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RESUMO 

O objetivo deste estudo é avaliar o método de dermorrafia, o material utilizado e a 

cicatrização de pele em ovinos submetidos à videolaparoscopia.    O experimento 

será realizado com 10 ovinos adultos sadios, até o momento participaram do 

experimento 4 animais. Os pacientes foram submetidos a videolaparoscopia por três 

portais laparoscópicos de 10mm. Após as laparoscopias exploratórias, as sínteses 

dos acessos foram definidas de acordo com o tratamento estabelecido: dermorrafia, 

sem síntese muscular com pontos tipo Wolff, utilizando fio cirúrgico não absorvível 

poliamida 2-0 cirúrgico (SN); com pontos intradérmico, utilizando fio cirúrgico 

absorvível monofilamentado (Poliglecaprona 25) (SA); e com cola a base de 2-etil-

cianoacrilato (SC). Os animais foram observados e realizado registros fotográficos 

avaliação macroscópica de qual método e material tem o melhor resultado. 

Observou-se que os três métodos apresentaram boa cicatrização clínica, sendo as 

biópsias podendo dar uma melhor conclusão sobre a escolha do método. 

INTRODUÇÃO 

A videocirurgia é muito empregada para pequenos ruminantes, em diversas áreas, 

pesquisas para refinar a técnica cirúrgica para estes procedimentos ainda estão em 

constante estudo (TEIXERIA et al., 2013).  Estudos em relação à cicatrização de 

feridas cirúrgicas foram e ainda estão sendo desenvolvidos no âmbito da medicina 

veterinária (MARTINS et al., 2006; COELHO et al., 2010; FALEIRO et al.; 2009; 

MARQUES et al., 2015).  A cicatrização da pele em ovinos, em acessos cirúrgicos 

convencionais, observou a viabilidade do uso de adesivo a base de etil-cianocrilato, 

mostrando-se superior a dermorrafia convencional com fio de poliamida, tanto na 

cicatrização quanto no tempo cirúrgico (MARINHO et al., 2014). No entanto, pela 

ausência de resultados, estudos sobre a dermorrafia e cicatrização de pele em 

procedimentos videolaparoscópicos demonstram sua importância. Assim, o objetivo 

deste estudo é avaliar o método de dermorrafia, o material utilizado e a cicatrização 

de pele em ovinos submetidos à videolaparoscopia.    

OBJETIVO 

Avaliar a melhor técnica de síntese e matérias utilizados para reverter o acesso 

laparoscópico, a fim de obter uma melhor cicatrização em ovinos.   

METODOLOGIA 

Até o momento já foram trabalhados 4 ovinos (de 10), adultos, submetidos a 

videolaparoscopia por três portais de 10mm, seguindo a técnica de (TEIXEIRA et al., 



2013). Após as laparoscopias exploratórias, o processo de síntese e reversão dos 

acessos cirúrgicos, que foi definido de acordo com o tratamento estabelecido: 

dermorrafia, sem síntese muscular com pontos tipo Wolff, utilizando fio cirúrgico não 

absorvível poliamida 2-0 cirúrgico (SN); dermorrafia com pontos intradérmico, 

utilizando fio cirúrgico absorvível monofilamentado (Poliglecaprona 25) (SA); 

dermorrafia com cola a base de 2-etil-cianoacrilato (SC).  Os tipos de reversão dos 

acessos foram feitos das três maneiras em todos os pacientes, variando os portais 

de forma randômica, a fim de não ter possível influência do posicionamento do 

acesso nos tratamentos. Foi feita limpeza das feridas cirúrgicas com solução de 

NaCl 0,9% e aplicação de unguento (Unguento Plus®, Pearson, Brasil) ao redor.  

Foram realizados registros fotográficos para avaliação das feridas no aspecto 

macroscópico, observando coloração da pele (0-normal, 1-avermelhada, ou 2-

escura), secreção (0-ausente, 1- mucoide ou 2-purulenta), ocorrência de hemorragia 

(1- sim ou 0- não), presença de deiscência de sutura (1- sim ou 0- não), edema outro 

sinal de interferência na cicatrização (1-sim ou 0-não), reepitelização completa (0), 

parcial (1) ou incompleta (2).   

Na próxima etapa do projeto, serão analisadas amostras de biópsia das feridas 

cirúrgicas, coletadas de metade dos animais 5 dias após o procedimento e outra 

metade após 7 dias. 

RESULTADOS PRELIMINARES  

Tabela 1.  Avaliações sobre o tratamento estabelecido (TE) após 7 dias do 

procedimento, avaliando a Coloração da pele (CP), secreção (SE), ocorrência de 

hemorragia (OH), Presença de deiscência de sutura (PDS), edema ou outro sinal de 

interferência na cicatrização (EOSIC) e reepitelização (RE). 

 Animal 1 Animal 2 Animal 3 Animal 4 

TE SN AS SC SN SA SC SN SA SC SN SA SC 

CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OH  0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0  

PDS 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

EOSIC 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

RE 0 0 1 0 0 1 0 0 0  0 0 1 

 



DESENVOLVIMENTO 

Pela observação clínica notou-se que os três métodos tiveram uma boa cicatrização, 

podendo ser usados em acesso laparoscópico. Porém, a reparação tecidual com a 

cola foi a menos favorável, pois em alguns animais houve a separação das bordas 

da ferida. Diante disto, as avaliações histopatológicas serão importantes para se 

definir o melhor método de dermorrafia a ser empregado nestes casos. 
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