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Resumo
Os adesivos sintéticos a base de cianoacrilato vêm sendo amplamente utilizados na medicina veterinária 

no tratamento de diversas afecções corneanas. As principais indicações para o uso do cianoacrilato na 

córnea estão relacionadas às úlceras de córnea, descemetoceles, úlceras indolentes e pequenas perfura-

ções corneanas. Dentre as principais vantagens do uso do adesivo de cianoacrilato na córnea, destacam-

-se sua fácil e rápida aplicação, que pode ser realizada apenas com anestesia local, além de sua forte 

adesão ao tecido, promovendo eficiente suporte durante a cicatrização corneana. Atualmente diversos 

adesivos sintéticos estão disponíveis comercialmente, porém, deve-se optar pelo uso de compostos com 

menor toxicidade que promovam melhores resultados para o processo de reparação corneana. Objetiva-

-se com esta revisão de literatura abordar os principais aspectos relacionados ao uso dos adesivos de 

cianoacrilato no tratamento de úlceras de córnea em cães e gatos.
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Abstract

Cyanoacrylate adhesives have been used in veterinary medicine in the treatment of several corneal diseases. The use of 

cyanoacrylate glues is indicated in the management of corneal erosions, descemetoceles, refractory corneal ulceration 

and small corneal lacerations. The advantages of the use of cyanoacrylate glue in corneal includes its simple and easy 

application that can be done with local anesthesia and its excellent adhesive quality during the corneal healing. Nowa-

days various types of cyanoacrylate glues are available for clinical use and the choice of the glue must be based in the less 

toxicity compounds that can provides better results in cornel healing. The objective of this article reviews is to work up 

the actually aspects related to the use of cyanoacrylate glue in the treatment of corneal ulcers in dogs and cats.  
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Introdução
O cianoacrilato é um éster do ácido cianoacrílico com 

uma cadeia alquil lateral. Comercialmente se apresenta 
como um adesivo sintético líquido e transparente que so-
fre polimerização em temperatura ambiente quando em 
contato com uma superfície aderente promovendo baixa 
liberação de calor, sem a necessidade de adição de catali-
sadores ou solventes (1,2).

Seu poder de adesão foi rapidamente reconhecido 
após sua descoberta em 1949 e, ao final da década de 50, 
os adesivos de cianoacrilato passaram a ser utilizados na 
medicina como adesivos tissulares. Na oftalmologia, sua 
utilização teve início na década de 60 (3,4,5).

O metil-cianoacrilato ou Easter 910R foi o primeiro 
adesivo sintético a base de cianoacrilato utilizado na 
oftalmologia. Sua rápida ação adesiva o tornou promis-
sor como adesivo tissular em cirurgias oculares, porém 
sua alta toxicidade tecidual foi um fator limitante para 
sua utilização (1). A partir de então, a busca por métodos 
seguros, de fácil e rápida aplicação, com baixo custo e 
mínima interferência na cicatrização favoreceu a pesqui-
sa para o desenvolvimento de novas substâncias adesivas 
sintéticas (6). 

Atualmente estão disponíveis comercialmente adesi-
vos de cianoacrilato de maior biocompatibilidade, o que 
favorece o uso dessas substâncias na oftalmologia e em 
outras especialidades médicas (7).
A classificação dos adesivos de cianoacrilato se baseia 
na quantidade de Carbonos (radicais alquila) na cadeia 
lateral da fórmula, podendo ser classificados como metil, 
etil, propil, butil e outros cianoacrilatos (2). 

Indicação de Uso
O cianoacrilato vem sendo empregado como ad-

esivo tissular em diversas áreas médicas incluindo 
cirurgias plásticas, cirurgias do trato digestório e 
cirurgias ortopédicas. Sua aplicação também já foi 
descrita em procedimentos cirúrgicos nos rins, fíga-
do e vasos sanguíneos de homens e animais (8).

As principais indicações para o uso de adesivos 
em oftalmologia estão relacionadas a afinamentos 
corneanos de etiologias variadas e perfurações ocu-
lares de até dois milímetros de diâmetro (9). Já na 
oftalmologia veterinária, o uso de adesivos tissula-
res na córnea é indicado como tratamento médico 
alternativo e não cirúrgico em casos de úlceras es-
tromais profundas, descemetoceles, pequenas per-
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furações corneanas e úlceras indolentes (10). As 
figuras 1 e 2 ilustram o aspecto antes da aplicação 
do cianoacrilato na córnea de um felino com úlcera 
corneana profunda e o aspecto da córnea deste mes-
mo animal após a resolução do quadro.

