinhamento vascular; há divergência de literatura se há conexão dos vasos 

já existentes do enxerto com os do receptor ou a criação no enxerto de novos vasos 

partindo do receptor – é essa etapa que atua os benefícios da lipoenxertia. Por fim, a 

fase de revascularização ocorre quando o enxerto demonstra fluxo tanto arterial 

quanto venoso. Há quatro principais razões para insucesso da “pega” de uma enxertia 

cutânea: hematoma, seroma, infecção e cisalhamento (SABISTON, 2019).  

O tecido adiposo extraído por sucção contém, dentre outras, células-tronco 

derivadas do tecido adiposo (do inglês, ADSC: adipose-derived stem cells). Essas 

células são fundamentais na otimização do processo de cicatrização, pois estimulam 

a síntese de fator de crescimento semelhante à insulina (IGF-1), fator de crescimento 

derivado da plaqueta (PDGF) e fator de crescimento endotélio vascular (VEGF) 

(SILVA, Vinicius Zolezi Da Et Al., 2016). Além desses fatores, as células-tronco 

derivadas do tecido adiposo regulam a densidade dos vasos na região, aumentam o 

tecido de granulação, diminui a espessura do colágeno produzido, auxilia na re-

epitelização local, ameniza diferença de cor da ferida, faz remodelamento arquitetural, 

aumenta elasticidade e diminui a fibrose. A diminuição da fibrose foi observada no 

estudo de Sultan et al através da avaliação dos marcadores de fibrose pelos exames 

de ELISA e PCR, que estavam diminuídos nos pacientes submetidos à técnica em 

relação aos que não a receberam (SULTAN e colab., 2012).  

A enxertia do tecido adiposo cria uma espécie de terceiro espaço sob o enxerto 

de pele e é um tecido humano avascular. Em função dessa perda de fonte nutricional, 

foi notado por Roger a existência de zonas celulares que sobrevivem à hipóxia – as 

células mais periféricas, às quais o autor chamou de zona regenerativa – e outras que 

fazem necrose – situadas mais ao centro – em função da hipóxia. O pesquisador notou 
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que em circunstâncias ideias, o enxerto de gordura deve ter espessura máxima de 3 

milímetros, afim de que as células mais centrais distem no máximo 1,6 milímetro da 

periferia do enxerto. Isso é, enxertos mais espessos que 3 milímetros invariavelmente 

conterão área de necrose em seu centro, o que é desfavorável ao processo cicatricial 

(D, Roger K Jr M e ROGER, 2018).  

O benefício da técnica de lipoenxertia vai além da sobrevivência das células 

enxertadas, propiciando também a devida regeneração e substituição dessas células 

pelas do receptor. Segundo Ziqing et al, os fatores neoangiogênicos do receptor 

estimulam a formação de novos vasos sanguíneos no enxerto de gordura utilizando 

as células endoteliais do próprio enxerto; esses neovasos do enxerto se conectam 

com os vasos do receptor através do auxílio das células-tronco do tecido adiposo 

doador. Após 8 semanas, a maioria das células desses vasos foi substituída pelas 

células do receptor, indicando que inicialmente há grande importância nas células 

endoteliais doadoras, mas que com o passar do tempo as células próprias do receptor 

vão substituindo as do enxerto (ZIQING e colab., 2018). Em função disso, a técnica 

de lipoenxertia tem melhores resultados se aplicadas em tecidos bem vascularizados 

(D, Ki Yong M e colab., 2018). 

Won et al descreveu o impacto benéfico da lipoenxertia em cada uma das três 

etapas da cicatrização: na fase inflamatória, há imunossupressão por diminuição da 

atividade de monócitos e miofibroblastos, atenuando a formação da cicatriz; na fase 

proliferativa, há benefício pela diferenciação das células-tronco derivadas do tecido 

adiposo; e, finalmente, na fase de maturação, há supressão da síntese excessiva de 

colágeno e auxílio no remodelamento do colágeno produzido (WON e colab., 2018).  

Dentre as várias técnicas para a realização da lipoenxertia, a mais utilizada 

atualmente é a de Coleman (COLEMAN, 2006); que simplificadamente pode ser 

resumida em três etapas: lipoaspiração para coleta do tecido gorduroso a ser 

enxertado, preparação desse tecido, e enxerto no leito receptor. 

