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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: As miopatias inflama-
tórias idiopáticas, também conhecidas como síndrome de 
miosite, são da família de doenças sistêmicas adquiridas 
do tecido conjuntivo, caracterizadas por efeitos clínicos e 
patológicos de inflamação muscular crônica de causa des-
conhecida. As formas mais comuns são a polimiosite e a 
dermatomiosite, que tem seu diagnóstico com base em uma 
combinação de achados clínicos, laboratoriais e histopato-
lógicos. O objetivo deste estudo foi abordar a característica 
clínica da dermatopolimiosite e demonstrar a evolução e o 
tratamento da doença.
RELATO DO CASO: Paciente do sexo feminino, 66 anos, 
apresentando quadro de dor no abdômen e nos membros 
superiores e inferiores, associada com diminuição da for-
ça muscular. Presença de dispnéia acompanhada de tosse 
produtiva. Foi submetida à avaliação reumatológica, levan-
tando-se a hipótese de dermatopolimiosite, concluindo-se 
o diagnóstico após avaliação clinica e laboratorial.
CONCLUSÃO: O tratamento da doença ocorreu de acor-
do com o padrão evolutivo que a paciente se encontrava.
Descritores: Dermatomiosite, Evolução, Miopatias Infla-
matórias Idiopáticas, Polimiosite, Tratamento da doença.

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The idiophatic 
inflammatory myopathies - or syndrome myositis - are a 
group of acquired systemic diseases of connective tissue 
with characteristic of clinical and pathological effect of 
chronic inflammatory of muscle whose your pathogenesis 
is strange. The types habitual are the polymyositis and the 
dermatomyositis. For diagnosis is necessary a arrangement 
of clinical, laboratory and histopathologic founds. In this 
article we approach the characteristics of idiopathic inflam-
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matory myopathies, aiming to demonstrate the evolution 
and treatment of disease.
CASE REPORT: Female patient, 66 years, presenting chart 
of pain in abdomen and lower and upper members, asso-
ciated with diminution of the muscular force. Presence of 
dyspnea accompanied of productive cough. It was submit-
ted to Rheumatologic clinical evaluation being raised the 
hypothesis of dermatopolymyositis, concluding the diagno-
sis after evaluation is in clinical practice and laboratory. 
CONCLUSION: The handling of the illness occurs accor-
ding to the developing standard that the patient is found.
Keywords: Dermatomyositis, Evolution, Idiopathic Inflam-
matory Myopathies, Polymyositis, Treatment of disease.

INTRODUÇÃO

A polimiosite e a dermatomiosite são distúrbios raros des-
critos há mais de um século. Com distribuição mundial, 
chegam a atingir um pico de prevalência na infância (7 a 15 
anos) e na meia-idade (30 a 50 anos). Há predominância no 
sexo feminino de aproximadamente 3:1 em todas as formas. 
Indivíduos de descendência africana ou hispânica podem 
estar sujeitos ao risco aumentado de miopatias inflama-
tórias idiopáticas com prognósticos mais graves, quando 
comparados com os da raça branca.
A miosite pode apresentar-se de várias formas clinicas, sen-
do que a fraqueza muscular proximal simétrica está presen-
te na maioria dos casos. Pode haver fadiga ou dor muscular 
generalizada e associar-se com eritemas fotossensíveis na 
face, tórax e mãos. Pápulas de Gottron caracterizam por 
lesões palpáveis elevadas, freqüentemente escamosas sobre 
uma base eritematosa nas superfícies extensoras, como as 
articulações metacarpofalangianas e interfalangianas pro-
ximais, cotovelos e joelhos. Eritema heliotrópico, arroxea-
do pode estar presente, sobre ou em torno das pálpebras 
superiores. O sinal do V é um eritema em forma de V de-
senvolvido no pescoço. Ocasionalmente, ocorrem eritemas 
clássicos da dermatomiosite sem fraqueza muscular ou ele-
vação das enzimas musculares. Entretanto, alguns desses 
indivíduos têm miosite subclínica. Crianças estão particu-
larmente sujeitas ao risco de desenvolver calcificações sub-
cutâneas e vasculite intestinal. 

