
 Introdução 
A arterite de Takayasu (AT) é uma vasculite crônica de 
etiologia desconhecida. Homens são afetados em 80 a 90% 
dos casos, com idade de início entre 10 e 40 anos. Mais 
prevalente em asiáticos, no Japão são diagnosticados 150 
casos por ano. Em diversos estudos demonstrou-se 
associação com antígeno leucocitário humano HLA-Bw52 e 
HLA-B39.2, sugerindo haver associação imunogenética. 
Atinge primariamente a aorta e seus ramos. Inicialmente 
acomete porção proximal da artéria subclávia e pode 
progridir para carótida comum,  braquiocefálica, subclávia 
direita, carótida direita e vertebrais. A aorta abdominal e 
artérias pulmonares são envolvidas em aproximadamente 
50% dos pacientes. O processo inflamatório causa um 
espessamento das paredes das artérias envolvidas. O 
estreitamento, oclusão ou dilatação das artérias envolvidas 
causa uma variedade de sintomas. 
 Objetivos 
Demonstrar a gravidade que um caso de AT pode apresentar 
caso não haja diagnóstico e terapêutica adequadas e 
precoces.  
 Delineamento e métodos 
Relato de caso.  

 Relato do caso 
Paciente JKMF, 21 anos, mulher, obesa, natural e procedente de 
Uberlândia, MG. Em outubro de 2014 iniciou com lombalgia 
seguida de claudicação de mandíbula. Em 17/03/2015 procurou 
pronto atendimento médico com queixa de cefaléia occipital, 
bilateral, sem irradiação, latejante, com náuseas, fonofobia e 
fotofobia, diária e desencadeada pelo estresse. Ao exame 
apresentava paresia de membros superiores e parestesia nos 4 
membros, além de pressão arterial em membro superior direito 
de 220x130mmHg e à esquerda de 100x70. Três semanas após 
apresentou hemiparesia à direita, desvio de rima para a 
esquerda e síncope, com resolução espontânea. Após 3 dias, 
evoluiu com queixa de dor ventilatório dependente esternal e 
dispnéia. Foi internada em enfermaria de Medicina Interna do 
Hospital das Clínicas de Uberlândia para investigação do caso. 
Ao exame apresentava sopro sistólico em carótidas, pulsos 
carotídeos com amplitude reduzida bilateralmente, pulsos radial 
e braquial direito normais e radial esquerdo não palpável e 
braquial esquerdo com amplitude reduzida e pulsos pediosos 
sem alterações. Velocidade de hemossedimentação de 17mm e 
proteína C reativa de 0,5. Arteriografia dos vasos cerebrais 
evidenciou oclusão de artérias carótidas comuns bilateral e 
estenose de artéria subclávia esquerda (figuras 1 e 2). Estenose 
de artérias renais bilaterais e de artéria mesentérica superior à 
aortografia abdominal. Angiotomografia multislice da aorta 
normal, eletrocardiograma normal e ecocardiograma com 
aumento do átrio esquerdo e ventrículo esquerdo com função 
sistólica preservada e diastólica com alteração do relaxamento.  



      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
  Discussão do caso 
 A patogênese da AT é pobremente entendida, havendo 
mecanismo imunomediado envolvido, similar ao da arterite de 
células temporais. Inflamação ativa ocorre com a presença de 
células mononucleares, predominantemente linfócitos, histiócitos, 
macrófagos e células plasmáticas. Células gigantes e inflamação 
granulomatosa são tipicamente encontradas na média. Dilatação 
aneurismática do vaso afetado pode ocorrer com a destruição da 
lâmina elástica e da camada muscular media e o lúmen vascular 
pode ser compometido com o acometimento da adventícia. 
Proliferação intimal pode contribuir para desenvolvimento de 
estenose das artérias. Exame imunopatológico mostra infiltração 
do tecido aórtico por linfócitos T gama e delta, que levam à citólise. 
Provavelmente há também o envolvimento de anticorpos 
antiendoteliais. Em um estudo de 19 pacientes, 18 apresentavam 
títulos de anticorpos antiendoteliais 20 vezes maior que o normal. 
Ultrassonografia demonstrou que em pacientes com AT ocorre 
aterosclerose acelerada. Sintomas sistêmicos ocorrem no início, 
como fadiga, perda de peso e febre baixa, devido ao efeito da 
interleucina-6 produzida nas áreas inflamadas.  

