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RESUMO
A doença de Erdheim-Chester é uma rara histiocitose de células não-Langerhans,
primeiramente descrita por Jakob Erdheim e William Chester em 1930 de etiologia
desconhecida. Clinicamente, pode manifestar sinais e sintomas multiorgânico e o
diagnóstico baseia-se em achados radiológicos e anatomopatológicos. Foi relatado
um caso da doença onde se estudaram os achados clínicos e radiológicos.
Palavras-chave: Doença de Erdheim-Chester, Xantogranuloma, Imunohistoquímica.
ABSTRACT
Erdheim-Chester disease is a rare non-Langerhans cell histiocytosis, first described by
Jakob Erdheim and William Chester in 1930 of unknown etiology. Clinically, it can
manifest multi-organ signs and symptoms and the diagnosis is based on radiological and
pathological findings. A case of the disease was reported where the clinical and
radiological findings were studied.
Keywords: Erdheim-Chester disease, Xanthogranuloma, Immunohistochemistry.

1 INTRODUÇÃO
A doença de Erdheim-Chester (DEC) é uma rara histiocitose de células nãoLangerhans que pode expressar diversas manifestações clínicas, desde um acometimento
indolente e localizado, até apresentações multissistêmicas com risco de morte. Pode
manifestar-se com comprometimento osteomuscular, sistema nervoso central, ocular,
mediastinal, renal e retroperitoneal.1 e 2
Este relato visa apresentar um caso de Doença de Erdheim - Chester, condição
rara e ainda pouco conhecida, bem como, o conjunto de seus achados na tomografia
computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM), que podem auxiliar no seu
reconhecimento e diagnóstico.

2 RELATO DE CASO
Paciente masculino, 64 anos, branco, atendido em serviço ambulatorial em
novembro de 2019 para investigação de síndrome anêmica, perda ponderal, astenia e
inapetência.
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Inicialmente foi solicitado tomografia de tórax, que mostrou discreto aumento do
volume cardíaco, sinais de esternorrafia prévia e finas estrias retráteis esparsas pelo
parênquima pulmonar bilateral. Como achado adicional, evidenciou-se importante
densificação difusa da gordura perirrenal bilateral, associada à discreta dilatação
ureteropiélica à esquerda. Sugeriu-se então, prosseguir propedêutica diagnóstica com RM
do abdome.
Após 3 dias, realizou a RM do abdome total com contraste paramagnético, sem
intercorrências. Evidenciou-se rins de tamanho normais, associado à formação tecidual
com baixo sinal em T2 no espaço perirrenal bilateral, simétrico, realce significativo ao
meio de contraste e restrição à difusão, com sinais de infiltração ureteral à esquerda
(aspecto de "rim cabeludo”).
Glândula adrenal espessada bilateralmente, com baixo sinal nas sequências
ponderadas em T2. Sem evidências de linfonodomegalias abdominopélvicas.
Observaram-se, ainda, lesões ósseas no fêmur proximal bilateral e bacia, com
discreto alto sinal em T1, realce pelo contraste venoso e restrição à difusão.
Os achados radiológicos foram consistentes com doença de Erdheim - Chester, e
posteriormente confirmados com estudo histopatológico.
Figura 1: RM da pelve - plano axial, ponderada em T1 com supressão de gordura, demonstrando lesão óssea
ilíaca à direta.
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Figuras 2 e 3: RM da pelve - plano axial ponderada em T1 com supressão de gordura antes (2)
e após a injeção do meio de contraste paramagnético (3), evidenciando realce das lesões ósseas
localizadas nos fêmures proximais, com intenso realce pelo contraste paramagnético.

2

3

Figuras 4 e 5: RM do abdome superior ponderada em T2, plano axial, demonstrando infiltração
tecidual no espaço perirrenal bilateral, com sinais de invasão do ureter à esquerda (aspecto de
“rim cabeludo”) (4), bem como, restrição à difusão no mapa de ADC (5).
Figura 5: A difusão denota sinais de restrição à difusão das moléculas de água deste tecido,
bilateralmente.

