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RESUMO
A síndrome de Sturge-Weber é uma doença neurocutânea congênita, não hereditária, caracterizada por 
angiomatoses que envolvem face e cérebro. A alteração facial, conhecida como nevo flâmeo, é geralmente 
unilateral e acompanha o trajeto do nervo trigêmeo, preferencialmente o ramo oftálmico, embora pos-
sa afetar também os outros ramos desse nervo. Quando os ramos maxilar e mandibular são afetados, 
ocorrem hipervascularização da mucosa bucal e hiperplasias gengivais. As malformações vasculares que 
afetam as leptomeninges aparecem como calcificações em exames imaginológicos. O paciente apresenta 
convulsões geralmente contralaterais à malformação cerebral e ao nevo flâmeo. O tratamento implica 
o uso de anticonvulsivantes, que também podem provocar hiperplasia gengival. Ocasionalmente, reali-
zam-se cirurgias cerebrais em idade precoce para controlar epilepsias resistentes aos medicamentos; já a 
laserterapia pode ser empregada para clarear a lesão facial, embora se deva enfatizar que há casos com 
pobre resposta e alta taxa de recidiva. A necessidade de higiene bucal rigorosa deve ser enfatizada, e as 
hiperplasias gengivais podem ser removidas cirurgicamente, com os devidos cuidados para que se evitem 
quadros hemorrágicos. 
DESCRITORES: Síndrome de Sturge-Weber -  Nevo flâmeo

ABSTRACT
Sturge-Weber Syndrome (SWS) is a congenital neurocutaneous disease with no hereditary basis, characte-
rized by facial and cerebral angiomatosis. The facial alteration, named nevus flammeus, is often unilateral, 
involving the sensory trigeminal nerve branches, especially the ophtalmic one. When maxillary and man-
dibular branches are affected, hypervascularization of the oral mucosa and gum hyperplasia are present. 
Leptomeningeous venous malformations as well as calcified  areas are observed on radiologic images. 
Usually, patients have seizures contralateral to the cerebral malformation and nevus flammeus. Treatment 
implies antiepileptic drugs, which can also induce gum hyperplasia. Brain surgery can be conducted in 
early ages to control seizures, and lasertherapy could improve the facial lesion, although with poor outco-
mes in some cases. The necessity of rigorous oral hygiene should be emphasized and gingival hyperplasia 
surgical excision is not contraindicated, although it requires care to avoid hemorrhage.
DESCRIPTORS:  Sturge-Weber Syndrome -  Nevus flammeus
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INTRODUÇÃO
A Síndrome de Sturge-Weber (SSW), também co-

nhecida como angiomatose encefalotrigeminal ou an-
giomatose encefalofacial (Coleman e Nelson6, 1996), é 
uma rara condição do desenvolvimento, não-hereditária, 
congênita, caracterizada por proliferações vasculares ha-
martomatosas que envolvem os tecidos do cérebro e da 
face (Neville et al.18, 1998).

A alteração facial é conhecida como mancha vinho do 
Porto ou nevo flâmeo e envolve a pele inervada por um 
ou mais ramos do nervo trigêmeo (Regezi e Sciubba21, 
2000; Sonis et al.24, 1996), mais comumente, a distri-
buição da primeira divisão desse nervo (Sener23, 1997). 
Quando afeta outros ramos, o envolvimento intra-oral é 
comum e resulta em alterações hipervasculares na muco-
sa ipsilateral e em hiperplasias gengivais (Neville et al.18, 
1998).

Os cirurgiões-dentistas devem atentar para essa sín-
drome, pois intervenções cirúrgicas traumáticas na re-
gião envolvida podem resultar em hemorragias de difícil 
resolução. Além disso, nem sempre a excisão cirúrgica 
das hiperplasias gengivais é a conduta de escolha, já que 
as drogas anticonvulsivantes podem determinar a manu-
tenção e a recidiva das lesões. O presente estudo faz uma 
revisão da literatura sobre a SSW, abordando aspectos 
referentes à sua etiopatogênese, características clínicas e 
radiográficas, diagnóstico diferencial, características his-
topatológicas, tratamento e prognóstico.

