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Olá, oftalmologista! 

Meu nome é Evelyn Ciuffo, sou médica formada pela 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2007-2012) e cursei 

residência de oftalmologia no Hospital Central da Aeronáutica 

(2013-2015). Após a residência fiz especialização em córnea e 

catarata no Hospital de Olhos do Paraná (2016). Além disso, sou 

professora de oftalmologia do curso Estratégia MED e estarei 

junto com você na caminhada rumo à aprovação para a Prova 

Nacional de Oftalmologia, que acontece anualmente. 

O nível de dificuldade da prova vem aumentando a cada 

ano, fazendo-se necessária uma preparação diferenciada, com 

planejamento, disciplina e foco. Mas não se preocupe, pois 

estaremos juntos nessa jornada! 

Esse material de revisão foi preparado como uma 

demonstração do trabalho que faremos ao longo do ano de 2021, 

através de cursos extensivos, intensivos e simulados. Já temos 

uma plataforma online (SQMED) com mais de 1200 questões 
comentadas do CBO (Conselho Brasileiro de Oftalmologia), 
que será uma ferramenta fundamental para sua preparação, 

sendo só o início da nossa parceria. Dessa forma, usufrua da nossa 

plataforma e aproveite esse material de Tumores Oculares ao 

máximo, pois ele está super completo e engloba absolutamente 

tudo o que você precisa saber sobre esse tema para a prova do 

CBO. 

Não se esqueça de ficar sempre atento às nossas redes 

sociais, pois em breve lançaremos outros materiais e cursos para 

auxiliar seu estudo. 

Abraços, 

Prof. Evelyn Ciuffo. 
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1.0 LEVANTAMENTO DOS ASSUNTOS MAIS COBRADOS
CAPÍTULO

Para facilitar nosso estudo, apresento a seguir um levantamento dos assuntos mais cobrados de Tumores Oculares nas provas do 

Conselho Brasileiro de Oftalmologia, objetivando direcionar o estudo para o que efetivamente cai nos certames. 

23%

9%

Tumores Conjun�vais

Tumores orbitais na infância

Tumores Intraoculares

Tumores orbitais no adulto

TEMAS DE TUMORES OCULARES
(2014-2020)

27%

23%

18%

Tumores palpebrais

2020 Incidência

Glioma do nervo óptico 1

Hemangioma capilar 1

Hemangioma cavernoso 1

Linfangioma 1

Meningioma da bainha do nervo óptico 1

Rabdomiossarcoma 1

Tumores linfoproliferativos 1



Estratégia
MED

OFTALMOLOGIA Tumores Oculares

Prof. Evelyn Ciuffo | Resumo Estratégico | Fevereiro 2021 5

2019 Incidência

Carcinoma espinocelular da conjuntiva 1

Glioma do nervo óptico 1

Hemangioma capilar 1

Melanoma maligno 1

Melanose primária adquirida 1

Neoplasia intraepitalial da conjuntiva (NIC) 1

Papiloma conjuntival 1

Rabdomiossarcoma 1

Retinoblastoma 1

Tumores linfoproliferativos 1

2018 Incidência

Glioma do nervo óptico 2

Meningioma da bainha do nervo óptico 2

Múltiplos Temas 1

Retinoblastoma 1

2017 Incidência

Melanoma de Coroide 1

Melanose primária adquirida 1

Meningioma da bainha do nervo óptico 1

Múltiplos Temas 2

Papiloma conjuntival 1

Tumores linfoproliferativos 1
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2016 Incidência

Carcinoma espinocelular da conjuntiva 1

Hemangioma cavernoso 1

Melanoma de Coroide 1

Melanose primária adquirida 1

Meningioma da bainha do nervo óptico 1

Nevo de Ota (melanocitose oculodérmica) 1

Retinoblastoma 1

Tumores linfoproliferativos 1

2015 Incidência

Carcinoma de células basais 1

Carcinoma de células sebáceas 1

Glioma do nervo óptico 1

Hemangioma capilar 1

Melanoma de Coroide 1

Nevo de conjuntiva 1

Retinoblastoma 1

2014 Incidência

Melanoma de Coroide 2

Melanose primária adquirida 1

Meningioma da bainha do nervo óptico 1

Múltiplos Temas 1

Nevo de Ota (melanocitose oculodérmica) 1

Papiloma conjuntival 2

Rabdomiossarcoma 1

Retinoblastoma 1

Tumores linfoproliferativos 1

Agora, vamos começar nossa aula de revisão
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2.0 INTRODUÇÃO
CAPÍTULO

Caro (a) oftalmologista, este é um livro resumo sobre Tumores 

Oculares destinado ao estudo para a prova de especialização, 

aplicada pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Aqui estão 

compilados os principais tumores cobrados nas provas dos últimos 

anos e os principais conceitos que você precisa saber para acertar 

todas as questões sobre esse assunto. Fiz questão de colocar muitas 

imagens, já que esse tema também vem sendo abordado nas provas 

teórico-práticas (provas de imagem) nos últimos anos. A principal 

forma de abordagem nas provas é com relação à apresentação 

clínica dos tumores, sendo a mais importante para você assimilar. 

3.0 TUMORES ORBITAIS 
CAPÍTULO

3.1  TUMORES ORBITAIS NA INFÂNCIA 

Hemangioma capilar

Definição: tumor benigno orbitário mais comum na infância, com maior prevalência no sexo feminino. 

Histopatológico: composto por células endoteliais capilares bem diferenciadas, com padrão de crescimento infiltrativo.

Quadro clínico: 

- A principal forma de apresentação é através de tumoração avermelhada e irregular na  pálpebra superior 

(strawberry lesion), que surge geralmente nas primeiras semanas de vida (30% podem ser manifestados já ao 

nascimento). Possui um padrão de crescimento infiltrativo e não capsulado.

- Proptose ou alteração da motilidade ocular podem estar presentes. 

- O tumor pode aumentar de tamanho ou de cor (coloração azulada) durante esforço ou choro, mas não 

cursa com sopro ou pulsação.

- Geralmente sofre involução espontânea nos primeiros anos de vida, com 70% dos casos apresentando 

involução completa até os 7 anos.
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Veja as imagens:

Diagnóstico: 

• Normalmente é feito através do quadro clínico.

• Ultrassonografia ocular: massa orbitária com alta refletividade interna. 

• Tomografia computadorizada: massa orbital homogênea, pobremente circunscrita, com grande captação de contraste. 

Tratamento: 

• Principais indicações: evitar ou minimizar a ambliopia ou problemas estéticos.

• Tratamento com corticoides (injeção local ou sistêmico) deve ser considerado em tumores grandes ou casos de alteração visual. 

A dose recomendada de injeção de triancinolona é de 40mg/ml combinada com 6mg de betametasona intralesional.

• Betabloqueadores sistêmicos e interferon-alfa constituem modalidades novas e promissoras de tratamento.

• Cirurgia: reservada para estágios inativos tardios, quando há comprometimento visual e ineficácia dos tratamentos anteriores.

CAI NA PROVA
(CBO 2020 – Prova Teórica II) Com relação ao hemangioma capilar, assinale a alternativa correta:

A) Apresenta alta refletividade interna ao ultrassom. 

B) Caracteriza-se por lesão com limites bem definidos à tomografia computadorizada e sem 

captação de contraste. 

C) Tem padrão capsulado à palpação. 

D) O acometimento da musculatura ocular extrínseca é a apresentação clínica mais comum. 

Comentários: 

Correta a alternativa A O ultrassom demonstra uma massa orbitária com alta refletividade interna.
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Incorreta a alternativa B. A tomografia computadorizada de órbita revela uma massa orbital pobremente circunscrita, mas com grande 
captação de contraste.
Incorreta a alternativa C. Possui um padrão de crescimento infiltrativo e não capsulado.
Incorreta a alternativa D. O aparecimento de tumoração mole, avermelhada e com superfície irregular, na pálpebra superior ou sob ela, é 
a manifestação clínica mais frequente. Em alguns casos, a musculatura ocular pode estar envolvida, ocasionando alteração da motilidade 
ocular.

(CBO 2020 – Prova Teórico-Prática) As imagens abaixo mostram lesão na pálpebra superior direita, respectivamente, antes e após o tratamento 

com propranolol. Qual é o diagnóstico mais provável?

A) Celulite orbitária.

B) Miastenia grave – forma congênita. 

C) Hemangioma capilar.

D) Sincinesia pterigopalatina.

Comentários:

Agora ficou fácil, né? Sempre devemos pensar em hemangioma capilar em criança pequena com quadro 
de lesão palpebral superior, unilateral e de coloração avermelhada.

 Correta a alternativa C

Glioma do Nervo Óptico

Definição: é um tumor benigno de crescimento lento que se manifesta principalmente na infância, com 70% dos casos ocorrendo 

até os 10 anos de idade. Fique atento (a) agora: em 30% dos casos, há associação com neurofibromatose tipo 1 (NF1), sendo os tumores 

bilaterais quase sempre associados a essa patologia. 

Histopatológico: a histologia mostra astrócitos pilocíticos fusiformes, fibras de Rosenthal e corpos granulares eosinofílicos. Dois padrões 

de crescimento podem ser observados: perineural, mais associado à NF1 e intraneural, mais comum nos casos esporádicos.

