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resumo
Objetivo: Este estudo tem o objetivo de investigar a incidência de hemangioma na região de cabeça e pes-
coço em crianças e adolescentes, com relação ao gênero, idade, hipótese diagnóstica, diagnóstico anátomo-
patológico e localização do hemangioma. Metodologia: O universo do estudo foram os pacientes atendidos 
no Hospital Napoleão Laureano (HNL), na cidade de João Pessoa/PB, no período de 1997 a 2006. A 
amostra foi composta 96 prontuários de pacientes com diagnóstico anátomo-patológico de hemangioma 
na região de cabeça e pescoço, na faixa etária de 0 – 18 anos. Inicialmente, os pacientes foram selecionados 
dos livros de Registro da Anatomia Patológica do HNL. Resultados: A média anual de casos de hemangio-
ma diagnosticados no período de 1997 a 2006 foi de 9,6, sendo o gênero masculino o mais acometido com 
56 casos (58,33%), e a faixa etária mais prevalente foi de 13 – 18 anos, com um total de 56 casos (58,33%). 
A localização mais acometida foi a face 45 (46.87%), a hipótese diagnóstica e diagnóstico anátomo-pato-
lógico predominantes foram de blastoma 66 (68.75%) e hemangioma capilar 83 (86.75), respectivamente. 
Conclusão: Houve uma maior prevalência de hemangioma no gênero masculino, em adolescentes (13-18 
anos), a localização mais acometida na região de cabeça e pescoço foi a face e da cavidade oral foram os 
lábios; e, houve discordância entre hipótese diagnóstica e diagnóstico anátomo-patológico.  
descrItores: Hemangioma – Cabeça - Pescoço – Incidência

abstract
Objective - Investigate the incidence of hemangioma in the head and neck region in children and adoles-
cents, related to gender, age, diagnosis hipothesis, anatomical and pathological diagnosis and localization 
of the hemangioma. Methodology - The study’s universe was patients at the Hospital Napoleão Laureano 
(HNL), in the city of João Pessoa / PB, in the period from 1997 to 2006. The sample included 96 patients 
with anatomical and pathological diagnosis of hemangioma in the head and neck region, with age between 
0 to 18 years. Initially, patients were selected from the Registry of Pathological Anatomy’s books in HNL. 
Results - The average yearly hemangioma’s cases diagnosed in the period from 1997 to 2006 was 9.6 and the 
male’s gender was the most affected with 56 cases (58.33%), and the age group between 13 to 18 was the 
most prevalent with a total of 56 cases (58.33%). The most affected location was the face, 45 (46.87%), the 
diagnosis hipothesis and anatomical and pathological diagnosis predominant were blastoma, 66 (68.75%) 
and capillary hemangioma, 83 (86.75), respectively. Conclusion - There was a higher prevalence of heman-
gioma in males, in adolescents (13-18 years), the most affected location in the head and neck region and 
oral cavity region were the face and the lips, respectively; and there was a discrepancy between diagnosis 
hipothesis and anatomical and pathological diagnosis. 
descrIptors Hemangioma - Head - Neck - Incidence
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Introdução
O Hemangioma é uma proliferação benigna dos va-

sos sanguíneos, muito comum em recém-nascidos e na 
infância, podendo se desenvolver em adultos (Gontijo 
et al.10, 2003; Neville et al.15, 1998; Silverman16, 2004; 
Tommasi19, 2002, Tommasi e Lima20 2002). É classifi-
cado como hamartoma e geralmente aparece como ano-
malia congênita (Menéndez12, 2002; Tommasi19, 2002). 
Essas proliferações de vasos podem ser herdadas (genéti-
co), sendo comumente detectadas na infância ou ao nas-
cer, ou adquiridas, decorrendo de traumas, tendendo a 
serem assintomáticos (Tommasi19, 2002).

É o tumor mais comum na infância, porém sua fre-
qüência não foi quantificada em qualquer população, 
ocorrendo em 10 a 12% das crianças com um ano de 
idade e atingindo até 30% daquelas com peso muito bai-
xo ao nascimento (menos de 1.000g) (Gontijo et al.10, 
2003; Menéndez12, 2002; Neville et al.15, 1998; Silver-
man16, 2004) .

Cerca de 80% dos pacientes apresentam lesões únicas, 
sendo rara a presença de quatro ou mais lesões (Gontijo 
et al.10, 2003). A pele é o órgão mais acometido, e as 
regiões da cabeça e do pescoço (60%), e o tronco (25%) 
são as mais afetadas; porém podem acometer qualquer 
parte do corpo, podendo o tamanho variar de poucos 
milímetros até vários centímetros (Finn et al.7, 1983; G 
Sobrinho et al.11, 2000; Mulliken et al.14, 2000; Neville 
et al.15, 1998; Werner et al.21, 2001). Dependendo da 
localização na boca, elas podem interferir na estética e 
função, e dor associada é incomum; entretanto, as lesões 
podem estar sujeitas a irritações agudas ou crônicas e po-
dem levar ao desconforto e queixas clínicas (Silverman16, 
2004). 

