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RESUMO

Introdução:

Objetivo:

Material e método:

llnitermos:

O Hemangioma é um tumor relativamente comum na regiào da cabeça e pescoço, correspondendo
a cerca de 20% de todas as neoplasias da cavidade nasal.

O objetivo deste relato é analisar os meios mais adequados para o diagnóstico e as melhores
opções de tratamento para o Hemangioma Nasal, assim como as possíveis correlações entre
tumor vascular e alterações hormonais da gravidez.

Apresentamos um caso de paciente jovem, do sexo feminino, que a partir do 3" mês de gestação
iniciou episódios intermitentes de epistaxe ã direita, progressivamente intensos e recorrentes,
provocado por um hemangioma nasal do tipo capilar.

hemangioma nasal, epistaxe, gravidez, degloving.

SUMMARY

Introduction:

Aini:

The Hemangioma is a tumor often found in the head and neck area, accounting for about 20%
of ali the nasal vault tumors.

The goal of this paper is to look into the more appropriate options for diagnosing and treating
the Na.sal Hemangioma, as well as the possible relations between the \ ascular tumor and pregnanc\-
hormonal changes.

Material and method: We report the case of a young female palient, who developed recurreni epi.siaxis in the right nasal
vault after the third month of pregnancy, caused by a capillaiy hemangioma.

Ke> word.s nasal hemangioma, epi.staxis, pregnancy, degkn ing.
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Introdução
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O hemangioma é um dos tumores mais comuns de

tecidos moles da cabeça e pescoço.' Hemangiomas da
cavidade nasal sào relativamente comuns e constituem cerca

de 20% de todas as neoplasias da cavidade nasal embora
sua etiologia ainda seja desconhecida.

A classificação dessas lesões vasculares tem sido

controversa. Alguns autores separam as lesões com base na

atividade proliferativa, designando como proliferativas os
hemangiomas e como não proliferativas as malformações
vasculares. Eles sào divididos em capilares e cavernosos''\

O diagnóstico deve ser suspeitado na ocorrência de

epistaxe intennitente, que pode estar associada a oixstruçào
nasal, dor loail ou defomiidade facial. A suspeita de hemangioma
nasal aumenta quando à rinoscopia anterior ou à fibroendoscopia
nasal se constata a pre.sença de tumoraçào avennelhada, lisa
e geralmente arredondada inserida no septo nasal ou nos

cornelos. Arteriografia, tomografia computadorizada e resso
nância magnética podem .ser usadas para a confirmação do
diagnóstico e análise da extensão da lesão'.

O tratamento de escolha para estas lesões é a sua

remoção cirúrgica. Outras fcírmas de tratamento são a embo-

lização, u.so de corticosteróide, interferon e cirúrgica a laser^

O objetivo deste tral:)alhü é apresentar o caso de uma
gestante com um tumor vascular nasal e discutir sua aborda

gem diagnostica e terapêutica.

Apresentação do Caso

Paciente com 2S anos de idade, sexo feminino,
branca, foi atendida no ser\ iço de Otorrinolaringokjgia e
Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hcjspital Socor, com história
de epistaxe intermitente e obstrução nasal à direita há 1 mês.

Apresentava-se no 3- mês de gestação. Em sua história
médica pregressa constava uma septcjplatia e turbinectomia
inferior bilateral há um ano. neste serviço, para tratamento de
obstrução nasal e desvio septal. Nega etilismoou tabagi.smo.
Os antecedentes familiares nada revelaram que fosse digno
de nota.

Nc) exame ORL, a rinoscopia anterior evidenciou

congestão de c(;rnetos inferiores e massa avermelliada em

ftxs.sa nasal direita. Realizadcj fibroendoscopia nasal que
demonstreHi massa arredondada, avermelhada, lisa origina-
do-se do corp(} do cometo inferior direito com coágulo
sangCiíneoem sua superfície (Figura 1). O restante do exame
ORL não demonstrou anoianalidades.

Figura 1. Imagem fibio-endoscópica do tuiiKjr por cjcasião dt

seu diagnó.sticü.

Como hipóteses diagnósticas foram propostas:
hemangioma, hemangiopericitoma ou malfonnação vascular
nasal. Foram solicitados exame Ecográfico Abdominal (EA),

exames de função hepática e Ressonância Nuclear Magné
tica (RNM) como propedêutica complementar. Os exame
de EA e função hepática foram solicitados para o diagnóstico
diferencial de hemangiopericitoma com possh el metástase
hepática e ambos foram normais. Já a RNM evidenciou massa

multilobulada heterogênea com áreas sugestivas de
sangramento e sinais compatíveis com lesão \ ascularizada
que preenche toda a cavidade nasal direita e provoca
obstrução do complexo ósteo meatal direito, sem sinais de

extensão intracraniana ou invasão intraorbital. Sinais a.ssoci-

ados de pansinusopatia (Figuras 2 e 3). Desde a primeira
consulta apresentou três episódios de epistaxe de maior
volume, sendo neces.sária a realização de tamponamento
anterior direito durante o 2- episódio. Após remoção do
tamponamento constatou-se pela rinosccípia anterior au
mento da massa tumoral que passou a ocupar toda fossa
nasal direita abaulando a válvula e vestíi-)ulo nasal direito e

apresentando pequena área de necrose em sua face mais

externa, que se exteriorizava pela fossa nasal. Uma semana
após remoção do tamponamento houve o 3^-' episódio de
epi.staxe, de menor intensidade, sendo nece.s.sáric:) novo
tamponamento anterior.

