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Introdução

A arterite de Takayasu é uma vasculite sistêmica 
crônica, de etiologia desconhecida, que acomete as 
três camadas da parede de artérias de grande e médio 
calibre, como a aorta e seus ramos principais e a artéria 
pulmonar1-3. Em geral, afeta mulheres, em idade 
reprodutiva3. A apresentação clínica é variável e não 
há sinais ou sintomas patognomônicos2. As principais 
causas de morte são por origem cardíaca, por conta 
do envolvimento valvar aórtico, doença cardíaca 
hipertensiva e doença arterial coronariana3. 

Relata-se o caso de paciente do sexo feminino, com 
arterite de Takayasu e envolvimento do óstio do tronco 
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Abstract

This report addresses a case of ischemic heart disease 
whose initial clinical expression was Takayasu´s Arteritis 
(TA). Hospitalized for coronary artery bypass graft 
surgery (CABG) due to stable angina and isolated left 
main coronary artery lesion, the patient presented 
vascular anomalies during the physical examination that 
suggested a diagnosis of TA. This report prompts 
reflection on seeking etiologies other than atherosclerotic 
coronary artery disease, especially in young people or 
among those with few risk factors. Although infrequent 
compared to other vascular lesions found in this disease, 
involvement of the coronary artery in TA results in high 
morbidity and mortality rates.
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Resumo

Relata-se um caso de cardiopatia isquêmica como 
manifestação inicial da arterite de Takayasu (AT). Paciente 
internada para cirurgia de revascularização miocárdica 
(CRVM), devido à angina estável e lesão isolada do tronco 
de coronária esquerda, apresentava alterações vasculares 
ao exame físico que sugeriram o diagnóstico de AT. O 
presente caso leva à reflexão sobre a pesquisa de etiologias 
alternativas à doença aterosclerótica coronariana, 
especialmente em indivíduos jovens ou com poucos fatores 
de risco. O acometimento da artéria coronária na AT, 
embora infrequente se comparado a outras lesões 
vasculares encontradas nesta doença, determina elevada 
morbimortalidade. 

Palavras-chave: Arterite de Takayasu; Doença da artéria 
coronariana; Tronco arterial/lesões

da coronária esquerda, que foi tratada com sucesso 
por meio de cirurgia de revascularização miocárdica.

Relato de caso

Mulher de 47 anos, ex-tabagista e sedentária, com 
história de angina típica, classe funcional II da CCS 
com três anos de duração, foi encaminhada à 
instituição para se submeter à cirurgia de 
revascularização miocárdica (CRVM) por apresentar 
lesão isolada do tronco da coronária esquerda (TCE) 
evidenciada na cineangiocoronariografia (Figura 1). 
Cintilografia de perfusão miocárdica, realizada antes 
da cineangiocoronariografia, demonstrava presença 
de isquemia miocárdica induzida por esforço. 
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Figura 1
Coronariografia evidenciando a lesão ostial grave do tronco 
da coronária esquerda (seta) e a coronária direita sem lesões 
obstrutivas. 

Ao exame físico de admissão, apresentava reduções 
das amplitudes dos pulsos arteriais e da pressão 
a r t e r i a l  n o  m e m b r o  s u p e r i o r  e s q u e r d o 
(PA=80/50mmHg), em comparação à do membro 
superior direito (PA=90/50mmHg). Os demais pulsos 
apresentavam amplitudes normais. No pescoço 
auscultavam-se sopros sistólicos em ambas as 
carótidas, com maior intensidade à esquerda. No 
exame do precórdio da paciente, a palpação do ictus 
evidenciava uma onda pré-sistólica e na ausculta uma 
quarta bulha audível em ponta. O restante do exame 
físico era normal. O eletrocardiograma em repouso 
também era normal, assim como o RX de tórax. Os 
exame laboratoriais demonstravam um VHS de 25mm 
na primeira hora, proteína-C reativa titulada normal, 

alfa1 glicoproteína ácida, fator antinuclear, fator 
reumatoide e sorologia para lues negativos. 

