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RESUMO 

 
 

JUNIOR, Jonas Laerte Longen. Histiocitose De Células De Langerhans: 

Acometimento Isolado De Sistema Ósseo Em Adolescente – Relato De Caso. 

2021. 33 f. Trabalho de conclusão de curso – Bacharelado em Medicina, 

Centro Universitário de Pato Branco. Pato Branco, 2021. 

 
A histiocitose de células de Langerhans (HCL) é um distúrbio 

caracterizado pela proliferação das células de Langerhans. Esta patologia, 
pode ou não estar associado a processo inflamatório de eosinófilos ou 
neutrófilos e acomete qualquer tecido do corpo. Comumente a faixa etária de 
maior incidência é a pediátrica. Suas manifestações clínicas, tratamento e 
prognóstico dependem da extensão e local de acometimento. O presente 
trabalho tem como objetivo descrever as características clínicas da patologia e 
contribuir com o diagnóstico diferencial em casos que cursam com os mesmos 
achados clínicos e patológicos. Neste relato, descrevemos um caso HCL com 
acometimento isolado de osso frontal esquerdo em adolescente de 13 anos. O 
paciente buscou atendimento médico após trauma em região frontal, 
apresentando dor à palpação, associada a cefaléia e tumoração local. O 
diagnóstico de HCL foi sugerido diante da lesão osteolítica em radiografia 
realizada no primeiro atendimento do paciente, lesão também observada em 
tomografia computadorizada. Após realização de ressonância magnética de 
crânio foi possível a evidenciar lesão expansiva comprometendo o osso frontal 
esquerdo com impregnação heterogênea em componentes intra e 
extracranianos. Contudo, o diagnóstico definitivo só foi possível após biópsia 
excisional e a realização da análise anatomopatológica do tecido, onde foram 
observados grande quantidade de eosinófilos, neutrófilos e histiócitos 
multinucleados e, em imuno-histoquímica a expressão positiva para CD1a, 
proteína S-100, CD68 e CD20. O paciente continua em acompanhamento para 
excluir a reativação da doença, bem como o surgimento de novos focos e 
apresenta exames complementares dentro da normalidade. 

 
Palavras–chave: granuloma eosinofílico, histiocitose X, lesão osteolítica. 



 

 

ABSTRACT 

 
 

JUNIOR, Jonas Laerte Longen. Histiocitose De Células De Langerhans: 

Acometimento Isolado De Sistema Ósseo Em Adolescente – Relato De Caso. 

2021. 33 f. Trabalho de conclusão de curso – Bacharelado em Medicina, 

Centro Universitário de Pato Branco. Pato Branco, 2021. 

 
Langerhans cell histiocytosis (LCH) is a disorder characterized by the 

proliferation of Langerhans cells. This pathology may or may not be associated 
with an inflammatory process of eosinophils or neutrophils and affects any 
tissue in the body. Commonly, the age group with the highest incidence is 
pediatric. Its clinical manifestations, treatment and prognosis depend on the 
extent and place of involvement. This paper aims to describe the clinical 
characteristics of the pathology and contribute to the differential diagnosis in 
cases that have the same clinical and pathological findings. In this report, we 
describe a case of HCL with isolated involvement of the left frontal bone in a 13- 
year-old teenager. The patient sought medical care after trauma to the frontal 
region, presenting pain on palpation, associated with headache and local tumor. 
The diagnosis of LCH was suggested in view of the osteolytic lesion on 
radiography performed during the first visit to the patient, a lesion also observed 
on computed tomography. After performing a cranial magnetic resonance, it 
was possible to show an expansive lesion compromising the left frontal bone 
with heterogeneous impregnation in intra and extracranial components. 
However, the definitive diagnosis was only possible after an excisional biopsy 
and the anatomopathological analysis of the tissue, where a large amount of 
eosinophils, neutrophils and multinucleated histiocytes were observed and, in 
immunohistochemistry, the positive expression for CD1a, protein S-100, CD68 
and CD20. The patient remains under follow-up to rule out reactivation of the 
disease, as well as the appearance of new lesions, and has normal 
complementary exams. 

