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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Trata-se de uma doen-
ça rara com envolvimento multissistêmico. O objetivo des-
te estudo foi apresentar um caso de lipoidoproteinose com 
achados clínicos típicos e exuberantes. 
RELATO DO CASO: Paciente do sexo masculino, 27 
anos, branco, com rouquidão desde o início da fala e surgi-
mento de lesões orais infiltradas durante a infância. Relata 
aparecimento de lesões bolhosas difusas pelo tegumento 
até os 15 anos de idade, que regrediram deixando cicatri-
zes. Histórico de crises convulsivas. O exame demonstrou 
pele de coloração amarelada e infiltrada na face e regiões 
de dobras, pápulas amareladas nas bordas palpebrais, hi-
perceratose palmar transgressiva, lesões ictiosiformes nos 
membros inferiores, lesões hipocrômicas varioliformes no 
tronco, placas hiperceratóticas nos joelhos e cavidade oral 
infiltrada. O estudo histopatológico da pele foi compatível 
com lipoidoproteinose.
CONCLUSÃO: A lipoidoproteinose é uma doença gené-
tica rara, cujas lesões clássicas envolvem pele, mucosa oral, 
faringe, laringe, mas que pode também apresentar amplo 
comprometimento sistêmico, com infiltração de órgãos in-
ternos por material hialino, sendo de interesse para várias 
especialidades médicas.
Descritores: dermatopatias genéticas, doenças genéticas 
inatas, proteinose lipoide de Urbach e Wiethe.

Lipoidoproteinose. Relato de caso*

Lipoid proteinosis. Case report

Sâmya Diégues Cedrim1, Dário Júnior de Freitas Rosa1, Ronaldo Figueiredo Machado1, Fernanda de Abreu 
Toledo1, Marcelino Pereira Martins Neto2

*Recebido da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Núcleo de Pesquisa em Dermatologia do Hospital Universitário 
(UFJF). Juiz de Fora, MG.

RELATO DE CASO

1. Médico Residente em Dermatologia da UFJF
2. Médico Dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia 
(SBD). Preceptor da Residência em Dermatologia da UFJF

Apresentado em 22 de julho de 2009
Aceito para publicação em 29 de setembro de 2009

Endereço para correspondência:
Dra. Sâmya Diégues Cedrim
Rua Catulo Breviglieri, s/n – Santa Catarina
36036-110 Juiz de Fora, MG. 
Fone: (32) 4009-5300 
E-mail: samya_diegues@hotmail.com

© Sociedade Brasileira de Clínica Médica

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: We justify the 
publication because it is a rare disease with multisystemic 
involvement. The objective of this article is to report a case 
of lipoid proteinosis with typical and exuberant clinical 
findings.
CASE REPORT: A male patient, 27-year-old, white, with 
hoarseness since the beginning of the speach and appear-
ance of infiltrated oral lesions during the childhood. He 
reported the appearance of diffuse bullous skin lesions until 
fifteen years old, which regressed leaving scars. History of 
seizures. The examination showed yellowish and infiltrated 
skin lesions on the face and on the regions of the cutane-
ous folds, yellowish papules on the eyelid margins, palmar 
transgressive hyperkeratosis, ichthyosiform lesions on the 
lower limbs, varioliform hypochromic lesions on the trunk, 
hyperkeratosis on the knees and infiltrated oral cavity. The 
histopathologic skin study was compatible with lipoid pro-
teinosis.
CONCLUSION: The lipoid proteinosis is a rare genetic 
disorder, which classic lesions involve the skin, oral muco-
sa, pharynx, larynx, but it may also show a broad systemic 
commitment, with infiltration of internal organs by hyaline 
material, being of interest to several medical specialities.
Keywords: genetic skin diseases, inborn genetic diseases, 
lipoid proteinosis of Urbach and Wiethe.