6

Figura 6: RM abdome superior ponderada em T2, plano coronal, demonstrando acometimento
renal e adrenal bilateral.
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Figuras 7 e 8: TC do tórax, corte axial, janela pulmonar demostrando finas estrias retráteis esparsas pelo
parênquima pulmonar bilateral (7), e discreto aumento do volume cardíaco (8).

3 DISCUSSÃO
A doença de Erdheim-Chester (DEC) acomete com maior prevalência o sexo
masculino e a faixa etária da 5ª a 7ª década de vida, porém, há casos relatados na faixa
etária pediátrica. E assim como outras histiocitoses, pode afetar praticamente qualquer
sistema do corpo humano, sendo comumente multissistêmica².
As variadas apresentações clínicas resultantes dependem da extensão e da
distribuição do acometimento. O envolvimento esquelético está quase sempre presente,
sendo a dor óssea acompanhada de fraqueza, principalmente dos membros inferiores, o
sintoma mais comum da doença. A esclerose simétrica metadiafisária de ossos longos,
predominando nos membros inferiores, consiste no achado radiológico mais frequente,
presente em 60 - 95% dos casos.3 e 4
Dentre as manifestações extra esqueléticas mais frequentes, está a fibrose
retroperitoneal, dando ao rim a aparência de "rim cabeludo", tal qual o relatado, que se
deve à infiltração simétrica e bilateral de tecido conjuntivo do espaço posterior e
perirrenal, achado este que leva a grande suspeição do diagnóstico. Clinicamente, a
maioria dos pacientes podem permanecer assintomáticos ou ter sintomas inespecíficos,
como dor abdominal ou disúria. 5,6 e 7
A extensão do tecido fibroso para o sistema pielocalicial e ureteres, pode levar à
obstrução do trato urinário. Além disso, pode haver comprometimento das adrenais, que
mesmo quando há envolvimento bilateral, raramente resulta em insuficiência adrenal5,6.
O envolvimento cardíaco ocorre em até 75% dos pacientes, podendo ser
sintomático ou não e, na maioria dos casos, apresenta-se com alterações no
eletrocardiograma e nos exames de imagem. A importância de avaliar o sistema
cardiovascular nestes pacientes se deve ao fato de que quando acometido, leva a um pior
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prognóstico. O pericárdio é a estrutura mais comumente afetada, mostrando espessamento
ou derrame de partes moles e às vezes levando a tamponamento cardíaco, que é fatal se
não tratado8. A infiltração do miocárdio mostra predileção por cavidades cardíacas
direitas, especificamente átrio direito e sulco auriculoventricular, apresentando-se
frequentemente na primeira localização como uma massa mural e simulando uma
infiltração tumoral “pseudo-tumor”.9
O parênquima pulmonar e a pleura são afetados em cerca de 40–50% dos casos.
O envolvimento do parênquima pode ser intersticial, alveolar ou combinado.9 Os
pacientes tendem a permanecer assintomáticos. Quando sintomáticos, apresentam
dispneia ou tosse progressiva. O achado mais frequente na tomografia computadorizada
é o espessamento do septo inter e intralobular. Entretanto, muitos outros achados
inespecíficos, como nódulos centrolobulares, cistos, consolidação, vidro fosco ou
derrame pleural também podem ser vistos.6
Há suspeição do diagnóstico de DEC em achados de imagem e é confirmado pela
análise histopatológica. Geralmente, tem um prognóstico reservado e opções terapêuticas
escassas. O tratamento médico inclui corticoterapia, bifosfonatos, agentes citotóxicos e
drogas imunossupressoras. Em casos selecionados, intervenção cirúrgica pode ser
necessária10.

4 CONCLUSÃO
A doença de Erdheim-Chester é uma condição ainda pouco conhecida pela
comunidade médica. Por apresentar acometimento multissistêmico, é de grande
importância que o radiologista conheça o conjunto de achados imaginológicos, que aliado
aos dados clínicos e laboratoriais, auxiliam no diagnóstico definitivo e, por conseguinte,
na história natural da doença.
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