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RELATO DE CASO

Hemangioma em lactente tratado com propranolol: relato 
de 2 casos 
Hemangioma in infants treated with propranolol: report of two cases.

RESUMO 

O hemagioma é o tumor vascular mais comum na infância, sendo a pele 
o órgão mais acometido. Observa-se regressão expontânea em apro-
ximadamente 90% dos casos até 10 anos. Sua etiopatogenia perma-
nence desconhecida. A conduta expectante é recomendada na maioria 
dos casos. Estima-se que apenas 10% dos hemangiomas precisem ser 
tratados. O propranolol é um betabloqueador não seletivo, seu meca-
nismo no tratamento de hemangiomas permanece desconhecido. Para 
utilização da medicação, parâmetros como frequência cardíaca, pres-
são arterial, glicemia capilar e eletrocardiograma devem ser avaliados. 
A medicação é introduzida gradualmente até a dose recomendada de 
2mg/kg/dia. Os casos descritos neste trabalho apresentaram respostas 
satisfatórias, comparável a observada em outros serviços. 
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SUMMARY

The hemangioma is the most common vascular tumor in childhood, 
the skin being the most affected organ. Spontaneous regression is ob-
served in approximately 90% of the patients under 10 years old. Its 
pathogenesis remains unknown. A expectant attitude is recommended 
in most cases. It is estimated that only 10% of hemangiomas requires 
treatment. Propranolol is a nonselective betablocker, its mechanism in 
the treatment of hemangiomas remains unknown. For use of medica-
tion, parameters such as heart rate, blood pressure, capillary blood glu-
cose and ECG should be evaluated. The drug is introduced gradually to 
the recommended dose of 2mg/kg/day. The cases described in this 
study showed satisfactory responses, comparable to that observed in 
other services.
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INTRODUÇÃO

O hemagioma é o tumor vascular mais comum na 
infância, com frequência estimada em 10% nas 
crianças menores de 1 ano de idade1,2. Tem maior 
prevalência no sexo feminino e em prematuros3,4. 
A pele é o órgão mais comumente acometido, sen-
do as regiões de cabeça, pescoço e tronco as mais 
afetadas4.

Em geral está ausente ao nascimento e torna-se 
aparente já nos primeiros dias de vida1,3. Na his-
tória natural, os hemangiomas apresentam um 
período de crescimento, de estabilidade e de re-
gressão espontânea1-4. Observa-se regressão ex-
pontânea em aproximadamente 50% dos casos 
até 5 anos e 90% dos casos até 10 anos1-4. Lesões 
residuais observadas incluem telangiectasias, atro-
fia, pele redundante, retração da pele e hipopig-
mentação, entre outras1,3.

Sua etiopatogenia permanence desconhecida, 
acredita-se que os hemangiomas são o resultado 
de um desequilíbrio na angiogênese que permite 
a proliferação descontrolada de elementos vascu-
lares1-3. As principais complicações encontradas 
incluem ulceração, insuficiência cardíaca conges-
tiva, hipotireoidismo, alteração da visão, compro-
metimento da respiração, comprometimento da 
audição e desfíguração3,4.

A conduta expectante é recomendada na maioria 
dos casos1-3.  Estima-se que apenas 10% dos he-
mangiomas precisem ser tratados, entre eles, os 
que implicam em acometimento da visão, os que 
produzem obstrução das vias aéreas, do conduto 
auditivo e do reto, aqueles que provocam Insufi-
ciênica Cardíaca Congestiva (ICC) e hemorragias, 
os que se ulceram ou infectam e as lesões que, ao 
involuírem, produzem resultados esteticamente 
comprometedores3,4. Atualmente, o tratamento 
padrão ouro consiste no uso de propranolol3,5-7.  
O propanolol é um beta-bloqueador não-seletivo.  
Especula-se que sua ação seja pela diminuição da 
expressão do fator de crescimento vascular do en-
dotélio (VEGF) e do fator de crescimento básico 
de fibroblastos (bFGF), desencadeando a apopto-
se de células endoteliais3.

