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DERMATOMIOSITE (DM) 
E POLIMIOSITE (PM)
O que precisa saber

RECOMENDAÇÕES 
GERAIS

O tratamento permite melhorar os sintomas  
e a limitação das atividades do dia a dia. 

Atualmente, defende-se o início precoce de 
fisioterapia, que permita uma maior recuperação  
da força muscular. 

Doentes com dermatomiosite devem evitar a 
exposição solar, sobretudo nas horas de maior calor, 
e usar um fator de proteção solar elevado. 

QUAL O TRATAMENTO

Habitualmente a terapêutica inicia-se com corticoides 
(cortisona) em dose elevada, até melhoria significativa 
dos sintomas. Para reduzir a dose dos corticoides, 
são utilizados em associação outros fármacos (mais 
frequentemente metotrexato e a azatioprina). 

Cada vez mais, outros fármacos, denominados 
biológicos, têm vindo a ser usados com sucesso. 

Para uma melhor resposta ao tratamento, os doentes 
devem iniciar terapêutica logo após o diagnóstico.
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São doenças raras, que se caracterizam 
por inflamação dos músculos e, no caso da 
Dermatomiosite, afeta igualmente a pele.

Esta inflamação resulta da desregulação  
do sistema imunitário, que “ataca” o próprio 
corpo. 

Embora a forma de apresentação da doença seja 
variável, o quadro manifesta-se habitualmente por 
fraqueza muscular. Estão envolvidos ambos os lados do 
corpo, afetando preferencialmente as zonas mais perto 
do tronco, como pescoço, ombros e coxas. 

Tem evolução progressiva, com limitação nas atividades 
da vida diária, tais como subir escadas ou pentear. 
Podem ainda ocorrer dores musculares, espontâneas ou 
à palpação, ou nas articulações. Sintomas como fadiga 
e febre podem também estar presentes. 

A DM caracteriza-se também por envolvimento da pele, 
tipicamente com a presença de manchas vermelhas 
ou vermelho-arroxeadas, ao nível da face (sobretudo 
pálpebras superiores) bem como de outras partes do 
corpo (parte superior dos nós dos dedos, joelhos e 
cotovelos), onde a pele se pode tornar mais espessa e 
descamativa (pápulas de Gottron). Existe habitualmente 
fotossensibilidade (áreas expostas ao sol ficam 
vermelhas e com pequenas borbulhas). 

São mais frequentes no sexo feminino e 
podem afetar tanto crianças como adultos. 

QUAIS AS MANIFESTAÇÕES

QUEM PODE TER?

COMO SÃO         
DIAGNOSTICADAS

Não existe um único teste para diagnosticar as 
miosites. O seu diagnóstico exige a suspeita através 
das manifestações clínicas. A elevação, em análises 
sanguíneas, de enzimas que existem no músculo 
(enzimas musculares) e a análise de uma pequena 
amostra de músculo (biópsia muscular) podem traduzir 
a presença de inflamação do músculo. 

A eletromiografia é um exame que, por avaliação 
de atividade elétrica nos membros, também pode 
confirmar doença muscular. 

O QUE SÃO? Na DM pode surgir calcinose, ou seja, nódulos duros 
sob a pele contendo cálcio, e que ocorrem com maior 
frequência nas crianças do que nos adultos. 

Podem ainda surgir manifestações sugestivas de 
envolvimento pulmonar (como dificuldade respiratória), 
gastrointestinal (dificuldade na deglutição, dor 
abdominal) ou cardíaco (arritmia). 

A causa para o desenvolvimento destas doenças não é 
totalmente conhecida, mas considera-se que a mesma 
está relacionada com a combinação de factores 
genéticos com factores do meio ambiente (como vírus, 
bactérias, substâncias químicas, etc). 

QUAL A CAUSA?
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