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O câncer ocular, embora não seja tão comum, pode ser
altamente perigoso e, ainda, assintomático. A doença causa
redução da capacidade visual e, na maior parte dos casos,
provoca dor nos olhos e sombras na visão.

Introdução

As duas formas mais comuns são o melanoma — mais
recorrente em adultos — e o retinoblastoma, que é mais frequente em crianças. Ambos podem causar a perda total da
visão.

A maior parte dos tumores oculares em adultos tem
origem em outras partes do corpo e acabam se espalhando
pelo organismo pela corrente sanguínea. Ao chegar à região
dos olhos, as células se instalam e se proliferam.
O câncer de olho, se não for tratado a tempo, pode
levar à morte. Por isso, é importante que a gente se cuide e
aborde o assunto.
Neste Ebook, vou te explicar os pontos mais importantes ligados ao tema, como a forma de identiﬁcar, o diagnóstico e as melhores maneiras de prevenção.
Boa leitura!
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O que é
ocâncer
ocular?
Consiste em um conjunto de doenças raras, caracterizadas pelo surgimento de um câncer em alguma parte da
região dos olhos. É possível surgir cânceres dentro do olho,
na superfície dele ou nas pálpebras.
Além da possibilidade de se espalhar para outros
órgãos do corpo, o tumor maligno pode resultar na cegueira
do paciente ou até em sua morte. Mas as chances de um tratamento bem sucedido são bem maiores nos casos em que a
doença é descoberta em seu estágio inicial.
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Tipos mais comuns:
Melanoma Intraocular – É o tipo de câncer mais comum que se desenvolve
dentro do globo ocular nos adultos. No entanto, é raro. Os melanomas de
pele são muito mais frequentes do que os tumores oculares, por exemplo.
Nas ocasiões em que o melanoma é desenvolvido no globo ocular, geralmente ocorre na úvea (conjunto de estruturas formado pela íris, coroide e corpo
ciliar). Raramente acontece na conjuntiva.
Melanoma Uveal – Também é chamado de Melanoma de Coroide, pois é mais
comum que ele atinja a coroide, que é a camada entre a esclera (a chamada
“parte branca do olho”) e a retina (responsável pela formação de imagens).
Importante lembrar que essa parte do olho não é visível a olho nu, o que
torna necessário o exame de “fundo de olho” pelo seu oftalmologista. Mas o
melanoma pode afetar diferentes partes do olho.
Melanoma da Conjuntiva – Primeiramente, é importante lembrar que a conjuntiva é uma cobertura clara e ﬁna sobre a esclera. Esse tipo de melanoma é
extremamente raro. Porém, tende a ser mais agressivo.
Cânceres Orbitais e Anexos – A órbita compreende os tecidos que circundam o globo ocular. E os tumores desses tecidos são chamados de cânceres
orbitários. Já os cânceres anexiais são desenvolvidos nas estruturas anexiais
(que incluem pálpebras e glândulas lacrimais).
Retinoblastoma – É o câncer ocular mais comum em crianças e pode afetar
um olho ou os dois. No entanto, é raro e corresponde a 3% dos cânceres
infantis.

A maior parte acontece de forma esporádica: Uma
célula sofre mutação e começa a se multiplicar de forma
descontrolada, o que geralmente acontece em crianças com
mais de um ano de idade. Já os demais casos se desenvolvem antes de a criança completar um ano de idade. Nessas
situações, há uma mutação num gene supressor de tumor
que está presente em todas as células do corpo do paciente.
Geralmente, essa mutação é herdada de um dos pais, mas
também pode começar com a criança, que vai transmitir aos
seus futuros descendentes. Os casos hereditários representam 40% dos casos. Já os não hereditários, 60%.
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Fatores de
risco e causas

Primeiramente, você sabe o que é um fator de risco?
Então, é algo que inﬂuencia na sua chance de contrair uma
doença, a exemplo do câncer. Diferentes tipos de câncer
têm fatores de risco distintos.
Fumar, por exemplo, é um fator que pode ser controlado. Porém, há fatores não controláveis, como idade e histórico familiar. Por mais que fatores de risco tenham a possibilidade de inﬂuenciar o desenvolvimento do câncer
, a maior
parte deles não causa diretamente a doença. Isto é, há pessoas com vários fatores que podem nunca desenvolver
um câncer, o que, por outro lado, pode acontecer com pessoas sem nenhum fator de risco.
Vou citar alguns dos fatores que são considerados de risco
para o câncer ocular:
Cor dos Olhos
Pessoas com olhos claros têm mais chances de desenvolver
melanoma uveal do que as que têm olhos de cores mais escuras;

Gênero
O melanoma ocular é levemente mais comum em homens;
Doenças Hereditárias
Pessoas com doenças hereditárias têm a tendência a desenvolver cânceres agressivos surgidos durante a juventude. Por
exemplo, se uma pessoa herda do pai uma mutação no gene
supressor tumoral BAP1, isso aumenta, em seu corpo, o risco
de melanoma ocular e outros tipos de câncer;
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Raças
O melanoma ocular, por exemplo, é mais comum em brancos
do que em negros, hispânicos ou asiáticos. Em negros, por
exemplo, é 50x menos comum;

Pintas
A presença de pintas no olho ou na pele vem sendo associada a
um aumentado risco de melanoma uveal;