Quadro clínico: 

 » A principal forma de apresentação é com perda visual lentamente progressiva, seguida por proptose. 

 » Defeitos no campo visual: escotomas centrais e cecocentrais, defeitos altitudinais, contração periférica e hemianopsia temporal. 

 » Defeito pupilar aferente é observado em 75% dos pacientes.

 » Tumores orbitários: podem apresentar-se com proptose axial, edema de papila, dobras de coroide, estrabismo e atrofia óptica. 

Geralmente não cursa com dor. 

 » Tumores situados no quiasma óptico: não cursam com proptose e podem apresentar defeito de campo bitemporal.



Estratégia
MED

OFTALMOLOGIA Tumores Oculares

Prof. Evelyn Ciuffo | Resumo Estratégico | Fevereiro 2021 10

Diagnóstico: 

• Tomografia computadorizada (TC): mostra um nervo com alargamento fusiforme, margens bem definidas e membrana dural 

intacta.  Podem ser observadas áreas de baixa densidade dentro do nervo, provavelmente decorrentes de degenerações císticas, 

com acúmulo de mucina. Atenção: calcificações são raras nos gliomas. 

• Ressonância magnética (RM): define com maior precisão a extensão da lesão, devendo ser obtida com sequências baseadas 

em T1 e T2 após administração de contraste. Permite observar sinais característicos da associação com a NF1: bilateralidade, 

alongamento do nervo e alargamento tubular com dupla intensidade de sinal, bem como extensão posterior em direção ao 

quiasma e tratos ópticos.

Observe a imagem abaixo: 

TC axial mostrando alargamento fusiforme do nervo óptico
Fonte: Livro de Órbita da SBO

Tratamento: 

• A maioria dos gliomas tem prognóstico bom e crescimento 

lento, devendo ser apenas acompanhados. 

• Em casos de expansão tumoral evoluindo com alteração visual 

e proptose significativa, o tratamento deve ser considerado. 

Nesses casos, a conduta deve ser individualizada, 

dependendo do local e extensão do tumor. A remoção 

cirúrgica é a última opção, reservada para pacientes com 

visão muito comprometida ou cegueira completa. Além 

disso, se houverem evidências conclusivas de crescimento 

do tumor na direção intracraniana, a cirurgia também pode 

ser indicada.

• A combinação de radioterapia com quimioterapia em 

tumores com extensão intracraniana é uma opção 

terapêutica, embora haja controvérsia na literatura.

CAI NA PROVA
(CBO 2020 – Prova Teórica II) Com relação ao glioma óptico, é correto afirmar:

A) Quando bilateral, exclui-se o diagnóstico de neurofibromatose. 

B) É um tumor benigno composto por astrócitos pilocíticos.

C) É raro na infância. 

D) Defeito campimétrico e dor de forte intensidade são os achados mais frequentes. 

Comentários: 

Incorreta a alternativa A. Os tumores bilaterais possuem uma clara associação com neurofibromatose tipo 1 (NF1). 
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Correta alternativa B É um tumor benigno raro, composto por astrócitos pilocíticos.

Incorreta a alternativa C. Ocorre principalmente na infância.
Incorreta a alternativa D. Dor de forte intensidade não é um achado frequente.

(CBO 2019 – Prova Teórico-Prática) Todas as fotos abaixo são do mesmo paciente. É mais provável que a lesão identificada na primeira foto 

seja:

A) Meningioma da bainha do nervo óptico. 

B) Glioma óptico. 

C) Hemangioma cavernoso. 

D) Neurofibroma calcificado. 

Comentários:

Primeira imagem à esquerda: RM de órbita T1 com contraste, mostrando formação expansiva nodular retrobulbar esquerda com realce 
homogêneo de gadolínio. 
Segunda imagem: sardas axilares. 
Terceira imagem: manchas em café com leite no tronco.
Quarta imagem: nódulos de Lisch.

Observe que, juntando os achados clínicos , temos como principal hipótese diagnóstica a neurofibromatose tipo 1, doença que afeta 

principalmente o crescimento celular dos tecidos neurais, sendo a facomatose mais comum. Várias são as formas de comprometimento ocular 

dessa doença, sendo uma delas mostrada na figura acima, que são os nódulos de Lisch. Dentre as alterações orbitárias, o glioma de nervo 

óptico desenvolve-se em aproximadamente 15% dos pacientes, podendo ser uni ou bilateral, com tendência a expandir-se posteriormente 

para envolver o quiasma e o hipotálamo. É justamente o que visualizamos na primeira imagem, em que temos uma lesão na topografia do 

nervo óptico, com alargamento fusiforme e margens definidas. 

Correta a alternativa B 
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Rabdomiossarcoma

Definição: é um sarcoma de partes moles, sendo considerado o tumor maligno de órbita mais comum na infância. Em 70% dos casos, 

ocorre na primeira década de vida. 

Rabdomiossarcoma Tumor maligno de órbita
mais comum na infância

Histopatológico: Origina-se de células primitivas mesenquimais pluripotentes (indiferenciadas) do tecido embrionário. Atenção! É 

muito importante que você conheça a classificação histológica do tumor e as características de cada grupo, pois a banca da Prova Nacional 

de Oftalmologia “curte” esse tema. Histologicamente, o rabdomiossarcoma é dividido em três subtipos: embrionário, alveolar e pleomórfico. 

Embrionário: é o mais comum e com melhor prognóstico. Geralmente apresenta-se na primeira 

década de vida, acometendo principalmente o quadrante supero-nasal. Possui uma variante chamada 

de botrioide, que pode acometer a conjuntiva e se apresentar como uma massa subconjuntival de 

coloração avermelhada e aspecto gelatinoso. 

Alveolar: é o segundo tipo histológico mais comum e possui prognóstico pior que o embrionário. 

Acomete principalmente a órbita inferior. 

Pleomórfico: subtipo raro, com origem em células estriadas musculares de adultos.

Outra informação relevante é que a imuno-histoquímica possui grande importância para o diagnóstico, 

já que marcadores específicos para músculos são positivos na maioria dos casos.

Quadro clínico: 

 » Dica para a prova: sempre pensar em rabdomiossarcoma em casos de proptose aguda em crianças! A proptose costuma ser não-

axial, com padrão de crescimento fulminante. 

 » Geralmente indolor e sem sinais flogísticos locais.

 » Ptose e alteração da motilidade ocular podem estar associadas.

 » Pacientes apresentam bom estado geral, sem febre ou prostração.

Veja a imagem: 

Proptose unilateral em criança 

Diagnóstico: 

• Na suspeita de rabdomiossarcoma, é mandatória a 

realização de biópsia da lesão.

• Tomografia computadorizada: costuma revelar uma 

lesão circunscrita. Envolvimento ósseo pode estar 

presente em tumores que invadem a órbita de forma 

secundária.

Tratamento: 

• O tratamento de primeira linha é a quimioterapia. 

• Radioterapia e remoção cirúrgica são destinadas a 

um pequeno número de pacientes com recidiva local 

persistente.
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CAI NA PROVA

(CBO 2019 – Prova Teórica II) Quanto ao rabdomiosarcoma orbitário, é correto afirmar:

A) O tipo histológico pode ser classificado em embrionário, botrioide e alveolar, sendo esse último 

o que apresenta pior prognóstico. 

B) Tem origem em fibras musculares lisas perineurais. 

C) Geralmente ocorre entre a terceira e quarta década de vida, com idade média ao diagnóstico 

de 25 anos. 

D) Exérese cirúrgica ampla com margem deve ser realizada em todos os casos, uma vez que o 

tumor não responde a radioterapia ou quimioterapia. 

Comentários: 

Correta a alternativa A
Como explicado acima, o RMS é dividido em três subtipos: embrionário, botrioide e alveolar. O tipo alveolar 
é o segundo tipo histológico mais comum, tendo predileção pela órbita inferior e possuindo um prognóstico 

pior que o embrionário. 

Incorreta a alternativa B. Tem origem em células primitivas mesenquimais pluripotenciais (indiferenciadas) do tecido embrionário. Essas 
células se diferenciam em músculo estriado.
Incorreta a alternativa C. Cerca de 70% dos RMS orbitários ocorrem na primeira década de vida.  
Incorreta a alternativa D. O tratamento de primeira linha é a quimioterapia, sendo a radioterapia e a exenteração orbitária destinadas aos 
pacientes que apresentam recidiva local persistente.

(CBO 2020 – Prova Teórica II) Com relação ao rabdomiossarcoma orbitário, assinale a alternativa correta:

A) O tipo pleomórfico é mais comum na infância. 

B) O quadro clínico típico é de proptose lentamente progressiva. 

C) Quadro de proptose associado a prostração e febre é a manifestação mais comum. 

D) Os locais mais comuns de metástase são pulmão e ossos. 

Comentários:

Incorreta a alternativa A. O tipo embrionário é mais comum na infância, geralmente encontrado no quadrante supero-nasal. 
Incorreta a alternativa B. O RMS entra no diagnóstico diferencial de proptoses agudas e subagudas, como massas de crescimento rápido 
(neuroblastoma, cloroma e linfangioma) ou condições inflamatórias (celulite orbitária e inflamações orbitárias inespecíficas). A proptose 
costuma evoluir em questão de semanas, com padrão de crescimento fulminante.
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Incorreta a alternativa C. A forma mais comum de apresentação é a proptose não axial rápida e indolor, sem calor local, com posterior 
edema de pálpebras e conjuntiva. Geralmente, o estado geral do paciente é bom, sem febre ou prostração, ao contrário dos casos 
inflamatórios e infecciosos.  