 
Keywords: eosinophilic granuloma, histiocytosis X, osteolytic lesion. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

A histiocitose de células de Langerhans (HCL) é distúrbio histiocítico raro 

e pouco conhecido, sendo descrito pela primeira vez em 1940, por 

Lichteinstein, recebendo então a denominação de granuloma eosinofílico.(1) Por 

muitos anos a HCL foi chamada de histiocitose X e, dividida em síndromes de 

acordo com as formas clínicas apresentadas, como granuloma eosinofílico, 

Hand-Schuller-Christian e Letter-Siwe.(2–4) Desde 1997, com a criação da 

Internacional Histiocyte Society, a patologia foi dividida em 3 classes, sendo a 

classe I denominada de HCL, a classe II abrangendo a histiocitose de células 

não Langerhans e a classe III as desordens malignas dos histiócitos.(3) 

A HCL é uma doença rara cuja etiologia ainda não é conhecida. Atinge 

aproximadamente 2/1milhão de crianças com pico até 4 anos de idade, porém, 

já foi relatada em todas as faixas etárias.(5,6) É caracterizada pela proliferação 

clonal de uma linhagem de células apresentadoras de antígenos (APC), as 

células de Langerhans, que pode ou não estar associada a processo 

inflamatório, podendo afetar qualquer tecido ou órgão.(7,8) Desta forma, suas 

manifestações clínicas e tratamento variam de acordo com o local e extensão 

do tecido acometido.(7) Apesar de diversos mecanismo terem sido descritos 

como possíveis causadores da doença, como por exemplo infecção viral, 

disfunções imunológicas, alterações genéticas e até mesmo malignidade, a 

etiologia da HCL permanece desconhecida(4,5,9). 

Os métodos utilizados para definição do diagnóstico da HCL variam de 

acordo com o local de acometimento. Em caso de lesões ósseas, isoladas ou 

múltiplas, inicialmente são necessários exames de imagem, como ressonância 

magnética nuclear (RNM) e tomografia computadorizada (TC) para melhor 

avaliação e caracterização das lesões. Quando apresentam características 

compatíveis com HCL, sempre que possível deve ser realizada biópsia da 

lesão para a avaliação histológica. A partir da avaliação histológica associada 

aos aspectos clínicos e radiológicos pode ser realizado o diagnóstico 
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presuntivo de HCL, contudo, o diagnóstico definitivo só será realizado com a 

análise imuno-histoquimica(2,4,5). Em caso de acometimento de outros sistemas, 

exames complementares podem ser solicitados(10), conforme observado na 

Tabela 1. 

Apresentamos nesse trabalho um relato de caso de HCL isolada em 

osso frontal esquerdo de adolescente, associado a revisão de literatura. Tendo 

em vista a baixa incidência desta patologia, este trabalho tem como objetivo 

descrever as características clínicas da patologia e contribuir com o diagnóstico 

diferencial em casos que cursam com os mesmos achados clínicos e 

patológicos, bem como tornar esses achados mais conhecidos facilitando o 

diagnóstico precoce da doença. Este trabalho foi desenvolvido após a 

aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos do Centro 

Universitário de Pato Branco (n. 4.233.651). 

. 

Tabela 1 – Exames complementares sugeridos para investigação de HCL não 

óssea 

Órgão/Sistema acometido Exames complementares 

Fígado ou Baço TGO/TGP, bilirrubina total e frações, considerar 
RNM de abdome e biópsia do órgão. 

Hematopoiético Hemograma completo, aspirado e biopsia de 
medula óssea. 

SNC RNM de crânio. 

Pulmonar RX de tórax, testes de função pulmonar, TC de 
tórax, lavado broncoalveolar e biopsia de pulmão. 

Pele Biópsia de pele. 

Fonte: Haupt e colaboradores (2013). 
TGO - Transaminase Glutâmico-Oxalacética; TGP - Transaminase Glutâmico-Purúvica; SNC – 
sistema nervoso central RNM – ressonância magnética; RX – radiografia; TC – tomografia 
computadorizada. 
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2. RELATO DE CASO 

 
 

Paciente 13 anos, masculino, branco, estudante, previamente hígido, 

buscou assistência médica devido a tumoração de aproximadamente 2 

centímetros (cm) em região frontal supraorbital esquerda após trauma leve 

durante prática esportiva. Apresentava obstrução nasal, edema na região o 

trauma, cefaléia, dor leve sem aumento a palpação e sem sinais flogísticos. 