Feito diagnóstico de Arterite de Takayasu. A hipertensão da 
paciente foi estabelecida como renovascular, a cefaléia pela 
isquemia cerebral, a síncope pelo baixo débito por obstrução 
vascular e a dispnéia e dor torácica explicadas pelo acometimento 
da artéria pulmonar com fenômeno trombótico.Recebeu 
prednisona na dose de 1mg/kd/dia, mas como apresentou 
resistente à corticoterapia, foi iniciado imunossipressão com 
mofetil micofenolato na dose de  3g/dia  , angioplastia por balão 
renal e subclávia (figura 3)  seguida de dupla agregação 
plaquetária com AAS e clopidogrel por 2 meses. Paciente recebeu 
alta após definição do quadro e do seguimento ambulatorial. 
Devido ao grave quadro da doença, necessita de controle 
adequado do processo inflamatório uma vez que a circulação 
cerebral é mantida apenas pela artéria vertebral esquerda, que se 
estenosada pode levar a danos cerebrais irreversíveis e até óbito. 
Em seguimento no ambulatório de Medicina Interna do HCUFU, a 
paciente encontra-se em remissão do quadro inflamatório, porém 
mantém alguns sintomas  de baixo débito. 
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Sintomas vasculares, como extremidades frias e claudicação de 
membros, podem aparecer com a progressão da doença. 
Envolvimento da artéria subclávia é comum e estenose próximo à 
origem da artéria vertebral pode levar à sintomas neurológicos e 
síncope. Em casos avançados, gangrena e úlcera de extremidades 
podem ocorrer. Outros sintomas possíveis são artralgias e 
mialgias; lesões de pele como eritema nodoso  ou pioderma 
gangrenoso; sintomas pulmonares como dispnéia e dor torácica 
ocorrem em 50% dos casos (dispnéia pode ocorrer por 
envolvimentos das artérias pulmonares ou pela dilatação e 
regurgitação aórtica); sintomas de baixo fluxo cerebral pelo 
envolvimento de artérias carótida e vertebral como cefaléia, 
convulsão, vertigem, síncope e demência; isquemia mesentérica 
pode levar à diarréia, hemorragia gastrointestinal e dor 
abdominal; acometimento visual ocorre no caso de isquemia 
cerebral; e angina pectoris e infarto agudo do miocárdio podem 
ocorrer no acometimento das artérias coronárias. O exame físico 
do paciente pode demonstrar redução da pressão arterial em um 
ou ambos os membros superiores, com uma diferença 
geralmente de 10mmHg. Pulsos arteriais entre os membros 
geralmente são assimétricos. Sinais clínicos de regurgitação 
aórtica podem estar presentes. Sinovite pode ser palpável nas 
articulações como joelhos e punhos. Hipertensão ocorre em mais 
da metade dos casos devido ao estreitamento de artéria renal ou 
acometimento de aorta e seus ramos. Achados laboratoriais 
demonstram inflamação não específica, como anemia 
normocrômica e normocítica, aumento de reagentes de fase 
aguda como proteína C reativa, velocidade de 
hemossedimentação e alfa 2 globulina. A pentatrexina-3 está 
envolvida com imunidade inata e apresenta maior acurácia para 
casos de AT. A maioria dos casos de AT é diagnosticada baseado 
em imagens de acometimento arterial por ressonância nuclear 
magnética, tomografia computadorizada ou angiografia 
convencional.  

Pela localização das artérias, biópsia dos vasos geralmente 
não é uma opção e arteriografia, apesar de ser um 
procedimento invasivo com riscos, possibilita a definição da 
localização e grau da lesão arterial além de tratamento por 
angioplastia. A terapêutica envolve glicorticóides (prednisona 
1mg/kg/dia) e em alguns pacientes com refratariedade ao 
tratamento, há necessidade de medicações 
imunossupressoras como azatioprina, ciclofosfamida 
leflunomida, micofenolato e em alguns pacientes, infliximabe 
e etanercept. Angioplastia e valvoplastia aórtica podem ser 
necessárias em casos graves. AT é uma doença crônica com 
graus variados, que apresenta exacerbações e remissões. O 
envolvimento vascular é progressivo e o prognóstico depende 
da intensidade do processo inflamatório. 
 Conclusões/considerações finais 
Baseando-se nas observações expostas e nos dados da 
literatura, conclui-se que é de fundamental importância o 
diagnóstico e condução precoce de um caso de paciente com 
Arterite de Takayasu. O diagnóstico precoce da AT é difícil pois 
os sintomas iniciais são inespecíficos, mas um exame físico 
cuidadoso pode indicar acometimento das artérias e deve 
sempre ser realizado afim de evitar que casos de AT sejam 
diagnosticados apenas quando já avançados, como no caso 
relatado, em que o diagnóstico foi apenas estabelecido já em 
um estado avançado da doença, com muitos vasos 
acometidos e prognóstico ruim. 
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