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RESUMO: 
 
SÍNDROME DE PALLISTER-KILLIAN: O autor apresenta as características clínicas, fenotípicas e genéticas desta condição conhecida como 

síndrome de Pallister-Killian. 
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ABSTRACT: 
 
PALLISTER-KILLIAN SYNDROME: Clinical, phenotypic and genetic features of this condition known as Pallister-Lillian syndrome are 

presented.   
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Esta interessante e pouco comum condição - a 
síndrome de Pallister-Killian - pode ser reconhecida 
pelas suas características clínicas que, devemos 
dizer, são muito óbvias.  

Um ponto para o qual queremos, desde já, chamar 
a atenção é que as alterações fenotípicas são muito 
evidentes e sugerem, quase que imediato, a 
possibilidade de tratar-se de um quadro sindrômico; 
porém, o cariótipo examinado a partir de amostras 
sangüíneas é normal, e só o cariótipo realizado com 
material retirado da pele vai revelar um mosaico com 
tetrassomia do braço curto do cromossomo 12. 

Se atentarmos para o fato de que a coleta de 
material cutâneo não é feita de rotina, fica fácil 
entender porque alguns casos não chegam a ser 
identificados. Nestas condições, deveremos sempre 
enfatizar a importância do cariótipo realizado a partir 
do exame de pele frente a um quadro clínico sugestivo 
da síndrome de Pallister-Killian (SPK). 

Esta condição foi descrita inicialmente, de forma 
independente, por Pallister e colaboradores (1977) e 
por Teschler-Nicola e Killian (1981), embora a altera-
ção cromossômica não tenha ainda sido identificada 
nestes estudos iniciais, pois não foram estudados os 
fibroblastos. 

As características clínicas mais típicas incluem a 
presença de fácies grotesca, alterações pigmentares 
da pele, alopecia, deficiência mental severa e mamilos 
extranumerários. 

A deficiência mental profunda está presente em 
todos os casos identificados. Podem estar presentes 
manifestações epilépticas. As alterações cutâneas 
incluem áreas de hipo ou hiperpigmentação em estrias 
e alterações dos cabelos, ocorrendo freqüentemente 
áreas de alopecia. 

Os sinais mais evidentes referem-se às alterações 
faciais que incluem testa proeminente, região occipital 
achatada, hipertelorismo, narinas antevertidas, ponte 
nasal achatada e pescoço curto. 

Várias outras alterações têm sido descritas tais 
como mamilos extranumerários, anormalidades anais, 
perda auditiva, anomalias na genitália, hemi-hipertrofia 
e macroglossia, e pescoço alado.  

Malformações cardíacas têm sido observadas e, 
ao menos em uma eventualidade, foi identificada a 
tetralogia de Fallot (Grech e colaboradores, 1999). 

Muito embora o quadro clínico descrito acima 
possa ser observado na quase totalidade dos casos 
até hoje identificados, começam a surgir evidências de 
que podem existir casos com a mesma alteração 
cromossômica, mas com sinais clínicos atenuados, o 

que sugere que a variabilidade fenotípica pode ser 
maior do que a descrita. Neste sentido, é interessante 
o caso descrito por Bielanska e colaboradores (1996) 
com relação a um menino com cinco anos de idade 
apresentando algumas das características típicas: 
crânio escafocefálico com testa proeminente, ponte 
nasal achatada, sobrancelhas esparsas, lábio superior 
em forma de “arco de cupido”, discreta hipotonia e 
alterações pigmentares da pele, e anormalidades nos 
cabelos. Muito embora a criança evidenciasse atraso 
no desenvolvimento motor grosseiro, apresentava boa 
memória, boas habilidades sociais e perfil cognitivo 
caracterizado por comprometimento maior nas áreas 
da comunicação e da fala. 

 
 

 

 

 

 
 
Schaefer e colaboradores (1997) também chamam 

a atenção para a variabilidade fenotípica desta 
condição e descrevem cinco pacientes com 
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tetrassomia 12p em que o quadro clínico se mostrava 
bastante diverso, havendo desde crianças com o 
quadro clínico típico da SPK até casos apenas de 
dificuldades escolares em associação com alterações 
pigmentares.  

No que se refere ao cariótipo, como já foi mencio-
nado, quando realizado nos linfócitos, mostra-se 
normal, enquanto que, quando realizado a partir de 
amostras de pele, boa parte dos fibroblastos apresen-
ta 47 cromossomos com um pequeno cromossomo 
metacêntrico que é um isocromossomo para parte do 
braço curto do cromossomo 12:i(12)(p10).  

Cormier-Daire e colaboradores (1997) estudaram 
12 alelos 12p de origem materna em fibroblastos de 
pele de um caso de SPK e obtiveram resultados que 
sugerem que a tetrassomia 12p seria resultado de um 
evento pré-zigótico com uma não disjunção durante a 
meiose materna. 

O estudo de três fetos com a SPK e de seus pais 
(Turleau e colaboradores, 1996) mostrou, em dois, 
que o isocromossomo continha os mesmos alelos de 
cromossomo 12 normalmente transmitidos, ou seja, 
um de origem materna e outro de origem materna. No 
outro caso, os autores encontraram a presença de 
dois alelos maternos diferentes, indicando que, ao 
menos um erro meiótico, estava envolvido na 
formação do cromossomo extra. 

 
 

 

 
 
O diagnóstico pré-natal já pode ser realizado, e 

Mowery-Rushton e colaboradores (1997) descrevem 

23 casos identificados na literatura. Cerca de 50% 
desses casos apresentavam hérnias diafragmáticas 
congênitas, e os autores sugerem que possa haver 
uma forma letal da SPK que é pouco diagnosticada, e 
propõem que em todos os casos de hérnias diafrag-
máticas congênitas identificadas intra-útero se 
pesquise a SPK. 

O diagnóstico pré-natal já foi possível com 
amostras obtidas pela amniocentese e em amostras 
de vilo corial. 

Langford e colaboradores (2000) descreveram um 
caso da SPK no qual se observou, ao exame ultra-
sonográfico, um aumento da translucência nucal e 
hidropsia. 
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