
Arterite de Takayasu diagnosticada após
Acidente Vascular Cerebral Isquêmico

Introdução

  A arterite de Takayasu (AT) é uma vasculite crônica de causa 
obscura. Acomete caracteristicamente a aorta e seus  ramos 
primários, e é mais  frequente em mulheres  em idade 
reprodutiva. Tem um curso polifásico, havendo uma etapa 
inicial inflamatória inespecífica e uma fase tardia decorrente da 
oclusão arterial.

Relato de Caso

  Paciente feminina, 42 anos, branca, agricultora, encaminhada 
para investigação de acidente vascular cerebral isquêmico 
(AVCi). Relatava um  passado importante de cefaléia 
temporoparietal bilateral, claudicação em membros  superiores 
e mandíbula, dificuldade de aferição da pressão arterial, 
rigidez matinal em articulação de punhos e fenômeno de 
Raynaud. Recentemente apresentou quadros  febris 
recorrentes sem  sinais de infecção e um episódio de síncope 
associado a amaurose bilateral durante um mês com 
resolução espontânea. Iniciou um  quadro agudo de  
hemiplegia à esquerda associado a paralisia facial à esquerda, 
sendo encaminhada ao servico de referência para 
investigação. 
  Ao exame físico, a pressão arterial era inaudível em ambos 
os membros superiores e de 160/100mmHg em  membros 
inferiores. Seus pulsos  radiais, ulnares e carotídeos eram 
ausentes bilateralmente. Apresentava plegia e hipoestesia de 
MSE, hipoestesia de MIE, com paralisia facial à esquerda.   
Realizado tomografia computadorizada (TC) de crânio 
evidenciando área hipodensa em  hemisfério direito compatível 
com AVCi recente (figura 1) . Ao ultrassom  (US) doppler 
demonstrava oclusão total de artéria carótida comum direita e 
quase total em artéria carótida comum esquerda.
  Posteriormente, foi realizado cateterismo seletivo dos quatro 
vasos cerebrais (figura 2), apresentou oclusão de artérias 
subclávias  bilateralmente e da artéria carótida comum 
esquerda, com tronco braquiocefálico pérvio, porém  com 
irregularidades  difusas e artéria carótida comum  direita 
sinuosa e de calibre reduzido. 
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  Na angiorressonância magnética de vasos  cerebrais  (figura 3) 
constou ausência de fluxo em carótidas  comuns bilateralmente. O 
diagnóstico de Takayasu foi então realizado, cumprindo os critérios 
diagnósticos no American College of Rheumatology, sendo iniciado 
pulsoterapia com metilprednisolona.

Discussão
  A arterite de takayasu é uma panarterite que afeta artérias de 
médio a grande calibre. A apresentação inicial geralmente constitui 
de sintomas não específicos  como febre, astenia e artralgia. A 
evolução da doença resulta em  obstruções do lúmem  arterial dos 
vasos acometidas levando a isquemia dos órgãos  supridos por 
estas estruturas.
  O envolvimento neurológico é reportado em uma minoria dos 
casos de arterite de Takayasu (10% a 20%), e a ocorrência de 
síndromes neurológicas como primeira manifestação foram 
raramente relatadas.
  Ataques  isquêmicos transitórios ou AVCs podem ocorrer na AT 
devido a estenose intracranial secundária a vasculite ou por 
êmbolo originário das regiões arteriais inflamadas.

  Neste relato de caso foi apresentado uma paciente com  Arterite 
de Takayasu que foi diagnosticada após um AVCi, mesmo já tendo 
alguns sinais e sintomas  com longa evolução e sem investigação 
para se chegar a um desfecho diagnóstico.

Conclusões

  A AT deve ser pesquisada em  quadros de AVC isquêmico em 
pacientes jovens  (principalmente mulheres) com sintomas 
sugestivos  dessa patologia como ausência de pulsos  periféricos, 
pressão arterial inaudível e claudicação em  membros superiores. 
Uma vez suspeitado do diagnóstico, deve-se correlacionar os 
dados  clínicos com os  achados dos exames  complementares, a fim 
de se obter um desfecho para assim poder iniciar uma terapia 
precoce e minimizar as possíveis  sequelas  que o paciente possa 
vir a ter.
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figura 3: Angiorressonância magnética apresentando ausência de 
fluxo em carótidas comuns bilateralmente.

figura 1: TC de crânio demonstrando 
AVCi recente.

figura 2: Cateterismo seletivo com 
alterações de fluxo em ramos da 
artéria aorta.
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