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RESUMO

Objectivo: Avaliação	 das	 diferentes	 modalidades	 terapêuticas	 no	 tratamento	 dos	
hemangiomas	 capilares	 palpebral	 e	 orbitário	 na	 criança.	 Material e Métodos:	 Estudo	
retrospectivo	 realizado	 entre	 os	 anos	 2000-2009,	 incluindo	 7	 crianças	 com	 idades	
compreendidas	entre	os	4	e	12	meses.	Em	 todos	os	 casos,	 foram	avaliados	os	 seguintes	
aspectos:	 clínica,	 exames	 imagiológicos	 (tomografia	 axial	 computorizada	 e	 ressonância	
magnética)	 e	 tratamentos	 realizados	 (corticosteróides	 intralesionais	 e	 sistémicos,	
interferão,	 beta-bloqueantes	 sistémicos	 e	 excisão	 cirúrgica).	 Resultados:	As	 injecções	
intralesionais	 de	 corticosteróides	 levaram	 à	 regressão	 tumoral	 completa	 em	 dois	 casos.	
Três	 crianças	 foram	 tratadas	 com	 corticosteróides	 sistémicos.	 Num	 caso,	 foi	 necessário	
associar	 o	 interferão.	 No	 tratamento	 com	 beta-bloqueante,	 observou-se	 involução	 do	
tumor	num	caso	e	no	outro	foi	realizada	excisão	cirúrgica.	Conclusão: Uma	abordagem	
multidisciplinar	é	essencial	para	uma	óptima	gestão	do	tratamento.	A	ambliopia	deverá	ser	
tratada	sempre	que	estiver	presente.

ABSTRACT

Therapeutic options of the capillary hemangioma of the eyelids and orbit

Purpose:	 To	 evaluate	 the	 diferent	 therapeutic	 solutions	 for	 the	 managment	 of	 the	
eyelids	 and	 orbit	 hemangioma	 in	 children. Material and methods:	A	 retrospective	
study	 conducted	 between	 2000	 and	 2009,	 including	 7	 children,	 aged	 from	 4	 month	 to
1	year.	 In	 all	 the	cases	we	evaluated:	 a	 clinical	 examination,	 computorized	 tomography,	
magnetic	 resonance	 and	 the	 different	 management	 options	 (intra-lesional	 steroid	
injection,	 oral	 steroids,	 beta-blocker	 and	 surgical	 excision).	 Results: In	 2	 cases,	 intra-			
-lesional	 corticosteroid	 injections	 lead	 to	 complete	 reduction	 of	 tumoral	 volume.	Three	
children	were	 treated	with	oral	 steroid.	 In	one	 case,	 an	 interferon	 therapy	was	 initiated.	
With	beta-blocker,	regression	of	the	tumor	was	noted	in	one	case,	complementary	therapy	
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Introdução

O															 hemangioma	 capilar	 é	 tumor	 palpebral	 e
	 orbitário	 mais	 comum	 na	 infância	

com	 uma	 incidência	 de	 10%	 nas	 crianças	
com	1	ano	de	 idade	1.	O	 sexo	 feminino	é	mais
frequentemente	 afectado	 (ratio	 3:2).	 É	 	 um	
tumor	 de	 natureza	 benigna,	 constituído	 por	
células	 endoteliais	 hiperplásicas	 e	 apresenta	
um	 crescimento	 em	 três	 fases:	 uma	 fase	
inicial	 de	 proliferação,	 seguida	 por	 uma	 fase	
de	 estabilização	 e	 finalmente	 uma	 fase	 de	
involução	 do	 tumor,	 em	 70%	 dos	 casos	 por	
volta	dos	7	anos	2.	

O	diagnóstico	é	sobretudo	clínico,	efectuado	
nas	primeiras	semanas	de	vida	e	até	aos	6	meses	
de	 idade.	Apresenta-se	 na	 forma	 superficial,	
como	 uma	 formação	 avermelhada	 “morango-
-like	 e	 na	 forma	 profunda,	 pode	 manifestar-se
numa	 proptose,	 alteração	 da	 conformação	
do	 globo	 ou	 anisometropia.	 Quando	 são	
profundos,	 o	 diagnóstico	 efectua-se	 com	 auxí-

