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MIOSITE

Miosite é uma inflamação nos músculos, podendo ser
encontrada em alguns órgãos, como pulmões,
intestino, articulações e também no coração e na
pele, resultando no enfraquecimento dos músculos,
podendo ser uma doença hereditária.
Tipologias principais de Miosite:
-Dermatomiosite: ocorre em ambos os sexos, mas
principalmente em mulheres, independente da idade,
porém é mais fácil de se diagnosticar, visto que as
fraquezas musculares são antecedidas por erupções
cutâneas.
-Polimiosite: afeta em pessoas acima de 30 anos,
sendo a maior parte mulheres, e crianças até 18 anos.
A principal característica é fraqueza muscular em
músculos próximos ao tronco, podendo atingir
também mãos e dedos, além de apresentar
problemas respiratórios.
-Miosite por corpos de inclusão: Surge a partir de
falhas e deterioração das fibras musculares, podendo
levar a incapacitação.
-Miosite Ossificante: Doença onde os músculos,
ligamentos e tendões vão se transformando e ossos.

As causas da Miosite estão ligadas à reações
autoimunes, onde o próprio sistema imunológico se
ataca, deteriorando os tecidos saudáveis do corpo.
Também pode ser causada pela inflamação dos vasos
sanguíneos e musculares ou por lesões musculares,
resultando em sua degeneração. Quanto a Miosite por
corpos de inclusão, entende-se que em alguns casos
possam ser hereditários.

-Sintomas presentes na Dermatomiosite: 
Erupções cutâneas avermelhadas no nariz, nas 
pálpebras, bochechas, cotovelos, costas, tórax, 
joelhos e dedos. Além de dor e enfraquecimento 
dos músculos do pescoço, ombros, costas e quadril. 
A doença pode trazer também rouquidão na voz, 
calcinoses na pele, inflamação ao redor das unhas 
e asfixia. 
-Sintomas presentes na Polimiosite: Fraqueza
nos músculos dos braços, coxas, pescoço, ombros
e costas. Também pode vir acompanhada de
fraqueza nos dedos das mãos e pés.
-Sintomas presentes na Miosite por corpos de
inclusão e Ossificante:Todos os sintomas citados
acima, agregando perda da coordenação motora,
causando quedas e impossibilidade de segurar
objetos, e enfraquecimento nos músculos dos
joelhos e ossificação muscular (apenas na
Ossificante).

O paciente deverá ser acompanhado por um
profissional durante realização de exercícios para
total recuperação e fortalecimento muscular. Junto
aos exercícios de fortalecimento é indicado o uso de
corticóides para amenizar as inflamações
musculares e cutâneas.
Fontes:
https://www.minhavida.com.br/saude
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/miosite
https://www.tuasaude.com/miosite
http://www.reumatousp.med.br/parapacientes

Figura 01: Miosite apresentando erupções 
cutâneas e inflamações nos vasos sanguíneos  

Figura 02: Dermatomiosite apresentando 
erupções cutâneas faciais.