Coleman também cita que a manipulação traumática desses tecidos pode 

resultar numa não resolução satisfatória da enxertia, já que o tecido gorduroso é frágil 

e pode facilmente sofrer danos. Visando contornar esses vieses, Coleman descreve 

a coleta, preparação e enxertia utilizando técnicas que teoricamente impactariam num 

melhor tratamento desse tecido. São elas: (1) Sucção da gordura com seringa de 10 
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mL aplicando pressão negativa manualmente; (2) Centrifugação da seringa a 3000 

RPM por dois a três minutos, o que divide o material coletado em três porções: 

camada oleosa no topo, camada celular no meio, e restos celulares e glóbulos 

vermelhos no fundo; (3) Descarte da porção superior e inferior, deixando-se apenas a 

camada celular; (4) Transferência do produto do procedimento para seringas de 1 a 3 

mL para aplicação; (5) Aplicação no leito receptor utilizando quantidades mínimas (0,1 

mL) e em grande quantidade de punções, o que, segundo Coleman, permitiria melhor 

contato entre superfície hospedeira e substância doadora, estimulando a 

neovascularização com maior intensidade (COLEMAN, 2006). 

Com a popularização da técnica de lipoenxertia, outros estudos vieram para 

tentar compreender melhor a fisiologia por trás do procedimento e buscar aperfeiçoa-

la. Em um estudo de J. Cai et al, por exemplo, é demonstrado que a manipulação nos 

níveis de macrófagos influi diretamente na sobrevivência do enxerto de gordura (CAI 

e colab., 2018). Também há evidências de que o estrogênio circulante no corpo tem 

influência significativa na preparação do leito receptor (BILLS e colab., 2015); assim 

como a adição de ácido hialurônico ao conteúdo aspirado pode contribuir para melhor 

angiogênese, possibilitando assim uma melhor retenção do enxerto (DIETRICH e 

colab., 2012). 

A lipoenxertia tem se demonstrado uma ferramenta poderosa contra situações 

em que é necessária uma promoção de vascularização local. Seu uso já foi registrado 

em: correção de cicatriz hipertrófica e queloide, feridas por queimadura, tratamento 

em úlceras venosas e reconstrução mamária pós mastectomia (DA SILVA, Vinícius 

Zolezi e colab., 2016). 

Da Silva et al ainda diz que se deve evitar a lipoenxertia em áreas com conteúdo 

neoplásico, já que a estimulação aos fatores de crescimento e presença de células-

tronco derivadas da gordura poderiam ocasionar crescimento tumoral. Entretanto, 

apesar do histórico de proibição da técnica de lipoenxertia nos seios pela Sociedade 

Americana de Cirurgiões Plásticos em 1987, um estudo de O. Cohen et al demonstrou 

a segurança oncológica nesse procedimento, comparando estadiamento e BRCA 

entre pacientes com câncer de mama que fizeram ou não o uso da lipoenxertia na 

reconstrução mamária. (COHEN e colab., 2017) 

Outra preocupação na técnica de lipoenxertia na mama é a dificuldade de 

diferenciação de calcificações próprias do enxerto – que podem ser evitadas através 
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do respeito à quantidade de gordura enxertada, diminuindo a área necrótica central e 

assim a calcificação – com os achados malignos durante o exame de mamografia, 

porém, dentre todos os possíveis riscos da técnica, sem dúvida a mais temida é a 

embolia gordurosa que pode ser potencialmente fatal. Esse problema ocorre quando 

se aplica grande quantidade de gordura nas veias, o que pode ser evitado respeitando 

as técnicas descritas por Coleman  (KHOURI e KHOURI, 2017). 

Apesar dos riscos, a lipoenxertia pode ser considerada uma técnica segura, 

tendo suas complicações relacionadas principalmente ao trauma físico da 

lipoaspiração e trauma local devido à injeção de gordura no leito receptor (PICCOLO 

e colab., 2015). Da Silva et al traz a informação de que em um estudo sobre 

lipoenxertia, houve complicação precoce em 3,35% dos pacientes, ocorrendo dor 

local, seroma e infecção do sítio operatório. Além disso, ocorreu a formação tardia de 

cistos no local de lipoenxertia em 16,2% dos pacientes e calcificações em 10,8% (DA 

SILVA, Vinícius Zolezi e colab., 2016). 

Silva, em seu trabalho de revisão de literatura, reuniu os principais artigos sobre 

o tema, os classificou conforme seu critério de evidência e destacou as conclusões de 

cada trabalho (SILVA, Vinicius Zolezi Da Et Al., 2016).  

