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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A lipomatose simétrica 
benigna (LSB) foi descrita inicialmente por Madelung em 
1888 e possui patogênese ainda desconhecida. É caracteriza-
da por múltiplos depósitos de gordura indolor não encapsu-
lado com disposição simétrica, localizados preferencialmente 
na região cervical e tronco superior, podendo causar sinto-
mas compressivos e aparência pseudoatlética. O tratamento 
cirúrgico é o mais efetivo, por ressecção ou por lipossucção. 
O objetivo deste relato foi apresentar a importância do caso 
descrito, devido à sua exuberância clínica, apesar de assinto-
mática e sem alterações significativas laboratoriais. 
RELATO DO CASO: Paciente do sexo masculino, 77 anos, 
agricultor, natural de Pernambuco. Relatou que há oito meses 
apresentava crescimento progressivo de massa indolor na região 
cervical, occipital e superior do tórax, negando outros sintomas 
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que pudessem acompanhar o crescimento e sem história fami-
liar. Hipertenso, etilista e tabagista. Ao exame constatou-se mas-
sa volumosa simétrica cervical fibroelástica, na região cervical, 
não aderida a planos profundos e sem sinais flogísticos. 
CONCLUSÃO: A LSB foi classificada por Enzi e col. em 
dois tipos, o paciente em questão foi classificado como tipo 
I, lipoma predominantemente cervical. A ingesta de álcool 
consumida pelo paciente tem forte associação com a etiolo-
gia da doença de acordo com Enzi e col. Foi realizada lipec-
tomia, com abordagem em dois tempos cirúrgicos devido 
a invasão de estruturas nobres. O paciente evoluiu bem cli-
nicamente, sem complicações, com bom resultado estético. 
O presente caso apresentava uma exuberância clínica não 
condizente com os parâmetros laboratoriais e sintomatolo-
gia descrita na literatura.
Descritores: doença de Madelung, Lanois-Bensaude sín-
drome, lipomatose, Tecido adiposo.

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Benign symmet-
ric lipomatosis (BSL) was first described by Madelung in 
1888 and still has unknown pathogenesis. It is characterized 
by multiple unencapsulated painless fat deposits with sym-
metrical disposition, preferably located in the cervical region 
and upper trunk and may cause compressive symptoms 
and pseudoathletic appearance. Surgical treatment is most 
effective, and it could be done by resection or liposuction. 
The objective of this study was to present the importance 
to describe the case due to your clinical exuberance without 
symptoms or significant changes in laboratory tests.
CASE REPORT: Male patient, 77 years old, farmer, born 
in Pernambuco. Reported that 8 months ago began pro-
gressive growth of a painless mass in the cervical region, oc-
cipital region and upper chest, with no family history. He 
has high blood pressure, alcoholic and smoker. On exami-
nation, it could be noticed a large fibroelastic symmetric 
mass, asymptomatic, in the cervical region, not adhered to 
deep planes and with no signs of inflammation. 
CONCLUSION: The benign symmetric lipomatosis was 
rated by Enzi et al. in two types, the patient in this case was 
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classified as type I, predominantly cervical lymphoma. The 
intake of alcohol consumed by the patient is strongly asso-
ciated with the etiology of this disease, according to Enzi 
et al. The patient underwent a lipectomy with a two steps 
approach due to surgical invasion of vital structures. The pa-
tient was stable clinically, without complications, with good 
aesthetic results. The clinical case described had an exuber-
ance of clinical manifestations, not consistent with labora-
tory parameters and symptoms described in the literature.
Keywords: adipose tissue, Lanois-Bensaude syndrome, li-
pomatosis, Madelung’s disease.
 