Em geral, ausente ao nascimento, o hemangioma 
torna-se aparente já nos primeiros dias de vida, prin-
cipalmente durante as primeiras seis semanas de vida 
(Eversole et al.6, 2004; Gontijo et al.10, 2003; G Sobri-
nho et al.11, 2000). O crescimento é rápido, e mais de 
90% dos hemangiomas estão bem evidentes ao término 
do primeiro mês de vida (Dinheart et al.5, 2001; Metry e 
Hebert13, 2000; Mulliken et al.14, 2000). 

A apresentação clínica varia de acordo com tamanho 
da lesão, local acometido, profundidade e estágio de evo-
lução. Apresenta-se como uma circunscrita placa macu-
lar ou telangiectasia localizada em pele e/ou mucosas, 
plana, séssil ou lobulada. Também pode ter origem mais 
profunda, subtegumentar, ou envolver órgãos internos. 
Esta última está presente ao nascimento e desenvolve-

se conforme o ritmo geral de crescimento do indivíduo, 
embora possa aumentar anormalmente suas dimensões 
após traumatismo local, infecção, iatrogenia ou altera-
ções hormonais (Eversole et al.6, 2004; G Sobrinho et 
al.11, 2000). 

Segundo Bartlett, Riding, Salked2, 1988, os heman-
giomas são classificados em hemangioma capilar, caver-
noso e misto. O hemangioma capilar é o tipo mais co-
mum, sendo três a cinco vezes mais prevalente no sexo 
feminino e se caracteriza por pequenos vasos “capilares” 
com delgada parede vascular, delimitada geralmente por 
única camada endotelial (G Sobrinho et al.11, 2000). 

Normalmente restrito à derme papilar e reticular, re-
vela-se uma área plana de pigmentação de rósea a averme-
lhada, observada ao nascimento ou nas primeiras semanas 
de vida, proliferando rapidamente entre os primeiros seis 
a doze meses, produzindo massa elevada, freqüentemen-
te lobulada, pouco compressível, podendo apresentar 
aumento da temperatura local e coloração que varia do 
vermelho ao roxo (Gontijo et al.10, 2003; Neville et al.15, 
1998). Com a involução, assume aspecto enegrecido e 
posteriormente cinzento e pálido, associado à fibrose te-
cidual progressiva (G Sobrinho et al.11, 2000).

O termo hemangioma cavernoso é devido ao grande 
diâmetro dos vasos sanguíneos proliferantes e apresenta 
algumas características clínicas semelhantes ao heman-
gioma capilar, como a predileção pelo sexo feminino 
e região de cabeça e pescoço, assim como um maior 
acometimento na infância (G Sobrinho et al.11, 2000). 
Composto por vasos de paredes finas e maior diâmetro, 
irregulares, com tendência a localizar-se mais profunda-
mente em relação ao tegumento cutaneomucoso, acome-
te a derme profunda e o tecido subcutâneo, porém pode 
acometer órgãos internos e o sistema nervoso (Bruckener 
e Frieden3, 2003; G Sobrinho et al.11, 2000). 

São lesões nodulares, da cor da pele ou de tom azula-
do, algumas vezes com telangiectasias na superfície, sen-
do ocasionalmente possível observar vasos de drenagem 
na periferia (Gontijo et al.10, 2003). Ao exame físico, tem 
delimitação menos definida e consistência amolecida à 
palpação, quando empalidecem ao toque (G Sobrinho et 
al.11, 2000).  Usualmente não sofrem regressão. Sua rup-
tura acidental ou cirúrgica pode acarretar hemorragias 
muitas vezes fatais (Tommasi19, 2002).  

Na quase totalidade dos casos, o diagnóstico pode ser 
realizado com base exclusivamente nos achados físicos e 
história clínica, podendo-se, no diagnóstico diferencial, 
lançar mão da avaliação radiológica, biópsia, microsco-
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Gênero Faixa etária No de 
casos  (%)

Masculino
Crianças – 0-12 19 19.79

Adolescentes 13-18 37 38.54

Subtotal 56 58.33

Feminino
Crianças 0-12 21 21.87

Adolescentes 13 – 18 19 19.79

Subtotal 40 41.66

TOTAL 96 100%

Tabela 1 -  Distribuição da amostra, em número e porcentagem, 
segundo gênero e faixa etária.

