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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
SOBRE O SÍNDROME DE KLIPPEL 

TRENAUNAY: UMA ENTIDADE
ÚNICA OU UM CONJUNTO DE

MALFORMAÇÕES VASCULARES?
J. Pereira Albino, Lourenço Castro e Sousa, Pedro Amorim, João Vieira, 

Gonçalo Sousa, Karla Ribeiro, Teresa Vieira, Gonçalo Sobrinho, Nuno Meireles

Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital Pulido Valente, CHLN, Lisboa

Resumo
O autor iniciou no ano de 2000, no Hospital de Santa Marta, uma consulta de malformações vasculares congénitas, que 

foi transferida para o Hospital Pulido Valente - CHLN, e onde continua a observar múltiplos doentes com este tipo de patologia, 
sobretudo localizada a nível dos membros.

O síndrome de Klippel Trenaunay, que foi descrito como um conjunto de anomalias constituídas pela presença de uma 
malformação angiomatosa cutânea (mancha “vinho do Porto”), associada a varizes e a gigantismo dos membros, é sem dúvida 
das malformações que mais frequentemente tem de tratar pelo que considerou ser útil e oportuno proceder a uma reflexão 
atual deste quadro clínico.

Após analisar os vários componentes em causa, conclui que a situação é consequência de um conjunto de malfor-
mações, que vão desde o componente cutâneo, ao componente venoso e linfático e finalmente, ao componente ósseo, que 
origina o quadro dismórfico incapacitante em que a abordagem multidisciplinar é fundamental para a obtenção de um bom 
resultado terapêutico final.

Summary
Some reflections on the Klippel Trenaunay syndrome: A single entity or an associa-
tion of vascular malformations?

The author started in the year 2000, in the St Marta Hospital, a consultation for congenital vascular malformations, that 
was extrapolated to the Pulido Valente Hospital - CHLN where he continues to see multiple patients with this type of pathology, 
mainly located to the extremities.

The Klippel Trenaunay syndrome, which was described as a set of anomalies constituted by the presence of a cutaneous 
angiomatous malformation (port wine stain), varicose veins and gigantism of the limbs, is undoubtedly the most common mal-
formations that he is asked to treat. So he thought that it would be interesting to undertake an actual review of this pathology.

After analyzing the various components in question he  concludes that the condition  is undoubtedly a set of malforma-
tions ranging from a cutaneous component, to the venous and lymphatic malformations and clear the osseous component,  
that causes the bone dysmorphic appearance, and that  is essential a multidisciplinary approach to achieve a final satisfactory 
therapeutic result.
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INTRODUÇÃO

O síndrome de Klippel Trenaunay (SKT) é carac-
terizado por uma tríade – lesão cutânea habitualmente 
designada por “mancha de vinho do Porto” (que aparece 
em média em 98% dos casos), varizes (72% dos casos) e 
hipertrofia óssea e das partes moles (67% dos casos) e que 
envolve normalmente uma só extremidade. A presença de 
duas destas alterações é suficiente para considerarmos que 
estamos em presença de um SKT1 (Fig 1,2,3)

Apesar da associação entre hipertrofia de um mem-
bro, nevos e varizes dos membros inferiores, já ter sido des-
crita em 1869 por Trélat e Monod, ela só ficou perfeitamente 
esclarecida e documentada pela descrição, e considerações 
feitas, por Maurice Klippel e Paul Trenaunay em 1900, sobre 
dois casos clínicos, que designaram de “naevus vasculosus 
osteo hypertrophicus”2. Mais tarde, foi aceite que o sín-
drome (conjunto de sinais e sintomas típicos de uma doença 
e relacionados com uma mesma patologia), ficaria desig-
nado com o nome destes autores.

Klippel e Trenaunay desde logo admitiram que pode-
riam existir várias formas desta tríade, desde formas muito 
exuberantes, a outras mais frustres em que poderia existir 
por exemplo nevos sem hipertrofia e sem varizes, ou hiper-
trofia com nevos e sem varizes, o que estabeleceu logo 
alguma confusão em torno deste síndrome e da sua associa-
ção com outras malformações.

Estávamos no entanto numa altura em que o diag-
nóstico era sobretudo baseado na semiologia e em poucos 
dados objectivos.

Em 1907, Parkes Weber descreve a existência de 
vários casos semelhantes, onde detectou a existência de fís-
tulas artério-venosas.

Desde essa altura e praticamente até à atualidade, 
muito se tem descrito sobre a existência ou não de fistulas 
artério-venosas (desde micro fistulas a macro fistulas), tendo 
sido adoptado por muitos autores, que na presença da trí-
ada clássica, o síndrome deveria ser designado de síndrome 
de Klippel Trenaunay Weber, ficando o termo Parkes Weber 

Figura 1 Varizes do pé.