Frente a este quadro, foi solicitado junto ao serviço de
Neurorradiologia a realização de angiografia das artérias
carótidas e embolização dos vasos nutridores da lesão. A
angiografia denionslrou lesão vasctilar extensa em ní\-el da
cavidade nasal direita representando um "bluslV tumoral
nutrido pelas artérias esfenopalatina, facial e etmoidais
(Figuras 4 e 5). Optou-.se pela embolização das artérias
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l-ijíiira 2, RNM cni corte sagital niostrando extensão do iiirnor
l"):)!' Ioda fossa nasal até o ca\"uni.

Mgiira 3- RNM em coiie coronai mostrando mmor limitado à

fossa nasal rlireiia e pansinusopatia à direita.

Fijíiira 4 e 3. .Angio.nraÜa e\ idenciando exienso ■'bkish " tiimoral em fossa nasal direita.

esíenoj-ialaljna e facial direita coni micropartículas tiptí PVA
230 a 333 micra (sem o s. pois o singiihir é micron),
conseííLiindo lotai ocíiisào dos \ asos e 90"a) de tickisào d;i
lesàt) em angiograíia de controle.

A paciente iniciou nt>\"os epistklios de episiaxe l4
ditis após a emboli/açào. làii. então, indicado iratamenit)
cirúrgico, reali/.ando-se re,s,seccào da lesão tiinuiral. por
\ia "'deglo\ing'". O procedimento toi monitorado pelo
olxsteira da paciente devido ao risco de abortamento, já
(liie se encontrava no 3" mês de ge.stacão. O exame
anátomo-patoU')giéc) evidenciou iiemangioma capilar,
lobuiar. Lilcerado. seni sinais de malignidade, medindo 3.3

No contrtile pós-operatório a rinc^scopia anterior evi-
dencit)U peciuena formação avermelhada ein região inferior
de seplo nasal direito que foi removida sob anestesia local.
A análise histopatoítigica demonstrou ser granuloma
pi()gC'nico. Km novo ctintroie endosctãpico ao 3" mês de
pós-parto. constatou-se lossa nasal direita livre ( Kigura 0) .

Discussão

o hcanangioma é um dos mais comuns tumores de
parles moles, poivm sua locali/.acátí em fossa nasal e rara' .
Kles devem ser dilerenciados das malttirmacòes vascularesê
1 lislologicamente são divididos etn c apilares e ca\criiosos.
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Figura 6. imagem f ibro-enüoscúpica da fossa nasal direita no
6" mês pós-operatório.

dependendo do tamanlio dos vasos que são dominantes a
microscopla'. Em torno de 75% dos casos estão localizados
em septo nasal ou vestn")ukj, geralmente na região do bordo

caudal do septo (área de Kiesselbach) e cerca de 15% estão
na parede lateral da fossa nasal. Existem ainda os hemangioma
dos ossos nasais que são estritamente raros'7 Sob o ponto de
vista histopatolc>gico, estes tumores usualmente são do tipo
capilar, peduncutados, ulcerados e freqüentemente san
gram. Os hemangiomas capilares podem ter vasos caverno-
sos, especialmente aqueles de concha nasal, que normal
mente possuem tecido erétil cavernoso'. A paciente em

questão apresentou hemangioma em parede lateral do nariz,
cujo anátomo-patológico demtm.strou ser hemangioma capi
lar compatível com o relatado.

A manilestação clínica depende da localizaçãí) e

tamanho da lesão que pcíde le\ ar a deformidade da face*,
(íbstrucac; nasal e epistaxe"'. Tais sinais e sintomas foram
apresentados pela paciente, sendo a epistaxe o principal
sintoma.

Os adiados da fibroendoscopia nasal a.ssociados ao

C|uadro clínico (epistaxe. obstrticao nasal e massa isolada em
fossa nasal) nos levaram a considerar um tumor vascular:

heniangi( ana. hemangicjpericif< )ma < )u gi-anuloma piogénico
'granuloma gi-avidarum). (J»uiros tumoi-es também devem

ser suspeitados: linfoma. melaiK >ma. angiofibroma, metásiases
e papiionia invertido'"'.

Os achados dos exames radiológicos foram os que
melhor orientaram o cliagné)siico e condução do caso. Nos
casos de hemangioma de ossos nasais o exame de excelên
cia é a loniografia (iompuiadfjrizada (T(b cjue determina

com maior precisão a extensão do tumor e as trabéculas

ósseas envolvidas'^. A RNM demonstrou imagem de massa
heterogênea nas .seqüências TI (sinal de intensidade inter
mediária) e lesões com sintil de alta intensidade em T2,
sugerindo le.são vascular, de acordo com a literatura'. Nós
optamos por realizar a RNM já que se tratava de um tumor

com suspeita de le.são vascular e pelo estado gestacional da

paciente que não poderia ser irradiada.