REVISÃO DA LITERATURA
Etiopatogênese 
Acredita-se que a SSW seja decorrente de um defei-

to de desenvolvimento nos primeiros meses de gestação 
(Coleman e Nelson6, 1996), representado pela persistên-
cia de um plexo vascular ao redor da porção cefálica do 
tubo neural. Esse plexo desenvolve-se na sexta semana 
de vida intra-uterina, mas, normalmente, sofre regressão 
durante a nona semana (Neville et al.18, 1998; Roach22, 
1992). A associação entre angiomatose cerebral e nevo 
facial, característica da síndrome, é atribuída ao desen-
volvimento da pele da face a partir do ectoderma que 
cobre esse plexo vascular (Dilber et al.8 , 2002).

Da quinta à oitava semana de vida intra-uterina, a ve-
sícula óptica e o córtex visual do lobo occipital estão ana-
tomicamente próximos, o que justifica a alta prevalência 
da associação do nevo flâmeo ao longo da distribuição 
oftálmica do nervo trigêmeo com hemangioma corói-

de e envolvimento do lobo occipital. O processo ocorre 
em função de uma falha do desenvolvimento das veias 
corticais superficiais, possivelmente como resultado de 
trombose venosa precoce. A falta de drenagem superfi-
cial venosa resulta no desvio do sangue para as meninges 
em desenvolvimento e conseqüente formação de canais 
vasculares anormais, resultando em angiomatoses lep-
tomeníngeas. A extensão da angiomatose leptomenín-
gea está associada à falta de drenagem venosa no córtex 
do hemisfério afetado (Griffiths10, 1996). Para Curé et 
al.7(1995), processos oclusivos não-trombóticos também 
têm papel importante na etiopatogênese da SSW. 

A ocorrência de calcificações intraparenquimatosas 
é atribuída à anoxia causada pela estase sangüínea em 
vasos leptomeníngeos que apresentam permeabilidade 
anormal (Osborne19, 1994). O acúmulo de cálcio na 
superfície do córtex leva às calcificações giriformes, um 
processo lentamente progressivo que estaciona ao fim da 
segunda década de vida (Braffman et al.4, 1988).

Em casos de doença generalizada no hemisfério cere-
bral, o desvio venoso é mais profundo e eleva a pressão 
venosa do lado afetado. O plexo coróide é drenado pela 
veia atrial, e a dilatação desses vasos é vista, freqüente-
mente, na SSW. Isso poderia explicar a correlação po-
sitiva entre o tamanho do plexo coróide e a extensão da 
angiomatose leptomeníngea (Griffiths et al.11, 1996).

A malformação vascular leptomeníngea é responsá-
vel pela obstrução do retorno venoso, acarretando is-
quemia progressiva na área que circunda a malformação 
que envolve as regiões cortical e subcortical. A obstru-
ção do retorno venoso produz drenagem anormal nos 
plexos profundos e hipertrofia do plexo coróide, visível 
na tomografia computadorizada. Isso explica por que as 
convulsões são potencialmente severas e, geralmente, 
acompanhadas de defeito do fluxo sangüíneo na área da 
malformação vascular (Pinton et al.20, 1997).

Segundo Akabane e Hamanaka1 (2003), anormalida-
des na crista neural e no mesoderma devem estar envol-
vidas na patogênese do glaucoma, condição que acomete 
30% dos portadores da SSW.

