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Introdução: A artrite reumatóide é uma doença auto-imune que acomete o tecido sinovial, caracterizada por poliartrite simétrica periférica, 

levando a um processo de inflamação crônica local e posterior destruição óssea com deformidade articular¹.  Além da lesão articular, essa doença 

pode se manifestar com acometimentos extra articulares, podendo estar presentes em até 40% dos casos. As manifestações extra-articulares 

mais frequentes incluem quadros cutâneos, oculares, pleuropulmonares, cardíacos, hematológicos, neurológicos e metabólicos. O trabalho a ser 

exposto relata um caso clínico de  vasculite cerebral associado a artrite reumatoide fazendo uma revisão breve da literatura sobre o assunto. 

 

Método: Revisão de prontuário, exame físico, exames laboratoriais e de imagem e tratamento realizado.  

 

Relato de caso: Paciente de 64 anos, masculino, há 3 meses com queixa de dor articular, edema, rubor e rigidez matinal de aproximadamente 

uma hora, em punhos e metacarpofalangeanas proximais, procurando serviço médico para elucidação diagnóstica. Há 2 dias apresentou  quadro 

de confusão mental , hemiplegia de dimídio esquerdo e disartria, encaminhado ao Hospital Alcides Carneiro sendo diagnosticado Acidente 

vascular encefálico isquêmico agudo de artéria cerebral média direita, lesão isquêmica antiga de artéria cerebral anterior à esquerda e sinais de 

injúria antiga em região cerebelar à direita, não foi realizado trombólise química. Admitido na Unidade de terapia intensiva 24 horas após evento 

inicial, apresentando monoparesia de membro superior esquerdo e disartria. Familiares relataram que o paciente nunca havia apresentado quadro 

semelhante, sendo esta a primeira internação do paciente. Realizado Tomografia de crânio sem contraste após 48 horas sendo evidenciado 

aumento da área isquêmica com edema cerebral e herniação subfalcina, embora com piora do quadro radiológico, não houve deterioração do 

quadro clínico. Aventou-se a hipótese de vasculite cerebral após análise de imagens de tomografia. 

 

Resultados: Doppler de carótidas e vertebrais evidenciando tortuosidades e angulações comuns para a idade, não apresentou sinais 

obstrutivos. Ecocardiograma transtorácico evidenciando fração de ejeção de 66%, regurgitação mitral leve, sem alterações anatômicas. Exames 

laboratoriais: Velocidade de hemossedimentação 5 mm (valor de referência  0 – 30mm), Proteína C reativa 4,6 (VR < 0,5), Antiestreptolisina O 

60UI/mL (VR < 200 Ul/ml), Fator reumatóide 360 UI/mL (Até 8 UI/mL – Não reagente), Waaler rose 256 UI/mL (inferior a 8 UI/mL), Fator 

antinuclear negativo, Pesquisa de células LE negativo, Anti-citoplasma de neutrófilo não reativo, Anti-peptídeo citrulinado cíclico > 340 U/mL 

(inferior a 7 U/mL), Hemograma evidenciando hemoglobina 13,8g/dl (VR 13 – 18 g/dl), hematócrito 40% (VR 40 – 54%), hemácias 5,05 

milhões/mL (VR 4,5 – 6,0 milhões/mL), volume corpuscular médio 79,2fl (VR 80 – 100 fl), hemoglobina corpuscular média 27,3pg (VR 26 - 34 pg), 

concentração de hemoglobina corpuscular média 34,5 g/dL (VR 31 - 36 g/dL), índice de anisocitose 11,1% (VR até 15%), Leucócitos 20300/mm³ 

(VR 4500 – 11000/mm³), plaquetas 198000/mm³ (VR 150000 – 400000/mm³), Tempo de protrombina 12,5 segundos (VR 10,8%), atividade do 

paciente 80%, Índice internacional normalizado 1,17 (VR 0,9 – 1,3),  Relação do tempo de tromboplastina parcial 10,59 (VR até 1,3). Após 

investigação clínica com afastamento de outras causas de acidente vascular encefálico, associado a altos valores nas titulações anticorpos anti-FR 

e anti-CCP optou-se por iniciar tratamento com Dexametasona 8mg/dia e Metrotexate 7,5mg/semana com melhora clínica do quadro.  

 

Discussão: A artrite reumatóide (AR) é uma doença inflamatória crônica que atinge cerca de 1% da população brasileira.  A etiopatogenia é 

ainda desconhecida. Sabe-se que há uma predisposição genética para desenvolver AR, relacionada aos genes HLA-DR4 e HLA-DRB1². O 

diagnóstico da AR é realizado pela associação de aspectos clínicos, radiológicos e laboratoriais. O acometimento de sistema nervoso central na 

artrite reumatoide é raro. As manifestações mais frequentes são convulsões, sintomas neuropsiquiátricos, estado confusional, demência, cegueira 

ou hemiparesia, podendo ocorrer ainda vasculite de vasos meníngeos de forma assintomática, sendo detectada somente através de biópsia³. O 

conceito de vasculite reumatóide é considerada quando ocorrem manifestações de vasculite em pacientes com o diagnóstico já estabelecido de 

artrite reumatoide, excluindo-se outras condições como diabetes, aterosclerose, infecção, hipersensibilidade a drogas, malignidades ou outras 

vasculites, como crioglobulinemia, Wegener ou poliarterite nodosa4. A vasculite sistêmica em pacientes com artrite reumatoide é incomum e 

geralmente ocorre naqueles com doença de longa data. É associada a um pior prognóstico, com acometimento articular destrutivo, nódulos 

reumatóides e altos títulos de FR. No caso descrito a clínica e os altos títulos de FR e Anti-CCP corroboraram para a hipótese de vasculite em 

sistema nervoso central pela artrite reumatóide. Não foi possível realizar biópsia de sistema nervoso central devido a falta de serviço de 

referência na região. 
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