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INTRODUÇÃO
A doença de Behçet (DB) é uma vasculite 
multissistêmica idiopática. Possui achados patológicos 
característicos, como úlceras orogenitais e intestinais, 
artrite periférica, uveíte, aneurismas arteriais, 
trombose venosa e arterial e acometimento do sistema 
nervoso1. O diagnóstico é clínico, não havendo exames 
diagnósticos específicos. É encontrada principalmentre 
entre a segunda e a quarta décadas de vida, sendo 
predominante no sexo masculino2. As manifestações 
vasculares, como aneurismas e pseudoaneurismas, são 
os principais fatores de morbimortalidade3, 
necessitando de diagnóstico e tratamento precoce para 
redução da mortalidade.

RELATO DE CASO
Homem, 38 anos, portador de DB diagnosticado há 2 
anos através dos critérios: aftose oral, lesões cutâneas 
e manifestações vasculares. Apresentou sinais de 
aneurisma roto de aorta abdominal, tratado com 
endoprótese. No pós-operatório, evoluiu com oclusão 
das artérias ilíaca e femoral esquerda com sinais de 
isquemia em todo o membro. Foram realizadas 
tromboembolectomia e arteriorrafia com patch de 
DACRON. No dia seguinte, o paciente evoluiu 
novamente com oclusão trombótica do acesso e 
trombose arterial do segmento ilíaco, mas, frente à 
perfusão normal do membro, optou-se por conduta 
expectante. Após 2 anos, evidenciou-se, por 
angiotomografia, nova possível ruptura na aorta com 
sangramento para o retroperitônio na porção 
justarrenal. Foi realizado novo tratamento 
endovascular. Implantou-se nova endoprótese feita sob 
medida com três fenestras e scallop para tronco 
celíaco, juntamente com mais três stents revestidos. O 
procedimento ocorreu sem intercorrências. Foi mantido 
acompanhamento por mais de 12 meses e sem novas 
complicações. O paciente fez uso de corticoterapia 
imunossupressora associada à ciclofosfamida. Contudo, 
aproximadamente 2 anos após a última intervenção, o 
paciente evoluiu com quadro de desconforto moderado 
e intermitente em região lombar mais acentuado à 
esquerda. 

DISCUSSÃO

O tratamento ideal das lesões arteriais de pacientes com 
DB ainda é controverso e desafiador. A formação de 
aneurismas arteriais nesses casos é rara, sendo que o 
envolvimento arterial é característica vascular única da 
DB4. Esses aneurismas tem rápida expansão e alto risco 
de ruptura com dificuldades técnicas e recidivas 
frequentes. Este relato mostra que a intervenção 
endovascular é uma alternativa viável, pois a 
morbimortalidade da cirurgia convencional segue 
elevada e o procedimento endovascular apresenta 
menores taxas de complicações5. Ademais, o controle da 
atividade inflamatória por meio de imunossupressão, 
antes e após o procedimento, é imprescindível.

Figura 3: Angiotomografia de controle 5 meses após, evidenciando
exclusão do aneurisma e ausência de vazamentos.

Figura 1: Angiografia evidenciando 
saculação aneurismática da aorta 

proximal à endoprótese.

Figura 2: Corte coronal da 
angiotomografia.

Realizou-se nova angiotomografia com descrição de 
pseudoaneurisma em região proximal da endoprótese 
(Figuras 1 e 2).
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Foram feitas dissecção de artéria femoral e implante de 
endoprótese recobrindo a parte aneurismática e 
segmento aórtico proximal à dilatação. Não houve novas 
complicações.