Figura 1 – Úlcera de córnea profunda em um felino.lizados no 

Figura 2 – Leucoma após uso de cianoacrilato na úlcera corneana 
profunda de um felino.

O uso do adesivo constitui um método seguro 

e confiável para prover suporte à cicatrização cor-

neana sem necessidade do emprego de técnicas 

de ceratoplastias penetrantes emergenciais e suas 

possíveis complicações em pacientes com compro-

metimento corneano (11,3). Consiste em um pro-

cedimento temporário, que pode ser utilizado para 
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favorecer a cicatrização corneana através de trata-

mento médico, assim como para adiar a realização 

de procedimentos cirúrgicos para um segundo mo-

mento, no qual já tenha ocorrido uma melhora no 

quadro ocular e também um adequado preparo do 

paciente para a cirurgia (7,3).

Além do suporte à cicatrização, o uso de ciano-

acrilato em lesões corneanas também diminui a dor 

e o espasmo de corpo ciliar associados às ulcera-

ções, pois o adesivo recobre as terminações nervo-

sas corneanas anteriormente expostas (12).

MOSCHOS et al. (11) comprovaram a ação do 

cianoacrilato na interrupção do processo de melt-

ing corneano através da aplicação de adesivo de 

N-butil-cianoacrilato em córneas acometidas, com-

provando a ação benéfica do adesivo neste tipo de 

lesão corneana.  

O Isobutil-cianoacrilato, comercialmente dis-

ponível como Histoacryl®, vem sendo utilizado 

com sucesso no tratamento de úlceras corneanas 

crônicas em cavalos, coelhos e pássaros. As limita-

ções de seu uso estão associadas à extensão e pro-

fundidade das lesões corneanas, já que lesões muito 

extensas exigem uso de maior quantidade de ad-

esivo, promovendo uma maior reação inflamatória 

local (12). 
Sampaio & Ranzani (6) avaliaram a eficácia do 

Histoacryl® na reparação de úlceras profundas em 
córneas de cães e constataram sua eficácia para pro-
teção do local de lesão durante sua permanência. 
Devido a ocorrência de inflamação nos locais de 
aplicação, os autores indicam a remoção do produ-
to da superfície corneana após a reparação tecidual.

Bromberg (12) comprovou a eficácia do uso do 
Histoacryl® em úlceras indolentes de cães, gatos e 
coelhos após o debridamento da superfície corne-

ana, podendo ser ou não posteriormente realizado 

o recobrimento corneano por um flap de terceira 

pálpebra para reduzir o desconforto devido à pre-

sença do adesivo na córnea. 

Adesivos De Cianoacrilato Dis-
poníveis Para Uso Médico

Os adesivos sintéticos de cianoacrilato atu-
almente disponíveis comercialmente para uso 
clínico são: Indermil® (butil-2-cianoacrilato), 
Histoacryl® (Isobutil-cianoacrilato ou butil-
2-cianoacrilato), Histoacryl Blue® (N-butil-2-ci-
anoacrilato); Nexacryl® (N-butil-cianoacrilato) e 
Dermabond® (2-octil-cianoacrilato) (7).

Embora o adesivo Histoacryl Blue® seja o 
produto mais indicado para aplicação em lesões 
corneanas por se apresentar estéril e possuir baixa 
toxicidade, a dificuldade de obtenção do produto 
e seu alto custo favorecem a tentativa de utiliza-
ção de outros produtos mais acessíveis como o 
Super Bonder® (2-metil-cianoacrilato) como ad-
esivo tissular em oftalmologia. 

O Super Bonder® não possui indicação para 
uso médico e sua apresentação comercial não 
informa se o produto é estéril, porém, tem sido 
utilizado com sucesso em pequenas perfurações 
corneanas (13). 

Felberg et al. (14) relataram o uso do adesivo 
de etil-cianoacrilato (Super Bonder®) em 22 olhos 
e 22 pacientes humanos com afinamentos ou per-
furações corneanas entre um a dois milímetros. 
Justificaram a escolha pelo adesivo Super Bonder® 
devido à sua facilidade de obtenção, assim como ao 
seu baixo custo, como uma tentativa de evitar a re-
alização de transplantes de urgência em pacientes 
com olhos acometidos. Os resultados obtidos neste 
estudo comprovaram que a aplicação da Super 
Bonder® foi um método eficaz, seguro e de fácil re-
alização, podendo ser realizada em córneas afiladas 
ou com pequenas perfurações sem causar danos ao 
paciente.
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Toxicidade
A toxicidade do cianoacrilato decorre da libera-

ção de cianoacetato e formaldeído durante o pro-

cesso de polimerização e degradação (hidrólise) 

do adesivo em seu local de aplicação (5). Portanto, 

o uso do cianoacrilato em lesões corneanas exten-

sas ou perfurações corneanas maiores fica contra-

indicado devido à maior quantidade de adesivo 

que deverá ser aplicado no local, promovendo uma 

maior toxicidade tecidual (9). 

