
Relatar um caso incomum de Dermatomiosite Amiopática que 

teve como manifestação inicial uma doença pulmonar intersticial.

Relato de caso com informações obtidas do prontuário da

paciente após consentimento e revisão de literatura através das

bases de dados Scielo, Lilacs, Pubmed.

DM é caracterizada pelo acometimento muscular e cutâneo

com elevação da enzimas marcadoras de lesão muscular. 5DMA é

um subgrupo de miopatias inflamatórias caracterizada por

manifestações cutâneas típicas da DM, confirmadas por biópsia,

com duração de pelo menos 6 meses, sem ou com discreto

acometimento muscular. O caso relatado descreveu apenas 2

meses de manifestações clínicas, porem não possui nenhum

critério de exclusão de DMA (terapia imunosupressora por 2 meses,

tratamento com drogas amenizadoras de lesões de pele típicas da

DM). 4A DMA tende a cursar com acometimento pulmonar agudo e

severo, e está associado ao pior prognóstico e maior mortalidade. 3,

4,5DM e DMA não se diferenciam quanto ao padrão radiológico, os

achados mais encontrados são opacidade em vidro fosco,

consolidações e opacidades reticulares em bases pulmonares.

Nesse caso, a paciente foi diagnosticada como DMA provável

devido a lesões cutâneas típicas e DPI de rápida evolução, sem

envolvimento muscular, porém ainda sem completar os 6 meses de

história necessárias para confirmação diagnóstica.
3,4Esse cenário foi relatado em dois trabalhos sobre DMA

associados à DPI, recentemente publicados, e foram classificados

de acordo com o grau de velocidade da doença intersticial em

rapidamente progressiva e lentamente progressiva; sendo o

primeiro de pior prognóstico (50% de mortalidade em 1 mês). A

paciente em questão, apresentou boa resposta à terapia instituída,

necessitando manter imunossupressão por período indeterminado.

O diagnóstico e instituição de terapia precoce parece ter levado a

um melhor prognóstico de uma paciente com acometimento

pulmonar grave.

Mulher, 49 anos, branca, previamente hígida, há 2 meses com

história de tosse seca, dispnéia progressiva, febre diária, perda

ponderal de 13kg e adinamia. Posteriormente,surgiram pápulas

eritematosas em dorso de mãos e articulações

metacarpofalangeanas; negando acometimento muscular. Devido à

piora do padrão respiratório, procurou nosso serviço. Seu exame

físico de entrada mostrava taquipnéia, com estertores creptantes

em bases e lesões em aarticulações metacarpofalangeanas,

sugestivas de pápulas de Gottron. Iniciada investigação que

evidenciou anemia microcítica hipocrômica, enzimas hepáticas

pouco elevadas, aumento de provas de atividade inflamatória, FAN

nuclear pontilhado fino (1/640), creatinofosfoquinase (CPK)e

aldolase normais. A tomografia computadorizada de tórax revelou

áreas de atenuação em vidro fosco em bases. Realizada biópsia de

pele que mostrou processo inflamatório crônico;, sugestivo de

dermatomiosite. Por não haver envolvimento muscular, a hipótese

diagnóstica de DMA foi levantada. Devido ao grave

comprometimento pulmonar, foi optado por iniciar pulsoterapia com

Metilprednisolona endovenosa, com melhora clinica importante

após 8 dias. A paciente recebeu alta hospitalar com prescrição de

Ciclofosfamida mensal e Prednisona via oral, em desmame, com

resposta clínica satisfatória.
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Dermatomiosite (DM) é uma doença do tecido conectivo

caracterizada por fraqueza de musculatura proximal e alterações

cutâneas típicas, como pápulas de Gottron e heliótropo, podendo

cursar com Doença Pulmonar Intersticial (DPI) e envolvimento

gastrointestinal. A prevalência da DM é cerca de 15-50 casos por

100.000 habitantes, predominando no sexo feminino. 1Há um

subtipo da doença denominado Dermatomiosite Amiopática (DMA),

que caracteriza-se por manifestações cutâneas clássicas da DM,

sem ou com discreto envolvimento muscular. 3,4,5A DPI rapidamente

progressiva e a associação com neoplasias são os fatores que

conferem pior prognóstico aos pacientes com DMA.
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Biópsia de pele com dermatite crônica associada a DM.

Sinais de Gottron em ambas mãos.Tomografia de Tórax com opacidade 

de vidro fosco difusa.