 
Figura 1- Distribuição anual dos casos de 
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pia e imunohistoquímica na avaliação do tamanho, tipo 
e extensão da lesão (Bruckener e Frieden3, 2003; Gonti-
jo et al.10, 2003; G Sobrinho et al.11, 2000; Mulliken et 
al.14, 2000; Silverman16, 2004). 

A semiologia complementar na avaliação de um 
hemangioma pode incluir um estudo de imagem por 
tomografia computadorizada, ressonância magnética 
(RM), angioressonância ou arteriografia (G Sobrinho et 
al.11, 2000). 

Os hemangiomas devem ser distinguidos das man-
chas vasculares ou manchas salmão, das malformações 
vasculares e de outros tumores vasculares da infância. 
Essa diferenciação pode ser realizada na maioria dos 
casos baseando-se na história clínica e no exame físico 
(Bruckener e Frieden3, 2003; Dinheart et al.5, 2001; 
Gontijo et al.10, 2003; Mulliken et al.14, 2000; Tommasi 
e Lima20 2002). Outros tumores de natureza vascular, 
como o Sarcoma de Kaposi, podem ser incluídos no 
diagnóstico diferencial, sobretudo nos pacientes de risco 
(G Sobrinho et al.11, 2000). 

A regressão é considerada aceitável – com alterações 
discretas da pele – em mais de 50% dos casos (Gontijo et 
al.10, 2003). Lesões residuais observadas incluem telan-
giectasias, atrofia, pele redundante, retração da pele e hi-
popigmentação, entre outras 3, (Dinheart et al.5, 2001; 
Mulliken et al.14, 2000). 

Os hemangiomas podem apresentar complicações 
como ulceração, hemorragia, infecção, trombocitopenia, 
promover estados de alto débito cardiovascular, defor-
midades estéticas e comprometimento funcional da via 
aérea, digestiva, aparelho fonatório, etc. A localização, o 
tamanho da lesão, as características histológicas, o com-
portamento citodinâmico são alguns dos fatores que po-
dem influenciar o aparecimento dessas morbidades (G 

Sobrinho et al.11, 2000).  
Essa afecção, além dos problemas estritamente biológi-

cos que apresenta, tende a produzir outros, de ordem psi-
cológica, individuais ou coletivos, que repercutem na fa-
mília e na sociedade como um todo (Menéndez12, 2002).

O objetivo da presente pesquisa é investigar a inci-
dência de hemangioma na região de cabeça e pescoço em 
crianças e adolescentes, com relação ao gênero, idade, 
hipótese diagnóstica, diagnóstico anátomo-patológico e 
localização, no período de 1997-2006.

mÉtodos 
O universo do estudo compreendeu os prontuários 

dos pacientes com patologias na região de cabeça e pes-
coço, atendidos no Hospital Napoleão Laureano (HNL) 
na cidade de João Pessoa/PB, no período de 1997 a 2006. 
A amostra foi composta 96 prontuários de pacientes com 
diagnóstico anátomo-patológico de hemangioma, na fai-
xa etária de 0 – 18 anos.

Inicialmente, os pacientes foram selecionados dos li-
vros de Registro da Anatomia Patológica do HNL, com 
diagnóstico de hemangioma e, em seguida, foram co-
letados dos prontuários os dados referentes ao paciente 
como idade e gênero e à patologia como hipótese diag-
nóstica, diagnóstico anátomo-patológico, e localização 
do hemangioma.

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa, do Centro de Ciências da Saúde da Universi-
dade Federal da Paraíba-CEP/CCS (77ª Reunião Ordi-
nária em 25/10/2006). Não foi necessária a utilização 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido por se 
tratar de pesquisa em prontuários.
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Localização No de casos (%)

Face 45 46.87

Couro cabeludo 16 16.66

Lábios 11 11.45

Língua 10 10.41

Pescoço 7 7.29

Parótida 2 2.08

Região Orbitária 2 2.08

Região Mentoniana 1 1.04

Região Retroauricular 1 1.04

Gengiva 1 1.04

TOTAL 96 100%

Tabela 2 -  Distribuição da amostra, em número e porcentagem, 
segundo a Localização da lesão.

Tabela 3 -  Distribuição da amostra, em número e porcentagem, 
segundo Hipótese Diagnóstica (HD)

DAP No de casos (%)
Hemangioma 
Capilar 83 86.45

Hemangioma 
Cavernoso 7 7.29

Hemangioma 6 6.25
TOTAL 96 100%

HD No de casos (%)
Blastoma 66 68.75
Tumor 12 12.5
Hemangioma 11 11.45
Granuloma 6 6.25
Fibroma 1 1.04
TOTAL 96 100%

Tabela 4 -  Distribuição da amostra, em número e porcentagem, 
segundo o Diagnóstico Anátomo-Patológico (DAP).

resuLtados 
No período de 1997 a 2006 foram diagnosticados 

96 casos de hemangioma na faixa etária de 0 a 18 anos, 
de acordo os registros do serviço de anatomia patológica 
do HNL. 