INTRODUÇÃO

A lipomatose simétrica benigna (LSB) foi relatada inicial-
mente por Benjamin Brodie em 18461. Em 1888, Made-
lung fez um estudo descrevendo a distribuição cervical tí-
pica da lipomatose2. Launois Bensaude, em 1898, definiu 
a entidade clínica como “lipomatose simétrica benigna”3.
A patogênese ainda é desconhecida, embora os depósitos de gor-
dura possam ser atribuídos a uma proliferação neoplásica-símile 
de adipócitos marrons funcionalmente defeituosos4,5. É mais 
frequente no sexo masculino, em adultos, de meia idade, em 
países do mediterrâneo. A ocorrência familiar tem sido relatada 
como possível herança autossômica dominante3,6. A doença é 
caracterizada por múltiplos depósitos de gordura indolor não 
encapsulado com disposição simétrica. Localiza-se preferencial-
mente na região cervical e tronco superior, podendo causar sin-
tomas compressivos e aparência pseudoatlética3,7. Essa doença 
está relacionada principalmente ao alcoolismo e também é des-
crito associações com alcoolismo, intolerância à glicose, hiperli-
poproteinemia, hiperuricemia, acidose tubular renal e tumores 
malignos de vias aéreas superiores3,6. O tratamento cirúrgico é 
o mais efetivo, podendo ser por ressecção ou por lipossucção8,9.

RELATO DO CASO 

Paciente do sexo masculino, 77 anos, 57,7 kg, 164 cm, 
branco, agricultor, natural de Pernambuco. Referia, há oito 
meses, crescimento progressivo de massa indolor na região 
cervical, occipital e superior do tórax. Não apresenta histó-
ria semelhante da família.
Apresentava antecedente de hipertensão arterial sistêmica 
não controlada há três anos, etilista crônico a 55 anos de 
1000 mL de destilado por dia e tabagista de 58 maços/ano. 
Ao exame físico apresentava se em bom estado geral, sem quei-
xas com pressão arterial (PA) 260 x 110 mmHg, frequência 
cardíaca (FC) 68 bpm e frequência respiratória (FC) 16 irpm.
Presença de massa volumosa simétrica cervical fibroelástica, 
indolor, não aderida a planos profundos e sem sinais flogís-
ticos e também apresentava ginecosmatia bilateral.
Durante a internação, o paciente foi estabilizado hemodinami-
camente mantendo pressão arterial dentro dos limites da nor-
malidade e posteriormente iniciou-se a investigação diagnóstica. 
Diante a história clínica, história epidemiológica, exame 
físico constatando massas com distribuição característica 
(Figuras 1 e 2) o diagnóstico foi de lipomatose simétrica 
benigna.
Como essa doença pode ter correlação com algumas desor-
dens endócrinas, foram solicitados os seguintes exames la-
boratoriais: hemácias 4,03 milhões; hemoglobina 12,6 mg/
dL; hematócrito 38,6%; leucócitos 7400 células/µL/mm3; 
plaquetas 188.000/ml; glicemia 80 mg/dL; creatinina 0,89; 
ácido úrico 8,53 mg/dL; albumina 4,4; AST 24 u/L; ALT 
29 u/L; INR 1,44; triglicerídeos 131 mg/dL; LDL-c 102 
mg/dL; HDL-c 68 mg/dL; TSH 2,33; T4 livre 1,45 e tes-
tosterona total 3,34.
Para excluir eventual malignidades realizou-se exame histopa-
tológico com o laudo de lipoma. Pele exibindo elastose solar. 

Figura 1 – Aumento cervical e torácico anterior e posterior. Aspecto pseudo-atlético.
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Figura 2 – Aspecto de “Colar de Cavalo”

Observaram-se, ainda, quatro linfonodos de padrão reacional.
Os exames de imagem mostraram radiografia de tórax e ul-
trassonografia (USG) abdominal total sem alterações, USG 
mamária com presença de aumento de tecido glandular com 
aspecto heterogêneo e mama esquerda com nódulo de 3,8 x 
3,8 x 1,3 cm com textura de gordura. Ressonância magnéti-
ca do tórax e coração caracterizou a presença de lipomatose 
cérvico-torácica simétrica importante sem comprometimen-
to mediastinal significativo, apenas envolvimento do medias-

tino anterior. Existe gordura epicárdica de aspecto usual. O 
paciente também apresentava hipertrofia do ventrículo es-
querdo assimétrica, concêntrica, com espessura parietal má-
xima de 1,5 cm no septo basal, além de aumento do átrio 
direito e regurgitação tricúspide. (Figura 3).
Foi realizada lipectomia, com abordagem em dois tempos ci-
rúrgicos devido a invasão de estruturas nobres. Foi realizada 
uma ampla incisão da região lateral direita do paciente com 
ressecção de fuso de pele (Figura 4), após a incisão, consta-

