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Enquadramento: A Necrobiosis Lipoidica (NL) é uma doença necrotizante, etiologia desconhecida, apresenta uma
incidência de 0,3 a 1.6% nos pacientes diabéticos . Surge, quase sempre, entre a 2ª e 5ª década de vida e cerca de
80% dos doentes são mulheres.
As lesões localizam-se, em 90% dos casos, nos dois terços inferiores das pernas (área pré-tibial) e, geralmente, de
forma bilateral e simétrica. Consistem em placas com área central amarelada, atrófica e telangiectásica, de bordo
violáceo ou vermelho-acastanhado, e tendência para confluir. Pode surgir ulceração em cerca de 35% das
situações.

Discussão: A NL tem períodos de regressão e agravamento, sem tratamento definido. O diagnóstico
definitivo é feito por biópsia, que revela infiltrado inflamatório e áreas de vasculite necrosante com
depósitos de lípidos. A gravidade e o controlo metabólico da DM não estão relacionados com o
aparecimento da NL. Trata-se de uma patologia difícil de gerir, quer pela difícil regressão das lesões,
quer pelo fato de não depender do controlo metabólico da DM, quer porque afeta geralmente jovens
com todo dano psicológico que daí pode advir.

 Sexo feminino, 27 anos

 Antecedentes pessoais: DM tipo 1 desde os três meses de idade, sob

insulinoterapia

 Há dois anos recorre ao MF pelo aparecimento de placas amareladas,

atróficas no centro, bilaterais, indolores na face anterior de ambas as pernas.

Consulta de Dermatologia: Realiza biópsia da lesão.

Diagnóstico - Necrobiose Lipoidica.

Medicada com corticóide tópico, com melhoria

 Há 5 meses regressa novamente à  USF;

 Presença de áreas dolorosas, compatíveis com ulceração das lesões prévias de NL; 

Suspendeu o corticóide e manteve tratamento de penso até resolução das ulcerações. 

Caso clínico
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