Classificação 
A SSW é classificada, de acordo com Roach22 (1992), 

em três tipos. O Tipo I apresenta angiomas facial e lep-
tomeníngeo e glaucoma, sendo considerado a forma 
clássica da síndrome. O angioma intracraniano pode ser 
confirmado por exame histológico ou por achados ra-
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diográficos típicos. Convulsões epilépticas ou alterações 
encefalográficas permitem um diagnóstico presuntivo na 
criança portadora do nevo típico. O Tipo II exibe an-
gioma facial e glaucoma, sem evidência de doença intra-
craniana; e o Tipo III, que é considerado uma condição 
rara (Dilber et al.8, 2002), cararacteriza-se por angioma 
leptomeníngeo isolado e ausência de glaucoma. 

Características clínicas e radiográficas da SSW 
O paciente portador da SSW exibe a mancha vinho 

do Porto ou nevo flâmeo, que se apresenta plana ou leve-
mente elevada (Coleman e Nelson6, 1996), distribuída ao 
longo do primeiro ramo do nervo trigêmeo (oftálmico), 
com ou sem envolvimento dos outros dois ramos (ma-
xilar e mandibular). Anormalidades no sistema nervoso 
central como atrofia cerebral, angiomas leptomeníngeos 
e calcificações corticais também fazem parte da síndro-
me. Tais distúrbios levam à ocorrência de convulsões, 
retardo mental e hemiparesia (Lam e Willians15, 2002) 
ou hemiplegia do lado oposto ao nevo flâmeo (Neville 
et al.18, 1998).

A mancha vinho do Porto ou nevo flâmeo é uma le-
são de coloração avermelhada que escurece com a ida-
de, tornando-se purpúrea (Neville et al. 18, 1998; Lam; 
Willians15, 2002). A condição não é essencial para o 
diagnóstico, mas raramente a síndrome ocorre sem esse 
achado, apenas com lesões cerebrais (Aydin et al.2, 2000). 
Além disso, apresenta distribuição unilateral, mas, oca-
sionalmente, os pacientes exibem envolvimento bilateral 
ou manchas adicionais em outra parte do corpo (Cole-
man, Nelson6, 1996). Somente os pacientes com nevo 
flâmeo ao longo do ramo oftálmico têm chance de se-
rem portadores da SSW clássica (Neville et al. 18, 1998). 
Entretanto, a associação entre nevo flâmeo e convulsão, 
com ou sem déficit neurológico, já preenche os critérios 
para o diagnóstico clínico da síndrome (Aydin et al.2, 
2000).

A maioria das manchas vinho do Porto não está rela-
cionada com a SSW. O risco da síndrome, estando afe-
tada a divisão oftálmica do trigêmeo, é de 25% para a 
mancha que envolve a metade da face, de 33% quando 
ambos os lados estão envolvidos, e 8% quando nenhuma 
mancha é verificada (Moss17, 2000).

Berg et al.3 (2000) relatam o caso de uma família 
com mancha vinho do Porto de caráter hereditário em 
que quatro indivíduos, descendentes de duas irmãs não 
afetadas, exibiam a condição. Os referidos indivíduos 

foram submetidos à laserterapia, o que determinou a re-
dução da intensidade da coloração vinhosa. Os autores 
não descartaram ainda a possibilidade de SSW, apesar de 
nenhum indivíduo ter apresentado convulsões.

Aydin et al.2, em 2000, relataram o caso clínico de 
um bebê de 11 meses de idade sem lesão facial e com 
desenvolvimento mental normal. O diagnóstico foi es-
tabelecido por meio de tomografia computadorizada 
(TC), que exibiu atrofia parieto-occipital com calcifica-
ções giriformes.

Sener23 (1997) relata um caso clínico de nevo flâmeo 
no dermátomo do nervo occipital, como sendo uma va-
riação da SSW. O autor verificou, também, espessamen-
to do osso craniano no lado afetado, se comparado ao 
lado oposto, o que indicava algum grau de atrofia no 
lobo afetado.