Figura 2 Varizes e malformação cutânea.

Figura 3 Malformação cutânea da coxa.
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unicamente quando se identificava a existência de fístulas 
artério-venosas.3-5

Nos anos subsequentes, muitos foram os autores 
que abordaram este tema, sobretudo com o advento das 
técnicas de imagens, nomeadamente a flebografia e a arte-
riografia, destacando-se pela importância os nomes de Ser-
velle  e Triquecoste e de Martorell6 que na década de 40, 
descreveram e analisaram longas séries de  casos em que 
pela primeira vez foi abordada a probabilidade de este sín-
drome ter um componente linfático.3

O primeiro autor que definitivamente colocou em 
causa a existência de uma síndrome e achou que estaríamos 
perante um conjunto de malformações foi E. Malan, que no 
seu livro sobre malformações vasculares (Angiodisplasias – 
como ele achava que corretamente se deveria chamar a estes 
quadros), em 1974, admite que o SKT poderia ser muito 
variado, ter múltiplos componentes fistulosos (de pequena 
ou marcada atividade), que contudo tinham na sua opinião, 
pouca expressão. Para E. Malan o principal componente 
deste síndrome eram as anomalias venosas, que condicio-
nariam um quadro de estase, que levaria posteriormente às 
outras alterações nomeadamente ao gigantismo dos mem-
bros.3

Mas, com o decorrer dos anos, muitas outras obser-
vações foram realizadas que vieram a esclarecer mais preci-
samente toda esta entidade. Assim, este síndrome, apesar 
de normalmente aparecer isoladamente numa extremi-
dade, pode ser bilateral, pode envolver um braço e uma 
perna ou claro, todo um hemicorpo que pode ter gigan-
tismo ou não.1

A mancha cutânea é sem dúvida a anomalia que 
mais frequentemente aparece na altura do nascimento. Nor-
malmente, fonte de grande preocupação, é muito habitu-
almente confundida com a existência de um hemangioma 
cutâneo. Hoje em dia, com as técnicas ecográficas a des-
trinça é fácil, na medida em que os padrões do hemangioma 
(tumor vascular com vasos que o alimentam e que se defi-
nem muito bem com o ecodoppler), são fáceis de destrinçar 
do padrão venoso, que se encontra frequentemente nestes 
quadros. Contudo, e para termos uma ideia da variabilidade 
da patologia em causa, é necessário perceber que num 
estudo de Servelle, na década de 50, a mancha só apareceu 
em 34% dos 614 doentes que examinou e que tinham um 
padrão típico do síndrome.7

Na década de 80, a etiologia da mancha cutânea 
que aparece neste síndrome, teve uma definição mais pre-
cisa com os trabalhos de Viljoen e col., que histologicamente 
definiram que este padrão cutâneo era constituído na maio-
ria das vezes por vasos telangiectasicos dilatados da derme 
superior, que podiam ter uma distribuição através dos der-
matomas.8,9

Assim, a mancha cutânea que encontramos neste 
quadro é efetivamente uma malformação capilar cutânea e 
não um tumor como muitas vezes foi interpretado. 

Desde há alguns anos que sabemos que as varizes 
que normalmente acompanham o quadro, (aparecem em 
72% a 100% dos doentes com SKT) são uma componente 
fundamental neste tipo de malformação. 

A maioria dos quadros apresenta varizes e uma apla-
sia ou hipoplasia do sistema venoso profundo, fazendo-se a 
circulação através de um sistema marginal, que não é mais 
do que a persistência de veias embrionárias nomeadamente 
as que acompanham os  nervos ciáticos.

Durante anos pensou-se que estas varizes nunca 
deveriam ser tratadas, na medida em que essa situação leva-
ria invariavelmente a um compromisso venoso importante, 
uma flegmasia, que terminaria em amputação.1

Contudo, as novas técnicas de imagem (angio RM e 
angio Tac) e os avanços nos  estudos flebográficos que foram 
sendo aperfeiçoadas  e adaptados a este tipo de patologia, 
vieram demonstrar, sobretudo desde os trabalhos de Belov10 
na década de 80, que as verdadeiras agenésias são muito 
raras. O que existe são normalmente hipoplasias do sistema 
venoso profundo.10-13

A importância desta descoberta está relacionada 
com outra de que, nestas circunstâncias, a ablação da rede 
venosa dependente da veia marginal pode efetivamente 
levar a um alargamento do sistema venoso profundo, que 
diminuirá a estase, e evitará a progressão do síndrome, 
sobretudo no que diz respeito ao à hipertrofia dos membros.

