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A Histiocitose de Células de Langerhans (HCL) é caracterizada pela proliferação de células do 
sistema monocítico-macrofágico. Ocorre mais freqüentemente entre 1-4 anos de vida, sendo. O 
quadro clínico é variável, sendo mais freqüente na cabeça e pescoço, com lesões ósseas, 
linfonodopatias cervicais e rash cutâneo. O diagnóstico definitivo é obtido através de biópsia do local 
(infiltrado inflamatório com células de Langerhans. RELATO DE CASO:MSM, 1a, f, b. Apresentou 
episódio de otite média aguda, com otorréia à esquerda, sendo tratado com antibioticoterapia sem 
melhora. Após duas semanas de tratamento evoluiu com tumoração visível em canal auditivo externo 
esquerdo (CAEE). Internou na unidade de oncologia pediátrica do HCPA para investigação. TC de 
crânio e RNM demonstraram lesão típica de histiocitose de Langerhans localizada na região 
mastoidea bilateral com extensão para meninges, ouvido médio e fossa média do crânio. A biópsia 
incisional da lesão do CAEE confirmou diagnóstico de HCL. Iniciou tratamento conforme protocolo 
LCH III (grupo 3), com Prednisona e Vimblastina. Após 2 semanas de tratamento, houve 
desaparecimento da lesão do canal auditivo externo esquerdo. Reavaliação radiológica após 6 
semanas de tratamento a RNM de crânio demonstrou redução da lesão em ouvido esquerdo e 
regressão completa da área de realce dural. Com resposta parcial, a paciente seguiu o mesmo 
tratamento com plano de completar 6 meses de quimioterapia e corticoterapia.DISCUSSÃO: Existe 
controvérsia no tratamento da HCL, especialmente quando se trata de doença localizada em cabeça 
e pescoço. Estudos comparando as opções terapêuticas evidenciam que o tratamento quimioterápico 
influencia beneficamente no curso da doença e na diminuição do número de recidivas e seqüelas. 