O retardo do desenvolvimento motor constitui um 
achado precoce da disfunção neurológica do paciente. 
A convulsão é a desordem neurológica mais comum, 
sendo observada em 72% e 93% dos pacientes com en-
volvimento uni e bilateral, respectivamente. Convulsões 
focais motoras e tônico-clônicas generalizadas predomi-
nam inicialmente, embora convulsão parcial complexa 
possa ser observada em crianças mais velhas ou adultos. 
Convulsões mioclônicas (Roach22, 1992), convulsões 
generalizadas, retardo mental e outras desordens neuro-
lógicas (Coleman e Nelson6, 1996) são observados me-
nos freqüentemente. Jansen et al.13 (2002) verificaram 
epilepsia em 75% a 90% dos pacientes com a síndro-
me, retardo mental em 50%, e hemiparesia em 30%. 
As desordens neurológicas comprometem o lado oposto 
ao nevo flâmeo, incluindo hemiplegia (Furukawa et al.9, 
1970). Quanto maior o angioma, mais severos a epilep-
sia, o retardo mental e a deficiência motora dos pacientes 
com SSW (Ville et al.25, 2002).

Em um estudo realizado por Ville et al.25 (2002), em 
37 crianças portadoras de SSW, 32 (85%) apresentavam 
epilepsia. Os autores relatam que a cessação das convul-
sões ocorreu, na maioria dos casos, independentemente 
de cirurgia, e o risco de convulsões recorrentes diminuiu 
consideravelmente no fim da primeira década de vida.

A síndrome é tipicamente unilateral e, quando bi-
lateral, ocorre severo retardo no desenvolvimento e dé-
ficit neurológico focal. A idade média para o início das 
convulsões é de 9 meses na primeira e de 2,5 meses na 
segunda (Griffiths et al.11, 1996). Já em estudo realizado 
por Kossoff et al.14 (2002), essa idade média foi de 4 me-
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ses, sendo que 26 das 32 crianças (81%) apresentavam 
hemiparesia contralateral. Os medicamentos mais utili-
zados antes da cirurgia foram: fenobarbital (n: 23), car-
bamazepina (n: 22) e fenitoína (n: 21). Embora o grupo 
apresentasse uma média de 30 convulsões mensais, após 
a cirurgia 26 crianças (81%) estavam livres das convul-
sões. De acordo com Moss17 (2000), 75% dos casos de 
convulsões iniciam antes de um ano de idade, 86% aos 2 
anos, e 95% aos 5 anos.

Pinton et al.20 (1997), ao avaliarem 22 crianças por-
tadoras de SSW, com idade inferior a 2 anos, verificaram 
que a ausência de convulsões estava associada a maior 
fluxo sangüíneo cerebral (hiperperfusão) no lado da mal-
formação vascular. Entretanto, ao fim do primeiro ano 
de vida, há uma diminuição desse fluxo (hipoperfusão), 
indicando que a síndrome é uma doença progressiva. A 
ocorrência de convulsões em estágio precoce da vida (an-
tes de um ano de idade) está associada a uma diminuição 
do fluxo sangüíneo cerebral, sugerindo que a convulsão 
seja responsável pela diminuição desse fluxo. Os autores 
concluíram que o córtex envolvido pela malformação 
vascular está hiperperfundido durante o primeiro ano 
antes das primeiras convulsões. A hipoperfusão clássica, 
geralmente, aparece após um ano de idade, mesmo nos 
pacientes não epilépticos.

O envolvimento ocular da SSW pode-se manifestar 
por glaucoma, que afeta 30% a 70% dos casos, bem 
como por malformações vasculares em conjuntiva, epis-
clera, coróide e retina (Neville et al.18, 1998). Existe uma 
forte relação entre o envolvimento da pálpebra superior 
e o glaucoma. Devido a isso, crianças com SSW devem 
ser sempre reavaliadas, mesmo que as aferições de pres-
são intra-ocular estejam normais (Moss17, 2000).