lio	 da	 ecografia	 óculo-orbitária	 modo	 B	 ou	
doppler,	 tomografia	 computorizada	 (TAC)	
ou	 ressonância	 magnética	 nuclear	 (RMN).		
A	 ecografia	 permite	 determinar	 a	 relação	 do	
tumor	 com	 o	 globo	 ocular	 e	 o	 nervo	 óptico.	
Pela	 TAC	 é	 possível	 precisar	 a	 localização,	
a	 extensão	 e	 a	 relação	 do	 tumor.	A	 RMN	 é	
a	 modalidade	 terapêutica	 mais	 eficiente	
para	 caracterizar	 bem	 todos	 os	 tecidos	3.	 Na	
sequência	 T1,	 o	 hemangioma	 aparece	 iso-
intenso	 em	 relação	 aos	 músculos	 e	 à	 gordura.		
Em	T2,	o	tumor	é	hiperintenso,	sendo	realçado	
após	administração	de	gadolínio	(Fig.	1).

A	ambliopia	 representa	a	complicação	mais	
devastadora	 e	 surge	 como	 consequência	 da	
anisometropia	 por	 astigmatismo,	 estrabismo	 e	
privação	por	oclusão	do	eixo	4	visual.

A	 maioria	 dos	 hemangiomas	 não	 requerem	
tratamento,	 pois	 acabam	 por	 regredir	 esponta-
neamente.	Contudo,	na	presença	de	um	defeito
estético	 importante	 e/ou	 complicação	 oftalmo-
lógica,	 torna-se	 imperativo	 tratar.	 O	 objectivo	

with	surgery	was	needed	in	another	case. Conclusion:	Periorbital	hemangiomas	must	be	
managed	 by	 a	 interdisciplinary	 therapeutic	 approaches.	Therapy	 of	 amblyopia	 remains	
mandatory	in	all	cases	of	large	eyelid	hemangiomas	and/or	orbital	involvement.

Palavras Chave: Hemangioma;	Ambliopia;	Corticoterapia;		Propanolol;	Excisão	cirúrgica.

Key words:	Hemangioma;	Amblyopia;	Corticosteroid	Therapy;	Propanolol;	Surgical	excision.

Fig. 1	–	RMN	de	hemangioma	orbitário	direito.	(a)	Corte	frontal	sequência	T1	com	gadolínio,	(b)	corte	transversal,	sequência	T2.

a b
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deste	trabalho	consiste	em	discutir	as	principais	
modalidades	 terapêuticas	 utilizadas,	 assim	
como	avaliar	a	 sua	eficácia	e	principais	efeitos	
adversos.

Material e Métodos

Estudo	 retrospectivo	 realizado	 entre	 o	 ano	
2000-2009,	 incluindo	 7	 crianças	 (6	 meninas	 e
1	 menino)	 com	 idades	 compreendidas	 entre
4	e	12	meses.	As	crianças	apresentavam		heman-
giomas	 capilares	 afectando	 as	 pálpebras,	
órbitas	ou	ambas.	Em	cada	caso,	foi	avaliada	a	
dimensão	da	 lesão,	a	refracção	sob	cicloplegia,	
o	estudo	das	tropias,	os	movimentos	oculares,	o	
segmento	anterior,	o	 fundo	ocular	e	os	exames	
imagiológicos	 (TAC	 e	 RMN).	 Discutem-se	 os	
tratamentos	realizados	e	a	evolução	observada.

Resultados

Foram	 utilizadas	 4	 opções	 terapêuticas	
isoladamente	ou	em	associação:	a	corticoterapia	
intralesional	e	sistémica,	o	ionterferão,	os	beta-
bloqueantes	sistémicos,	e	a	excisão	cirúrgica.

Foram	tratadas	4	crianças	com	hemangioma	
capilar	 palpebral	 (quadro	 1).	 	 Em	 dois	 casos,	
foram	 realizadas	 injecções	 intralesionais	 de	
corticosteróides	 (triamcinolona	 20	 mg	 e	 beta-
metasona	 4	 mg).	 Numa	 delas	 foi	 necessário	
administrar	 uma	 segunda	 dose	 após	 4	 meses.	
Em	 ambos	 os	 casos,	 observou-se	 uma	 regres-
são	 tumoral	 completa,	 sem	 sequelas	 oftalmo-
lógicas	 (Fig.	 2).	 Na	 terceira	 criança	 foi	 admi-
nistrada	prednisolona	oral	(3	mg/Kg/dia)	durante
2	 meses.	Apesar	 do	 tratamento,	 houve	 cresci-
mento	 da	 lesão	 pelo	 que	 se	 iniciou	 uma	 tera-
pêutica	 com	 interferão	a-2a	 (3MU/m2/dia),	

Quadro	1	– Hemangiomas palpebrais.