Paciente com estatura, peso e índice de massa corporal (IMC) dentro da curva 

esperada para idade. Ausência de comorbidades (hipertensão arterial, diabetes 

mellitus ou doenças auto-imunes) e sem histórico prévio de cirurgia ou 

malignidade. 

Em seu primeiro atendimento foi solicitada radiografia (RX) de seios da 

face, (Figura 1) e após 15 dias uma RX de ossos da face (Figura 2), ambos 

demostraram duas lesões osteolíticas em osso frontal medindo 1,1 x 1,2 cm e 

0,5 x 0,6 cm, a maior em osso frontal esquerdo e a menor em osso frontal 

direito. Estes achados radiológicos foram sugestivos de HCL, por isso, para 

uma investigação complementar foi necessário a realização de RNM de crânio. 

Na RNM de crânio (Figuras 3, 4, 5 e 6) foi evidenciado lesão expansiva 

comprometendo osso frontal esquerdo com impregnação heterogênea pelo 

meio de contraste com componentes intra e extracranianos, medindo 1,7 x 1,4 

x 1,5 cm. A lesão ainda cursava com espessamento paquimeningeo adjacente 

e abaulamento de partes moles, pressupondo assim que tais características 

correspondessem a granuloma eosinofílico. 
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Figura 1: Radiografia de seios da Face com incidência póstero-anterior (PA), com lesão 
osteolítica em osso frontal esquerdo (cabeça de seta) e presença de área de invaginação dural 
em osso frontal direito (seta). 

 
 

Figura 2: Radiografia de ossos da face em incidência PA Caldwell (A e C) evidenciando lesão 

osteolítica com contornos discretamente lobulados e bem definidos em osso frontal esquerdo 
(cabeça de setas) e área de invaginação dural em osso frontal esquerdo (setas). Radiografia 
de ossos da face em incidência Perfil (D) com lesão osteolítica em osso frontal esquerdo 
(cabeça de seta). Imagem B é uma ampliação da imagem A. 
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Figura 3: Imagens sequenciais de RNM de crânio T1 SE (Spin Eco) pós-contraste, cortes 
axiais (A, B e C). D é uma ampliação da imagem B. Na seqüência de imagens é possível 
observar lesão expansiva sólida hipointensa, localizada no osso frontal esquerdo (setas 
brancas), acometendo a tábua óssea interna e externa, díploe e associada a espessamento 
paquimeningeo adjacente (dura-máter), que se estende ao tecido subcutâneo da pele, com 
realce difuso e heterogêneo ao meio de contraste paramagnético. Não há evidência de invasão 
do parênquima cerebral. Presença de artefato localizado na pele, que demarca o local da 
lesão. 
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Figura 4: Imagens sequenciais de RNM T1 SE cortes sagitais (A, B e C). D é uma imagem 
ampliada de B. Na seqüência de imagens é possível observar lesão expansiva sólida 
heterogênea, isointensa com centro hipointenso, localizada no osso frontal esquerdo (setas 
brancas), acometendo a tábua óssea interna e externa, díploe e associada a espessamento 
paquimeningeo adjacente, que se estende ao tecido subcutâneo da pele. Artefato demarca o 
local da lesão na pele na imagem A. 
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Figura 5: Imagens sequenciais de RNM T2 TSE (Turbo Spin Eco) cortes axiais (A, B e C). 
Imagem D é uma ampliação da imagem A. Na seqüência de imagens é possível observar lesão 
sólida expansiva hiperintensa, localizada no osso frontal esquerdo (setas brancas), 
apresentando contornos lobulados acometendo a tábua óssea interna, externa e a díploe, com 
espessamento meníngeo adjacente. Artefato demarca o local da lesão na pele. 
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Figura 6: Imagens sequenciais de RNM T2 FLAIR cortes axiais (A, B e C). Imagem D é uma 

ampliação da imagem A). Na seqüência de imagens é possível observar lesão sólida expansiva 
hiperintensa, localizada no osso frontal esquerdo (setas), apresentando contornos lobulados 
acometendo a tábua óssea interna, externa e a díploe, com espessamento meníngeo 
adjacente. Artefato demarca o local da lesão na pele. 