Correta a alternativa D RMS orbitário metastatiza preferencialmente para pulmão e ossos.

3.2  TUMORES ORBITAIS NO ADULTO

Hemangioma cavernoso 

Definição: é o tumor benigno da órbita mais comum em adultos, caracterizando uma malformação vascular. Ocorre por volta da 

quinta década de vida, com predomínio no sexo feminino. 

Hemangioma
cavernoso

Tumor maligno/benigno de
órbita mais comum em adultos

Anatomopatológico: massas circunscritas envoltas por pseudocápsula fibrosa. Compostos por grandes espaços vasculares dilatados, 

delimitados por células endoteliais. 

Quadro clínico: 

 » Apresenta-se com proptose unilateral lenta e progressiva, indolor e não-pulsátil.

 » Pode cursar com deslocamento do bulbo ocular não somente no sentido axial, mas também no sentido vertical e oposto à 

localização da lesão.

 » Podem estar presentes: dobras de coroide, palidez ou atrofia do disco, defeito pupilar aferente, perda de visão de cores e 

defeitos de campo visual. 

Diagnóstico:

Atenção especial para a forma como esse tumor se apresenta nos exames de imagem!

Ultrassonografia ocular: massa bem delimitada com alto grau de refletividade interna. 

Tomografia computadorizada: lesão de limites bem definidos, arredondada, que geralmente impregna após 

injeção de contraste. Heterogeneidade interna e flebólitos podem ser observados no seu interior.
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TC axial mostrando lesão arredondada retrobulbar bem definida e proptose.
Fonte: Livro de Oftalmologia Clínica – Kanski 

Tratamento: 

• Em pacientes sintomáticos, baseia-se na remoção 

cirúrgica completa do tumor que, por ser bem 

encapsulado, é relativamente fácil de ser removido.

CAI NA PROVA
(CBO 2020 – Prova Teórica II) Hemangioma cavernoso intraconal extenso mais comumente pode causar:

A) Miopia. 

B) Presbiopia precoce. 

C) Astigmatismo assimétrico inferior. 

D) Hipermetropia. 

Comentários:

Aproximadamente 50% dos pacientes portadores de hemangioma cavernoso podem apresentar 
diminuição da acuidade visual por indução de hipermetropia ou redução da miopia por diminuição do 

diâmetro ântero-posterior do bulbo ocular devido à compressão do polo posterior pela neoplasia.

Correta a alternativa D
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(CBO 2016 – Prova Teórico-Prática) Qual das imagens abaixo mais provavelmente se refere ao tumor benigno da órbita mais frequente em 

adultos?

A) 

B) 

C) 

D) 

Comentários:

A questão queria que o candidato soubesse que o tumor benigno da órbita mais frequente em adultos 
é o hemangioma cavernoso. Além disso, para acertá-la era imprescindível saber como esse tumor se 

apresenta nos exames de imagem. Dentre as alternativas da questão, a imagem compatível com hemangioma cavernoso é a letra A, que 
mostra uma lesão retrobulbar ovalada, de limites bem definidos, bem impregnada com contraste.

Correta a alternativa A

Meningioma da bainha do nervo óptico (MBNO)

Definição: acomete geralmente pacientes em torno dos 40 anos, com prevalência no sexo feminino. Pode surgir da porção intraorbitária 

ou intracanalicular do nervo óptico. 

Histopatológico: origina-se de células meningoteliais localizadas no nervo óptico. Possui dois tipos histológicos distintos: meningotelial 

e psamomatoso.
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PERDA VISUAL

ATROFIA ÓPTICA

SHUNT DE VASOS OPTOCILIARES

Quadro clínico: 

 » Lesão tipicamente unilateral, de crescimento moroso, causando perda visual lentamente progressiva e indolor.

 » Tumores bilaterais ocorrem mais frequentemente em pacientes com neurofibromatose tipo 2, um fator predisponente para a 

afecção.

 » Podem estar presentes: discromatopsia, defeito pupilar aferente, escotomas, obscurescimentos transitórios da visão, defeitos de 

campo visual (constrição periférica, escotoma central e paracentral, defeitos altitudinais e aumento da mancha cega).

 » Edema de papila: achado precoce em 50% dos pacientes, podendo preceder a baixa visual.

 » Atrofia óptica: achado tardio, observado em grande parte dos pacientes na época do diagnóstico.

 » ATENÇÃO: shunt de vasos optociliares --> considerado um achado bem característico do MBNO.

 » Tríade clássica: 

Diagnóstico: 

• Tomografia computadorizada: alargamento do nervo 

óptico, geralmente com padrão tubular difuso. Pode 

apresentar o característico sinal em "trilho de trem", 

no qual a bainha densa e espessada do nervo óptico 

delimita uma área central hipodensa, que representa 

o nervo óptico residual. A presença de calcificação 

é um achado importante, que ajuda no diagnóstico 

diferencial com os gliomas do nervo óptico.

• Ressonância magnética: é considerado o exame de 

escolha, permitindo melhor definição da presença e 

extensão do tumor. O tumor apresenta um aumento 

do sinal com realce importante após administração 

de gadolínio. 
TC mostrando espessamento do nervo óptico com realce periférico (sinal do 
“trilho de trem”) 
Fonte: Livro de Neuro-oftalmologia da SBO
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Tratamento: 

• Em tumores de crescimento lento e sem repercussões visuais, o tratamento pode não ser necessário.

• Radioterapia é o tratamento de escolha em pacientes com piora progressiva da visão, mas ainda com visão útil.

• Exérese cirúrgica ou biópsia da lesão não são utilizados na atualidade, dada a grande morbidade visual e cegueira na maioria 

dos casos. Exceções incluem pacientes com cegueira instalada e expansão do tumor para o espaço intracraniano, com proptose 

desfigurante e dor orbitária.

Veja como o assunto foi cobrado!

CAI NA PROVA
(CBO 2018 – Prova Teórico-Prática) Paciente com suspeita de lesão de nervo óptico, apresenta os exames de 

imagem a seguir por ressonância nuclear magnética (A) e tomografia computadorizada sem contraste (B). Qual a 

principal hipótese diagnóstica com base nas imagens apresentadas?

A) Hemangioma cavernoso.

B) Linfoma.

C) Meningioma.

D) Neurite óptica.

Comentários: 

Na primeira imagem, que representa uma ressonância magnética, podemos observar um espessamento 
do nervo óptico e de sua bainha, com sinal aumentado na parte periférica e um nervo menos intenso no 

meio (imagem em "trilho de trem"). Essa imagem é bastante sugestiva de meningioma da bainha do nervo óptico (MBNO). A ressonância 
magnética é o método mais sensível para detectar o MBNO e definir sua extensão, podendo inclusive visualizar o tumor dentro do canal 
óptico e uma possível extensão intracraniana. Contudo, apesar da superioridade da RM, a tomografia computadorizada pode ser útil 
para demonstrar a calcificação do tumor, que não pode ser vista na RM. Podemos observar isso na imagem B da questão. Os principais 
diagnósticos diferenciais do MBNO incluem lesões do nervo óptico que simulam a aparência do meningioma, como: pseudotumor 
inflamatório da órbita, sarcoidose, tumores metastáticos do nervo óptico, glioma óptico, hemangiopericitoma e hemangioblastoma do 
nervo óptico.

Correta a alternativa C
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(CBO 2018 – Prova Teórica II) Assinale a alternativa correta quanta aos meningiomas orbitários:

A) Imagem per ressonância magnética com gadolinio é um importante exame de acompanhamento, pois auxilia na detecção de invasão 

intracraniana do tumor.

B) Modernas técnicas microcirúrgicas permitem a realização de biopsia excisional do meningioma da bainha do nervo óptico com preservação 

da visão.

C) Quando ocorre na infância, sua progressão é incomum.

D) Tem padrão histológico benigno e não induz alterações ósseas adjacentes.

Comentários: 

Correta a alternativa A
A ressonância é o método mais sensível para detectar os meningiomas orbitários e definir sua extensão, 
sendo assim o exame de escolha. 

Incorreta a alternativa B. O objetivo do tratamento é controlar o crescimento tumoral e preservar a visão. Como na maioria dos casos a 
história natural é de evolução benigna, nos casos confinados à órbita e com visão preservada, a melhor conduta é o acompanhamento com 
exames periódicos da função visual e exames de imagem para avaliar se existe ou não crescimento tumoral. Cirurgia radical para remoção 
do tumor deve ser evitada nos casos com boa visão e crescimento lento, uma vez que está relacionada à perda completa da visão na maior 
parte dos casos. 
Incorreta a alternativa C. A lesão tem tipicamente crescimento lento, mas quando ocorre na infância pode ter um comportamento mais 
agressivo, com maior taxa de crescimento e invasão intracraniana.
Incorreta a alternativa D. Tem padrão histológico benigno, com crescimento lento ao longo de vários anos. Contudo, pode induzir 
alterações ósseas adjacentes.

