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RESUMO  

Objetivou-se com o presente estudo analisar a viabilidade da aplicação do adesivo de 
éster de cianoacrilato em dermorrafias de felinos. Para isso, empregaram-se 20 gatas, 
hígidas, sem raça definida, com idade variando entre 1 e 3 anos, pesando entre 2 e 4 kg e 
ficaram alojadas em uma sala climatizada, com enriquecimento ambiental e livre acesso à 
ração e à água, estas foram submetidas à ovariohisterectomia, alocadas aleatoriamente em 
dois grupos experimentais: no Grupo Fio (GF) as dermorrafias foram realizadas com auxílio 
de fio de nylon monofilamentar 2-0, enquanto no Grupo Adesivo (GA) as dermorrafias foram 
realizadas com o adesivo de éster de cianoacrilato, empregando-se o próprio recipiente 
comercialmente disponível, que foi eficiente na disposição das gotas ao longo da ferida 
cirúrgica. Foram realizadas análises macroscópicas diárias, quanto à presença de edema, 
secreção e deiscência da sutura, e análises histológicas, através de biópsias, 
consecutivamente nos dias 10, 20 e 30 do pós-cirúrgico. Onde se observou que todos os 
animais apresentaram secreção do tipo serosa, com duração média significativamente mais 
prolongada no GF do que no GA (3,7 ± 1,2 x 1,5 ± 0,5 dias). Quatro animais de cada grupo 
apresentaram edema, com duração significativamente maior no GF (7,0 ± 2,2 dias) do que no 
GA (2,3 ± 1,3 dias), a maior duração da presença de edema no grupo GF pode estar 
relacionada ao trauma tecidual ocasionado pela passagem da agulha e do fio no tecido 
cutâneo, durante a realização da sutura. Não ocorreu deiscência da sutura em nenhum 
animal. Não houve diferença significativa entre os grupos quanto às análises histológicas. 
Conclui-se que a utilização do adesivo éster de cianoacrilato é uma boa alternativa para 
dermorrafia felinos, uma vez que não interfere no processo cicatricial da ferida cirúrgica da 
pele, não é histotóxico e produz cicatriz de qualidade estética melhor que a sutura 
convencional com fio, constituindo-se como uma boa alternativa para dermorrafia felinos. 
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