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INTRODUÇÃO

A Doença de madelung também
conhecida como lipomatose simétrica
múltipla (LSM), lipomatose simétrica benigna
ou adenolipomatose de Launois-Bensaude, é
uma doença rara de etiologia desconhecida¹.
Entretanto, lipogênese anormal induzida por
catecolaminas tem sido observada².

A incidência da doença estima-se em
torno de 1:25.000. Atinge usualmente adultos
de 30 a 60 anos com uma proporção homem :
mulher de 15:1 a 30:1¹.

A associação da doença com abuso de
álcool é conhecida e está presente em mais
de 90% dos casos³. Além disso, pode associar-
se com alterações e doenças metabólicas
como hiperuricemia, hiperlipidemia,
hipotireoidismo, diabetes mellitus,
neuropatias, obesidade e hepatopatias4.

OBJETIVO
Relatar os aspectos clínicos e comorbidades
associadas em um paciente portador da
Doença de Madelung.

METODOLOGIA

Consulta a prontuário eletrônico de paciente
atendido pelo serviço de residência em
Clínica Médica da Santa Casa de Misericórdia
de Maceió.

A natureza benigna da doença é
questionada, visto que atualmente um
estudo longitudinal de longo prazo realizado
apresentou casos de morte súbita associados
a doença5.



RESULTADOS

Paciente do sexo masculino, 67 anos,
casado, admitido com história de diarréia,
febre e síncope há 10 dias. Apresentou
durante internamento quadro confusional,
agitação psicomotora e tremor de repouso
em membros. Portador de Hipertensão
arterial sistêmica, diabetes mellitus e
dislipidemia previamente diagnosticado e
tratamento irregular até o momento da
internação. Tabagista (50 maços/ano) e
etilista (144g de etanol/dia há 50 anos).
Ao exame, regular estado geral, confuso,
eupnéico, afebril, desidratado ++/4+,
hipocorado +/4+, apresentando massas
lipomatosas em região cervical(horse collar) e
tórax, que dificultavam a mobilização da
cabeça; telangiectasias e eritema palmar;
ginecomastia ; lipomastia.

Fora submetido a investigação do
quadro de diarréia e confusão mental com os
seguintes resultados relevantes de exames:

Ultrassonografia de abdome total com
fígado e pâncreas sem alterações.

Manteve quadro confusional após
correção de distúrbios hidroeletrolíticos e de
quadro infeccioso.

Foi realizado então investigação de
sistema nervoso central com Tomografia
computadorizada de crânio que foi sugestiva
de acidente vascular encefálico com
microangiopatia isquêmica e atrofia cerebral
difusa com ventriculomegalia.

EXAMES RESULTADO

Potássio(K) 2,8 mEq/L (VR 3,5 – 4,5)

Sódio(Na) 161 mEq/L (VR 135-145)

Leucograma / Bastões% 12.700/mm³ / 9%

TSH 5,38 mUI/L (VR 0,3 – 4,0)

T4 livre 1,4 ng/dL (VR 0,7 – 1,5)

Amilase Dentro dos valores de referência

Lipase Dentro dos valores de referência

Hemocultura Negativa após 5 dias de 
incubação

Teste de Sudan III / EPF Negativo / Negativo

Tabela 1. Exames relevantes

Fig 1A. foto lateral direita e 1B. 
Foto lateral esquerda.

Notar as múltiplas massas de 
tecido adiposo em região 
cervical, tórax superior e 
membros superiores.
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Destacamos no caso o reconhecimento
dessa doença rara, com encaminhamento
para tratamento cirúrgico, evitando
complicações por compressão de estruturas
nobres em região cervical, além de realizar
acompanhamento clínico das comorbidades
associadas.

1. SHIBASAKI, I.I. et al. Lipomatose simétrica múltipla
(doença de Madelung). Jornal Brasileiro de
Otorrinolaringologia. v. 80 n. 1 p. 90-91. 2014.

2. NISOLI, E. et al. Multiple symmetric lipomatosis may be
the consequence of defective noradrenergic
modulation of proliferation and differentiation of
brown fat cells. Journal of Pathology. v. 198. n. 3. p.
378-87. 2002.

3. UGLESIC, V. et al. Madelung syndrome (benign
lipomatosis): clinical course and treatment.
Scandinavian journal of plastic and reconstructive
surgery and hand surgery. v. 38. n. 4. p. 240-3. 2004.

4. ENZI, G. Multiple symmetric lipomatosis: an updated
clinical report. Medicine v. 63. p. 56-64. 1984.

5. ENZI, G. et al. Multiple symmetric lipomatosis: clinical
aspects and outcome in a long-term longitudinal study.
International Journal of Obesity v. 26. p. 253–261.
2002.

Nosso caso mostra a presença dos
principais achados clínicos no exame físico
dos pacientes portadores da doença de
madelung tipo I, múltiplas massas
lipomatosas em região cervical, torácica e
deltóidea¹.

Nosso paciente apresentava as
comorbidades: Hipertensão arterial, Diabetes
mellitus tipo II, Dislipidemia e
Hipotireoidismo subclínico. A estreita relação
da doença com comorbidades já é bem
documentada na literatura atual4.

Seguiu-se a propedêutica de
investigação de AVE com realização de USG
com doppler de artérias carótidas o qual
exibiu lesão aterosclerótica e espessamento
do complexo médio-intimal sem significância
hemodinâmica em setor carotídeo esquerdo.

Após estabilização clínica, o paciente
foi encaminhado para acompanhamento
multiprofissional em decorrência das
comorbidades clínicas. Segue em
acompanhamento para avaliação de
lipectomia pela cirurgia de cabeça e pescoço.


