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Resumo  
Introdução 
Arterite de Takayasu (AT) é uma doença inflamatória  crônica progressiva descrita em 1908 o 
Japão, é uma vasculite granulomatosa crônica envolv endo a aorta e seus principais ramos. 
Há inflamação granulomatosa transmural, podendo cau sar estenose, oclusão, dilatação e/ou 
formação de aneurismas nas artérias envolvidas. Pre valência maior em mulheres jovens. AT 
se insere no conjunto das vasculites primárias sist êmicas, caracterizadas por inflamação e 
necrose fibrinóide. A clínica é variável, dependent e da localização e extensão dos vasos 
acometidos, do processo inflamatório e efeitos sist êmicos desencadeados, com uma 
evolução trifásica da doença  
Complicações de vários sistemas 
Critérios diagnósticos Idade < 40 anos, diminuição dos pulsos braquiais, claudicação de 
extremidades, diferença de 10 mmHg na PA sistólica de MS, sopros em subclávia e aorta, 
alterações angiográficas de aorta e seus arcos prin cipais 
Diagnóstico por imagem apresenta resultados mais ef etivos. 
Relato de caso 
Mulher, 44 anos, natural de Três Rios 
Avaliação de “rotina” apresentou ecocardiograma rev elando obstrução carotídea. 
Doenças comuns da infância, astigmatismo, miomatose  uterina. 
Filha única, pai hipertenso, mãe saudável 
Supervisora de ensino, nega alergias etilismo tabag ismo e uso de drogas ilícitas 
Funções excretoras preservadas e regulares, hábito alimentar saudável, ciclo menstrual 
regular 
Exame físico sopro cervical bilateral > à direita, pulso radial diminuído > a direita, RCR2T, 
BNF, 100 bpm, PA difícil aferição em MMSS, PA 140/9 0 MMII, MV+, ARA, 22 irpm, abdome 
plano, sopro mesogástrico, MMII pulsos amplos e sim étricos, boa perfusão 
Traz vários exames complementares 
Condutas iniciado Atenolol, avaliação oftalmológica , solicitado VHS e PCR, discutido caso 
com Reumatologia 
Conclusão 
Devemos lembrar da AT em mulheres jovens com diminu ição de pulso braquial e diferença 
de PA sistólica em MS  
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