 

Após a análise destes exames, com evidência de alteração óssea 

localmente expansiva, de etiologia indeterminada, porém com características 

sugestivas de HCL, o paciente foi encaminhado para avaliação com 

neurocirurgião, sendo agendada cirurgia para excisão da lesão. Exames pré- 

operatórios (eletrocardiograma, hemograma, coagulograma, uréia e coombs 

indireto) apresentaram resultados dentro da normalidade. No pré-operatório foi 

realizado TC de crânio com contraste e reconstrução 3D, para afirmar os 

achados de lesão osteolítica em osso frontal esquerdo presente nos exames 
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anteriores, bem como visualizar o tamanho e local exato da lesão um dia antes 

do ato cirúrgico para maior exatidão durante o procedimento (Figura 7). Tanto a 

RNM de crânio quanto na TC pré-operatória foi identificado uma lesão 

osteolítica em osso frontal esquerdo. Com a TC de crânio foi possível verificar 

que a segunda lesão sugerida (em osso frontal direito) nas radiografias iniciais 

se tratava de uma invaginação dural (Figura 8) que pode apresentar aspecto de 

lesão osteolítica. 

 

Figura 7: Tomografia de crânio pré-operatória, em janela óssea e corte axial (A), e imagem 
ampliada de A (B), reconstrução em 3D frontal (C) e perfil (D), todas evidenciando lesão 
osteolítica em osso frontal esquerdo (setas branca e pretas). 

 

 

Figura 8: Tomografia computadorizada de crânio pré-operatória, em janela óssea e corte axial 
demonstrando invaginação dural em osso frontal direito (seta). À direta imagem amplificada. 
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A cirurgia foi realizada 3 meses após início dos sintomas e, não foram 

relatadas intercorrências relacionadas ao processo. O procedimento cirúrgico 

foi realizado com fixador Mayfiled, incisão bicoronal, craniotomia frontal 

esquerda devido a volumosa massa sangrante em osso frontal esquerdo, 

ressecção da dura-máter devido a infiltração seguida de duroplastia e 

cranioplastia com acrílico e miniplacas. Para confirmar a alteração do osso 

frontal direito observado na TC de crânio pré-operatória como invaginação 

dural e caracterizada na RX de crânio como lesão osteolítica, foi realizado 

craniotomia exploratória. Com este procedimento, foi possível concluir que a 

alteração com características osteolíticas se tratava invaginação dural do osso 

frontal direito. 

Os fragmentos da calota craniana de osso frontal esquerdo e dura- 

máter) foram enviados para análise anatomopatológica e imuno-histoquímica. 

Sendo evidenciado na macroscópica óssea frontal esquerda área deprimida, 

discretamente opaca e amarelada medindo 0,5 x 0,5 cm. A análise 

microscópica do material revelou osso esponjoso de morfologia preservada e 

medula óssea de aspecto usual, além de foco de rarefação óssea com 

hipercelularidade, fundo fibroso e limites pouco definidos. A lesão apresentava 

celularidade focal mista com grande quantidade de eosinófilos, neutrófilos e 

histiócitos multinucleados, associado também a presença de linfócitos e células 

com citoplasma eosinofílico amplo finamente granular com núcleo em fenda 

(Figura 9). Tais células predominavam focalmente na amostra, sendo as únicas 

com atipias. A dura-máter apresentava espessamento focal correspondente a 

proliferação vascular e infiltrado linfoplasmocitário discreto associado a células 

atípicas, semelhantes as presentes na amostra óssea. A análise imuno- 

histoquímica da amostra teve expressão positiva para CD1a (Figura 10), 

proteína S-100 (Figura 10), CD68 e CD207 (não mostrado) confirmando o 

diagnóstico de HCL. 