Tumores linfoproliferativos da órbita 

São raros e facilmente confundidos com lesões inflamatórias idiopáticas da órbita. Podem ser divididos em três categorias: hiperplasia 

linfoide reacional benigna, hiperplasia linfoide atípica e linfoma (não Hodgkin). Um outro grupo inclui lesões menos frequentes, que engloba 

os tumores de células plasmáticas, linfoma de Hodgkin, linfoma de Burkitt e leucemias. Para a Prova Nacional de Oftalmologia, os mais 

cobrados são os linfomas, que serão abordados neste material de revisão. 

Linfoma não Hodgkin

Definição: tumor linfoproliferativo da órbita caracterizado pela proliferação monoclonal de linfócitos B. O grau de diferenciação 

celular é um fator prognóstico importante, sendo que as lesões bem diferenciadas são a maioria e com melhor prognóstico. 

Histopatológico: marcadores de superfície chamados de imunoperoxidase e utilização de métodos de imunofluorescência são 

fundamentais para o diagnóstico. 

Quadro clínico:

 » Crescimento insidioso de massa uni ou bilateral, que pode ser palpada através da pálpebra ou conjuntiva.

 » Geralmente o paciente apresenta pouca dor. 

 » A conjuntiva pode apresentar um infiltrado de coloração salmão, que pode ser confundido com processo inflamatório. 
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Proptose com intensa infiltração anterior e subconjuntival, simulando processo 
inflamatório

Diagnóstico: 

• Biópsia orbitária é aconselhável.

• TC e RNM: mostram massa geralmente homogênea, que 

se molda às estruturas orbitárias.

• Exames laboratoriais e de imagem podem ser 

necessários para excluir manifestação sistêmica. 

Normalmente, o intervalo para o desenvolvimento de 

doença extraorbitária é de 4 anos. 

Tratamento:

• Se o linfoma estiver confinado à órbita, o tratamento é 

realizado exclusivamente com radioterapia. 

• Na presença de linfoma sistêmico, a quimioterapia é 

indicada.

Linfoma de Hodgkin

O que você precisa saber para a prova é que o achado clássico dessa neoplasia é a presença de CÉLULA 

DE STERNBERG-REED, uma célula reticular gigante com dois núcleos. Geralmente, é uma manifestação tardia 

de doença sistêmica, sendo raro o envolvimento orbitário.

Veja como é cobrado na prova: 

CAI NA PROVA

Preste bastante atenção nestas duas questões, de anos seguidos, e observe que são praticamente 

iguais, apenas com a ordem trocada das alternativas. Como sempre reforço, é fundamental estudar 

fazendo provas antigas! Os assuntos repetem-se muito e, algumas vezes, até mesmo a questão! O 

aluno que fez a prova de 2019 provavelmente acertou a questão idêntica que caiu em 2020.
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(CBO 2019 – Prova Teórica II) Com relação aos linfomas orbitários, assinale a alternativa correta:

A) Pela crescente disponibilidade de marcadores sanguíneos específicos, a biopsia, procedimento invasivo, raramente tem sido realizada. 

B) O achado mais frequente nos linfomas orbitários é a presença de células reticulares com dois núcleos, conhecidas como células de Reed-

Sternberg. 

C) Os mais frequentes correspondem a proliferação monoclonal de linfócitos B do tipo não-Hodgkin. 

D) Embora o grau de diferenciação celular tenha importância para a classificação diagnóstica, não existe correlação com o prognóstico. 

Comentários:

Incorreta a alternativa A. A condução de uma lesão suspeita de linfoma deve ser individualizada, contudo, a biópsia é o método diagnóstico 
de escolha na maioria dos casos. Vale lembrar que a disponibilidade de marcadores imunológicos e citoquímicos de superfície, bem como 
o uso de métodos de imunofluorescência, são fundamentais para o diagnóstico correto e tratamento adequado.
Incorreta a alternativa B. A presença de célula de Sternberg-Reed, uma célula reticular gigante com dois núcleos, é um achado diagnóstico 
clássico do linfoma de Hodgkin. 

Correta a alternativa C
Os linfomas orbitários são geralmente não-Hodgkin, apresentando-se como proliferações monoclonais de 
linfócitos B.

Incorreta a alternativa D. O grau de diferenciação celular parece ser um importante fator prognóstico. 

(CBO 2020 – Prova Teórica II) Com relação aos linfomas orbitários, assinale a alternativa correta:

A) Os mais frequentes correspondem a proliferação monoclonal de linfócitos B do tipo não-Hodgkin. 

B) Embora o grau de diferenciação celular tenha importância para a classificação diagnóstica, não existe correlação com o prognóstico.

C) Pela crescente disponibilidade de marcadores sanguíneos específicos, a biópsia, procedimento invasivo, raramente tem sido realizada. 

D) O achado mais frequente é a presença de células reticulares com dois núcleos, conhecidas como células de Reed-Sternberg.

Comentários: 

Mesma questão de 2019, no esquema “copia e cola”, mudando apenas a ordem das alternativas!
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4.0 TUMORES CONJUNTIVAIS 
CAPÍTULO

Antes de falar sobre os tumores conjuntivais, gostaria de chamar atenção para um conceito IMPORTANTE 

para a prova: o diagnóstico das lesões conjuntivais é realizado, basicamente, através de biópsia excisional, que 

possui papel diagnóstico e terapêutico. Além de proporcionar material para o diagnóstico histopatológico, a excisão 

também é curativa, na maioria dos casos. Em algumas situações específicas, com o objetivo de evitar recidivas ou 

metástases, terapias adjuvantes (ex.: crioterapia, quimioterapia ou radioterapia) podem ser utilizadas.

4.1 TUMORES EPITELIAIS DA CONJUNTIVA

Cisto de inclusão epitelial 

O cisto de inclusão conjuntival é derivado de uma inclusão 

do epitélio conjuntival para dentro da substância própria formando 

uma cavidade central cística após a proliferação das células 

epiteliais. É revestido por epitélio conjuntival não queratinizado e 

pode conter muco. Geralmente, ocorre após trauma ou cirurgia. 

Papiloma escamoso da conjuntiva 

Definição: é uma lesão benigna e comum na infância, geralmente associada à infecção pelo papilomavírus humano (atenção para essa 

associação!)

Histopatológico: a lesão é recoberta por epitélio estratificado não queratinizado contendo um cerne de tecido conjuntivo vascularizado. 

Transformação maligna é rara.
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Lesão translúcida com rede vascular radial 

Quadro clínico: apresenta-se como 

uma lesão translúcida, com rede vascular 

de aspecto arboriforme, geralmente com 

crescimento exofítico (pedunculado ou 

séssil). As principais localizações em crianças 

são o fórnice inferior, carúncula e limbo.

Tratamento: excisão cirúrgica simples. 

Veja a imagem: 

Ceratose actínica 

Definição: lesão da conjuntiva relacionada à exposição 

prolongada ao sol. É considerada uma condição pré-neoplásica, 

com potencial de transformação maligna.

Histopatológico: observa-se acantose, hiperceratose, grau 

variável de atipia e queratinização, bem como infiltrado inflamatório 

crônico inespecífico.

Quadro clínico: apresenta-se como uma lesão plana e 

esbranquiçada.

Veja a imagem: 

Placa ceratótica 

Neoplasia intraepitelial da conjuntiva (NIC)

Definição: a NIC ocorre, na maioria dos casos, na região 

do limbo corneoconjuntival, originando-se a partir de células 

germinativas (stem cells) do limbo.

Histopatológico: perturbação do arranjo epitelial, com 

presença de atipia celular, que pode ser leve, moderada ou grave. 

Quadro clínico: apresenta-se como uma lesão de aspecto 

gelatinoso e limites pouco definidos, podendo, inclusive, assumir 

um aspecto papilomatoso.

Tratamento: excisão e crioterapia.

Veja a imagem:
Lesão de aspecto papilomatoso e limites imprecisos
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Carcinoma espinocelular da conjuntiva (CEC)

Definição: é uma progressão da neoplasia intraepitelial 

da conjuntiva, cursando com invasão das células atípicas para a 

substância própria da conjuntiva. 

Histopatológico: são lesões bem diferenciadas, com células 

atípicas de tamanho variado na substância própria. Podem ser 

observadas coleções de células queratinizadas e disceratose. 

Quadro clínico: pode ser indistinguível da NIC. A maioria das 

lesões é localizada na área interpalpebral ou na região perilímbica, 

podendo apresentar crescimento papilomatoso ou leucoplásico.

Tratamento: excisão e crioterapia. Se houver invasão 

intraocular, a enucleação está indicada.

Veja a imagem: Carcinoma espinocelular com crescimento papilomatoso 

Agora, observe como essas neoplasias foram cobradas pela banca: 

CAI NA PROVA
(CBO 2019 – Prova Teórica I) Neoplasia intraepitelial conjuntival tem por característica qual alteração 

patológica celular?

A) Metaplasia.

B) Hiperceratose.

C) Hiperplasia. 

D) Displasia. 

Comentários:

A neoplasia intraepitelial conjuntival (NIC) é um espectro que engloba as displasias e o carcinoma in situ 
da conjuntiva. Acredita-se que as neoplasias intraepiteliais tenham origem a partir de células germinativas 

(stem cells) do limbo e, por essa razão, ocorrem quase sempre na região limbar. Na displasia conjuntival ocorre uma perturbação do arranjo 
epitelial com consequente surgimento de atipia celular, que, de acordo com o grau, pode classificar as displasias em leve, moderada e 
grave. 