O envolvimento intra-oral ocorre quando a segunda 
ou terceira divisões do trigêmeo são afetadas (Coleman e 
Nelson6, 1996) e resulta em alterações hipervasculares na 
mucosa ipsilateral. A gengiva pode-se apresentar hiper-
plásica em função do aumento do componente vascular 
e da terapia anticonvulsivante. Em raras situações, tem 
sido relatada destruição do osso alveolar subjacente (Ne-
ville et al.18, 1998). Desenvolvimento anormal dos den-
tes, incluindo-se erupção retardada ou acelerada e mau 
alinhamento, também pode estar presente (Coleman e 
Nelson6, 1996).

A maioria dos pacientes com SSW exibe envolvi-
mento do lobo occipital, embora outros lobos também 
possam estar envolvidos (Dilber et al.8, 2002). Por outro 

lado, os poucos casos relatados da síndrome sem nevo 
flâmeo (Aydin et al.2, 2000) foram diagnosticados por 
meio de tomografia computadorizada (TC), ressonância 
magnética (RM) e angiografia. 

Radiografia do crânio, TC e RM são exames empre-
gados na identificação das calcificações corticais (Carras-
co et al.5, 2003). Os angiomas leptomeníngeos aparecem 
acima do córtex cerebral ipsilateral ao nevo flâmeo, e as 
radiografias do crânio podem revelar calcificações giri-
formes em “linha de trilho” no lado afetado (Neville et 
al.18, 1998). Essas calcificações corticais giriformes não 
são visíveis em radiografia convencional mesmo após os 
dois anos de idade (Hui e Lau12, 2003).

Para Dilber et al.8 (2002), a TC é superior à RM na 
detecção das calcificações corticais, embora ambas pos-
sam detectar aumento do plexo coróide. Angiomatose 
leptomeníngea, atrofia do parênquima cerebral e anor-
malidades venosas parenquimais podem ser melhor ob-
servadas na RM. Já para Moss17 (2000), o melhor exame 
para se diagnosticar angiomas leptomeníngeos é a RM 
com contraste (gadolínio).

Hui e Lau12 (2003) relatam o caso de uma paciente 
com 21 meses de idade, portadora de SSW, na ausência 
de convulsões ou nevo flâmeo. A TC demonstrou calci-
ficações giriformes no córtex do lobo occipital, além de 
hipertrofia óssea, mas nenhuma evidência de atrofia do 
parênquima.

A angiomatose meníngea pôde ser diagnosticada por 
TC, que exibiu atrofia, angioma, calcificações e hipertro-
fia do plexo coróide e pela RM, que mostrou atrofia, an-
gioma, e mielinização acelerada em 37 crianças avaliadas 
por Ville et al.25 (2002). 

De acordo com Jansen et al.13 (2002), a eletroencefa-
lografia (EEG) e a RM fornecem informações essenciais 
sobre a extensão das anormalidades funcionais e estru-
turais. A RM revela angiomatoses e atrofias, e o achado 
mais comum da EEG é a atenuação da voltagem da ati-
vidade rápida ipsilateral à lesão e ausência de atividade 
epileptiforme, apesar das freqüentes convulsões. 

Diagnóstico diferencial 
O diagnóstico diferencial da SSW inclui a síndrome 

ângio-ósseo-hipertrófica, também chamada de síndrome 
de Klippel-Trénaunay (Furukawa et al.9, 1970), carac-
terizada por malformações vasculares da face (nevo flâ-
meo), varizes e hipertrofia óssea. A anormalidade óssea 
geralmente afeta ossos longos, mas pode envolver maxila 
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e mandíbula, resultando em assimetria, maloclusão e pa-
drão alterado da erupção dentária (Regezi e Sciubba21, 
2000).

Furukawa et al.9 (1970) relatam o caso clínico de uma 
paciente que apresentava simultaneamente a síndrome 
de Sturge-Weber e a síndrome de Klippel-Trénaunay, 
além de possuir nevo azul na área de inervação do trigê-
meo, conhecido como nevo Ota, e pigmentação similar 
no ombro, conhecida como nevo Ito. Para os autores, a 
associação de nevo flâmeo, glaucoma ipsilateral e hemi-
paresia contralateral caracterizavam a SSW da paciente, 
embora não possuísse calcificações intracranianas, ape-
nas hipertrofia do crânio.