Fig. 2 –	Criança	com	hemangioma	palpebral	inferior	tratada	com	injecção	intralesional	de	corticosteróides.	(a)	aspecto	antes	
do	tratamento,	(b)	aspecto	após	2	meses.

a b

Patiente 
n.º

Sexo, idade
 Localização, dimensão do tumor

Tratamento realizado Resultados

1 ♂,	6	meses.
Lesão	na	pálpebra	inferior	esquerda	
(16x10mm).

1	injecção	intralesional	de	corticosteróides	
(triamcinolona	20mg	e	betametasona	4mg).

Regressão	da	lesão	
após	2	meses,	sem	
recidiva.

2 ♀,	1	ano.
Lesão	na	pálpebra	superior	esquerda	
(18x18mm).

2	injecções	intralesionais	de	corticosteróides	
(triamcinolona	20mg	e	betametasona	4mg)	
com	4	meses	de	intervalo.

Resolução	após	a	
segunda	injecção.

3 ♀,	6	meses.
Lesão	na	pálpebra	superior	direita	
(19x20mm).

Corticoterapia	oral		(prednisolona	–	3	mg/Kg/
/dia)	durante	2	meses	seguido	por	tratamento
com	IFN	a-2a	S.C	(3MU/m2/dia)		
durante	8	meses.
Tratamento	da	ambliopia

Crescimento	da	lesão	
sob	corticoterapia.
Regressão	total	após	
administração	de	IFN	
a-2a.

4 ♀,	8	meses.
Lesão	na	pálpebra	inferior	direita
(15x18mm)

b-bloqueante	oral	(propanolol	2mg/Kg/dia)	
durante	8	meses.	

Redução	do	volume	
tumoral,	com	
pequena	lesão	
residual.
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durante	 8	 meses	 o	 que	 permitiu	 uma	 redução	
tumoral.	 Neste	 caso,	 verificou-se	 a	 presença	
de	 ambliopia,	 tendo-se	 procedido	 ao	 seu	
tratamento	(correção	da	ametropia	e	oclusão	do	
olho	 amblíope).	 No	 último	 caso,	 o	 tratamento	
com	 propanolol	 (2mg/Kg/dia)	 durante	 4	meses	
resultou	na	involução	da	lesão.

Das	 3	 crianças	 com	 hemangioma	 órbito-
-palpebral	 (quadro	 2),	 duas	 receberam	 	 cor-
ticoterapia	 por	 via	 oral	 (metilprednisolona,	
3mg/Kg/dia),	 durante	 1	 mês	 numa	 criança	 e	
2	 meses	 noutra,	 da	 qual	 resultou	 uma	 regres-
são	 tumoral	 completa	 (Fig.	 3).	 Na	 terceira	

criança,	 foi	 administrado	 um	 beta-bloqueante	
sistémico	 (propanolol,	 2mg/Kg/dia).	 Após	
duas	 semanas,	 observou-se	 diminuição	 das	
dimensões	da	 lesão,	alteração	da	sua	coloração	
passando	 de	 vermelho	 escuro	 a	 roxo,	 e	 da
textura,	tendo	ficado	mais	lisa.		Perante	a	ausên-
cia	 de	 regressão	 tumoral	 completa,	 associou-
-se	 uma	 terapêutica	 com	 corticosteróides	
sistémicos	 (deflazacort,	 2	 m/kg/dia).	 Por	 fim,	
foi	 necessário	 proceder	 à	 excisão	 cirúrgica	
parcial.	Actualmente,	 apresenta	 hemangioma	
residual,	 iniciou	 tratamento	 da	 ambliopia	 e	
mantém	 terapêutica	 com	 propanolol	 (Fig.	 4).

Quadro	2	– Hemangiomas órbito-palpebrais.

Patiente
n.º

Sexo e idade da criança
Localização e dimensão do tumor

Tratamento realizado Resultados

5

6

♀,	4	meses.
	Proptose	do	lado	direito	e	lesão
	intraorbitária	extra-cónica	
(12x10mm).

♀,	12	meses.
Lesão	na	pálpebra	superior	esquerda	
(17mmx22mm)		com	extensão	
intraorbitária	extra-cónica.