A conduta ambulatorial iniciou 60 dias após o ato cirúrgico, com 

consultas mensais. No primeiro retorno foram solicitados os exames beta 2 

microglobulina, fosfatase alcalina, lactato desidrogenase (LDH), hemograma, 
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proteína C reativa, transaminase glutâmico-oxalacética (TGO), transaminase 

glutâmico-pirúvica (TGP), gama glutamil transferase (GGT) e velocidade de 

hemossedimentação (VHS), estando todos dentro da normalidade. Além disso, 

foi solicitado TC de abdome com resultado dentro da normalidade (sem focos 

de lesões ou visceromegalias). Esses exames foram solicitados com o intuito 

de excluir novos focos de lesões, principalmente de acometimento do sistema 

reticulo hematopoiético (fígado e baço). 

 
 

Figura 9: Histopatológico, em maior aumento, demonstrando celularidade focal mista do tipo 
inflamatória com linfócitos, neutrófilos, eosinófilos, células de Langerhans e células com 
citoplasma eosinofílico amplo finamente granular com núcleo em fenda. 

 
 

 

Figura 10: Análise imuno-histoquímica, em maior aumento, utilizando anticorpos, mostrando 

reação positiva para expressão das proteínas S100 e CD1a. 
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No retorno pós cirurgia, o paciente relatou tosse iniciada 

aproximadamente 15 dias antes da consulta. Neste sentido, devido a queixa, 

foi solicitado TC de tórax que revelou pequenos nódulos pulmonares 

inespecíficos de até 3mm. Em virtude das dimensões dos nódulos, foi solicitado 

que o paciente repetisse o exame após 60 dias e novamente após 8 meses 

para acompanhar a evolução deste achado. Os resultados permitiram 

evidenciar o mesmo achados, sendo possível excluir o acometimento pulmonar 

por novas lesões. 

No terceiro mês de pós-operatório (PO) foi solicitada uma biopsia de 

medula óssea que possibilitou analisar que os resultados estavam dentro dos 

parâmetros de normalidade, excluindo o acometimento medular pela HCL. No 

quarto mês de PO, como exame de escolha para avaliação abdominal, foi 

solicitada uma ultrassonografia (US) de abdome total, onde foi observado 

discreta esplenomegalia, sendo solicitado novo exame em 30 dias, que 

demonstrou redução espontânea da esplenomegalia. Para controle, foi 

realizada nova US com intervalo de 90 dias após o último exame e novamente 

após 8 meses do exame anterior, ambos não apresentaram alterações 

patológicas. No quinto mês de PO foram solicitados exames laboratoriais 

(hemograma completo, VHS, LDH, uréia, creatinina e enzimas hepáticas) 

estando todos dentro dos parâmetros normalidade. Além da realização de 

exame de cintilografia óssea de corpo inteiro e RX de crânio, onde não foram 

observadas novas alterações. Somente no RX, foi observado a presença de 

cranioplastia frontal à esquerda e osteossínteses decorrentes do procedimento 

cirúrgico (Figura 11). Atualmente, o paciente mantém acompanhamento 

oncológico ambulatorial a cada 3 meses com realização de RX de crânio, 

hemograma, LDH, VHS, creatinina, uréia TGO e TGP. 
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Figura 11: Radiografia de crânio em incidência antero-posterior (AP) (A), perfil (B) e imagem 
ampliada em AP (C) pós-operatória com presença de cranioplastia frontal à esquerda 
(asterisco), craniotomia frontal à direita (X), fixadas por osteossínteses (setas). 
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3. DISCUSSÃO 

 
 

A HCL pode ser dividia em 3 classes, sendo que, na classe I estão 

agrupadas as principais síndromes, como granuloma eosinofílico, Hand- 

Schuller-Christian e Letter-Siwe(2–4). Ainda com etiologia desconhecida, várias 

hipóteses já foram sugeridas para HCL, entre elas, possíveis mecanismos para 

seu desenvolvimento incluindo infecção viral, disfunção imunológica, alterações 

genéticas, hereditariedade e malignidade. Apesar de se tratar de uma patologia 

com proliferação clonal, muitos autores não a consideram uma neoplasia 

devido à presença de células altamente diferenciadas (4,5,11). 

