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The possibility of synthesizing cutaneous wounds with biocompatible glue presents itself as an

enriching tool for equine medicine. This study’s objective was to evaluate efficacy and

biocompatibility of ethyl-2-cyanoacrylate as skin adhesive in equine wounds, comparing it to

sutures in the healing process. 7 cm skin incisions were made on both sides of the neck (stage 1;

n = 8), sutured with nylon thread (suture group - SG; left side) or glued with ethyl-2-

cyanoacrylate (tissue adhesive group -AG; right side). The same procedure was performed on

both sides of the croup (stage 2; n = 8), the left side being the SG and the right side, AG.

Sensitivity to touch, tissue consistency, increased volume, temperature and signs of rejection of

the biomaterial were evaluated on days 1 (D1), 3 (D3), 7 (D7), 10 (D10) and 12 (D12) after

operation, and biopsy was performed for histological evaluation on day 10 (D10). There was

greater inflammatory infiltrate in SG, with longer duration of macroscopic inflammation signs

compared to AG, being a more aggressive method of synthesis and indicating reaction to the

thread´s presence. The adhesive was more practical than the suture, however, the SG didn´t

present dehiscence, compared to 50% dehiscence in GA (neck and croup; n = 16). In

conclusion, the use of ethyl-2-cyanoacrylate isolated in the synthesis of horses´ skin isn´t

indicated, being necessary to perform deep sutures to reduce tension and consequently the

results of wound dehiscence. The adhesive showed good biocompatibility, stimulating

complementary studies for indications of use.
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A possibilidade de síntese de feridas cutâneas com cola biocompatível apresenta-se como

uma ferramenta enriquecedora para a medicina equina. Objetivou-se avaliar a eficácia e

biocompatibilidade do etil-2-cianoacrilato como adesivo de pele em feridas cirúrgicas de

equinos, comparando-o ao fio de sutura no processo cicatricial. Foram realizadas incisões de

pele de 7 cm em ambos os lados da tábua do pescoço (etapa 1; n=8), suturadas com fio de

náilon (grupo sutura - GS; lado esquerdo) ou coladas com etil-2-cianoacrilato (grupo adesivo

tecidual - GA; lado direito). O mesmo procedimento foi realizado em ambos os lados da

garupa (etapa 2; n=8), sendo o lado esquerdo o GS e o direito, GA. Avaliaram-se

sensibilidade ao toque, consistência tecidual, aumento de volume, temperatura e sinais de

rejeição do biomaterial, nos dias 1 (D1), 3 (D3), 7 (D7), 10 (D10) e 12 (D12) pós-operatório,

sendo realizada biópsia para avaliação histológica no dia 10 (D10). Verificou-se maior

infiltrado inflamatório no GS, com maior duração dos sinais macroscópicos de inflamação

comparado ao GA, sendo um método mais agressivo de síntese e indicando reação à presença

do fio. O adesivo demonstrou-se mais prático que a sutura, porém o GS não apresentou

deiscência, comparado à 50% de deiscência no GA (pescoço e garupa; n=16). Concluiu-se

que o uso do etil-2-cianoacrilato isolado na síntese de pele em equinos não é indicado, sendo

necessária realização de suturas profundas para redução da tensão local e consequentemente

dos resultados de deiscência da ferida. O adesivo apresentou boa biocompatibilidade,

estimulando estudos complementares para indicações de uso.

São frequentes em equinos o tratamento de feridas traumáticas ou intervenções cirúrgicas, necessitando posterior síntese de pele (PROVOST e BAILEY, 2012). Estudos buscam uma alternativa para

suturas convencionais, resultando no aparecimento de adesivos teciduais, como o etil-2-cianoacrilato (SOUZA & BRIGLIA, 2011).

O estudo objetivou avaliar a utilização e biocompatibilidade do adesivo tecidual, etil-2-cianoacrilato, no processo de síntese de feridas de pele em equinos, comparando-o à utilização de suturas no

processo cicatricial, por meio da avaliação de aspectos macroscópicos e microscópicos.