Corticoterapia	oral	
(metilprednisolona	3mg/Kg/dia)	
durante	um	mês	com	redução	
progressiva	da	dose.

Corticoterapia	oral	
(metilprednisolona	3	mg/dia)	
durante	2	meses,	com	redução	
progressiva	da	dose.

Involução	da	lesão	

Involução	da	lesão

7 ♀,	10	meses.
Lesão	na	pálpebra	inferiror	esquerda		
(26x13mm)	com	oclusão	do	eixo	
visual	e	extensão	intraorbitária	
extra-cónica.

b-bloqueante	oral	(propanolol	
2mg/Kg/dia)	7meses,	corticoterapia	
oral	(deflazacort	3mg/Kg/dia)	
2	meses	e	excisão	cirúrgica.	

Involução	parcial	da	lesão
após	tratamento	com
b-bloqueante	e	
corticoterapia.
Lesão	residual	após	excisão	
cirúrgica.

Fig.	3	–	(a)	Lesão	intraorbitária	direita	na	TAC	(b)	sem	lesão	após	1	mês	de	corticoterapia	oral.	

a b
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Discussão

Os	 principais	 objectivos	 do	 tratamento	
do	 hemangioma	 capilar	 são	 a	 prevenção	
das	 complicações	 oftalmológicas	 bem	
como	 a	 resolução	 de	 deformidades	 estéticas	
importantes.	 Na	 escolha	 do	 tratamento	 é	
importante	 ter	 em	 conta	 a	 idade	 da	 criança,	
a	 dimensão	 da	 lesão,	 o	 seu	 grau	 de	 extensão	
e	 a	 	 presença	 de	 complicações	 (ambliopia	 e	
compressão	de	estruturas	orbitárias).

Actualmente,	as	 terapêuticas	médicas	–	cor-
ticoterapia	 local	 e	 sistémica,	 interferão	 alfa-2,
beta-bloqueantes	 sistémicos,	 vincristina	 e	
radioterapia	 –	 e	 as	 abordagens	 cirúrgicas	
–	 excisão	 do	 tumor	 e	 laser	 –	 são	 utilizadas,	
isoladamente	 ou	 em	 combinação,	 no	 seu	
tratamento.

A	 corticoterapia	 previne	 o	 crescimento	
do	 tumor	 e	 acelera	 a	 sua	 involução.	 O	 meca-
nismo	 de	 acção	 deste	 fármaco	 não	 é	 bem	
conhecido,	 admitindo-se	 ser	 relevante	 o	 seu	
efeito	 vasoconstritor	 indirecto	5.	A	 cortico-
terapia	 intralesional	 permite	 a	 libertação	 de	

altas	 concentrações	 de	 princípio	 activo	
no	 hemangioma	 e	 acompanha-se	 por	 uma	
regressão	 tumoral	 rápida	6.	 Os	 princípios	
activos	 utlizados	 são	 a	 triamcinolona,	 a	 beta-
metasona,	a	dexametasona	e	metilprednisolona,	
sendo	 habitual	 a	 associação	 de	 um	 fármaco	
de	 acção	 rápida	 e	 outro	 de	 acção	 lenta.	As	
complicações	 associadas	 ao	 seu	 uso	 são:	 as	
alterações	 cutâneas	 (70%);	 as	 alterações	 no	
sistema	adrenérgico	(28%)	traduzidas	por	atraso	
de	 crescimento,	 fácies	 cushinóides,	 hirsutismo,	
distúrbios	 gastrintestinais;	 a	 embolização	 da
artéria	 central	 da	 retina	 (7%)	7.	 Quando	 admi-
nistrada	 em	 grandes	 volumes	 está	 associada	 a	
efeitos	 sistémicos	 importantes	 pelo	 que	 está
reservada	 para	 pequenos	 hemangiomas,	 espe-
cialmente	 aqueles	 limitados	 à	 pálpebra.	A	 cor-
ticoterapia	 sistémica	 tem	 um	 início	 da	 acção	
mais	 lento,	 actuando	 a	 partir	 da	 primeira	 a	
segunda	 semana.	 É	 administrada	 na	 dose	 de
2-4	 mg/Kg/dia,	 durante	 4	 a	 6	 semanas,	 com	
redução	 progressiva	 em	 dois	 meses.	 As	
alterações	 do	 sistema	 adrenérgico	 (54,2%)	
e	 o	 efeito	 rebound	 após	 a	 sua	 interrupção	

