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Sem registo de manifestações cutâneas

ü Sem antecedentes patológicos de relevo.
ü PNV atualizado, com 3 doses PCV13.
ü Sem antecedentes familiares de patologia reumatológica.

CASO CLINICO
Criança 9 anos e 5 meses, sexo feminino

Hb (g/dL) 13,5
Leuc (uL) 7200
Plaquetas (fL) 237000
VS (mm/hr) 6
TGO/TGP (U/L) 196/83
LDH (U/L) 538
Ck (U/L) 2126

Internamento no H. área de Residência

ü Mialgias nos MIs e MSs a subir escadas e no desporto.
ü Marcha mais lenta e instável.

Dez 2016 

Fev 2017 

Força muscular 4 em 5 nos MS e MI
Marcha algo instável, com base alargada
ROTs difíceis de despertar

Agravamento progressivo



CASO CLINICO
• Gasimetria arterial
• Sedimento urinário
• Serologias – CMV, EBV, HSV, toxoplasma, adenovirus,

Mycoplasma spp, Borrelia spp; Chlamydia spp
• Radiografia tórax
• TC cerebral
• Citológico, bacteriológico e virológico LCR

• Tosse seca
• Incapacidade na marcha
• Disfagia para sólidos

Agravamento progressivo Dermatomiosite 
juvenil

Centro Materno-
infantil do Norte

Mar 2017 

Endócrino?

Miosite? Inflamatória?

Infeciosa?

Metabólica?

Neuromuscular?



ANAMNESE - MUSCULOESQUELÉTICA
ü Astenia e dor/fraqueza muscular com 3 meses de evolução.

• Incapacidade em subir escadas.
• Dificuldade em pentear o cabelo / lavar a cara
• Incapacidade em deambular sem apoio
• Incapacidade de erguer o tronco para sedestação
• Incapacidade de fletir o pescoço contra gravidade
• Incapacidade de se levantar do chão
• Disfagia para sólidos (ultimo mês)

Childhood myositis assessment scale (CMAS)
8/52

ü Exame objetivo
• Fraqueza muscular de predomínio proximal
• Sinal de Gowers positivo
• Sinal de Trendelenburg positivo
• Sem atrofia muscular
• ROTs preservados
• Sem disfonia
• Exame articular normal

Sem febre
Sem tosse ou dispneia

Sem  fenómeno de Raynauld
Sem artralgias



ANAMNESE - CUTÂNEA
ü Erupção cutânea na face, mãos e cotovelos com 2 meses de evolução

Rash heliotropo

Sinal/Pápulas de Gottron

Hipertrofia cutículas e aumento da
vascularização periungueal



INVESTIGAÇÃO ANALÍTICA

CK (U/L) 2126
TGO/TGP (U/L) 135/46

LDH (U/L) 554
Aldolase (mg/dL) 12
VS (mm/hr) 35
PCR (mg/L) <0,3

• 2-13% de todas as DMJ
• Envolvimento cutâneo típico
• Sem envolvimento pulmonar
• CK elevada
• Boa resposta à CCT
• Bom prognóstico

• Positivos em 41-72% de DMJ
• Sem benefício diagnóstico na DMJ

Hemograma, função renal, 
hepática, tiroidea e eletrolítica 

sem alterações. 

Urina tipo II normal



INVESTIGAÇÃO – OUTROS ORGÃOS E SISTEMAS 
• Provas funcionais respiratórias – Padrão restritivo ligeiro com diminuição difusão CO

• Densitometria normal

• Capilaroscopia

• Avaliação cardíaca com ECG e ecocardiograma sem alterações

• Ecografia abdominal normal

• Avaliação por Medicina Física e Reabilitação e Terapia da Fala
• Avaliação por Pedopsiquiatria

• Heterogeneidade na distribuição 
e morfologia dos capilares

• Maioria dos capilares têm formas 
tortuosas

• Megacapilares associados a 
microhemorragias.

• Não se observam áreas 
avasculares.

• Biópsia muscular

• Eletromiografia

• RM muscular

Textbook of pediatric rheumatology – 7th edition.

TC torácico alta resolução sem alterações



TRATAMENTO E EVOLUÇÃO

Pulsos de metilprednisolona ev 1g id – 5 días
Prednisolona po 30mg bid

Metotrexato sc 20mg – 1xsemana
Imunoglobulina ev – mensal 6x

Vitamina D / Cálcio / Protetor gástrico / Ácido fólico

Fisioterapia

Proteção solar

Terapia da fala
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Prednisolona

5 mg

Ald

60 mg 5 mg Ø

• Sem sintomatologia muscular
• Sem lesões cutâneas
• Bom rendimento académico
• Prática regular de exercício físico
• MTX po 15mg/sem

40 mg



CONCLUSÕES
ü Considerar o diagnóstico de miosite inflamatória em casos de fadigabilidade de caracter

insidioso.

ü Necessidade de reconhecimento das manifestações cutâneas típicas associadas.

ü Estadiamento e avaliação periódica do atingimento de outros órgãos necessário para
um controlo adequado da doença.

ü Importância da correlação entre o fenótipo clínico e os anticorpos miosite específicos.

Atraso no diagnóstico e instituição do tratamento associados a mau prognóstico.