Outra síndrome que pode ser incluída no diagnós-
tico diferencial é a síndrome de Rendu-Osler-Weber ou 
telangiectasia hemorrágica hereditária, que é uma con-
dição rara, autossômica dominante, caracterizada por 
dilatações vasculares anormais dos vasos terminais da 
pele, mucosas e vísceras. Há envolvimento dos lábios, 
da mucosa bucal, da faringe, das conjuntivas e da face, 
bem como neurofibromatose, eliptocitose e aneurisma 
arteriovenoso (Coleman e Nelson6, 1996). Os vasos te-
langiectásicos aparecem como máculas ou pápulas ver-
melhas na face, no tórax e na mucosa bucal. As lesões 
nasais são responsáveis pela epistaxe, manifestação mais 
comum dessa síndrome. Há, também, sangramento das 
lesões bucais, às vezes de difícil controle (Regezi e Sciub-
ba21, 2000).

A síndrome de Maffucci também deve ser conside-
rada. Apresenta-se como malformações vasculares em 
pele e mucosas (lábio e palato), discondroplasia que 
pode causar deformidade ou fratura patológica dos ossos 
longos e condrossarcomas que podem ser secundários às 
lesões ósseas (Coleman e Nelson6, 1996).

Ainda, a ocorrência de calcificação occipital na au-
sência de nevo flâmeo requer a investigação de doença 
celíaca (Dilber et al.8, 2002), para que se estabeleça o 
diagnóstico diferencial entre SSW e quadros em que se 
associam doença celíaca, epilepsia e calcificações cere-
brais.

Características histopatológicas
O exame histológico raramente é realizado na SSW 

(Dilber et al.8, 2002). As lesões cutâneas exibem excessivo 
número de vasos sangüíneos dilatados na derme média 
e profunda (Neville et al.18, 1998), cujos espaços vascu-
lares são revestidos por endotélio sem suporte muscular 
(Regezi e Sciubba21, 2000). As lesões orais mostram dila-

tação vascular semelhante (Neville et al.18, 1998).

Tratamento e prognóstico
O tratamento e o prognóstico da SSW dependem 

da natureza e da intensidade das características clínicas. 
O objetivo principal do tratamento é controlar as con-
vulsões e demais complicações neurológicas (Coleman; 
Nelson6, 1996; Ville et al.25, 2002). Os nevos flâmeos 
podem ser tratados com laserterapia e, em certos casos, 
pode ser necessária a remoção cirúrgica das lesões angio-
matosas meníngeas (Neville et al.18, 1998). 

Segundo Léauté-Labrèze et al.16 (2002), crianças com 
SSW têm risco de desenvolver problemas psicológicos, 
estando indicado o tratamento estético precoce do nevo 
flâmeo. Os autores apontam o laser como tratamento de 
escolha, mas salientam a necessidade de se prevenir os fa-
miliares sobre a possível falha da terapêutica. Os resulta-
dos são menos satisfatórios quando há envolvimento de 
mais de um dermátomo do trigêmeo e também sofrem 
a influência de outros fatores como diâmetro e  profun-
didade dos vasos. O tratamento deve ser instituído antes 
de um ano de idade, pois há variação do tamanho dos 
vasos com o passar do tempo. Por outro lado, de acordo 
com Moss17 (2000), as lesões respondem pobremente à 
laserterapia e exibem alta taxa de recidiva após esse tra-
tamento.

O curso da SSW é progressivo em 50% dos pacien-
tes, sendo que as convulsões podem ser resistentes às 
drogas e são simultâneas à hemiparesia progressiva. O 
prognóstico destes pacientes é desfavorável, estando, em 
alguns deles, indicado o tratamento cirúrgico da epilep-
sia em fase precoce da vida para controlar as convulsões e 
prevenir nova deterioração (Jansen et al.13, 2002).