TABELA 1: Artigos selecionados por Silva e suas conclusões 

Artigo Conclusões 

Piccolo et al, 2015 Diminuição de fibrose e aumento da elasticidade 

Huang et al, 2015 Diminuição de dor neuropática cicatricial 

Maione et al, 2014 Diminuição da dor e complicações cirúrgicas 

Caviggioli et al, 2011 Melhoria de qualidade e da dor cicatricial 

Clauser et al, 2011 Melhoria estética e funcional de cicatriz patológica 

Fonte: DA SILVA, Vinícius Zolezi e colab., 2016 

Segundo Lee, as principais medidas de resultado da técnica foram aparência 

da cicatriz, características da pele, restauração de volume e contorno, situação da dor 

e do prurido (LEE e colab., 2017).  

No estudo de Condé-Green, foram elencados os benefícios macroscópicos e 

microscópicos da lipoenxertia em queimaduras agudas e em cicatrizes por 

queimadura. Nas queimaduras agudas, macroscopicamente notou-se cura da lesão 

em superfície e profundidade e, microscopicamente, aumento vascular, 

remodelamento do colágeno, aumento de fibras elásticas e diminuição da inflamação 
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e da apoptose. Nas cicatrizes por queimaduras,  macroscopicamente notou-se 

melhora da mobilidade, função, textura, volume, contorno, elasticidade, cor e aumento 

da satisfação do paciente, além de diminuição da contratura e da dor neuropática; 

microscopicamente notou-se melhor organização do colágeno, neoangiogênese, 

regeneração da epiderme, hiperplasia da derme, além da diminuição de melanócitos 

e do processo inflamatório (CONDÉ-GREEN e colab., 2016).  

A maioria dos estudos, são realizados em grupos pequenos de pacientes; 

apesar, no entanto, dessa limitação, os trabalhos confirmam que essa abordagem 

evidencia ser promissora esteticamente e propícia a ser expandida no campo da 

cirurgia plástica e reparadora (WON e colab., 2018).   
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RESULTADOS  

A metodologia estatística desse trabalho consiste em comparar dois grupos 

amostrais: 1) pacientes que receberam enxerto de pele e 2) pacientes que receberam 

enxerto de pele com a técnica adjuvante de lipoenxertia.  

O primeiro grupo consiste em 99 prontuários de pacientes do serviço de 

Cirurgia Plástica e Queimados do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie 

(HUEM). Os critérios de inclusão foram: pacientes submetidos a enxerto de pele nos 

anos de 2017 a 2019; os critérios de exclusão foram: prontuários incompletos ou com 

dados inconclusivos (45 pacientes), procedimentos realizados em outro serviço com 

enxertos do banco de pele do HUEM (7 pacientes) e pacientes que evoluíram a óbito 

durante o internamento (6 pacientes). Do número total, 48 prontuários enquadravam-

se nos critérios para análise.  

O segundo grupo consiste em 4 pacientes que receberam enxerto de pele em 

leito preparado com a lipoenxertia.  

O parâmetro para comparação adotado foi o número de dias de internamento 

entre a data da cirurgia e a data de alta. Esse padrão foi estabelecido, pois entende-

se que o paciente só terá condições clínicas de alta hospitalar caso o enxerto esteja 

com boa fixação, sem infecções, hematoma, seroma ou deiscência dos pontos. Em 

função do número do segundo grupo amostral ser menor que dez, a análise estatística 

limitou-se à análise descritiva dos dados.  

TABELA 2: Perfil dos pacientes e média por categoria 

Categoria Subcategoria Número de pacientes Média de dias internado 

Tipo de 

lesão 

Queimados 34 32,941 

Correção de feridas 6 25,67 

Outros 8 46,125 

Gênero 
Masculino 38 34,1 

Feminino 10 34,7 

Ano 

2017 15 35,53 

2018 23 28,08 

2019 10 46,4 

Fonte: os pesquisadores 
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Esses pacientes foram estratificados em categorias de acordo com seu tipo de 

lesão, o gênero dos pacientes e o ano do procedimento.  

Os pacientes queimados foram 34 dos 48 e ficaram, em média, internados por 

32,941 dias. Seis pacientes foram submetidos a enxerto de pele para correção de 

feridas e tiveram uma média de 25,67 dias internados. Em oito prontuários, não foi 

possível elucidar devidamente a etiologia da lesão que levou ao procedimento; a 

média de internamento desse grupo foi de 46,125 dias.  

Quando separados conforme o gênero, os pacientes se dividiram em 38 do 

gênero masculino, com média de internamento de 34,1 dias, e 10 do feminino, com 

média de 34,7 dias. 

Do nosso grupo amostral, quinze dos pacientes foram operados em 2017, com 

média de internamento de 35,53 dias; 23 foram operados em 2018, com média de 

28,08 dias internados; e, em 2019, 10 pacientes foram operados e ficaram, em média, 

46,4 dias internados.  