Estudos epidemiológicos, descrevem que a HCL apresenta uma 

incidência que varia de acordo com a faixa etária, atingindo em média 2/1 

milhão de crianças por ano, com pico de incidência até os 4 anos 

(aproximadamente 65% dos casos)(5,6). Não há consenso em relação ao 

acometimento de acordo com o sexo. Zheng e colaboradores (2018) e Babeto 

e colaboradores (2011) descrevem séries de casos, cuja patologia é observada 

com maior frequência no sexo feminino(7,12). Mas, Quattrino e colaboradores 

(2015) relatam a taxa de 1,8:1 no sexo masculino. No entanto, a lesão aparenta 

ser mais grave no sexo feminino, o que torna a taxa de mortalidade similar 

entre os sexos(4). 

Clinicamente a HCL apresenta-se de forma heterogênea, de acordo com 

o órgão ou tecido acometido. Por isso, é classificada como doença de sistema 

único quando acomete apenas um órgão ou sistema, podendo ser unifocal ou 

multifocal. Quando acomete mais de um sistema ou órgão é denominada 

doença multissistêmica. Os principais sistemas/órgãos acometidos são ossos, 

pele, linfonodos, sistema nervoso central, pulmão, fígado, baço e sistema 

hematopoiético(6,13). A apresentação clínica mais comum é a lesão óssea que 

ocorre em aproximadamente 65-75% dos casos de lesão única (unifocal ou 

multifocal) e, em casos de doença multissistêmica são responsáveis por 93% 

dos casos(6,7). 
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O acometimento ósseo é caracterizado por lesões líticas de tamanhos 

variáveis sem margens escleróticas e com envolvimento de partes moles bem 

definido, sendo em crianças os ossos da base do crânio e coluna responsável 

por 60% dos casos(2,11). No caso apresentado, o paciente apresentava doença 

de sistema único, com foco isolado em osso frontal esquerdo e acometimento 

da duramáter. Foram investigados outros focos, como pulmão e sistema 

hematopoiético, porém, não foram encontradas evidências de lesões. Nos 

adultos além dos ossos da base do crânio, a maxila e mandíbula são 

comumente acometidos(13). Tais dados demonstram a importância em 

considerar a HCL como diagnóstico diferencial diante de lesões ósseas líticas, 

como cisto ósseo simples, cisto aneurismático, mieloma múltiplo e tumores 

metastáticos (principalmente câncer de mama, próstata, pulmão e rins, assim 

como a investigação complementar em busca de acometimento de outros 

órgão ou sistemas(14,15). 

O diagnóstico da HCL pode ser presuntivo, baseado na história clínica, 

epidemiologia e exames complementares de imagem e laboratório. O paciente 

reportado neste estudo procurou ajuda médica por apresentar dor em região 

frontal esquerda associada a tumoração local, após trauma, sendo realizados 

exames de RX de seios da face e crânio que evidenciaram duas lesões de 

aspecto osteolítico sugestivas de HCL. Em seguida foi realizado RNM que 

possibilitou a visualização de lesão expansiva comprometendo osso frontal 

esquerdo com impregnação heterogênea pelo meio de contraste com 

componentes intra e extracranianos. A TC de crânio pré-operatória 

proporcionou a observação de lesão óssea em osso frontal direito como 

invaginação dural e em osso frontal esquerdo como sugestiva de HCL 

auxiliando assim a abordagem cirúrgica. 

Para um diagnóstico definitivo de HCL há necessidade de realizar 

análise histopatológica e imuno-histoquímica. Na análise histopatológica é 

identificado infiltrado característico com proliferação de histiócitos do tipo 

Langerhans, podendo ou não apresentar infiltrado inflamatório. Na imuno- 

histoquímica recomenda-se a realização de testes para avaliar a 
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presença/ausência dos marcadores CD1a, S-100, CD68, CD207 e CD30 