Figura 3 – (A) Ressonância Magnética Cardíaca (RMC), eixo longo duas câmaras onde identificamos a gordura epicárdica de aspecto 
normal (setas brancas) e a gordura na região cérvico-torácica posterior (setas vermelhas). (B) RMC, quatro câmaras, observar a gordura 
epicárdica (seta branca) e o aumento do átrio direito (AD). (C) RMC, eixo curto, note a distribuição da gordura cervico-torácica (seta 
vermelha) e no mediastino (seta branca). (D) e (E) Ressonância Magnética do Tórax, em D sequência ponderada em T1 onde a gordu-
ra aparece com intensidade de sinal elevada (branca – asteriscos) e em E, sequência ponderada em T1 com supressão de gordura após a 
administração de gadolínio em que a gordura aparece apagada (preto – asteriscos) e não houve realce anômalo pelo meio de contraste.
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tou-se que a lesão tumoral encontrava-se abaixo do músculo 
platisma, o qual foi seccionado e rebatido. Na dissecção da 
lesão tumoral, constatou-se que a lesão se estendia para a re-
gião mediastinal e região posterior, além do fato de envolver 
a veia jugular interna direita e a carótida. O músculo ester-
nocleidomastóideo foi rebatido para dissecção da veia jugular 
interna direita, após essa dissecção, o tumor foi seccionado e 
enviado para histopatológico. O paciente evoluiu bem cli-
nicamente, sem complicações no pós-operatório, com bom 
resultado estético e sem recidivas até o momento (Figura 5).

Figura 4 – Incisão lateral direita com fuso de pele

Figura 5 – Resultado pós-operatório imediato

DISCUSSAO 

A doença de Madelung se caracteriza por depósitos de 
gordura, não encapsulada, simétrica, indolor, distribuídos 
difusamente, principalmente na região cervical. É mais fre-
quente no homem branco, de 30 a 60 anos, principalmente 
de origem mediterrânea.
A LSM foi classificada por Enzi e col.8,10 em dois tipos: no 