TABELA 3: Medidas de tendência central e de variabilidade 

Medidas Valor 

Valor mínimo 1 

Valor máximo 119 

Amplitude 118 

Média 34,23 

Mediana 30 

Moda 14 

Desvio padrão 25,082 

Fonte: os pesquisadores 

Considerando o grupo amostral como um todo, o mínimo de dias que um 

paciente ficou internado foi 1, ao passo que o máximo foi de 119 dias, tendo uma 

amplitude de 118 dias. Os internamentos tiveram uma média de 34,23 dias, mediana 

de 30 dias e moda de 14 dias. O desvio padrão para esses dados foi de 25,082.  

O grupo é formado por um perfil heterogêneo de pacientes, como dito, 

composto por pacientes queimados, pacientes com feridas crônicas e de etiologias 

indeterminadas por poucas informações de prontuário. Em comum, todos os pacientes 

do grupo necessitaram de enxerto de pele.  
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TABELA 4: Perfil etiológico dos enxertos de pele 

Categoria Número de pacientes Média de dias internado 

Choque 2 40 

Face 3 40,33 

Grande Queimado 17 33,35 

Membro inferior 7 28,42 

Membro superior 5 30,6 

Ferida crônica 3 15 

Reenxerto 1 41 

Trauma 2 34 

Indeterminado 8 46,125 

Fonte: os pesquisadores 

Do grupo amostral, 2 dos pacientes sofreram queimadura por choque elétrico 

e ficaram em média internados por 40 dias; três tiveram queimaduras em face e 

tiveram a média de 40,33 dias internados. Os grandes queimados correspondem à 

maior categoria etiológica do grupo, com 17 pacientes e sua média de tempo 

hospitalar foi de 33,35 dias. Os sete pacientes com queimadura em membros 

inferiores ficaram em média 28,42 dias internados e os cinco pacientes com 

queimaduras em membros superiores foram internados em média por 30,6 dias. Três 

pacientes receberam enxerto de pele para tratar ferida crônica e ficaram internados 

em média por 15 dias. Um paciente foi internado para reabordagem do enxerto prévio 

e ficou internado por 41 dias. Dois pacientes tiveram perdas de partes moles por 

trauma e necessitaram de enxerto de pele; ficaram em média internados por 34 dias. 

Como dito antes, não foi possível identificar o motivo do enxerto de pele em 8 

pacientes baseado em seus prontuários; esse grupo ficou internado em média por 

46,125 dias.  

Os pacientes que receberam enxerto de pele com a técnica de lipoenxertia 

adjuvante são, como dito, um grupo de 4 pacientes. Os prontuários foram analisados 

para a elaboração desse trabalho e seus dados são descritos a seguir.  

São dois pacientes do gênero masculino, sendo uma criança e um adulto, e 

duas do gênero feminino, sendo uma adulta e uma idosa.  
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A primeira a receber o tratamento foi a paciente K.N.L., feminino, 21 anos para 

correção de cicatriz em membro inferior direito. No dia 04/12/2017 ela foi submetida à 

cirurgia e teve alta no dia seguinte, 05/12/2017, com o curativo limpo e seco, 

totalizando um dia de internamento entre cirurgia e alta. Seguiu tratamento 

ambulatorial.  

O segundo foi o paciente J.O.C.R., masculino, 55 anos, vítima de queimadura 

em perna direita há 30 anos, já fora submetido a múltiplas enxertias sem resultado 

satisfatório. Sua lesão crônica foi tratada com enxerto de pele e lipoenxertia no dia 

30/11/2018 com boa “pega”, com exceção de pequena porção em região posterior do 

enxerto. A região que não obteve retenção foi reabordada cirurgicamente em 

04/12/2018 com nova enxertia. Paciente teve alta com boas condições clínicas em 

08/12/2018 e seguiu com acompanhamento ambulatorial. Seguindo nosso parâmetro, 

paciente ficou internado por oito dias da data da cirurgia até momento de alta.  

A terceira paciente foi A.G.M.R., feminino, 61 anos para tratamento de úlcera 

infectada em membro inferior esquerdo. Paciente foi internada no dia 03/01/2019 e 

durante o período hospitalar foi submetida a três desbridamentos da ferida. No dia 

08/02/2019 foi submetida a enxerto de pele com lipoenxertia e teve alta pela cirurgia 

plástica no dia 15/02/2019, totalizando sete dias de internamento entre cirurgia e alta. 

