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Dermatomiosite é uma dermatose 
inflamatória rara, acometendo 
principalmente cães jovens (ZACHARY, 
2018). Lesões alopécicas, atróficas, com 
alterações pigmentares, evidenciadas 
especialmente em regiões de face, 
proeminências ósseas, extremidades de 
pina e cauda. Dermatite pobre em células 
e atrofia folicular presentes. Comumente o 
músculo masseter e temporal são 
comprometidos, porém outros músculos 
podem ser afetados. Quando ocorre na 
musculatura esofagiana, há 
desenvolvimento de megaesôfago. A causa 
ainda é desconhecida.  

ZACHARY, J.F. Bases da patologia em 
veterinária. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 
2018. 280 p. 

Animal da espécie canina de cinco anos, 
fêmea, SRD, 14 kg, com queixa de lesões 
alopécicas e pruriginosas em região 
periocular e orelha. Apresentava dor à 
palpação e atrofia considerável em região 
temporal e massetérica. Relato de recente 
diagnóstico de megaesôfago, antecedente 
ao aparecimento das lesões. Exame de 
raspado de pele negativo para ácaros e na 
citologia evidenciada a presença de cocos 
bacterianos. Encaminhada para biopsia e 
solicitado sorologia para Leishmania spp.  

Figura 1: Atrofia em região temporal e 
massetérica, com lesões alopécicas em orelha e 
região periocular. 

Exame sorológico (ELISA+RIFI) para 
Leishmania spp. com resultado não 
reagente. No histopatológico foram 
analisadas amostras da orelha, face e 
músculo temporal. Os fragmentos da 
orelha e face possuíam alterações 
histológicas semelhantes. Na derme foram 
encontradas escassas células 
polimorfonucleares, discreta infiltração 
linfocitária perivascular a intersticial mista, 
homogeneização colagênica, proliferação e 
ectasia vascular, exibia também 
incontinência de pigmento melânico com 
melanofagia. Epiderme revelava discreta 
hiperplasia e focos de hiperpigmentação. 
Notou-se atrofia de folículos pilosos 
secundários e uma nítida fibroplasia 
perifolicular. No fragmento muscular, 
trechos de homogeneização/degeneração 
colagênica e muscular, perda da estriação 
e discreto infiltrado de células 
mononucleares perivasculares. Achados 
compatíveis com dermatopatia isquêmica, 
denotando dermatomiosite.  

Os achados histopatológicos, em 
associação ao diagnóstico de megaesôfago 
e às alterações clínicas cutâneas, 
confirmaram o diagnóstico de 
dermatomiosite. Instituído tratamento 
com pentoxifilina e vitamina E. Atualmente 
encontra-se estável e com suspensão da 
pentoxifilina, porém com uso de 
oclacitinib. O diagnóstico promoveu 
melhor qualidade de vida. 