O procedimento experimental foi dividido em duas etapas, divididas em dois grupos. Foram utilizados oito equinos, machos e fêmeas, com 7 ± 3 anos, peso médio de 350 kg (σ=55,5). Foi realizada

incisão vertical de 7 cm de pele em cada um dos lados da tábua do pescoço (etapa 1 – E1) e da garupa (etapa 2 – E2), esquerdo e direito de cada cavalo, sendo o lado esquerdo o grupo sutura (GS) e o

lado direito o grupo adesivo (GA). No GS, a pele foi suturada com fio de poliamida (náilon), nº1, em pontos simples separados. No GA, a pele foi colada com etil-2-cianoacrilato (figura 1), seguindo

as instruções do fabricante.

As feridas foram avaliadas macroscopicamente nos dias 1 (D1), 3 (D3), 7 (D7), 10 (D10) e 12 (D12) de pós-operatório quanto à sensibilidade ao toque, consistência tecidual local, aumento de volume

e temperatura, presença de granulação e secreção, formação de crostas e coaptação dos bordos. Foram considerados deiscência os animais que tiveram algum grau de desprendimento da cola ou

rompimento da sutura, com abertura da ferida. Animais com deiscência de 70% a 100% da ferida foram consideradas deiscência total e excluídos das avaliações. Foi coletada amostra de pele para

avaliação microscópica no D12, realizada por meio da análise histológica de indicadores específicos de cicatrização.

O etil-2-cianoacrilato demonstrou conformidade quanto à facilidade e velocidade de

aplicação descritas na literatura, apresentando-se como uma forma mais rápida de síntese

que a sutura (SILVA et al., 2007), além de não causar desconforto na síntese no

transoperatório. Encontrou-se significativa diferença entre os grupos avaliados quanto à

presença de deiscência (figuras 2 e 3), uma vez que o GS não apresentou deiscência,

comparado à 50% de deiscência no GA como um todo (n=16), explicado pela elevada força

tênsil no local, movimentação excessiva, associado ao tamanho da ferida, grande para o uso

do adesivo tecidual isolado, sem suturas relaxadoras profundas.

O uso do adesivo à base de etil-2-cianoacrilato apresentou boa biocompatibilidade à pele de equinos, embora, em uso isolado não tenha apresentado bons resultados, devido à presença de tensão

excessiva, resultando em grande quantidade de deiscência, sendo o grupo de sutura convencional, mais eficiente na função de coaptar bordos. O adesivo demonstrou-se significativamente mais fácil e

rápido de aplicar que a sutura, além de atuar como barreira física a microrganismos, não apresentar necessidade de remoção no pós-operatório e representar um método menos agressivo de síntese

resultando em menor reação inflamatória no pós-cirúrgico.
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Figura 1 – Gráfico demonstrando a relação entre o tipo de tratamento (grupo sutura – GS ou grupo adesivo – GA) 

e a presença de deiscência tecidual em cada etapa (etapa 1 – pescoço e etapa 2 – garupa) nos diferentes dias de 

avaliação (D1, D3, D7, D10 e D12). 

Figura 2 – Deiscência da ferida no GA da E1.

Fonte: Própria autoria.

Fonte: Própria autoria.

Fonte: Própria autoria.

Figura 4 – Fotomicrografia

da pele de equino do grupo

sutura da etapa 1 mostrando

tecido conjuntivo na derme

superficial, focal, moderado,

desarranjado, contendo raros

macrófagos (seta preta). Na

seta vermelha é possível ver

infiltrado mononuclear

periglandular. Hematoxilina

e Eosina, 100X.

Figura 3 – Gráfico demonstrando a relação entre o tipo de tratamento (grupo sutura – GS ou grupo adesivo – GA) e a

presença de deiscência tecidual em cada etapa (etapa 1 – pescoço e etapa 2 – garupa) nos diferentes dias de avaliação (D1,

D3, D7, D10 e D12).

Figura 1 – Aplicação do EPIGLU®.

No histopatológico (figura 4) observou-se maior quantidade de células inflamatórias

no GS. A presença do fio de nylon como corpo estranho e a maior agressão causada

pela sutura podem contribuir prolongando as fases inflamatórias do processo de

reparo tecidual (RAMOS et al., 2020).

Fonte: Própria autoria.
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