RELATO DO CASO

Paciente do sexo feminino, 66 anos, residente em Alfenas, foi 
internada no serviço de clínica médica do Hospital Univer-
sitário Alzira Velano, com fortes dores na região abdominal 
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e nos membros superiores e inferiores. Concomitantemente, 
apresentava diminuição da força muscular nos membros su-
periores e inferiores. Relatava dispnéia que piorava aos es-
forços associada com tosse produtiva e febre. Foi solicitada 
avaliação do reumatologista, que levantou a hipótese de der-
matopolimiosite e doença pulmonar intersticial. 
Os exames solicitados foram VHS 60`- 50 mm, PCR 24 mg/dL, 
LDH 467,8, CPK 340,1, hemograma, creatinina, K, Na, 
TGO dentro da normalidade. Radiografia do tórax com-
patível com doença intersticial pulmonar presente no ápi-
ce esquerdo. A tomografia computadorizada de tórax evi-
denciava na região subpleural bilateral, especialmente nos 
lobos inferiores, infiltrado intersticial de aspecto reticular 
com formação de pequenas bronquiectasias. Paredes brôn-
quicas espessadas (Figura 1). Esôfago-gastroduodenoscopia 
apresentando lesão elevada de esôfago distal, gastrite antral 
enantematosa leve. Iniciado tratamento com prednisolona, 
ciclofosfamida (em pulsos) e antibióticoterapia.

Figura 1 - Espessamento de paredes brônquicas e infiltrado 
intersticial de aspecto reticular

Antecedentes de internações constantes em virtude das 
complicações respiratórias (dispnéia progressiva e tosse 
produtiva), quadros de febre, dor muscular, parestesia e 
lesões na pele. Realizou-se biópsia, cuja microscopia mos-
trou na derme a presença de processo inflamatório carac-
terizado por infiltrado linfocitário, edema e congestão. Em 
muitos campos, verificam-se capilares sangüíneos permea-
dos por neutrófilos (íntegros e degenerados), às vezes com 
apagamento da parede vascular. Anexos cutâneos preser-
vados, sendo concluído o diagnóstico de vasculite leucoci-
toclástica e ausência de neoplasia. 
Medicações como prednisona, ciclofosfamida, metotrexa-
te, além de broncodilatadores, oxigênio inalatório, antibió-
ticos e fisioterapia fizeram parte do tratamento.

DISCUSSÃO 

As miopatias inflamatórias compreendem um grupo hete-
rogêneo incomum de distúrbios, caracterizado por lesão 
mediada imunologicamente e inflamação principalmente 