tipo I, os depósitos de gordura são circunscritos, formando 
massas não-encapsuladas distribuídas simetricamente na 
porção superior do corpo. Formam-se lipomas nas regiões 
cervical (colar de cavalo – horse collar), deltóidea (aparência 
pseudo-atlética) e no dorso, dando a falsa impressão de que o 
paciente apresenta cifose de coluna vertebral (humpback)11,12. 
O paciente em questão foi classificado como tipo I, apresen-
tando lipoma predominantemente na região cervical. Neste 
caso os locais preferenciais de deposição adiposa são abaixo 
do esternocleidomastóideo e trapézio, na fossa supraclavicu-
lar, ao redor dos músculos paraespinhais, acima ou abaixo 
do hioide, mediastino superior e no espaço paravertebral. A 
face, mãos e pés geralmente não são acometidos13.
Enzi e col. descreveram os locais mais acometidos pela li-
pomatose, sendo a região cervical anterior e posterior em 
100% dos casos, retroauricular em 95%, região deltoidea 
em 84%, tronco em 60%, região abdominal em 58%, re-
gião inguinal em 42% e membros inferiores 42%10,14.
A etiopatogenia ainda é desconhecida. Alguns autores de-
fendem que a doença está relacionada a anormalidade do 
DNA mitocondrial15. Outros acham que a proliferação de 
adipócitos é devido a um defeito na lipólise adrenérgica, 
pela disfunção do AMP cíclico dos adipócitos, fazendo 
com que as células se tornem autônomas, proliferando de 
maneira desordenada. Esses adipócitos recém formados 
possuem estruturas idênticas as células normais da gordura 
marrom4,5. Existe um caso de doença de Madelung em uso 
de altas doses de corticóide (maior que 40 mg/dia) descrito 
na literatura sendo outro componente possível na patoge-
nia da doença16.
A evolução da doença é variável, geralmente cresce rapida-
mente nos primeiros anos e depois segue um período de 
estabilização3. Os depósitos de gordura podem infiltrar na 
região cervical, mediastino levando desordens estética e sin-
tomas compressivos graves, podendo ter queixas de disfagia, 
disfonia, dispnéia, parestesia, surdez neurossensorial12,13,16. 
A neuropatia periférica tanto sensitiva como motora é um 
achado clinico importante e prevalente nesses pacientes. O 
estudo longitudinal de Enzi e col. mostrou que os sinto-
mas mais prevalentes eram parestesia e câimbras10, e no caso 
descrito, o paciente era assintomático.
A ingesta de álcool consumida pelo paciente tem forte asso-
ciação com a etiologia da doença. O estudo longitudinal de 
Enzi e cols. foi demonstrado que todos os casos tinham his-
toria de etilismo e a quantidade de álcool ingerida está dire-
tamente ligada ao desencadeamento do quadro4,6,10. Nesse 
contexto, o abuso de álcool parece agir como potencializa-
dor em pacientes predispostos geneticamente, diminuindo 
o número de receptores adrenérgicos e também inibindo a 
â-oxidação, com consequente declínio da lipólise15. A des-
crição da maioria dos casos de Madelung é ocasionada pela 
ingestão de vinho tinto, pois a maioria dos casos é prove-
niente do Mediterrâneo10. O paciente referido neste relato 
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ingeria altas quantidade de bebida destilada, cachaça, em 
dose maior que 1000 mL por dia por um longo período.
Os achados laboratoriais não apresentavam nenhuma alte-
ração discordando com os achados na literatura onde apre-
sentam hiperlipemia e hipertrigliciridemia, intolerância a 
glicose e diabetes mellitus. 
O diagnóstico é usualmente estabelecido pela clínica, en-
tretanto exames complementares são realizados para afastar 
outras doenças e possível malignidade. Existe apenas um 
caso descrito de degeneração maligna da doença para lipos-
sarcoma mixoide13,17. Hojaij e col., relataram um caso de 
doença de Madelung associada a carcinoma epidermoide 
dos seio piriforme, comprovando a associação da doença 
com tumores do trato aerodigestivo superior5. Os exames 
de imagem são importantes para delimitar a extensão da 
lipomatose, estudo pré-operatório e afastar diagnósticos 
diferenciais como linfoma e metástases linfonodais possi-
bilitando o seu estadiamento quando associado a doença 
maligna. Tanto a TC não contrastada como a RNM mos-
tram eficácia semelhante para tal, mas, devido ao seu fácil 
acesso e menor custo, a TC é o exame de escolha18,19,20. TC 
e RNM mostram que o excesso de gordura é simétrico e 
não capsulado, na maioria dos casos o depósito anômalo de 
gordura ocorre no subcutâneo posterior do pescoço, assim 
como é observado no presente caso. Essa massa quando vo-
lumosa pode acarretar compressão das estruturas adjacentes 
como vasos e nervos. 
O principal papel da TC e RNM é exclusão de outros tu-
mores de partes moles com conteúdo adiposo21.
O diagnóstico diferencial deve incluir outras lesões do teci-
do celular cutâneo, como: lipomas, angiolipomas, neurofi-
bromas, sarcomas, bem como outras lipomatoses, lipoma-
tose familiar múltipla e lipomatose dolorosa de Decrum13.
A abordagem terapêutica consiste em lipectomia e lipoas-
piração com tendência recidiva8,9. A sua indicação é pela 
deformidade estética e pelos sintomas compressivos. Além 
disso, é importante abstinência alcoólica, assim como con-
trole de desordens endócrinas.
A doença possui bom prognóstico. As causas de mortalidade 
da doença decorrem normalmente de complicações do eti-
lismo, e não pela pelos depósitos de gordura diretamente20.
O presente caso apresentava uma exuberância clínica não 
condizente com os parâmetros laboratoriais e sintomatolo-
gia descrita na literatura, trazendo atenção dos autores para 
este paciente. 
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