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Feminina, 50 anos, com hematoma na coxa
esquerda (Figura 1), há 3 meses, após injeção
com alfaepoetina. Sem nenhuma melhora
mesmo com mucopolissacarídeos (Hirudoid®).
Optado pela realização de luz intensa pulsada
(LIP) (Plataforma Solon®, LMG) nos parâmetros
510nm 15J 15ms, em único disparo. Evoluiu com
melhora gradual da lesão em cerca de 10 dias
(Figura 2).

As equimoses são descritas como uma
coloração azulada ou avermelhada que
surgem após extravasamento de sangue
resultante da ruptura de vasos sanguíneos.
Também são conhecidas como hematomas ao
serem ocasionadas por trauma.1

DISCUSSÃO

Figura 1 - Hematoma pós injeção
subcutânea de alfaepoietina

Observa-se um aumento do número de
pacientes que procuram o Dermatologista
para tratamento de hematomas pós
procedimentos. Logo, a utilização de
tecnologias torna-se cada vez mais útil. A LIP
objetiva encurtar o tempo para resolução de
equimoses de 14 dias a 24-48 horas. 2 O
mecanismo de ação é baseado na
fototermólise ou dano térmico dos vasos. Dessa
forma, induz o colabamento dos vasos,
remodela colágeno e reorganiza o tecido
conjuntivo.1,2
Neste relato, vê-se melhora após 10 dias do
procedimento. Chama-se atenção também
para o fato de que mesmo lesões vasculares
tardias podem ter boa resposta, sendo uma
opção para o Dermatologista que tem acesso
a essa tecnologia.

CONCLUSÃO
Assim, a versatilidade das tecnologias, em
especial da luz intensa pulsada, permite
tratamento de lesões vasculares com ótimo
custo/benefício, tornando-se um método
eficaz, rápido e relativamente seguro na
terapêutica de hematomas precoces e
tardios.²
Figura 2 – Evolução do hematoma.
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