Os derivados de cianoacrilato com cadeia curta 

de carbono, como ocorria com o Ester 910R, são 

pouco biocompatíveis e apresentam rápida de-

gradação nos locais de aplicação, provocando in-

tensas reações inflamatórias. Os derivados de ci-

anoacrilato com cadeia lateral longa de Carbono 

(mais de quatro carbonos) são mais biocompatíveis 

e degradam-se lentamente no local de aplicação, 

promovendo uma liberação mais lenta dos produ-

tos de degradação e menor toxicidade (5,15).

A toxicidade do adesivo de cianoacrilato é, por-

tanto, inversamente proporcional ao número de 

Carbonos na cadeia alquil do composto, sendo os 

adesivos de cianoacrilato Isobutil, n-heptil e n-octil 

os mais bem tolerados pelo tecido corneano (9). 

A toxicidade dos adesivos a base de cianoacri-

lato também depende da vascularização no local 

de aplicação, havendo uma maior resposta infla-

matória em tecidos mais vascularizados (7,15).Ol-

livier et al. (3) testaram a atividade do adesivo de 

N-butil-cianoacrilato (Vetbond®) após aplicação 

do produto na superfície corneana e intra-estromal 

em defeitos corneanos experimentais em coelhos. 

Neste estudo houve discreta e moderada reação in-

flamatória tipo “corpo estranho” no estroma corne-

ano devido à aplicação do produto intra-estromal e, 

quando aplicado na superfície corneana o produto 

não se mostrou tóxico e não interferiu no processo 

de cicatrização local, havendo uma boa adesão. Se-

gundo os autores, o Vetbond® apresentou boa ad-

esão com retenção mínima de oito dias e média de 

14 dias no local de ulceração, ocorrendo um perío-

do de desconforto após aplicação de quatro a seis 

dias no período pós-operatório. Neste experimento 

não foi utilizada lente de contato ou recobrimento 

corneano para redução do desconforto palpebral, 

como já mencionado por outros autores.

Método de Aplicação
O modo de aplicação do cianoacrilato nas lesões 

corneanas é um fator muito importante para o 

sucesso do tratamento (14). A aplicação de cianoac-

rilato em lesões corneanas consiste em um procedi-

mento de fácil e rápida execução, além de possuir 

baixo custo de realização (6).

A aplicação do adesivo de cianoacrilato na cór-

nea exige cuidados e deve ser realizado mediante 

anestesia tópica ou anestesia geral. Os passos para 

a aplicação do adesivo são: (a) desbridamento da 

lesão corneana através do uso de swabs estéreis; (b) 

secagem da superfície ocular com o uso de swab ou 

secador de cabelo; (c) aplicação de uma fina camada 

do adesivo ainda em estado líquido através do uso 

de agulha de insulina; (d) manutenção das pálpe-

bras abertas por um período de 15 a 60 segundos até 

a polimerização do adesivo, evitando a ocorrência 

de aderência indesejada dos tecidos adjacentes (10). 

As figuras 3 e 4 ilustram duas etapas da aplicação 

do adesivo de cianoacrilato na córnea de um cão 

portador de úlcera corneana profunda.
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A aplicação da menor quantidade sufi ciente de ci-

anoacrilato para recobrimento da lesão no local de apli-

cação é indicada para que seja provocada mínima irri-

tação local (3). Após a aplicação do adesivo na córnea, o 

“plug” de cianoacrilato deverá permanecer no local por 

alguns dias durante o processo de cicatrização e depois 

pode se soltar espontaneamente ou deverá ser removi-

do assim que a lesão corneanas estiver solucionada (4). 