Aaiteriografia foi realizada com o intuito de identificar
os va.sos nutridores da lesão e embolizá-los. 7'al procedimen

to foi adotado em vista dos vários episódios de epistttxe, sem
resolução com tamponamentos, e o aumento progressivo da
lesão que colocavam a paciente e seu feto em risco de vida,
já que um procedimento cinirgico para ressecção da lesão

também apresentaria os mesmos riscos. Realizou-se

embolização dos ramos da artéria canitida extci iia: artérias

faciais e esfenopalatina (ramo da maxilar interna) direitas,
obtendo 90% de oclusào da nutrição da lesão. Alguns autores

também recomendam a embolização no pré-operalcirio para
reduzir o tamanho lumoral e melhorar o controle do

sangramento per-operatório'''.

Mesmo após a realização da embolização a paciente
evoluiu com revascularização da lesão e novos episódios de

epistaxe, o que determinou a nece.ssidade de realizar trata
mento cirúrgico. A excisão cirúrgica de toda a lesão é o

tratamento de escolha, porém as lesões de localização
mediofacial são de difícil ace.sso e a seleção do mais adequa
do ace.sso cirúrgico é um fator importante que determina o
sucesso da cirurgia". A exérese de grandes lesões vasculares,
como o no.sso ca.so, necessita de um acesso como o ■"degloving"
que permite uma excelente exposição do a.s.soalho anterior
da cavidade nasal sem incisões externas, pei-mitindo a
remoção de toda a lesão e um excelente controle de
sangramentos, já que se trata de um tumor vascular" " ". Neste
ca.so foi realizada a cirurgia por este acesso, o que permitiu
tcjtal remoção do tumor (com seu pedículoem parede lateral
de fi j.ssa nasal), controle dcj sangramento (perda de 1.5 litro
aproximadamente) e excelente resultado estético.

Em controle pó.s-operatório, foram diagnosticadas 2
pequenas lesões avermelhadas de aspecto liso e arredonda-
das.coma maior medindo cerca de Icm, junto ao septo nasal
à direita. 7ãiis lesões foram removidas sob anestesia local e
o resultado anátomo-patológico foi de granul< )ma piogénico.
Este tipo de lesão, também refeiàcio como granuloma
gravídico, é um tumor benigno sem relação com processo
infeccioso, apesar da denominação, sendo freqüente na
gravidez por ser hormônio dependente e podendo estar
relacionado a um trauma anterior' '".

Há um número de presumíveis alteracé)es em peque
nos vasos induzidas pelo estrogênio, que são encontradas
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com alguma freqüência durante a gravidez: aranhas vasculares,
eritema palmar, gengivites, hemangioma capilar e gianuloma
piogênico. O hemangioma capilar, especialmente o de
cabeça e pescoço, é visto em torno de 5% das mulheres
durante a gravidez". A paciente apresentou duas destas
alterações: o hemangioma capilar e o granuloma piogênico.

Comentários Finais

Este caso apresenta uma .série de pontos a serem

comentados. Baseado na evolução clínica e na literatura

pesquisada, alguns são considerados como que.stões defini
das, enquanto outros carecem de maior estudo ou pesquisa:

1- os métodos diagnósticos para avaliação de tumor

nasal vascular em gestante se resumem em três:

fibroendoscopia nasal (apresenta-se como primeiro método e

determina a localização anatômica da lesão e o seu tamanho

aparente), angiografia carotídea (detemiina o grau de
vascularização e os principais vasos nutridores da lesão) e a
ressonância nuclear magnéticaXdetemiina a extensão da lesão

e o possível comprometimento de estmturas adjacentes).

2- a embolização da lesão dificilmente funciona como
tratamento isolado nestes casos, uma vez que a capacidade

de re\ ascularização da lesão é grande. Porem será ba.stante

útil para melhorar as condições cirúrgicas.

3- o LKso da via cirúrgica ■ degkn ing ' permite um bom
acesso para a remoção da lesão e controle do sangramento,
alem de não deixar cicatrizes exten.sas (indesejáveis .sobre
tudo para pacientes jo\ ens).

4- a explicação para o surgimento do granuloma
piogênico e.staria clara: altos nn eis de estrogênio le\'ando ã
formação tumoral \ ascular especílica em uma região subme
tida a trauma (manipulação cirúrgica pré\ ia). O e.strogênio
elevado po.ssix elmente contribuiria também para o desen-
\oh imento de hemangioma capilar. Há que .se lembrar que
a paciente foi .submetida a uma lurbinectomia parcial inferi
or. Poderíamos cjue.stionar .se áreas do cometo inferior
alteradas hi.stologicamente pela lurbinectomia prévia, cjuan-
do submetidas a um e.stímulo hormonal durante a grax idez
náo estariam mais pn)pen.sa.s a de.senx c)l\ er le.sòes x a.sculares.
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