RELATO DE CASO 

Caso 1 

Recém-nascida de parto cesáreo, sem intercorrên-
cias, apresenta desde o nascimento placa eritema-
to-vinhosa em dorso nasal que se expande desde 
a fronte até lábio superior, associado à fissura em 
asa nasal direita, em crescimento progressivo nas 
últimas duas semanas. Refere ainda dor e odor 
fétido da fissura orificial (Figura 1). A partir do 
diagnóstico de hemangioma foi optado pelo trata-
mento com Propranolol, e, após parecer favorável 
da cardiologia, foi instituído propranolol 2 mg/kg/
dia em regime de internação para monitoração de 
frequência cardíaca, respiratória e pressão arterial. 
Recém-nascida evoluiu sem intercorrências, per-
maneceu em uso da medicação por 7 meses, com 
expressiva melhora da lesão (Figura 2).

Figura 2Figura 1

Caso 2 

Lactente do sexo feminino, de 4 meses, com car-
diopatia congênita do tipo comunicação interven-
tricular e persistência do forame oval, apresenta 
desde as primeiras semanas de vida crescimento 
progressivo de placa tuberosa eritemato-vinho-
sa em região periorbital direita, que se extende 
desde a pálpebra superior a sobrancelha direitas 
(Figura 3).  Feito diagnóstico de hemangiona tu-
beroso realizou-se TC de face que descartou aco-
metimento de estruturas internas. Pela cardiopatia 
optou-se pelo tratamento com corticoesteróides 
tópicos, sem resultado. Após parecer favorável 
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da cardiologia, foi iniciado propranolol 2mg/kg/

dia, com rigoroso controle da frequência cardíaca, 

respiratória e pressão arterial. Com boa tolerância 

da medicação, permaneceu em uso por seis meses 

com regressão importante da lesão (Figura 4).

Figura 3 Figura 4

DISCUSSÃO

Por muito tempo, os corticóides sistêmicos foram 

considerados 1.º linha de tratamento dos heman-

giomas1,2,8. Em virtude dos efeitos colaterias e da 

resposta variada, alternativas tem sido estudas1-3.  

O propranolol é um betabloqueador não seletivo 

utilizado no tratamento de hipertensão arterial, 

insuficiência cardíaca e arritmias. Atualmente tem 

se tornado opção de tratamento em casos de he-

mangioma na infância3,5-7.

Especula-se que a ação do propranolol seja pela di-

minuição da expressão do fator de crescimento de 

fibroblastos e do fator de crescimento vascular de 

endotélio. Desta forma, atua inibindo o crecimento 

e promove diminuição volumétrica da lesão. Ainda 

não existem estudos que estabeleçam a dose ideal, 

segurança e eficácia da medicação em crianças3.

Para utilização da medicação, alguns parâmetros 

devem ser avaliados antes e durante o tratamento, 

como frequência cardiaca, pressão arterial, glice-

mia capilar e eletrocardiograma. A medicação é 

introduzida gradualmete até a dose recomendada 

de 2mg/kg/dia, dividida em 3 tomadas3.

Os casos descritos neste trabalho apresentaram 

respostas satisfatórias, comparável à observada 

em outros serviços. Novos estudos são necessários 

para entendimento do mecanismo de ação do pro-

pranolol no tratamento dos hemagiomas, sua dose 

ideal e os efeitos indesejáveis. 

CONCLUSÃO

A maioria dos hemangiomas não requer tratamento, 

sendo a conduta expectante aceitável nos casos 

sem comprometimento estético e funcional. Os 

poucos casos de hemangiomas tratados com pro-

pranolol descritos na literatura mostram resulta-

dos favoráveis e com poucos efeitos indesejáveis. 

Estudos complementares são necessários para me-

lhor entendimento do papel do propranolol nos 

hemangimas.

Motivo da apresentação

O motivo desta apresentação é relatar a expe-

riência positiva do nosso serviço no tratamento 

de hemangiomas com propranolol, uma droga 

recém-descoberta para essa finalidade e que tem 

demonstrado eficácia e segurança para uso em lac-

tentes.
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