A angiotomografia das artérias coronárias confirmou 
a lesão obstrutiva ostial do tronco da coronária 
esquerda, com escore de cálcio zero (Figura 2). A 
angiotomografia da aorta demonstrava espessamento 
difuso da parede da aorta ascendente, arco aórtico e 
origem dos vasos da base, com obstrução dos óstios 
das artérias carótida comum e subclávia esquerdas 
(Figura 2). Com base nesses dados, diagnosticou-se 
arterite de Takayasu tipo IV, segundo a classificação 
de Lupi-Herrera et al.3 A paciente foi submetida à 
CRVM, com anastomose de artéria torácica direita para 
artéria descendente anterior e ponte de veia safena 
para artéria marginal esquerda. A histopatologia da 
biopsia da parede da aorta ascendente mostrou 
espessamento e fibrose intimal e da adventícia, 
consistente com lesão em fase cicatricial da arterite de 
Takayasu. A paciente evoluiu sem complicações no 
pós-operatório e obteve alta assintomática. 

Figura 2 
Angiotomografia coronariana 
Acima, a seta aponta para a lesão suboclusiva em óstio do 
tronco da coronária esquerda;
Abaixo, as setas apontam para as estenoses no óstio da 
carótida comum esquerda e artéria subclávia esquerda.
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Discussão

A incidência de lesões nas artérias coronárias na 
arterite de Takayasu é relativamente baixa, todavia a 
isquemia causada por essas lesões é uma das suas 
maiores causas de morte2. 

Antes de 1977, lesões oclusivas das artérias coronárias 
eram encontradas ocasionalmente nas necropsias3,4; 
mais recentemente, no entanto, essas lesões estão cada 
vez mais sendo identificadas e, em um desses relatos, 
foram encontradas em 45% dos casos necropsiados4. 
Lesões envolvendo os óstios coronarianos variam de 
73% a 87,5% dos casos de acometimento arterial 
coronariano e, em geral, poupam os segmentos 
arteriais distais, como no presente caso5. 

Como neste relato, a angina de peito é, em geral, a 
primeira manifestação clínica do envolvimento arterial 
coronariano6. Na série de Lupi-Herrera et al.3, o 
reconhecimento clínico da doença coronariana ocorreu 
em 9% dos casos. 

A angiografia convencional é considerada o padrão-
ouro para diagnóstico e classificação da doença por 
demonstrar as obstruções vasculares. No entanto, 
estudos recentes sugerem que novos métodos não 
invasivos como o PET com 18F-FDG, a angiotomografia 
e a angiorressonância possam permitir uma avaliação 
mais acurada da estrutura vascular, identificar a 
presença da inflamação e o espessamento da parede 
vascular, alterações habitualmente não detectáveis 
pela angiografia convencional7,8 

Embora a melhor terapêutica para as obstruções 
coronarianas na arterite de Takayasu ainda não esteja 
definida, a CRVM tem sido considerada o procedimento 
de escolha9. A angioplastia percutânea coronariana, 
com o uso de stents convencionais ou farmacológicos, 
tem sido empregada com sucesso; no entanto não há 
evidência segura dos resultados em longo prazo desse 
procedimento10. 

Na CRVM, por seu turno, há dúvidas quanto ao 
melhor tipo de enxerto a ser empregado por causa do 
envolvimento dos vasos da base, o que prejudicaria o 
fluxo nas artérias torácicas, e a utilização de enxertos 
de veia safena que são implantados proximalmente 
na parede potencialmente doente da aorta ascendente. 
No presente caso, o grupo cirúrgico optou por utilizar 
a artéria torácica interna direita por conta da obstrução 
da artéria subclávia esquerda e não haver sinais de 
acometimento do tronco braquiocefálico na 
angiotomografia aórtica. Apesar do espessamento da 

aorta ascendente, um enxerto de veia safena, entre 
esse segmento da aorta e a artéria marginal esquerda, 
também foi utilizado. 
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