O adesivo de cianoacrilato apresenta maior toxici-

dade quando em contato com o endotélio corneano e 

a lente, devendo haver cuidado durante sua aplicação 

na córnea em casos de perfurações (7,15). Além disso, o 

contato do produto com a câmara anterior pode causar 

falência endotelial e quando em contato com a conjun-

tiva pode causar simbléfaro (9).
O uso de lentes de contato (fi gura 5) ou a realização 

de um fl ap de terceira pálpebra após a aplicação do ad-
esivo na córnea (fi gura 6) são indicados para diminuir 
o atrito das pálpebras com a superfície irregular corne-
ana após polimerização do adesivo no local de aplica-
ção, e também impedir o desprendimento precoce do 
“plug” do local (11).

Figura 3 – Flap de terceira pálpebra com fi xação conjuntival 
realizado posteriormente à aplicação de cianoacrilato em úlcera 
corneana.

Figura 4 – Lente de contato colocada em contato com a córnea 
após aplicação de cianoacrilato em úlcera corneana profunda.

Figura 5 – Aspecto imediatamente após aplicação de cianoacri-
lato em úlcera corneana.

Figura 6 – Aspecto imediatamente após a secagem do cianoa-
crilato aplicado em úlcera corneana.
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Vantagens e Desvantagens
As vantagens do uso de cianoacrilato estão re-

lacionadas à fácil e rápida polimerização do produto 
em temperatura ambiente, originando uma placa de 
suporte para a cicatrização tecidual (9). Além das pro-
priedades adesivas, o cianoacrilato possui atividade 
bacteriostática contra microrganismos gram-positivos 
e inibe a migração local de células inflamatórias e a 
formação de colagenases quando aplicado na superfí-
cie corneana (9,15).

As desvantagens do uso do cianoacrilato se ref-
erem à indução de resposta inflamatória no local de 
aplicação, provavelmente devido aos produtos de 
degradação do cianoacrilato que ativam a síntese de 
prostaglandinas e tromboxanos através da liberação 
de hidroperóxidos lipídicos, além de induzir a an-
giogenese através da liberação de formaldeído (3). 
Por não serem biodegradáveis, os adesivos à base de 
cianoacrilato podem além de induzir reações infla-
matórias e vascularização corneana, causar necrose 
no local de aplicação (16). Outro fator importante rela-
cionado ao uso do adesivo é o desconforto palpebral 
causado pela superfície áspera formada na região de 
polimerização do produto, estando indicado o uso de 
lente de contato ou recobrimento palpebral da super-
fície ocular para redução do desconforto devido ao 
atrito palpebral (9). 

Apesar da existência de adesivos teciduais biocom-
patíveis e biodegradáveis como a cola de fibrina, por 
exemplo, há algumas desvantagens em sua utilização. 
Embora sejam menos tóxicas, promovam uma menor 
vascularização tecidual e mais rápida cicatrização, de-
moram mais para formar o “plug” e, por serem mais 
fracas, promovem menor suporte no local de aplica-
ção. Além disso, estão menos disponíveis e possuem 
custos elevados (16,15).

Sharma et. al. (16) após compararem o uso de ci-
anoacrilato e cola de fibrina em perfurações corneanas 

de homens e mulheres, constataram que os dois tipos 
de adesivos são efetivos no tratamento das lesões. 
Porém, verificaram a ocorrência de uma maior vas-
cularização corneana após aplicação de cianoacrilato, 
assim como a ocorrência de conjuntivite nos pacientes 
tratados com cianoacrilato, provavelmente devido à 
superfície irregular no local de aplicação.  Os autores 
consideraram que o uso de cianoacrilato deveria ser 
evitado em ceratoplastias penetrantes devido ao 
maior risco de rejeição decorrente da maior vascular-
ização do local promovida pelo uso do adesivo.

Conclusão
De acordo com os autores citados, o uso do adesi-

vo de cianoacrilato se mostrou efetivo no tratamento 
de diversas afecções corneanas de comum ocorrência 
em cães e gatos. Seu método de aplicação é simples e 
não necessita de anestesia geral para sua realização, 
o que confere sua vantagem frente a procedimentos 
cirúrgicos mais específicos em pacientes de risco. Seu 
baixo custo e sua facilidade de polimerização também 
consistem em vantagens da sua utilização como sub-
stituto dos adesivos de fibrina.

Na maioria dos estudos foi verificada a indução de 
uma maior vascularização e resposta inflamatória no 
local de aplicação do adesivo, porém tais achados não 
interferiram negativamente no processo cicatricial. 
Portanto, seu uso é efetivo e promove boa resolução 
na maioria dos casos. No entanto, é importante que 
sejam utilizados adesivos que tenham sido aprovados 
para o uso médico.
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