Dentre os 83 casos diagnosticados como hemangio-
ma capilar, 23 exibiram complicações como ulceração 
(17 casos) e infecção secundária (6 casos).  

dIscussão
A média anual de casos de hemangioma diagnosti-

cados no período de 1997 a 2006 foi de 9,6. De acordo 
com a Figura 1, houve um decréscimo progressivo no 
número de casos, o que pode ser justificado pelo fato 
de o HNL ter prioridade no tratamento de patologias 
malignas.

Com base nos resultados da Tabela 1, o gênero mas-
culino foi o mais acometido com 56 casos (58,33%), 
concordando com o estudo de Tapia e Ibarra18 e discor-
dando de Barret e Spreight1, 2000, Neville et al.15, 1998, 
Chinen et al.4, 1996.

Ainda na Tabela 1, a faixa etária mais prevalente foi 
de 13 – 18 anos, com um total de 56 casos (58,33%), 
corroborando Chinen et al.4 que relatam uma prevalên-
cia de hemangioma na faixa etária de 0-20 anos e dis-
cordando de Barret e Spreight1, 2000,  que encontraram 
idade média de 54 anos.

A hipótese diagnóstica mais prevalente foi o Blasto-
ma com 66 casos representando 68,75% do total, segui-
do de tumor 12 (12,5%), hemangioma 11 (11,45%) e 
granuloma 6 (6,25%) - (Tabela 2). Houve concordância 
entre hipótese diagnóstica e diagnóstico em apenas 11 
casos (11,45%). 

Quanto à localização, de acordo com a Tabela 3, a 
face, que compreendeu as regiões frontal, geniana e na-
sal, foi a mais acometida em 45 casos (46,87%), seguida 
do couro cabeludo 16 (16,66%), lábios 11 (11,45%) e 
língua 10 (10,41%) .

Em relação à localização intraoral, que compreende 
lábios (11,45%), língua (10,41%) e gengiva (1,04%), 
os resultados obtidos corroboram os estudos de Barret e 
Spreight1, 2000, onde a região mais afetada foi a muco-
sa ou vermelhão dos lábios em 49% dos casos, seguido 
da língua em 14,28%, e de Chinen et al.4, 1996 que 
apresentaram o lábio como a região mais acometida 
(25,10%), seguida da língua (21,28%).

De acordo com a Tabela 4, o hemangioma capilar, 
juntamente com as variantes hemangioma capilar ulcera-
do e hemangioma capilar secundariamente infectado, re-
presentou uma expressiva maioria de 83 casos (86,45%). 
A prevalência de hemangioma capilar ou superficial é 
bem documentada na literatura e, de acordo com Gon-
tijo et al.10, 2003, representa de 50 a 60 % dos casos.

Foram observadas complicações em 23 casos de he-
mangioma capilar, onde 17 (27.71%) desenvolveram ul-



213

Angelo AR, Moraes JJC, Rosa MRD, Duarte RC, De Biase RCC. Incidência de hemangioma na região de cabeça e pescoço em pacientes 
com faixa etária entre 0 e 18 anos: estudo de 10 anos. Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo 2008 maio-ago; 20(2): 
209-14

ceração e 6 (7.22%) infecção secundária, corroborando 
o estudo de Shin et al.17, 2001 onde 12% dos pacientes 
com hemangioma na região de cabeça e pescoço desen-
volveram ulceração.

A literatura reporta o hemangioma como tumor mais 
comum dos recém-nascidos e da infância, sendo encon-
trado em 1,1 a 2,6% dos neonatos segundo Neville et 
al.15, 1998. Mais de 90% dos hemangiomas estão bem 
evidentes no término do primeiro mês de vida, os mais 
profundos (subcutâneos) podem tornar-se aparentes mais 
tardiamente, alguns meses após o nascimento (Fishman 
e Mulliken8, 1998; Fishman e Mulliken9, 1998;  Gontijo 
et al.10, 2003; Metry e Hebert13, 2000; Mulliken et al.14, 
2000).

concLusÕes
De acordo com os dados coletados, pode-se concluir 

que:

•  Houve uma maior prevalência de hemangioma no 
gênero masculino, em adolescentes (13-18 anos) e 
a localização mais acometida da região de cabeça e 
pescoço foi a face e da cavidade oral foram os lá-
bios.

•  O diagnóstico anátomo-patológico mais prevalente 
foi de hemangioma capilar

•  Houve discordância entre hipótese diagnóstica e 
diagnóstico anátomo-patológico.  
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