Correta a alternativa D
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(CBO 2019 – Prova Teórica II) Qual dos procedimentos abaixo pode ser considerado o mais eficaz para o tratamento do papiloma conjuntival?

A) Cauterização da lesão com ácido tricloroacético. 

B) Exérese da lesão seguida da crioterapia de sua base e adjacências.

C) Exérese da lesão, seguida por uso tópico do óxido amarelo de mercúrio, por uma a duas semanas. 

D) Uso ocular do tacrolimus, nas formas de colírio ou pomada, por quatro a seis semanas. 

Comentários:

Um conceito básico para a prova: a técnica primordial para obtenção de material para diagnóstico de uma 
lesão conjuntival é a BIÓPSIA EXCISIONAL, que possui função diagnóstica e terapêutica. Como a conjuntiva 

é um tecido bastante elástico e com propriedades regenerativas, grandes ressecções podem ser realizadas sem que haja perda ou 
cicatrização excessiva. Em alguns casos, a excisão isolada não é suficiente para evitar recidivas, sendo necessárias terapias adjuvantes 
como a crioterapia, quimioterapia ou radioterapia. Dessa forma, a resposta da nossa questão é a alternativa B. 

Correta a alternativa B 

(CBO 2019 – Prova Teórica I) Entre as opções abaixo, qual a melhor terapia local neoadjuvante no tratamento do carcinoma espinocelular da 

conjuntiva?

A) Interferon alfa-2B na forma de injeções subconjuntivais semanais, na concentração de três milhões de UI/mL. 

B) Colírio de 5-fluorouracil na concentração de 10%, duas vezes ao dia, durante um mês. 

C) Análogos da vitamina A, como o ácido retinóico, na forma de soluções, na concentração de 0,2%, quatro vezes ao dia, durante duas a 

quatro semanas. 

D) Mitomicina-C na concentração de 0,4%, quatro vezes ao dia, de modo contínuo, até a completa resolução da lesão. 

Comentários: 

Essa questão foi anulada pela banca! Mas, vamos aproveitar para entender como a prova gosta de cobrar o 
tratamento das lesões conjuntivais! Como já explicado, a exérese cirúrgica é a conduta mais apropriada a ser 

tomada no tratamento dos tumores da conjuntiva. O exame anatomopatológico de congelação pode ser utilizado durante o ato cirúrgico 
na tentativa de estabelecer as margens cirúrgicas horizontais livres. Normalmente, a crioterapia é usada em combinação com a excisão 
cirúrgica, utilizando-se o óxido nitroso (nitrogênio líquido). 

Alguns autores relatam sucesso no tratamento com quimioterapia, sendo utilizada topicamente a mitomicina C diluída a 0,02% em 

forma de colírio, administrada de 6h/6h por 15 dias, em no máximo 3 ciclos. A resposta terapêutica pode se dar com remissão total, parcial 

ou inexistente. É importante lembrar de que o uso da mitomicina deve ser monitorado pela sua potencial toxicidade, podendo causar 

ceratoconjuntivite, fechamento dos pontos lacrimais e falência limbar.

Questão Anulada
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(CBO 2018 – Prova Teórica II) Assinale a alternativa correta quanto aos tumores malignos da superfície ocular:

A) O linfoma MALT e a neoplasia maligna mais frequente da conjuntiva.

B) É proscrito utilizar mitomicina C tópica em tratamento primário de ceratose actínica da conjuntiva.

C) Crioterapia per-operatória nas margens cirúrgicas de lesões conjuntivais malignas epiteliais é medida importante para evitar recidiva.

D) Lesão elevada e intensamente pigmentada, localizada no limbo, provavelmente trata-se de nevo, pois os melanomas acometem 

majoritariamente os fundos de saco.

Comentários: 

Incorreta a alternativa A. O carcinoma espinocelular é o principal tumor epitelial invasivo da conjuntiva. 
Incorreta a alternativa B. A ceratose actínica é uma lesão relacionada com a exposição prolongada da conjuntiva à radiação ultravioleta. É 
considerada uma condição pré-neoplásica, podendo ser indicado tratamento com mitomicina C. 

Correta a alternativa C
A técnica básica para a obtenção de material para o diagnóstico de uma lesão conjuntival é a biópsia 
excisional. Nos casos em que a excisão, isoladamente, é insuficiente para evitar a recidiva ou o 

desenvolvimento do tumor, terapias adjuvantes, como a crioterapia, podem ser utilizadas. 

Incorreta a alternativa D. O melanoma maligno da conjuntiva costuma apresentar-se com uma massa nodular ou elevada, com pigmentação 
variável, encontrando-se mais comumente na região interpalpebral, próxima ao limbo. 

4.2  TUMORES PIGMENTADOS DA CONJUNTIVA

Nevo de conjuntiva 

Definição: é a principal lesão melanocítica na infância, possuindo caráter benigno. Entretanto, uma parte dos nevos pode sofrer 

transformação maligna (fique atento a esse conceito!)

Quadro clínico: lesão pigmentada, localizada principalmente na região interpalpebral (limbo, prega semilunar ou carúncula). Existe um 

subtipo mais raro, chamado de nevo azul, o qual se apresenta como uma lesão negra ou marrom que se move com a conjuntiva.

Nevo de conjuntiva Principal lesão melanocítica
na infância
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Tratamento:

• Em crianças: documentação e acompanhamento do 

tamanho da lesão.

• Em adultos: conduta deve ser individualizada, 

podendo-se optar pela excisão cirúrgica em alguns 

casos. A técnica utilizada é a biópsia excisional, com 

margem de segurança, sem sutura ou enxerto.

Veja a imagem : 

Fonte: Atlas of Ophthalmology

Melanose adquirida primária (MAP)

Definição: lesão pigmentada da conjuntiva, mais comum em pacientes de meia-idade e raça branca.

Histopatológico: pode ser dividida em MAP com atipia (melanócitos atípicos invadem as camadas do 

epitélio) e MAP sem atipia (melanócitos ficam restritos à região basal do epitélio). A MAP com atipia possui uma 

taxa de progressão para melanoma de quase 50%, enquanto a MAP sem atipia não é considerada precursora do 

melanoma.

Quadro clínico: a MAP, geralmente, apresenta-se como uma 

lesão pigmentada plana, mais frequente na região limbar.

Tratamento: 

• Biópsia da lesão! Se MAP sem atipia, o paciente 

deve ser acompanhado periodicamente. Se MAP 

com atipia, deve ser realizada excisão da lesão 

com crioterapia. Nesse último caso, é importante 

examinar linfonodos pré-auriculares e cervicais para 

diagnosticar doença metastática. Também pode ser 

realizada quimioterapia tópica com mitomicina C.

Veja a imagem:
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Melanoma maligno da conjuntiva

Definição: neoplasia rara da conjuntiva, correspondendo a menos de 1% dos tumores malignos do olho. Possui predileção pelo sexo 

feminino, acometendo, geralmente, pacientes entre 40 e 70 anos de idade.

Fique atento (a), pois é questão de prova:  a maioria dos melanomas origina-se a partir da MAP!!!   

Pode surgir a partir de melanócitos isolados (18%), nevos (26%) ou da melanose primária adquirida (56%). 

Histopatológico: melanócitos atípicos do epitélio invadem a 

substância própria da conjuntiva.

Quadro clínico: 

 » Apresenta-se como uma massa nodular (ou elevada) 

de pigmentação variável, móvel, mais comum na 

região interpalpebral, especialmente no limbo. 

 » Tendência à invasão de canais linfáticos e disseminação 

para linfonodos regionais.

Tratamento: a escolha é a ressecção cirúrgica associada à 

crioterapia. Enucleação ou exenteração é reservada para casos 

avançados.

Veja a imagem:
Lesão nodular pigmentada no limbo 

CAI NA PROVA
(CBO 2019 – Prova Teórica II) Considere as afirmações abaixo a respeito das neoplasias conjuntivais:

I. A melanose primária adquirida é a principal lesão predisponente para o aparecimento de carcinoma de 

conjuntiva. 

II. Exposição solar crônica, sobretudo a incidência desprotegida de raios UVA, causa dano na estrutura 

molecular do DNA, favorecendo o aparecimento de neoplasias malignas. 

A) As duas afirmações são verdadeiras, sendo que a segunda é uma explicação para a primeira. 

B) A afirmação I é verdadeira e a afirmação II é falsa. 

C) A afirmação I é falsa e a afirmação II é verdadeira. 

D) As duas afirmações são verdadeiras, porém a segunda não é uma explicação para a primeira. 
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Comentários: 

I. FALSA 

A melanose primária adquirida (MAP) é a principal lesão predisponente para o aparecimento de melanoma de conjuntiva. Os 

melanomas podem surgir de melanócitos isolados (18%), de nevos (26%) ou da melanose adquirida primária (56%). 

II. CORRETA

Exposição solar crônica, sobretudo à incidência desprotegida de raios UVA, causa danos na estrutura molecular do DNA, favorecendo 

o aparecimento de neoplasias malignas. Essa assertiva é autoexplicativa e aborda um conceito clássico que todos sabemos: exposição solar 

crônica favorece o aparecimento de neoplasias.