Segue acompanhamento ambulatorial sem intercorrências.  

Por fim, o último paciente a receber foi E.S.V, masculino, 5 anos. Paciente teve 

queimadura de terceiro grau em perna esquerda, superfície corporal queimada de 3%. 

Foi internado em 20/07/2019 e submetido a quatro desbridamentos da ferida em dias 

alternados. No dia 31/07/2019, recebeu enxerto de pele com lipoenxertia e teve alta 

em 02/08/2019 com boa pega do enxerto, sem sinais flogísticos, secreções ou 

acúmulo. Paciente ficou internado por dois dias entre o procedimento e a data de alta; 

após, seguiu acompanhamento em ambulatório do serviço.  
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DISCUSSÃO 

Apesar do pequeno e heterogêneo grupo amostral dos pacientes submetidos à 

técnica adjuvante de lipoenxertia, algumas informações valiosas podem ser retiradas 

em relação à análise da técnica; para melhor elucidação, decidimos abordar a 

discussão desses pacientes caso a caso. 

A paciente K.N.L., 27 anos, deve ser comparada com o grupo de pacientes que 

receberam a enxertia para correção de feridas crônicas. A média de dias de 

internamento desses pacientes após o procedimento foi de 15 dias. A da paciente foi 

de 1 dia. 

O paciente J.O.C.R., 27 anos, exibia lesão crônica decorrente de queimadura 

antiga e também deve ser comparada ao grupo amostral de feridas crônicas – A média 

nesse grupo foi de 15 dias –. O do paciente foi de 8 dias. 

A paciente A.G.M.R., 61 anos, também deve ser comparada ao grupo de 

feridas crônicas, pois exibia quadro de úlcera infectada em membro inferior. Ficou 7 

dias internada. 

E.S.V, 5 anos, foi internado por queimadura em membro inferior. A média de 

dias de internamento pós enxertia no grupo que não utilizou a lipoenxertia foi de 28,42 

dias. Este paciente recebeu alta 2 dias após o procedimento. 

É interessante atentar que todos os quatro pacientes que fizeram o uso da 

técnica de lipoenxertia apresentaram tempo menor de internamento do que em 

comparação com pacientes da mesma classe e que não fizeram uso da técnica 

adjuvante. Ainda, todos os pacientes da lipoenxertia ficaram bem abaixo da média 

geral dos pacientes que fizeram apenas enxerto de pele – 34,23 dias –. Também o 

fato de que o paciente J.O.C.R. era um paciente com enxertias recorrentes, sempre 

com perda de enxertos, e que só conseguiu ter a fixação ao utilizar a lipoenxertia 

indica que a técnica de fato contribui para uma melhora na “pega” de enxertos de pele. 

Vale ressaltar que o tempo de internamento não só traz vantagens ao paciente, 

já que não ficaria exposto tanto tempo a um ambiente potencialmente causador de 

infecções – grande causa de morbidade entre os pacientes vítimas de queimaduras – 

mas também ao hospital que os recebe, já que pode ter maior rotatividade e menor 

custo ao comportá-los por menos tempo. 
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Não foi encontrado na literatura nenhum artigo com o mesmo foco do presente 

trabalho: se a lipoenxertia traz benefício em relação ao número de dias de 

internamento hospitalar. Infelizmente, não houve grupo amostral grande o suficiente 

para compararmos se as informações coletadas foram estatisticamente significativas 

ou não.  

Nenhum dos pacientes submetidos à lipoenxertia como técnica adjuvante ao 

tratamento de lesões cutâneas, independente da etiologia, teve complicações. Como 

descrito na literatura, é realmente incomum a ocorrência dessas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

CONCLUSÃO  

A técnica de lipoenxertia é um campo a ser estudado, apesar de já existir hoje 

grande evidência. Suas vantagens são muito benéficas – no que tange a melhora da 

qualidade de vida do paciente, com resolução estética e sintomática de lesões –, ainda 

mais frente aos baixos riscos que ela oferece.  

A comparação dos dados da presente pesquisa com os dos artigos foi limitada, 

haja vista a escassa literatura acerca do tema. Entretanto, os pacientes que foram 

submetidos à técnica tiveram resultado satisfatório e compatível com os observados 

em outros estudos, corroborando para o futuro promissor da lipoenxertia.  

Novos trabalhos com desenhos epidemiológicos mais complexos, como 

ensaios clínicos, são necessários para trazer evidências de maior impacto sobre a 

lipoenxertia.  
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ANEXOS I – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CÔMITE DE ÉTICA E 

PESQUISA  
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