Fig. 4	–	(a)	criança	com	hemangioma	volumoso	direito	com	
oclusão	do	eixo	visual.	(b)	2	semanas	após	tratamento	com	
propaponol,	houve	redução	das	dimensões	da	lesão,	alteração	
da	sua	cor	e	textura.	(c)	Lesão	residual	após	excisão	cirúrgica.

a b

c
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(1%)	 representam	 os	 seus	 principais	 efeitos	
adversos	7.	 É	 importante	 monitorizar	 a	 criança	
para	 desenvolvimento	 de	 efeitos	 colaterais,	 as	
vacinas	 vivas	 não	 podem	 ser	 administradas	
e	 recomenda-se	 ainda	 a	 administração	
de	 suplementos	 com	 cálcio	 e	 potássio.	 Está	
indicada	 nos	 hemangiomas	 com	 evidência	
clínica	 e	 radiológica	 de	 envolvimento	 intra-		
-orbitário	8.

O	 interferão	 –	 IFN	a-2a	 e	 IFN	a-2b	 –	 ao	
inibir	 o	 crescimento	 e	 migração	 das	 células	
endoteliais,	 é	 eficaz	 na	 involução	 das	 lesões	
com	 resposta	 entre	 as	 2	 e	 12	 semanas	 de	 tra-
tamento	9.	 É	 administrado	 por	 via	 subcutânea	
na	 dose	 de	 3	 MU/m2/dia,	 durante	 toda	 a	 fase	
proliferativa	 do	 tumor.	 Está	 indicada	 nos	
hemangiomas	 que	 não	 respondem	 a	 outras	
modalidades	 terapêuticas	 pois	 está	 associado	 a	
complicações	 graves	 nomeadamente	 a	 parésia	
espástica	(20%)	10.		

Recentemente,	 foi	 demostrada	 a	 eficácia	 de	
propanolol	 em	 11	 crianças	 com	 hemangioma	
severo.	Foram	propostas	as	 seguintes	hipóteses	
para	 explicar	 o	 seu	 efeito	 terapêutico:	 vaso-
constrição,	 redução	 da	 expressão	 do	VEGF
e	 bFGF	 e	 indução	 da	 apoptose	 das	 células	
endoteliais11.	 É	 administrado	 na	 dose	 de	
2mg/kg/dia	 e	 é	 importante	 monitorizar	 os	
sinais	 vitais	 e	 a	 glicémia	 numa	 fase	 inicial.		
Representa	 uma	 terapêutica	 promissora	 por	
ser	 bem	 tolerada,	 mas	 aguardam-se	 estudos	
multicêntricos	 com	 recomendações	 em	 relação	
à	sua	utilização.

A	 vincristina	 e	 a	 radioterapia	 são	 pouco	
utilizadas	pela	sua	toxicidade	e	tempo	de	acção	
prolongado	12.

Enfim,	 a	 excisão	 cirúrgica	 permite	 uma	
supresssão	 imediata	 do	 factor	 ambliogénico	13.		
No	 entanto	 requer	 um	 cirurgião	 experiente	
pois	 a	 sua	 excisão	 incompleta	 acompanha-
-se	 de	 recidiva	 do	 tumor	 e	 existe	 o	 risco	 de	
lesão	 de	 estruturas	 vizinhas	 (nervo	 óptico	 e	
músculos	 extra-oculares).	 Está	 indicada	 nos	
hemangiomas	 bem	 delimitados	 que	 afectam	 a	
visão	e	não	respondem	ao	tratamento	médico.

Por	 fim,	 o	 laser	 (CO2,	Argon,	Yag,	 Dye-
-pulsado)	 é	 eficaz	 nas	 lesões	 superficiais,	
residuais	e	ulceradas	14.	

Conclusão

Apesar	 da	 incidência	 do	 hemangioma,	
o	 seu	 tratamento	 continua	 a	 ser	 alvo	 de	
alguma	 controvérsia.	As	 suas	 várias	 formas	
de	 apresentação	 e	 os	 seus	 diferentes	 perfis	
evolutivos	 tornam	 difícil	 a	 elaboração	 de	 um	
único	protocolo	terapêutico.	

O	 conhecimento	 das	 diferentes	 opções	
terapêuticas	 e	 a	 sua	 escolha	 baseada	 na	 idade	
da	 criança,	 dimensão	 e	 extensão	 do	 tumor	
são	 essenciais	 para	 uma	 melhor	 gestão	 do	
tratamento.		
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