Correta a alternativa C

(CBO 2017 – Prova Teórica II) Constituem diagnósticos diferenciais clínicos principais da melanose primária adquirida conjuntival:

A) Afinamento escleral e neoplasia intraepitelial escamosa.

B) Papiloma pedunculado e ceratose actínica.

C) Melanocitose oculodérmica e hiperplasia linfoide benigna.

D) Nevo de conjuntiva e melanoma de conjuntiva.

Comentários: 

Questão com nível de dificuldade baixo, né? Principalmente agora que você está sabendo tudo de tumores conjuntivais! 

Grave para a prova: os principais diagnósticos diferenciais das lesões pigmentadas conjuntivais são o nevo, a melanose primária 

adquirida e o melanoma de conjuntiva.

Correta a alternativa D

(CBO 2016 – Prova Teórica II) Qual das condições abaixo pode apresentar maior risco para o desenvolvimento de neoplasia ocular? 

A) Nevo conjuntival com cistos intralesionais

B) Melanose primária adquirida

C) Melanocitose ocular congênita

D) Papiloma conjuntival 

Comentários: 

Você já percebeu que esse conceito é fundamental para a prova, né?  A maioria dos melanomas origina-se 
a partir da melanose primária adquirida.  

Correta a alternativa B
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5.0 TUMORES PALPEBRAIS 
CAPÍTULO

5.1  TUMORES PALPEBRAIS BENIGNOS

Papiloma escamoso

Definição: tumor benigno palpebral mais frequente. Pode ser induzido pelo HPV (papiloma vírus humano).

Histopatológico: projeções digitiformes de tecido conjuntivo fibrovascular cobertas por epitélio escamoso irregular, com hiperceratose 

e acantose.

Papiloma escamoso Tumor benigno palpebral
mais comum

Quadro clínico: apresenta-se como uma lesão pedunculada, 

com superfície irregular, com coloração de pele. O excesso de 

produção de queratina pode dar um aspecto de corno cutâneo.

Lesão pedunculada hiperceratótica 

Papiloma de células basais (ceratose seborreica)

Definição: é uma das lesões palpebrais benignas mais 

frequentes em idosos.

Histopatológico: expansão do epitélio escamoso da 

epiderme por uma proliferação de células basais. A epiderme pode 

exibir inclusões císticas com queratina (cistos córneos).

Quadro clínico: lesão cutânea de aspecto verrucoso e limites 

bem demarcados. Pode cursar com pigmentação melânica.

Lesão pigmentada de aspecto verrucoso
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Nevo de Ota (melanocitose oculodérmica)

Definição: condição clínica geralmente unilateral, mais 

comum em mulheres de origem asiática.

Histopatológico: falha na migração dos melanócitos, que 

ficam sequestrados nos tecidos moles da órbita, meninges, derme, 

úvea, esclera e episclera.

Quadro clínico: 

 » Apresenta-se como uma lesão de coloração azulada 

ou acinzentada na pele periorbitária, associada a 

nevo azul da conjuntiva do mesmo lado e nevo uveal 

difuso ipsilateral.

 » Geralmente, surge ao nascimento e pode estar 

associado a anormalidades oculares, como glaucoma 

congênito, síndrome de Duane e melanoma.

Nevo de Ota 

5.2  LESÕES PRÉ-CANCEROSAS

Ceratose actínica

Definição: lesão cutânea pré-cancerosa mais comum, 

possuindo potencial de transformação em carcinoma de células 

escamosas.

Histopatológico: epiderme displásica irregular com 

hiperceratose, paraceratose e formação de corno cutâneo.

Quadro clínico: pode apresentar-se como uma lesão única 

ou múltiplas lesões endurecidas, descamativas e com superfície 

áspera. Ocasionalmente, a lesão pode ser nodular ou verrucoide, 

originando um corno cutâneo.

Ceratose actínica palpebral

Tratamento:

• Biópsia é importante para confirmar o diagnóstico.

• Remoção cirúrgica ou crioterapia.

Doença de Bowen (carcinoma espinocelular in situ)

Definição: fase precoce e localizada do carcinoma de células escamosas, sendo pouco agressivo e com crescimento lento.

Quadro clínico: apresenta-se como uma placa eritematosa, pigmentada, crostosa e descamativa.
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5.3 TUMORES PALPEBRAIS MALIGNOS 

Carcinoma de células basais (CCB)

Definição: é o tumor maligno palpebral mais comum, apresentando-se, principalmente, em pacientes idosos. Tem como principal 

fator de risco a exposição crônica ao sol. 

Histopatológico: surge a partir de células da camada basal da epiderme, assumindo aspecto de paliçada na periferia de um lobo 

tumoral.

Carcinoma de
células basais

Tumor maligno palpebral
mais comum

Quadro clínico: 

 » Apresenta-se como um tumor de crescimento lento, localmente invasivo, com localização principal na pálpebra inferior, seguido 

pelo canto medial, pálpebra superior e canto lateral. 

 » Possui três tipos clínicos principais: CCB nodular, CCB nódulo-ulcerativo e CCB esclerosante. O CCB nodular apresenta-se como 

um nódulo perolado e brilhante, com vasos sanguíneos dilatados em sua superfície. O CCB nódulo-ulcerativo apresenta-se 

com bordas elevadas e ulceração central, podendo causar grande destruição palpebral. O CCB esclerosante é o subtipo menos 

comum, apresentando-se como uma placa endurecida, de difícil diagnóstico. Pode simular uma blefarite crônica.

Tratamento: a escolha é a ressecção cirúrgica com 3mm de margem de segurança, utilizando-se, preferencialmente, a técnica de 

Mohs.

Veja as imagens abaixo: 

CCB nodular CCB nódulo-ulcerativo
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Carcinoma de células escamosas (CCE)

Definição: representa 5% - 10% dos tumores malignos das 

pálpebras, possuindo caráter mais agressivo que o CCB, com 

metástase para linfonodos regionais em 20% dos casos. Evolui 

a partir de um nevo, ceratose actínica preexistente ou carcinoma 

in situ (doença de Bowen). Assim como o CBC, ocorre com maior 

frequência em idosos que se expõem ao sol.

Histopatológico: surge a partir de células da camada 

escamosa da epiderme. Composto por células epiteliais atípicas 

com núcleo proeminente e citoplasma eosinofílico.

Quadro clínico: 

 » O CCE ocorre com mais frequência na pálpebra inferior 

e margem palpebral.

 » Pode ser clinicamente indistinguível do CCB, mas o 

que fala a favor desse tumor é o crescimento mais 

rápido, presença de hiperceratose e ausência de 

vascularização superficial. 

Tratamento: 

• Ressecção ampla e precoce de lesões pouco 

infiltrativas. Pode ser necessária exenteração em 

casos avançados.

CCE na pálpebra inferior 

Carcinoma de células sebáceas

Definição: neoplasia com elevada taxa de malignidade, sendo mais comum em idosos e mulheres. 

Histopatológico: possui células anaplásicas grandes, com nucléolo proeminente, citoplasma espumoso e vacúolos lipídicos, que podem 

ser demonstrados pela coloração red-O. Cursa com elevada atividade mitótica.

Quadro clínico: 

 » Ao contrário do CCB e CCE, ocorre com maior frequência nas pálpebras superiores, apresentando 

crescimento lento (nodular ou pagetoide). Geralmente surge a partir de glândulas meibomianas, 

podendo, inclusive, simular um calázio ou blefarite.

 » Pode apresentar coloração amarelada pela presença de conteúdo lipídico.

 » Quando metastatiza, a via é a linfática.

Tratamento: 

• Ressecção de toda a espessura palpebral com margem 

de segurança de 5mm - 6mm, de preferência com 

congelação. 

• Se invasão local, a quimioterapia tópica com 

mitomicina pode ser indicada. 

• Se tumor difuso, exenteração pode ser necessária.

Carcinoma de células sebáceas em pálpebra superior 
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Sarcoma de Kaposi

Definição: tumor vascular que geralmente afeta pacientes com SIDA. 

Histopatológico: células fusiformes proliferativas, canais vasculares e células inflamatórias na derme.

Quadro clínico: apresenta-se como uma lesão de coloração rosada, que pode variar de violácea a marrom, podendo ser confundida 

com hematoma ou nevo. Possui crescimento rápido e pode ulcerar.

Tratamento: 

• Pode não ser necessário, já que alguns tumores 

regridem com o tratamento antiviral adequado para 

HIV.

• Em alguns casos, pode ser necessária radioterapia ou 

excisão cirúrgica.

Veja a imagem:

Sarcoma de Kaposi palpebral 

CAI NA PROVA
(CBO 2015 – Prova Teórica I) Sobre os tumores epiteliais palpebrais é correto afirmar:

A) O carcinoma basocelular tem alto risco de infiltração local e metástase

B) O papiloma de células escamosas é uma lesão benigna incomum

C) O carcinoma de células sebáceas causa metástase com frequência para linfonodos regionais e pode ter 

disseminação hematogênica

D) O siringoma é um tumor benigno de glândulas sebáceas

Comentários: 

Incorreta a alternativa A. O carcinoma basocelular é o tumor maligno mais frequente da pálpebra. O tumor pode invadir tanto em 
extensão quanto em profundidade, podendo comprometer a órbita e globo ocular, mas nunca metastatiza.

