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Delineamento 

Trata-se de relato de caso de paciente acompanhada pelos autores em 

internação hospitalar investigativa, cujos dados estão baseados em 

revisão de prontuário.  

Relato de caso 

Paciente feminina, 20 anos, branca, solteira, estudante, natural e 

residente no Rio de Janeiro, sem comorbidades conhecidas, em 

investigação de massa cervical dolorosa de surgimento há 20 dias, com 

crescimento progressivo, associada à febre de até 40ºC, inapetência, 

perda ponderal de 4kg e fadiga progressivas. Um episódio de vômito pós 

prandial. Negava outras queixas. Na história patológica pregressa, relato 

de calendário vacinal completo. Nega cirurgias, internação hospitalar, 

história de contato com tuberculose, alergias, tabagismo ou etilismo. 

Ao exame, hipocorada, com massa cervical à esquerda de 8x5cm, 

fibroelástica, dolorosa a palpação, pouco móvel, levando a limitação da 

mobilização do pescoço lateralmente. Restante do exame físico sem 

alterações. 

 

 

 

Introdução 

A doença de Kikuchi, também conhecida como Kikuchi-Fujimoto ou 

linfadenite histiocítica necrotizante é uma doença rara, benigna e de 

causa desconhecida. A apresentação mais comum cursa com febre e 

linfadenopatia em mulheres jovens previamente saudáveis. Relatamos 

o caso de uma paciente de 20 anos internada para investigação de 

massa cervical, perda ponderal e febre subagudos, cuja biópsia revelou 

tratar-se da patologia em questão. 

Objetivos 

Ressaltar a importância desta suspeita diagnóstica, sobretudo em se 

tratando de uma apresentação cujo leque de diagnósticos diferenciais 

é amplo e engloba doenças de pior prognóstico; destacar os principais 

aspectos diagnósticos e de seguimento de uma doença de incidência 

rara e pouco discutida; acrescentar na literatura caso clínico desta 

patologia, visto o número relativamente pequeno de relatos descritos. 



 

 

 

 

 

 

MO (pequeno aumento): área focal com desaparecimento de folículos 

Discussão 

A Doença de Kickuchi-Fujimoto (DKF), descrita em 1972 no Japão, é 

uma doença rara, com incidência de 0,5% a 5% dentre todas as 

análises histológicas de adenopatias (1), benigna e autolimitada, mais 

comum em mulheres entre 20-30 anos. Possui maior prevalência em 

indivíduos orientais, embora seja encontrada mundialmente (2,3,4). 

Em um estudo com pacientes portadores de DKF nos Estados Unidos, 

75% eram caucasianos (5). 

Sua etiologia ainda não é bem compreendida, mas acredita-se que 

haja uma resposta hiperimune ou autoimune desencadeada por uma 

infecção de diversos agentes infecciosos, tais como HIV, herpesvírus 

tipos 6 e 8, Epstein-Barr Vírus, Yersínia spp. e toxoplasma (1,3) 

 

 

 

 

No laboratório: desidrogenase lática levemente elevada – 230 UI/L, 

leucopenia (mínima de 2700 cél/mm³, com neutropenia e linfopenia leves 

e proteína C reativa (PCR) três vezes a referência. Sorologias para HIV, 

hepatites, toxoplasmose e citomegalovírus negativas. Na ultrassonografia, 

múltiplas linfonodomegalias ovaladas e homogêneas em região cervical 

esquerda, aglomeradas, com contornos regulares e hilo central, a maior 

medindo 2,5 x 1 cm. TC de tórax e abdome sem alterações. Biópsia 

linfonodal: Linfadenite necrotizante (Doença de Kikuchi). Foi tratada com 

sintomáticos e recebeu alta. Após 1 mês, leucograma e PCR em valores 

normais, com redução da massa e referindo-se assintomática. No 4º mês, 

não havia massa palpável. FAN e anti-DNA negativos, porém VHS 75mm e 

PCR no limite superior, assintomática. 

 Imagens e laudos cedidos pelo patologista Dr. José Carlos Morais – HUCFF

  

 

 

 

 

 

MO (grande aumento): proliferação celular com presença de macrófgos 

fagocitando grande quantidade de debris celulares ao lado de linfócitos ativados. 

Nestas áreas não se observam polimorfonucleares.  

 

 

 



 

 

O leque de diagnósticos diferenciais da DKF é amplo e engloba doenças de 

pior prognóstico, como neoplasias hematológicas, síndromes 

mononucleose-like e tuberculose; relaciona-se ainda a DKF com diversas 

doenças autoimunes, sendo a principal o Lúpus Eritematoso Sistêmico 

(LES) e, menos comumente, a Síndrome Antifosfolipídica, Polimiosite, 

Esclerodermia, Tireoidite e Doença de Still (2,3,6).  

As características em comum entre DKF e LES (sexo, idade de maior 

incidência, alterações histológicas, comprometimento sistêmico, artralgia 

e rash), a fazem ser considerada uma síndrome lúpus-like (2) e levaram à 

proposição de que esta poderia ser uma manifestação do LES (4), ou 

evoluir para tal, sendo necessário investigação e vigilância de parâmetros 

imunológicos (FAN, anticoagulante lúpico, anti-RNP, anti-DNA). 

O caso relatado segue fiel à da DKF. A duração dos sintomas por algumas 

semanas também respeita a cronologia da doença. Achados laboratoriais 

são variáveis, sendo os mais comuns leucopenia, VHS elevado e anemia, 

como no caso descrito. O aspecto de linfadenite necrotizante encontrado 

na biópsia é um dos três quadros histológicos da DKF, que ainda incluem o 

proliferativo e o xantomatoso. 

Não há tratamento específico para a DKF, sendo o quadro auto-limitado 

na maioria dos casos, com resolução em até 4 meses. Em casos de maior 

gravidade, o uso de glicocorticóides em altas doses associado à 

imunoglobulina humana intravenosa mostrou algum benefício. (8) 

 

 

 

 

 

Conclusões 

Torna-se necessário incluir a DKF na suspeita diagnóstica de adenopatias, 

sobretudo se epidemiologia e quadro clínico compatível, sendo 

importante, portanto, a realização de biópsia. Destacamos a benignidade 

do prognóstico, ressaltando a necessidade da pesquisa de LES nos casos 

confirmados da doença. O quadro relatado se mostrou clássico tanto no 

que se refere à epidemiologia, apresentação clínica, laboratorial e 

evolução. Seguiremos acompanhamento ambulatorial. 
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