Ponto importante sobre a origem da doença é que os
cânceres oculares primários não são comuns e podem ter
origem na conjuntiva, úvea, córnea, retina, nervo óptico ou,
então, em estruturas anexas, como pálpebra e canal lacrimal.
Já cânceres secundários (metástases) de um câncer de
pulmão ou de mama também têm a possibilidade de se ﬁxar
no olho.
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Com
identiﬁcar
os sintomas?
É importante lembrar que muitos pacientes com melanoma não apresentam sintomas. Além disso, a dor é rara e
aparece mais em casos ocorridos na parte de fora do olho.
Entre os sintomas de melanoma podemos citar:
• Problemas de visão
• Perda de parte do campo visual
• Manchas no campo de visão
• Crescimento de ponto escuro na íris
• Mudança no tamanho ou na forma da pupila
• Alteração na posição do globo ocular dentro de sua órbita
• Embaçamento visual
• Mudança na forma como o olho se move na órbita
Já os sintomas de retinoblastoma são:
• Área branca e opaca na pupila, chamada popularmente de “olho de gato”
• Diminuição da visão em um olho
• Diﬁculdades de movimentação do olho, como estrabismo
• Dor no olho
• Tamanho do globo ocular maior que o normal
• Ambliopia (olho preguiçoso)
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É possível prevenir?
A causa do câncer de olho não é conhecida. Por isso, a
Medicina ainda não tem uma forma assertiva de preveni-lo.
Mas sabemos que há uma ligação entre radiação solar e o
melanoma cutâneo (de pele) e, com isso, podemos citar medidas que podem ser tomadas para a redução do risco
desse tipo de câncer:
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Limitar a exposição à radiação solar intensa (como usar protetor solar acima de 30 FPS, chapéus, bonés e roupas protetoras)

Usar óculos de sol para proteção contra os raios ultravioleta,
o que reduz o risco de desenvolvimento de câncer da pele ao
redor dos olhos

Evite a exposição solar e busque ﬁcar na sombra entre 9h
e 15h (o antigo intervalo de 10h às 16h do horário de verão)

Tenha cuidados redobrados se ﬁzer parte do grupo de risco
para o melanoma (pessoas de pele clara, presença de sardas,
cabelos de cor clara, olhos claros, histórico de queimaduras
solares, antecedentes familiares com histórico da doença,
pintas em demasia)
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Diagnóstico
e Tratamento
O diagnóstico, feito por um
oftalmologista, tem como
passo mais importante o
exame do olho. O médico avaliará se há presença de quaisquer sintomas e fará uma avaliação da visão e movimentos
oculares.
Outro ponto que será observado é se existe dilatação dos
vasos sanguíneos do lado exterior do olho, o que pode
indicar tumor na parte interna.
O oftalmologista utilizará
equipamentos necessários ao
exame. Caso os resultados
indiquem a possibilidade de
você ter câncer ocular,
exames complementares poderão ser solicitados para
conﬁrmar o diagnóstico.

“O médico avaliará se há presença de quaisquer sintomas e
fará uma avaliação da visão e
movimentos oculares”

“Caso os resultados indiquem a
possibilidade de
você ter câncer
ocular, exames
complementares
poderão ser solicitados (...)”
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Com o diagnóstico, o oftalmologista deﬁnirá com o paciente as opções de tratamento.
Entre os fatores a serem considerados estão a localização
da doença, o estadiamento (o
quanto o câncer já se espalhou pelo corpo), estado de
saúde geral do paciente,
chances de cura e o possível
impacto do tratamento na
visão.
As opções de tratamento para
o câncer ocular podem incluir
cirurgia, radioterapia, quimioterapia, laserterapia, terapia
alvo e imunoterapia. É possível que seja realizado um ou
mais tipos de tratamento.
É importante que todas as
opções sejam discutidas com
o médico, assim como em relação aos seus possíveis efeitos colaterais. Isso para que
seja tomada a decisão que
melhor se adapte às necessidades do paciente.
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Outras
dúvidas
comuns

Além dos assuntos que já falamos nas páginas anteriores, há várias
questões sobre o tema que são dúvidas recorrentes de pacientes. Vou
responder a algumas abaixo:

Em qual idade um tumor ocular costuma aparecer?
A resposta é que pode aparecer em qualquer
idade. Como falamos na parte dos tipos mais
comuns, existem tumores mais recorrentes na
infância e outros que geralmente acontecem na
fase adulta. Porém, cada tipo pode acontecer em
qualquer idade da infância ou da fase adulta.
Há uma parte do olho especíﬁca que pode apresentar um tumor?
Qualquer parte da estrutura ocular pode ser
acometida por tumores benignos ou malignos,
sejam externas, como as pálpebras, ou internas,
como a retina.

Se o paciente tem câncer no olho, ele pode
perder a visão??
Em alguns casos, sim. Para evitar perda da
visão nesses casos, o mais importante é ter o
diagnóstico precoce. Quantos antes identiﬁcar a
doença, mais chances de preservar o olho e a
visão. É importante sempre avaliar sua saúde
ocular junto ao seu oftalmologista.
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Conclusão
Neste Ebook, entendemos vários pontos importantes
sobre câncer ocular.
Sabemos que o melhor a fazer é tomar os devidos cuidados
para prevenir e, em caso de sintomas, buscar o diagnóstico
o mais precoce possível.
Por isso, visite regularmente seu oftalmologista.
Se tiver alguma dúvida sobre o assunto, é só me chamar
pelas minhas redes sociais ou pelas outras opções de contato.
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