Incorreta a alternativa B. O papiloma de células escamosas é a lesão benigna mais comum da pálpebra. 

Correta a alternativa C
O carcinoma de células sebáceas metastatiza com frequência para linfonodos regionais (via linfática), mas 
pode também disseminar por via hematogênica. 

Incorreta a alternativa D. O siringoma é um tumor benigno de glândulas sudoríparas, que acomete mulheres jovens e consiste em 
pequenas pápulas nas pálpebras de 1mm - 2mm. 
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(CBO 2014 – Prova Teórica IA) Com relação aos tumores palpebrais, é correto afirmar:

A) O carcinoma epidermoide é o tumor maligno mais frequente

B) O carcinoma de células sebáceas pode simular um calázio ou uma blefaroconjuntivite crônica refratária ao tratamento

C) O carcinoma basocelular tem alto poder de invasão local e da metástase

D) A ceratose actínica é uma lesão predisponente do melanoma

Comentários: 

Incorreta a alternativa A. O carcinoma basocelular é o tumor maligno mais frequente da pálpebra.

Correta a alternativa B
O carcinoma de células sebáceas pode originar das glândulas de Meibomius, Zeiss ou ambas. O aspecto 
clínico pode simular um calázio ou blefaroconjuntivite crônica refratária ao tratamento. 

Incorreta a alternativa C. O carcinoma basocelular pode invadir tanto em extensão quanto em profundidade, podendo comprometer 
órbita e globo ocular, mas nunca metastatiza. 
Incorreta a alternativa D. A ceratose actínica, ou senil, é a lesão pré-cancerosa mais comum da pele, possuindo potencial de transformação 
em carcinoma de células escamosas.

CAPÍTULO

6.0 TUMORES INTRAOCULARES 

6.1  RETINOBLASTOMA 

Definição: tumor intraocular maligno primário mais comum da infância, e o segundo mais comum em todos os grupos etários, 

ficando atrás apenas do melanoma de coroide. Não possui diferenciação entre sexo e raça, sendo 80% dos casos diagnosticados antes dos 

3-4 anos de idade. 

O retinoblastoma hereditário corresponde a 40% dos casos e a herança é principalmente autossômica dominante, manifestando-

se geralmente como tumor bilateral. Esses pacientes possuem uma predisposição aumentada para outras neoplasias não oculares. O 

retinoblastoma não hereditário corresponde a 60% dos casos, sendo normalmente unilateral e sem predisposição a neoplasias secundárias 

não oculares. 

Retinoblastoma Tumor intraocular maligno
mais comum na infância
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Quadro clínico: 

 » Apresenta-se como uma elevação única ou múltiplas elevações branco-acinzentadas na retina, 

que podem exibir áreas de calcificação em seu interior.

 » Pode ser classificado em exofítico, quando cresce da retina em direção à coroide, ou endofítico, 

quando cresce da retina em direção ao vítreo, liberando sementes neoplásicas vítreas.

 » A apresentação geralmente ocorre no primeiro ano de vida nos casos bilaterais e entre 2-3 anos 

de idade nos tumores unilaterais. 

 » Leucocoria (reflexo branco pupilar) é a forma de apresentação mais comum, enquanto o 

estrabismo é a segunda principal forma de apresentação. 

 » Acometimento do segmento anterior e a proptose são comuns em casos avançados,  quando 

ocorre invasão orbitária da lesão. 

 » Metástases são frequentes e a forma de disseminação é através da invasão do nervo óptico e 

via hematogênica.

Veja a imagem abaixo: 

Pensar em
RetinoblastomaLeucocoria Estrabismo

na infância

Lesão retiniana elevada, branco-acinzentada, com áreas de calcificação

Diagnóstico:

• É essencialmente clínico, baseado nas características 

oftalmoscópicas. 

• Exames complementares podem auxiliar no diagnóstico, 

sendo úteis também no seguimento e planejamento 

terapêutico das lesões. 

• Ultrassonografia ocular: confirma a presença do tumor 

e a calcificação, mas não é bom para avaliar a extensão 

da lesão. Demonstra lesão de formato arredondado e 

contorno irregular, refletividade interna heterogênea e 

calcificações intralesionais.

• Tomografia computadorizada e ressonância nuclear 

magnética: permitem melhor avaliação do tumor para os 

tecidos orbitários, nervo óptico e cavidade intracraniana.
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Ultrassonografia mostrando lesão única na cavidade vítrea, originando-se a partir 
da parede posterior, com refletividade interna heterogênea e sombreamento 
acústico das estruturas posteriores.
Fonte: Atlas of Ophthalmology

Tratamento: 

Não costuma ser cobrado na prova do CBO, então não darei 

ênfase nessa parte. Basta saber que o tratamento é complexo, 

sempre deve ser realizado de forma interdisciplinar e geralmente 

envolve a combinação de uma ou mais modalidades terapêuticas.

CAI NA PROVA
(CBO 2018 – Prova Teórica II) Assinale a alternativa correta a respeito do tumor intraocular maligno mais 

comum na infância:

A) A via mais frequente de disseminação tumoral extraocular é a linfática.

B) Bilateralidade e o fator prognóstico mais importante na análise de sobrevida da criança.

C) Calcificação intratumoral é um achado frequente.

D) Células neurais imaturas agrupadas concentricamente em torno de material eosinofílico (rosetas de 

Holmer-Wright) são achados histopatológicos patognomônicos.

Comentários: 

Incorreta a alternativa A. A via mais frequente de disseminação tumoral é através do nervo óptico, com invasão do sistema nervoso 
central e, mais tardiamente, via hematogênica, produzindo metástases à distância.
Incorreta a alternativa B. O prognóstico depende da precocidade do diagnóstico. Quanto mais precoce, maiores as chances de a criança 
enxergar e viver. 

Correta a alternativa B
O diagnóstico do retinoblastoma baseia-se na demonstração de cálcio intraocular, que é visto através do 
ultrassom como pontos ou massa hiper-refletiva com sombra acústica.

Incorreta a alternativa D. Células neurais imaturas agrupadas concentricamente em torno de material eosinofílico (rosetas de Holmer-
Wright) são típicas, mas podem ocorrer também em outros tumores da linha neural, não sendo, portanto, um achado patognomônico.
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(CBO 2019 – Prova Teórica II) A respeito do Retinoblastoma, escolha a alternativa correta:

A) A pesquisa de antecedentes familiares é de extrema importância, uma vez que em mais de 90% dos casos o acometimento acontece por 

dupla mutação, herdada por transmissão autossômica recessiva. 

B) A crioterapia transescleral é uma opção terapêutica a ser empregada primariamente em tumores pequenos periféricos quando não há 

sementes vítreas. 

C) Metástase direta para a glândula pineal é frequente nos casos de lesão extensa unifocal e unilateral. 

D) A observação de calcificação progressiva da lesão, após tratamento térmico transpupilar, é sinal de mau prognóstico e indicativo da 

necessidade de mudança da estratégia terapêutica. 

Comentários: 

Questão com nível de dificuldade elevado, abordando o tratamento do retinoblastoma, que até então nunca havia sido cobrado na 

prova nacional de oftalmologia.

Incorreta a alternativa A. Retinoblastoma hereditário corresponde a 40% dos casos e a herança é principalmente autossômica dominante.

Correta a alternativa B
A crioterapia transescleral é uma opção terapêutica a ser empregada primariamente em tumores 
pequenos periféricos quando não há sementes vítreas. O congelamento destrói as células tumorais por 

ruptura da membrana plasmática. As complicações incluem a formação de rupturas retinianas, contração do vítreo e descolamento de 
retina.

Incorreta a alternativa C. Quer uni ou bilateral, o retinoblastoma pode ser associado a tumor da linha média cerebral, em geral o pinealoma, 
sendo caracterizado como retinoblastoma trilateral. 
Incorreta a alternativa D. Os tumores tratados podem apresentar vários graus de regressão, de forma que a presença de calcificação é um 
de seus indicativos.

(CBO 2016 – Prova Teórica II) Assinale a alternativa correta em relação ao retinoblastoma: 

A) Mutação em um alelo do gene supressor de tumor RPE1 está primariamente presente em todas as células do organismo de pacientes 

com retinoblastoma. 

B) Os tumores gênicos ocorrem em crianças mais novas e tendem à bilateralidade comparados com os casos somáticos, que tendem à 

unilateralidade e ocorrem mais tardiamente. 

C) A doença vaso-oclusiva de Coats causada por infestação do Toxocara canis, constitui importante diagnóstico diferencial.

D) Sementes vítreas são fragmentos necróticos ou calcificados de células tumorais mergulhadas no vítreo após tratamento focal e indicam 

bom prognóstico de padrão regressivo da neoplasia. 
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Comentários: 

Incorreta a alternativa A. Mutação em um alelo do gene supressor de tumor RPE1 está primariamente presente em todas as células do 
organismo de pacientes com retinoblastoma hereditário (linha germinativa), que correspondem a 40% dos casos de retinoblastoma.

Correta a alternativa B
Os tumores hereditários (gênicos) ocorrem em crianças mais novas e tendem à bilateralidade comparados 
aos tumores não hereditários (somáticos), que tendem à unilateralidade e ocorrem mais tardiamente.