INTRODUÇÃO 

Descrita em 1929 por Urbach e Wiethe, também denomi-
nada lipoglicoproteinose ou hialinose cutânea e mucosa, a 
lipoidoproteinose é uma genodermatose rara, de herança 
autossômica recessiva, com relato de consanguinidade en-
tre os pais em torno de 20% dos casos1,2.
É caracterizada pela infiltração progressiva de material hia-
lino na pele, mucosas e órgãos internos (tratos respiratório 
e gastrintestinal superiores, sistema nervoso central (SNC), 
linfonodos e musculatura estriada)3.
Sua patogênese ainda não está bem esclarecida, porém es-
tudos recentes parecem apontar para um erro no metabo-
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lismo do colágeno, com aumento do colágeno tipo IV e 
redução do colágeno tipo I4. A exata natureza química do 
material hialino depositado ainda não é totalmente conhe-
cida, mas parece tratar-se de uma glicoproteína produzida 
por fibroblastos alterados. Os lipídeos não são essenciais na 
patogênese da doença e podem ser removidos com solven-
tes sem lesões à verdadeira substância hialina glicoprotéica5.
Em 2002 foi mapeado o gene responsável (ECM1, gene da 
proteína 1 da matriz extracelular), localizado no fragmento 
cromossômico 1q216. A glicoproteína produto desse gene, 
é responsável por várias funções biológicas, incluindo a di-
ferenciação epidérmica, coesão de queratinócitos, formação 
do colágeno dérmico e regulação da angiogênese3,6. A con-
firmação diagnóstica é dada pelo estudo histopatológico.
O objetivo deste estudo foi relatar um caso de lipoido-
proteinose, doença rara, com achados clínicos típicos e 
exuberantes. 

RELATO DO CASO 

Paciente do sexo masculino, 27 anos, branco, foi encami-
nhado ao Serviço de Dermatologia devido à infiltração de 
pavilhões auriculares. Referia tratamento prévio para han-
seníase, porém não possuía dados comprobatórios. 
A mãe relata rouquidão com o início da fala e que desde 
a infância apresenta lesões orais de aspecto infiltrado que 
dificultavam a alimentação e a fonação. Referia surgimen-
to de lesões bolhosas difusas pelo tegumento até os 15 
anos de idade que regrediram com cicatrizes hipocrômicas 
e atróficas. 
Havia histórico de crises convulsivas (crises de ausência), 
em uso crônico de carbamazepina. 
Apresenta histórico familiar de irmã com quadro semelhan-
te e os pais não são consanguíneos. 
Ao exame físico, apresentava pele de coloração amarela-
da e infiltrada na face e nas regiões de dobras, pápulas 
amareladas em bordas palpebrais (Figura 1), hiperceratose 
palmar pontuada transgressiva (Figura 2), lesões ictiosi-
formes nos membros inferiores, lesões hipocrômicas va-
rioliformes em tronco (Figura 3) e placas hiperceratóticas 
nos joelhos. Apresentava também rouquidão e a cavidade 
oral mostrava-se intensamente infiltrada com língua de 
aspecto fibroso, o que acarretava dificuldade na abertura 
oral e protusão da língua. 
Os exames complementares, incluindo hemograma, bio-
química, baciloscopia e tomografia de crânio não demons-
travam alterações. 
Foi realizada biópsia da lesão de borda palpebral, cujo es-
tudo histopatológico exibia depósito de material hialino, 
amorfo, positivo à coloração Periodic Acid-Schiff (PAS) e 
resistente ao teste da diastase, ocupando derme superior e 
média, com envolvimento de vasos e anexos. Tais achados 
são compatíveis com o diagnóstico de lipoidoproteinose. 

Figura 1 – Blefarose moniliforme.