dos músculos esqueléticos proximais. Podem ter etiologia 
definida (viral, bacteriana, parasitária, por droga e outras) 
ou serem de causa não definida ou idiopática (poliomiosite/
miosite por corpúsculo de inclusão). Podem ocorrer isola-
damente ou em combinação com outras doenças mediadas 
imunologicamente, sobretudo a esclerose sistêmica4.
São três os distúrbios incluídos nesta categoria: dermato-
miosite (há envolvimento da pele e dos músculos esque-
léticos), polimiosite (ausência de envolvimento cutâneo 
com prevalência em adultos), miosite com corpúsculos de 
inclusão (com o envolvimento dos músculos distais, espe-
cialmente extensores do joelho e flexores dos pulsos e dedos 
das mãos), que possui início insidioso e tipicamente acome-
te indivíduos acima de 50 anos de idade4.
As estimativas atuais da incidência anual das miopatias in-
flamatórias são de aproximadamente 5 casos por milhão de 
habitantes5. Na evolução da doença pode ocorrer degenera-
ção, atrofia e necrose das fibras musculares e depósitos de 
sais de cálcio. Tem caráter geralmente progressivo, embora 
supressão, remissão e exacerbações espontâneas ocorram 
nos casos mais crônicos6. Sua monitorização é realizada pela 
clínica, estudo da função e força musculares, regressão ou 
remissão do eritema violáceo e outras manifestações cutâ-
neas, avaliação da disfagia, disfonia, regurgitação, enzimas 
sorológicas, eletroneuromiografia e pela ressonância nuclear 
magnética (imagem e espectroscopia)1. A morte, geralmente 
resulta de complicações pulmonares, renais e cardíacas5.
O critério diagnóstico para polimiosites/dermatomiosites 
foi proposto há anos e consta de fraqueza simétrica dos 
músculos da cintura escapular e flexores do pescoço (sema-
nas ou meses), com ou sem disfagia e comprometimento 
dos músculos respiratórios; biópsia muscular com necrose 
de suas fibras dos tipos 1 e 2; atrofia muscular com eleva-
ção das enzimas (CK, LH, AST, ALT, aldolase); alterações 
eletromiográficas1.3.
No diagnóstico diferencial de pacientes com miopatia de-
vem ser consideradas doenças que cursem com algum tipo 
de lesão muscular, como nas miosites hereditárias, tóxicas, 
endócrinas (hipertireoidismo e hipotireoidismo com tireoi-
dite ou não, amiotrofia diabética), infecciosas, metabólicas 
(hipofosfatemia), alterações eletrolíticas (hipocalemia), 
neuromusculares (neuropatias, doenças do neurônio motor 
periférico, miastenia), paraneoplásicas, polimialgia reumá-
tica, sarcoidose, lúpus eritematoso sistêmico, escleroderma, 
síndrome de Sjögren, artrite reumatóide, artrite psoriástica, 
vasculites, isquemias e outras3.8.
O tratamento deve ser objetivado segundo os padrões evo-
lutivos monocíclico, policíclico e contínuo/crônico7. Costu-
ma-se empregar corticosteróides (prednisona), citotóxicos 
/ imunossupressores (metotrexato (MTX), clorambucil, 
azatioprina, ciclofosfamida, ciclosporina, tacrolimus ga-
maglobulina, por via venosa). São usuais as combinações 
de prednisona + azatioprina e prednisona + MTX, nos ca-
sos não responsivos. A combinação prednisona (em dias 
alternados) + MTX (7,5 mg elevando-se até 25 mg/semana) 
+ azatioprina (50 mg aumentando-se até 150 mg/dia) tem 
sido utilizada com poucos efeitos colaterais. A possibilida-
de de empregar a associação de prednisona + clorambucil 
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também é produtiva2.7.
As complicações das miopatias incluem: pneumonite inters-
ticial, que muitas vezes evolui silenciosamente por longos 
períodos antes de sua exteriorização e leva alguns pacientes 
à insuficiência respiratória (condiciona maior índice de mor-
talidade)8. Comprometimento difuso dos alvéolos (alveolite 
fibrosante e bronquite obliterante, hipertensão pulmonar7.
Em geral, admite-se que o corticosteróide na fase inicial do 
tratamento, seguindo-se a associação de citotóxico, como a 
ciclofosfamida, na terapia de manutenção, obteve-se resul-
tados promissores. A pneumatose intestinal é acompanhada 
com tratamento expectante. Para a disfagia, que pode ser 
determinada pela musculatura esquelética faringiana, mus-
culatura lisa, doença do esôfago inferior e atraso no enchi-
mento gástrico, usam bloqueadores de bomba de prótons2

.

O trato inferior é pouco comprometido. Artrite e doença 
pulmonar intersticial e vasculite respondem à prednisona 
e ao pulso de metilprednisona, associado à imunossupres-
sor. Geralmente ciclofosfamida, após pesquisa e exclusão 
de doença maligna. Cardiopatias (miocardiopatia e disrit-
mias) são conseqüências graves da doença2.

CONCLUSÃO

As miopatias inflamatórias devem ser tratadas segundo seu 
padrão evolutivo. A resposta negativa ao tratamento, leva 

à diminuição na qualidade de vida do paciente. A evolução 
para fibrose pulmonar reserva um grave prognóstico para a 
doença, restando como opção, o transplante pulmonar.
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