
NEOPLASIA ESCAMOSA DA SUPERFÍCIE OCULAR –
RELATO DE CASO DE NIC CORNEANO

Autor: Rayssa Cristina Fonseca Diniz

Co-autores: Luiz Fernando Ferreira Alcântara, Leonardo Macedo, Leticia Lacerda 
Teixeira, Gabriel Penido de Oliveira, Maria Paulina Viana Miquilino



Introdução

• A Neoplasia Escamosa da Superfície Ocular (OSSN) é uma entidade ampla que compreende o

espectro das neoplasias escamosas da conjuntiva e da córnea. O paciente geralmente apresenta

uma lesão ocular de crescimento lento e inicialmente pouco sintomática.

• A etiologia da OSSN é multifatorial. A associação entre o HPV e as neoplasias escamosas da

superfície ocular e da conjuntiva não é completamente compreendida. Suspeita-se que o genótipo

do HPV, bem como a presença de fatores de risco associados, desempenham um papel

significativo na patogênese da lesão.

• O diagnóstico baseia-se na avaliação histopatológica da massa excisada e exames de imagem

para descartar neoplasias infiltrativas.

• A excisão da lesão tem sido o tratamento de escolha para OSSN. O uso adicional de drogas e

radiação podem ser usados para reduzir o risco de recorrência e metástase.



Material e métodos

• Paciente atendida pela equipe de oftalmologia do Hospital Evangélico de Belo Horizonte no mês de

outubro de 2021.

• Foi realizado revisão da literatura utilizando a plataforma PUBMED com os descritores:

“Intraepithelial + Neoplasia + Cornea”, com filtro de “Análise” e “Revisão Sistemática”, nos últimos 5

anos, sendo encontrados três artigos e selecionados dois baseados em seus resumos.



Resultados
• Paciente, sexo feminino, 62 anos, encaminhada ao ambulatório do Departamento de Córnea do Hospital

Evangélico de Belo Horizonte, para avaliação de lesão corneana no olho direito (OD), com queixa de
lacrimejamento e irritação ocular. Olho esquerdo (OE) sem alterações.

• História prévia: Diabética tipo 2, em uso de Metformina. Nega cirurgias oculares prévias, uso de colírios
ou traumas.

• Ao exame: acuidade visual com correção - OD: 20/30 // OE: 20/70

• Biomicroscopia

- OD: olho calmo, presença de lesão corneana epitelial e subepitelial em região temporal, com bordas
bem delimitadas, medindo 5,8 mm x 3,8 mm, com neovascularização limbar associada, câmara anterior
formada, íris trófica, fácica.

- OE: olho calmo, córnea transparente, câmara anterior formada, íris trófica, fácica.

• Hipótese diagnóstica: Neoplasia Intraepitelial Corneano (NIC)

• Conduta: prescrito tratamento com Mitomicina + avaliar resposta e indicação cirúrgica

no retorno.
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Conclusões

• Um alto índice de suspeita clínica, diagnóstico imediato, tratamento precoce e acompanhamento

regular pós-excisão cirúrgica possibilita bom prognóstico na maioria dos casos.

• Todos os casos de suspeita de OSSN apresentado ao Oftalmologista Geral deve ser encaminhado

a um especialista em córnea e superfície ocular. Este desempenha um papel fundamental no

diagnóstico precoce, no manejo meticuloso e no acompanhamento regular desses pacientes.

• Mais pesquisas para elucidar os mecanismos patogenéticos específicos do HPV nas várias

entidades de doenças da superfície ocular podem ser clinicamente importantes tendo em vista o

desenvolvimento potencial de terapias direcionadas ou medidas preventivas, como vacinas contra

o HPV.