Figura 2 – Hiperceratose palmar pontuada transgressiva

Figura 3 – Lesões hipocrômicas e varioliformes no tronco

DISCUSSÃO 

A lipoidoproteinose é uma genodermatose rara cujas ma-
nifestações clínicas podem ser congênitas ou precoces na 
infância, com aproximadamente 300 casos relatados7.
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A pele é classicamente afetada podendo exibir pápulas e 
nódulos amarelados, espessamento generalizado, hipercera-
tose com formação de lesões verrucosas em áreas de fricção 
como mãos, cotovelos, joelhos, nádegas e axilas. Durante 
a infância, a fragilidade cutânea resulta na formação de 
bolhas e cicatrizes, raramente hipertróficas ou queloidea-
nas, porém com tendência à formação de cicatrizes hipo-
crômicas e/ou atróficas (cicatrizes varioliformes)1,3. Todos 
estes dados foram relatados ou evidenciados no paciente 
em questão. As alterações dos fâneros são caracterizadas por 
alopecia no couro cabeludo, perda dos cílios, áreas de alo-
pecia cicatricial da barba e rarefação de pelos pubianos. O 
comprometimento ungueal, mais importante nas mãos, é 
caracterizado por infiltrações periungueais e onicosquizia1,8.
A deposição de material hialino nas cordas vocais pode le-
var à rouquidão ou afonia de instalação precoce, ao nasci-
mento ou no primeiro ano de vida. As mucosas da faringe, 
língua, palato mole, tonsilas e lábios também estão infiltra-
dos e podem levar à dificuldade respiratória e de deglutição. 
Hipertrofia gengival pode instalar-se e a língua geralmente 
está encurtada pelo espessamento do freio sublingual6,8. 
Do ponto de vista oftalmológico, a alteração mais carac-
terística é a blefarose moniliforme, constituída pelo agru-
pamento de pápulas, em forma de contas de um rosário, 
nas pálpebras superiores. Uveíte, depósitos hialinos na con-
juntiva, córnea, trabécula e membrana de Bruch podem 
ocorrer. Sintomas neurológicos como epilepsia e distúrbios 
neuropsiquiátricos também são relatados, algumas vezes 
associados com calcificação nos lobos temporais, ou com-
plexos amígdala e hipocampo. Envolvimento visceral gene-
ralizado tem sido relatado, porém, como é assintomático, é 
usualmente achado de necropsia1,3,6,9.
O estudo histopatológico das lesões cutâneas é característi-
co, demonstrando depósito de material hialino, positivo à 
coloração pelo PAS e diastase resistente. Este material ocu-
pa a derme superior e média, com envolvimento dos vasos 
sanguíneos e anexos. Nas áreas afetadas, a hialinização subs-
titui as fibras elásticas e colágenas1,8.
A lipoidoproteinose deve ser considerada no diagnósti-
co diferencial da protoporfiria eritropoiética, amiloidose, 
epidermólise bolhosa distrófica, pseudoxantoma elástico, 
xantomatoses, sífilis secundária e hanseníase1,3. Trata-se de 
afecção que apresenta curso crônico, com maior índice de 
mortalidade na infância, sem nenhuma terapêutica efetiva 
até o momento. Há relatos de uso de dimetilsulfóxido por 
via oral, D-penicilinamina, corticoides e acitretina com re-

sultados variáveis. O tratamento das lesões faciais pode ser 
feito com dermoabrasão, peelings químicos, blefaroplastia e 
laser de CO2 

1,3,4,6,10,11. 
No presente caso nenhum tratamento específico foi realiza-
do até o momento. Há relato de melhora espontânea após 
os 50 anos e com a gravidez3.

CONCLUSÃO

Apesar de tratar-se de uma doença rara, a lipoidoproteinose 
é doença de envolvimento multissistêmico, potencialmente 
letal, e que pode levar à importante prejuízo na qualidade 
de vida dos pacientes. Destaca-se a importância do seu co-
nhecimento pelas diversas especialidades médicas, no in-
tuito de realizar-se um diagnóstico precoce e um adequado 
aconselhamento genético de seus portadores e familiares.

REFERÊNCIAS

1. Pacheco AP, Ramos AMO, Guedes ACM. Doença de 
Urbach-Wiethe - lipoidoproteinose. An Bras Dermatol, 
1996;71:133-138.

2. Yadava U, Khurana N, Mehta S. Lipoid proteinosis: a case 
report. Pathology, 2006;38:600-602.

3. Pereira LB, Gontijo, JRV. Você conhece esta síndrome? Sín-
drome Urbach-Wiethe (Lipoidoproteinose). An Bras Der-An Bras Der-
matol, 2008;83:575-577.

4. Baykal C, Topkarci Z, Yazganoglu D, et al. Lipoid pro-
teinosis: a case series from Istambul. Int J Dermatol, 
2007;46:1011-1016.

5. Elder DE. Lever’s Histopathology of the Skin, 10nd, Phila-
delphia: Lippincott Willians & Wilkins, 2009;430-431.

6. Chan I, Liu L, Hamada T, et al. The molecular basis of lipoid 
proteinosis: mutations in extracellular matrix protein 1. Exp 
Dermatol, 2007;16:881-890.

7. Marta SN, Marta GN, Castilho ARF, et al. Lipoidoproteino-
se. Rev Paul Pediatr, 2008;26:300-303.

8. Di Giandomenico S, Masi R, Cassandrini D, et al. Lipoid 
proteinosis: case report and review of the literature. Acta 
Otorhinolaryngol Ital, 2006;26:162-167.

9. Claeys KG, Claes LR, Van Goethem JW, et al. Epilepsy and 
migraine in a patient with Urbach-Wiethe disease. Seizure, 
2007;16:465-468.

10. Wong CK, Lin CS. Remarkable response of lipoid proteinosis 
to oral dimethyl sulphoxide. Br J Dermatol, 1988;119:541-
544.

11. Kroukamp G, Lehmann K. Treatment of laryngeal lipoid 
proteinosis using CO2 laser. S Afr Med J, 2007;97:90-92.