Incorreta a alternativa C. A doença de Coats constitui sim um importante diagnóstico diferencial, contudo, ela não é ocasionada pelo 
Toxocara canis, o que torna a alternativa incorreta. Lembrando de que a doença de Coats é quase sempre unilateral, mais comum em 
meninos e tende a manifestar-se mais tardiamente que o retinoblastoma.
Incorreta a alternativa D. As lesões do retinoblastoma iniciam-se na retina e, com o tempo, crescem e invadem outras estruturas do globo 
ocular, como a cavidade vítrea e o espaço sub-retiniano. Essas células tumorais que ocupam a cavidade vítrea são chamadas de sementes 
tumorais, sendo responsáveis por grande parte das falhas de tratamento do retinoblastoma.

6.2 TUMORES MELANOCÍTICOS DA ÚVEA (MELANOMA)

Definição: o melanoma de coroide é o tumor intraocular primário maligno mais comum em adultos, correspondendo a cerca de 80% 

dos tumores da úvea. A idade média de diagnóstico é entre os 55-60 anos. 

Histopatológico: os melanomas uveais podem ser classificados em melanomas de células fusiformes (formados exclusivamente por 

células fusiformes) e melanomas de células mistas (mistura de células fusiformes e epitelioides). O padrão de disseminação do tumor se dá 

através de invasão da membrana de Bruch e EPR, com herniação para o espaço sub-retiniano, geralmente com crescimento em forma de 

"cogumelo". 

Quadro clínico: 

 » Tumores periféricos tendem a ser assintomáticos, detectados ao acaso em exames de rotina. Tumores no polo posterior podem 

causar redução da acuidade visual, metamorfopsia e alteração de campo visual. 

 » O tumor pode apresentar-se como uma massa solitária elevada em forma de abóboda, sub-retiniana, que pode ser pigmentada 

ou amelanótica. Se o tumor atravessar a membrana de Bruch, adquire aspecto em "cogumelo", com vasos sanguíneos visíveis.

 » 60% dos melanomas de coroide localizam-se a 3mm do nervo óptico ou da fóvea.

 » Pode cursar com descolamento exsudativo de retina, caracterizado por líquido sub-retiniano "móvel".

 » A principal via de disseminação é a hematogênica, sendo o fígado o principal órgão acometido.
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Veja a imagem abaixo: 

Lesão elevada da coroide, pigmentada, com áreas vascularizadas.
Fonte: Atlas of Ophthalmology

Diagnóstico: 

• Ultrassonografia modo B: massa sólida, hipoecogênica, 

com formato biconvexo ou em cogumelo. Vale 

ressaltar que a configuração em cogumelo é quase 

patognomônica.

• Ressonância magnética: mostra imagens hiperintensas 

em T1 e hipointensas em T2, embora não sejam 

características patognomônicas. Contraste com 

gadolínio melhora a qualidade da imagem, ajudando no 

diagnóstico diferencial.

• Biópsia aspirativa por agulha fina pode ser útil quando 

não se consegue estabelecer o diagnóstico através de 

métodos menos invasivos.

Ultrassonografia B: imagem em formato de cogumelo, sugestiva de melanoma 
de coroide.

Tratamento: 

Atenção: nas poucas vezes em 

que caiu melanoma de coroide na 

prova do CBO, o tratamento do tumor 

foi abordado nas questões!

O tratamento deve ser 

individualizado, levando-se em 

consideração diversos fatores: 

tamanho, localização, extensão e efeitos sobre a visão; condição do 

olho contralateral; saúde geral e idade do paciente.

• De forma geral, tumores posteriores localizados na coroide, com até 2mm de espessura e sem sinais de atividade, podem ser 

acompanhados periodicamente. Tumores com até 4mm que apresentem crescimento ou fatores de risco para metástase, são 

preferencialmente tratados com braquiterapia, associada ou não à termoterapia transpupilar. Tumores maiores, com 

impossibilidade de preservação visual, são tratados com enucleação.

• Braquiterapia:

- É geralmente o tratamento de primeira escolha, sendo eficaz em controlar o tumor localmente e conservar o bulbo ocular.

- Consiste em uma radiação ionizante onde a fonte radioativa está em contato direto com o órgão a ser tratado (placas radioativas). 

Vários isótopos podem ser utilizados, sendo o iodo125 o de eleição mundial.

- Indicações: tumores de até 10mm de espessura e 16mm de base. Em tumores acima de 15mm de espessura, as chances de 

retenção da função visual são mínimas, devendo ser considerada a enucleação.
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• Termoterapia transpupilar: 

- Método que utiliza calor da radiação infravermelha proveniente de um laser diodo de 810 nm para elevar a temperatura do 

tecido tumoral a níveis subcoaguláveis, objetivando a necrose celular.

- Indicações: lesões com até 4mm de espessura e 12mm de base; lesões pigmentadas e localizadas na região posterior do 

equador. (IMPORTANTE SABER!)

- Utilizada principalmente como tratamento adjuvante e complementar à braquiterapia.

• Enucleação:

- Tem como indicação os melanomas grandes o suficiente para contraindicar qualquer outra forma de tratamento conservador.

CAI NA PROVA
(CBO 2017 – Prova Teórica II) Com relação ao melanoma de coroide, assinale a alternativa correta:

A) A invasão extraocular do tumor se faz, principalmente, pelo nervo optico, por essa região não ter membrana de Bruch.

B) Tumor difuso acometendo todo polo posterior, plano, com pigmentação heterogênea e descolamento seroso discreto é a forma mais 

comum.

C) Angiofluoresceinografia é fundamental para o diagnóstico, na qual se observa extravasamento de contraste na fase tardia, com a formação 

de Angulo kappa.

D) Braquiterapia com sementes de iodo radioativo pode tratar lesões com espessura menor que 10 mm.

Comentários: 

Incorreta a alternativa A. A invasão extraocular do tumor é feita, principalmente, por via hematogênica.  O principal órgão acometido é 
o fígado.
Incorreta a alternativa B. O tumor apresenta-se como uma massa solitária elevada em forma de abóboda, sub-retiniana, que pode ser 
pigmentada ou amelanótica.
Incorreta a alternativa C. A angiografia fluoresceínica não é um exame imprescindível, pois revela padrões muito diversos em melanomas 
de coroide de acordo com seu formato, pigmentação intrínseca ou superficial, condições da retina (invasão tumoral e/ou descolamento) 
e do epitélio pigmentar.

Correta a alternativa D As principais indicações de braquiterapia são os tumores de até 10mm de espessura e 16mm de base. 

(CBO 2016 – Prova Teórica II) A termoterapia transpupilar com laser di-iodo 810nm apresenta melhor resposta terapêutica para melanomas 

de coroide:

A) Ricamente vascularizados e amelóticos.

B) Localizados próximos à ora serrata. 

C) Com distribuição em anel. 

D) Com até 4 mm de espessura e 12mm de base. 
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Comentários:

As principais indicações da termoterapia transpupilar são: lesões com até 4mm de espessura e 12mm de base; lesões pigmentadas e 

localizadas na região posterior do equador.

Incorreta a alternativa A. A termoterapia apresenta melhor resultado em tumores pigmentados.
Incorreta a alternativa B. A termoterapia apresenta melhor resultado em lesões localizadas na região posterior do equador.
Incorreta a alternativa C. Lesão com distribuição em anel não apresenta melhor resposta.

Correta a alternativa D A termoterapia apresenta melhor resultado em lesões com até 4mm de espessura e 12mm de base.

(CBO 2015 – Prova Teórica II) Assinale a alternativa correta com relação do melanoma da úvea:

A) A dor é um sintoma presente na maior parte dos casos

B) Ocorre na íris em 80%, na coroide em 15% e no corpo ciliar em 5% dos casos

C) A termoterapia transpupilar tem boa indicação, principalmente para tumores menores que 4mm de espessura, 10mm de base e com 

localização posterior ao equador

D) A associação de termoterapia transpupilar com braquiterapia é contraindicada pela interação pró-oncogênica da radiação iônica com a 

infravermelha nos tecidos adjacentes.

Comentários: 

Incorreta a alternativa A. Os melanomas uveais não cursam com dor.
Incorreta a alternativa B. A maioria dos melanomas malignos uveais surge na coroide (80% dos casos), seguido pelo corpo ciliar (até 9% 
dos casos) e íris (variável entre 3% e 16% dos casos publicados).

Correta a alternativa C
As principais indicações da termoterapia transpupilar são: lesões com até 4mm de espessura e 12mm 
de base; tumores pigmentados (melanina é o principal cromóforo intraocular no espectro da luz 

infravermelha) e localizados na região posterior ao equador (tumores anteriores não conseguem ter toda a sua superfície coberta pelo 
tratamento).

Incorreta a alternativa D. A associação de termoterapia transpupilar com braquiterapia eleva as taxas de controle tumoral local e de 
preservação ocular, promovendo, ainda, adicional controle tumoral em tumores que não apresentaram resposta satisfatória à braquiterapia 
ou que demonstraram recorrência.
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E chegamos ao final do nosso livro de revisão de tumores oculares! Espero que aproveite bastante este material e que seja uma 

ferramenta útil no seu estudo para a prova nacional de especialista. O Estratégia MED lançará outros materiais para a prova da CBO ao longo 

do ano, então esteja sempre atento (a) ao nosso site e redes sociais. 

Abraços! 

Professora Evelyn Ciuffo.
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