
POLIANGEÍTE GRANULOMATOSA: MANIFESTAÇÕES 
CLÍNICAS INICIAIS E DESAFIOS DIAGNÓSTICOS  

RELATO DE CASO  

INTRODUÇÃO 
Poliangeíte granulomatosa (PG) é uma doença sistêmica, autoimune, caracterizada por uma vasculite 
necrosante que acomete vasos de pequeno e médio calibre, com formação de granuloma. Apesar de 
ser uma das formas de vasculite sistêmica mais comum, tem uma incidência anual reportada de dez 
casos por um milhão de habitantes. Atinge homens e mulheres igualmente, sendo mais frequente 
entre a 3ª e 5ª década de vida. De etiologia ainda desconhecida, está associada a inflamação 
granulomatosa do trato respiratório e dos rins. Assim, classicamente, esta entidade cursa com um 
envolvimento renal e respiratório – quadro pulmo-renal – e, regra geral, é acompanhada da 
presença de anticorpos anticitoplasma dos neutrófilos (ANCA). As manifestações clínicas são 
variadas e podem envolver diversos órgãos. São subdivididas em limitada e sistêmica, esta última, 
geralmente, com quadros clínicos mais graves que caracteriza-se pela doença renal, que é preditora 
de mau prognóstico. Os sintomas mais frequentes da doença ocorrem nas vias aéreas superiores e 
inferiores, principalmente rinorreia sanguinolenta recorrente, rinossinusite e lesões cavitárias e 
nodulares no pulmão. O diagnóstico da PG é baseado em critérios clínicos, radiológicos, sorológicos 
e anatomopatológicos, com presença de inflamação granulomatosa à biopsia. As formas estáveis 
devem receber o tratamento convencional com corticoides, podendo associar  a ciclofosfamida. 
Pode se fazer necessário pulsoterapia, intervenção com plasmaferese e hemodiálise nos casos mais 
graves. 

OBJETIVO 
Ressaltar a importância de pesquisar diagnósticos diferenciais em pacientes com sintomas de vias 
aéreas que não respondem aos tratamentos convencionais. 
  

MATERIAL E MÉTODOS 
Relato de caso clínico de paciente com quadro de PG atendido em Hospital Geral Privado. 
  

CASO CLÍNICO 
J.P.C.J., 40 anos, sexo masculino, previamente hígido, encontrava-se no 7º dia de Amoxicilina + 
Clavulanato 875+125 mg bid para diagnóstico de rinossinusite. Vinha apresentando sintomas de 
coriza, congestão nasal e otalgia, em acompanhamento ambulatorial com médico assistente. Evoluiu 
com piora dos sintomas respiratórios e escarro hemoptoico, procurando o pronto atendimento no 
dia 25/07/2015. Relata coriza hialina, dispnéia em repouso, e picos febris intermitentes. Nega 
história prévia de emagrecimento e tabagismo. Durante admissão, foi realizada tomografia 
computadorizada (TC) de tórax, identificado áreas em vidro fosco e nódulos com escavação 
pulmonar. Foi então encaminhado à internação em uso de Ceftriaxona 1 g e Claritromicina 500 mg 
bid. Ao exame físico, apresentava-se com obstrução nasal importante, dispneia e ausculta pulmonar 
limpa. Realizado novo exame investigativo de Angiotomografia de tórax, que se apresentou negativa 
para tromboembolismo, evidenciado novamente consolidação pulmonar, nódulos com escavação 
interna e linfonodos mediastinais. Ao exame de broncoscopia, apresentou processo inflamatório em 
brônquio principal esquerdo, hiperemia e tecido friável; lavado broncoalveolar com presença de 
Pseudomonas aeruginosa e negativo para tuberculose em cultura. O paciente evoluiu com picos 
febris, piora do padrão respiratório e otite. No 9º dia de internação foi trocado antibiótico por 
Piperacilina + Tazobactam 2,25g qid. Ampliando propedêutica investigativa, foram solicitados 
marcadores reumatológicos. Na biópsia pulmonar foi identificado metaplasia escamosa, infiltrado 
inflamatório, células gigantes de permeio, erosão da mucosa e formação de tecido de granulação. 
Intercorreu com piora da função renal associado à hematúria e anúria, necessitando de hemodiálise. 
O resultado dos marcadores reumatológicos mostraram reatividade de C-ANCA, diagnosticando PG. 
Foi iniciado tratamento com pulsoterapia com metilprednisolona 1 g/dia por 3 dias, seguido dose 
única de Ciclofosfamida 750 mg e manutenção com prednisona 60 mg/dia. Seguiu com 5 sessões de 
plasmaférese e sessões de hemodiálise. 
 

CONCLUSÃO 
A importância de uma investigação mais precisa frente a falta de resposta ao tratamento proposto 
ao paciente deve ser instituída o mais precoce possível. A PG tem uma evolução indolente com sinais 
e sintomas iniciais inespecíficos, que prolonga o caminho até o diagnostico, podendo atrasar o inicio 
do tratamento. Isso permite que as formas mais graves da doença se estabeleçam, dificultando seu 
manejo e agravando o prognóstico do paciente.  
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GRAFICO 1: PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 
POR SISTEMAS 

V.A.S.: Vias Aéreas Superiores; O.R.L: otorrinolaringológicas.  
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FIGURA 2: LESÃO INFLAMATORIA COM 
INFILTRADO E AREAS DE GRANULOMAS 