Segundo Kossoff et al.14 (2002), a epilepsia afeta 80% 
dos pacientes com SSW, sendo que, na maioria deles, as 
convulsões iniciam antes de um ano de idade. Quando 
essas não respondem ao tratamento medicamentoso, as 
hemisferectomias são indicadas. Os autores enviaram 
questionários para familiares de crianças portadoras da 
SSW que haviam sido submetidas à hemisferectomia, a 
fim de verificar os resultados obtidos com o tratamento. 
Dos 70 questionários enviados, 32 foram respondidos 
completamente e demonstraram que, após a cirurgia, 
81% das crianças não apresentavam mais convulsões. 

Ville et al.25 (2002) avaliaram o tratamento profiláti-
co das convulsões com a administração de fenobarbital 
e verificaram que a epilepsia iniciava significativamente 
mais tarde, assim como ocorria menos retardo mental 



172

Marinho SA, Cherubini K. Síndrome de Sturge-Weber. Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo 2006 maio-ago; 
18(2)167-73

nas crianças que haviam recebido a profilaxia. Por outro 
lado, o déficit motor não foi compensado pelo uso de 
anticonvulsivantes, o que sugere que o fenômeno isquê-
mico seja o principal responsável pelo defeito motor na 
SSW. 

A remoção dos tecidos bucais hiperplásicos e a corre-
ção da maloclusão também são necessárias (Coleman e 
Nelson6, 1996), devendo-se ter cautela em caso de pro-
cedimentos cirúrgicos nas áreas afetadas da boca pelo 
risco de hemorragia (Neville et al.18, 1998).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A SSW não deve ser negligenciada pelo cirurgião-

 1.  Akabane N, Hamanaka T. Histopathological study 
of  a case with glaucoma due to Sturge-Weber syn-
drome. Jpn J Ophthalmol 2003mar-abril; 47(2):151-7.

 2.  Aydin A, Cakmakçi H, Kovanlikaya A, Dirik E. 
Sturge-Weber syndrome without facial nevus. Pediatr 
Neurol 2000 may; 22(5): 400-2.

 3.  Berg JN, Quaba AA, Georgantopoulou A, Porteous 
ME. A family with hereditary port wine stain. J Med 
Genet 2000 Aug; 37(8): E12.

 4.  Braffman BH, Bilianvuk LT, Zimmerman RA. 
The central nervous system manifestations of  the 
phakomatoses on MR. Radiol Clin North Am 1988 
Jul; 26(3): 773-800.

 5.  Carrasco L, Pastor A, Fariña C, Martín L, Manzar-
beitia F, Requena L. Acral arteriovenous tumor de-
veloped within a nevus flammeus in a patient with 
Sturge-Weber syndrome. Am J Dermatopathol 2003 
Aug; 25(4): 341-5.

 6.  Coleman GC, Nelson JF. Princípios de diagnóstico 
bucal. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996.

 7.  Curé JK, Holden KR, Van Tassel P. Progressive ve-
nous occlusion in a neonate with Sturge-Weber syn-
drome: demonstration with MR venography. Ajnr 
Am J Neuroradiol, 1995 Aug; 16(7):1539-42.

dentista, sendo alguns  portadores da mesma considera-
dos pacientes com necessidades especiais, em função de 
apresentarem déficit neurológico. Ocasionalmente, afeta 
os nervos maxilar e mandibular, resultando em hipervas-
cularização da mucosa bucal e hiperplasia gengival. 

Deve ser enfatizada a necessidade de adequada higie-
ne oral para que se minimize a intensidade da hiperplasia 
gengival medicamentosa, já que a maioria dos portado-
res da síndrome faz uso de anticonvulsivantes. 

O tratamento cirúrgico odontológico ambulatorial 
não está contra-indicado, devendo-se, entretanto, reali-
zar procedimentos com os devidos cuidados para que se 
evitem hemorragias (Neville et al.18, 1998).
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