(5,11,16,17). A proteína CD68 é encontrada em grânulos citoplasmático de 

diferentes células inflamatórias, como monócitos, macrófagos, neutrófilos, 

basófilos e grandes linfócitos e, por isso, sua expressão deve ser evidenciada 

em amostras de HCL. As glicoproteínas S-100 e CD1a são específicas de 

células de Langerhans, sendo a S-100 encontrada tanto no núcleo e citoplasma 

e, a CD1a expressa em membra. Outra molécula observada em células 

dendrítica em barreiras epiteliais é a langerina (CD207) presente nos grânulos 

de Birbeck. Ainda, foi observado a ausência de CD30, uma glicoproteína 

expressa na superfície de células de Reed-Sternberg, células de Hodgkin 

mononucleares presentes na maioria dos linfomas anaplásicos de grandes 

células e no carcinoma embrionário. (11–14) Neste relato, foi observado a 

presença de células com citoplasma eosinofílico amplo e núcleo discretamente 

irregular associado a infiltrado misto composto de neutrófilos, macrófagos, 

células gigantes multinucleadas, linfócitos, células com núcleo em fenda 

juntamente com a expressão dos marcadores CD68, CD207, CD1a, e S1000, 

confirmando assim o diagnóstica de HCL(5,11,17–20). Além dos métodos 

descritos, o diagnóstico da HCL pode ser realizado por microscopia eletrônica a 

partir da presença de grânulos de Birbeck, porem devido ao alto custo e por 

não estar disponível em larga escala é um método pouco utilizado(10,11). 

O tratamento para HCL depende do local de acometimento e extensão 

das lesões. Em lesão óssea, como no caso descrito, são utilizados os métodos 

de curetagem, biópsia, radioterapia, quimioterapia e/ou infiltração óssea com 

corticoesteróides, sendo a retirada cirúrgica (se possível) a melhor opção. A 

conduta adotada para a remoção da lesão repostada neste trabalho foi biopsia 

excisional do osso frontal esquerdo devido a localidade e extensão da lesão, 

neste caso, a retirada do material foi suficiente para o tratamento da doença. 

Dependendo do acometimento, outras abordagens podem ser utilizadas com o 

objetivo de reduzir o dano permanente que seria provocado com exérese 

cirúrgica. Em pacientes com lesões em ossos da base do crânio ou ossos de 

sustentação como fêmur ou vertebras, locais de compressão de estruturas 
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adjacentes, deformidade inaceitável ou lesões maiores que 5 cm, são 

realizadas sessões de quimioterapia com prednisona e vimblastina e em casos 

de infiltração óssea com corticoesteróides. Pelo risco de danos em tecidos 

adjacentes a radioterapia tem sido cada vez menos utilizada nos casos de 

HCL, mesmo em lesões unifocais. Em casos de HCL multissistêmica ou isolada 

em região de SNC, pulmões, fígado ou medula óssea o tratamento indicado é a 

realização de quimioterapia sistêmica que pode variar de 6 semanas até 2 

anos. As taxas de cura em doença óssea isolada é próxima de 100% 

independente do tratamento adotado, porém, em doença óssea multifocal a 

possibilidade de reativação aumenta, por isso nesses casos há a indicação de 

cirurgia e quimioterapia sistêmica por no mínimo 6 semanas(10,11). 

As principais sequelas ou consequências da HCL ocorrem no sistema 

endócrino, sensorial auditivo e ósseo/locomotor, sendo mais raras, porém com 

alta taxa de mortalidade, as complicações pulmonares ou hepáticas. A sequela 

endócrina mais comum da HCL é a diabetes insipidus (DI) presente em até 

25% dos casos. O sistema ósseo/locomotor é afetado em sua maioria por 

assimetrias faciais e colapsos vertebrais. As conseqüências sensoriais 

auditivas cursam com perda auditiva(9,10,21). 

A HCL apresenta taxa de reativação alta com maior índice nos dois 

primeiros anos após o tratamento, em casos de acometimento exclusivamente 

ósseo a taxa é de aproximadamente 20%. No entanto o maior risco de 

reativação ocorre na doença multissistêmica, principalmente quando associada 

a sequelas permanentes como a DI(7). 

