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o que são hemangiomas infantis (Hi)?
São tumores benignos constituídos por células normais, em
que há uma proliferação localizada, anormal e aberrante de
vasos sanguíneos. Normalmente são moles ao toque.
Existem vários tipos de hemangiomas, em função da sua lo-
calização e envolvimento das camadas da pele:
Os hemangiomas superficiais apresentam-se como “saliências”
de cor vermelho vivo e/ou vinosa, com alguma irregularidade
na superfície, fazendo lembrar o aspeto de um morango
(Imagem 1).

Imagem 1: HI superficial

Os hemangiomas profundos localizam-se por baixo da pele.
Têm habitualmente a cor normal da pele ou, frequentemente,
uma coloração azulada (Imagem 2).

Imagem 2: HI profundo

Os hemangiomas mistos são combinações de lesões superficiais
e profundas (Imagem 3).  

Imagem 3: HI misto (superficial e profundo)

são frequentes?
São muito frequentes, afetando cerca de uma em cada 20
crianças (≈5%).

Em que idades surgem? 
Surgem durante o primeiro ano de vida, quase sempre após o
nascimento, em regra no primeiro mês de vida. Quando
surgem, pode notar-se inicialmente uma pequena mancha
rosada, esbranquiçada, azulada ou vermelha na pele, ou
mesmo pequenas “varizes finas”, localizadas na área que virá
a ser ocupada pelo hemangioma. Se estiverem presentes ao
nascimento tratam-se de hemangiomas congénitos.

Que órgãos podem ser afetados?
Qualquer órgão pode estar envolvido, embora a pele seja o
mais frequentemente atingido. 
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Como evoluem os hemangiomas?
A Figura 1 mostra, esquematicamente, a evolução destes tu-
mores: crescimento rápido inicial, uma fase de estabilização e
outra de lenta regressão.

Figura 1: Esquema dos perfis evolutivos dos hemangiomas infantis

Os HI são notados habitualmente entre a 2ª e a 4ª semana de
vida, atingindo a máxima velocidade de crescimento entre o
1º e o 3º mês. Grande parte atinge as dimensões máximas até
aos 5-6 meses, estabilizando (ou crescendo mais lentamente)
entre os seis e os 12 meses. A partir desse momento começam
a involuir, sendo que aos quatro anos 40% já involuíram na
totalidade. Os HI profundos têm uma evolução mais tardia
relativamente aos superficiais, podendo crescer até aos 9-12
meses e demorando mais tempo a regredir. 

deixam marcas na pele quando desaparecem?
Na maioria dos casos não. Em algumas crianças podem per-
manecer alterações cutâneas, como alteração da cor ou cicatriz
semelhante a um “saco vazio”. 
Os hemangiomas superficiais, quando estão na fase em que
começam a melhorar (involuir), ficam menos vermelhos e
progressivamente mais acinzentados, mais moles e planos
(Imagem 4).

Imagem 4: HI superficial em involução

Podem ter complicações?
Só uma minoria cursa com complicações, nomeadamente: 
- HI em locais de traumatismo repetido, o que pode levar à

ulceração;
- quando perturbam a função do órgão afetado. São exemplos:

HI nas pálpebras, no nariz, nos lábios, na face, na mama
(nas meninas), no pescoço, nos genitais ou no ânus. Assim,
todo o HI junto a orifícios naturais requer uma abordagem
específica.

Quem deve seguir o Hi do meu filho? 
Os HI são frequentes e fáceis de diagnosticar, pelo que devem
ser reconhecidos por todos os médicos que fazem o acompa-
nhamento de crianças. Por outro lado, a larguíssima maioria
dos casos irá curar sem qualquer tratamento e sem deixar
marcas. 
Todo o médico com experiência pode seguir os hemangiomas
pequenos (inferiores a 5 cm e sem excessivo relevo). Excepto
em locais que possam causar desfiguração ou sujeitos a trau-
matismos: periorificiais, outros locais da face, mama, pescoço,
genitais ou ânus.

E se o meu filho tiver muitos hemangiomas?
Considera-se haver uma “hemangiomatose múltipla” quando
existem cinco ou mais lesões. Nestes casos justifica-se procurar
outros hemangiomas em órgãos internos, nomeadamente no
fígado, mas em regra, os exames são normais.

Existem tratamentos? a quem se destinam?
Uma minoria das crianças irá precisar de tratamento com
beta-bloqueantes: propranolol por via oral ou timolol por
aplicação tópica em gel ou gotas.

Se observar um HI no seu filho, fale com o seu Médico Assis-
tente. 
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