Tal descoberta, que se deve também aos trabalhos de 
Belov e Loose, colocou a opção cirúrgica como uma priori-
dade, sobretudo quando as alterações ósseas são detectadas 
muito precocemente.10,14

Outros aspectos encontrados frequentemente nes-
tes doentes são os aneurismas venosos ou dilatações muito 
marcadas da árvore venosa profunda ou da rede marginal, 
que são devidas a bridas segmentares que originam, por 
efeito mecânico, o aparecimento deste tipo de patologia 
dilatante do sistema venoso.

Este quadro venoso pode originar múltiplas compli-
cações, que vão desde os quadros de dermatite de estase e 
úlcera (raros), a situações de hemorragia ou de trombose, 
sendo fonte de tromboembolismo pulmonar (aparece em 
22% dos doentes com SKT.15-17

É hoje do conhecimento médico, que associado 
a estas anomalias, muitos doentes tem alterações da coa-
gulação, devendo ser monitorizados sistematicamente os 
D-dímeros (que frequentemente aparecem elevados) e uti-
lizar na terapêutica, quer antiagregantes quer anticoagulan-
tes, afim de evitar estas complicações major.18 

Também é frequente que haja associação ás altera-
ções de um membro a existência de alterações em outros 
órgãos, nomeadamente pleura, baço, fígado bexiga e cólon 
sendo relativamente frequente a existência de episódios de 
hematúria ou de hematoquesias.19,20

Sem dúvida, a situação mais angustiante e que mais 
preocupação acarreta ao doente e aos familiares deste tipo 
de pacientes é a hipertrofia e deformação do membro afec-
tado. Até hoje, e apesar de haver muitas teorias sobre o 
assunto, ainda não foi descoberta a causa desta alteração 
nem quais os factores que a ela estão associados. Sabe-
-se no entanto, que o padrão genético existente pode ser 
determinante no aparecimento desta situação, assim como 
a existência ou não de componente linfático. Ning-Fei Liu21 

demonstrou muito recentemente e através da RM, que a 
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Classicamente sabe-se que o doente que apresenta 
uma malformação poderá ter outras idênticas ou do mesmo 
género, a outros níveis. 

Assim, é frequente a concomitância de anomalias lin-
fáticas na face (nomeadamente a nível da parótida), ou de 
anomalias a nível cerebral, que devem ser pesquisadas e cor-
rigidas. É relativamente frequente, que alguns doentes com 
SKT apresentem malformações do tipo Chiari I, ou seja, alon-
gamento do cerebelo e deslocamento caudal das amígdalas 
cerebelosas, que normalmente é assintomática na infância, 
mas que causa quadros de cefaleias e paralisias periféricas 
na adolescência e que tem de ser corrigida.23-25

Em conclusão, podemos dizer pelo que afirmámos 
que o SKT não é mais que uma associação de várias malfor-
mações – capilar, venosa, linfática, óssea- podendo ainda 
ter envolvimento visceral e anomalias da coagulação. É um 
quadro multidisciplinar que deve ser encarado de forma 
pouco agressiva, devendo as intervenções cirúrgicas/endo-
vasculares serem bem planeadas, discutindo com a família e 
o doente as vantagens das mesmas, de forma a evitar com-
plicações major, que podem ter consequências irreversíveis.

Agradecimento
O autor agradece a todos os elementos que com ele 

têm colaborado ao longo dos anos no diagnóstico e tra-
tamento destes doentes, que apesar de raros, sofrem de 
grande incapacidade e marcada repercussão social e laboral.

maioria dos doentes com SKT apresentam um componente 
linfático, sendo ele responsável pelo alargamento dos mem-
bros em volume.21,22

O componente linfático, em nossa opinião, agrava 
consideravelmente o quadro devido ás múltiplas erisipelas 
que origina, pelo que é fundamental uma profilaxia ade-
quada sobretudo durante a infância. (Fig. 4,5,6)

O aumento do crescimento não está perfeitamente 
esclarecido, mas ele pode manifestar-se de forma segmen-
tar (dedos, pé) ou global a nível dos membros afectados 
levando a dismorfia considerável. Normalmente, a diferença 
entre membros encontrada aos 12 anos de idade, é aquela 
que vai estar presente na vida. Ou seja, admite-se hoje que 
após esta idade o crescimento do membro afectado está 
praticamente estagnado. O problema é que muitas vezes a 
diferença entre os membros é da ordem dos 10/12 cm, o 
que leva invariavelmente a escolioses marcadas e que neces-
sitarão de correção ortopédica.7

Figura 4 Hipertrofia do membro inferior esquerdo com linfedema.

Figura 5 SKT com marcado componente linfático.

Figura 6 Sem hipertrofia do membro.
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