Apesar da alta frequência de reativação, nota-se que a sobrevida geral 

não muda, concluindo que a reativação isoladamente não é um fator de risco 

preditivo para um pior prognóstico. O principal fator preditivo que afeta a taxa 

de sobrevida geral é a resposta ao tratamento inicial, principalmente após 6 

semanas. Pacientes com HCL focal, com boa resposta ao tratamento inicial 

tem uma taxa de sobrevida próxima de 94% e para os que não apresentam boa 

resposta está descrita a taxa de 30%(2,10,11), O paciente relatado neste trabalho, 

apresentou fatores de bom prognóstico pois a doença foi diagnosticada ainda 
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na forma óssea isolada com lesão unifocal em local de fácil acesso cirúrgico. 

Além de apresentar resultados normais após a realização de TC de crânio, RX 

de crânio, TC de abdome e tórax e cintilografia durante o acompanhamento 

PO. Os pacientes com doença multissistêmica e/ou disfunção de órgãos 

apresentam prognóstico mais reservado com taxas de sobrevida mais baixas e 

taxas de reativação mais elevadas, principalmente quando não apresentam 

resposta satisfatória após 6 semanas de tratamento(2,7). 

Para monitorar ocorrência de reativação e sequelas da HCL, 

independente da forma de acometimento, o acompanhamento regular do 

paciente deve ser realizado durante anos. Neste sentido, durante este período, 

todos os pacientes com HCL necessitam realizar avaliações de peso, altura, 

poliúria, sede intensa, do desenvolvimento puberal, neurológica, hemograma 

completo, VHS, enzimas hepáticas e albumina, além   de exames de imagem 

de acordo com o local de acometimento (7,10,22). O acompanhamento dos 

pacientes com HCL muda de acordo com a conduta de tratamento e de acordo 

com as instituições. Em casos pediátricos é importante que seja realizado até o 

paciente atingir a faixa etária adulta, podendo ser prolongado. Pacientes com 

lesões ósseas ainda necessitam de radiografias regulares (de acordo com a 

conduta médica) para exclusão de reativação e, em casos de lesões em ossos 

de sustentação é necessário acompanhamento ortopédico para evitar sequelas 

no sistema locomotor. Em casos de lesões em base de crânio deve ser 

realizado acompanhamento com audiometria para analisar a existência ou não 

de lesão sensorial auditiva(10). No relato apresentado o paciente realizou 

acompanhamento mensal durante o primeiro ano após o diagnóstico. 

Atualmente está em acompanhamento trimestral com realização dos exames: 

RX de crânio, US de abdome total, hemograma, LDH, VHS, creatinina, uréia 

TGO e TGP. Tais informações estão de acordo com as recomendações 

descritas, sendo esperado que o paciente continue com acompanhamento em 

ambulatório de oncologia com posterior redução na frequência das consultas, 

passando a encontros anuais até atingir a maior idade, possibilitando assim a 

exclusão de reativação e/ou sequelas permanentes. 
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4. CONCLUSÃO 

 
 

O paciente descrito neste estudo está fora da faixa etária pediátrica 

predominante em HCL e, inicialmente apresentou queixa de dor à palpação, 

associada a cefaleia e tumoração local após trauma. Para o diagnóstico foi 

realizado TC, RX e RNM de crânio, associada posteriormente à análise imuno- 

histoquímica. A análise dos resultados dos exames de imagem possibilitou 

concluir que se tratava de acometimento ósseo único com lesão pontual, forma 

frequente observada em HCL. A opção de tratamento foi cirúrgica com excisão 

total (craniectomia frontal esquerda seguida de cranioplastia), que quando 

possível, é considerada a melhor opção. Após a retirada da amostra em 

procedimento cirúrgico foi possível observar por análise anatopatológica 

achados característicos de HCL como celularidade focal mista com linfócitos, 

neutrófilos, eosinófilos, células gigantes multinucleadas. A amostra foi 

submetida a análise imuno-histoquímica complementar, sendo positiva para 

CD1A, S-100 e Langerina, confirmando o diagnóstico de HCL classe I. O 

paciente ainda está em acompanhamento em ambulatório de oncologia 

realizando RX de crânio, hemograma, LDH, VHS, creatinina, uréia TGO e TGP 

para excluir a reativação local da doença, bem como o surgimento de novos 

focos (principalmente no sistema reticular hematopoiético). 
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