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As questões abaixo deverão ser respondidas após a leitura
do artigo “Dermatite de contato”.
Para cada questão há apenas uma alternativa correta.

1. Em relação à dermatite de contato alérgica, assinale a alternativa incorreta:
a) Nas mulheres é frequente a dermatite nas pálpebras ser causada por esmalte de unhas.
b) A dermatite de estase (ocre) nos membros inferiores facilita a sensibilização de contato alérgico.
c) O teste de contato alérgico deve ser realizado na fase aguda da dermatite.
d) O corticosteroide tópico é a droga de escolha no tratamento, pode ser usado por via sistêmica se
a área afetada for extensa.

2. Em relação à dermatite de contato alérgica (DCA) e irritativa (DCI) assinale a alternativa
correta:
a) Aa DCI é menos prevalente que a DCA.
b) Os cosméticos e o níquel são causas comuns das DCA nas mulheres.
c) As lesões das DCI em geral se resolvem mais rápido que as das DCA.
d) A lesão da DCI costuma demorar mais tempo para se resolver que a DCA.
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3. Em relação à dermatite de contato, assinale a alternativa incorreta:
a) A pele dos atópicos é mais propensa a desenvolver DCA.
b) Os queratinócitos são as principais células envolvidas na fisiopatologia da DCI.
c) O IFN-γ, TNF-β, GM-CSF e IL-2 são citocinas importantes na fisiopatologia da DCA.
d) Histologicamente a espongiose é uma característica comum aos eczemas.

4. As dermatites de contato podem se apresentar clinicamente como:
a) Urticária.
b) Eczema.
c) Púrpura.
d) Todas acima.

5. Na história natural das dermatites de contato, devemos considerar:
a) Concentração e pH do hapteno.
b) Duração do contato do hapteno com a pele e higidez da pele.
c) Latência, evolução e resolução da lesão.
d) Todas acima.

6. O diagnóstico de uma dermatite de contato é baseado:
a) História, antecedentes, profissão, hobby, exame físico, teste de contato.
b) Teste de contato e história.
c) História e exame físico.
d) Exame físico e biópsia.

7. Em relação ao teste de contato (TC) na dermatite de contato, assinale a correta:
a) O TC positivo é diagnóstico de uma DCI.
b) O TC de contato positivo mostra apenas sensibilização a algum hapteno.
c) O TC negativo afasta uma DCA.
d) O hapteno “ideal” para realização do TC deve ter pH ácido.
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8. Quanto ao tratamento da dermatite de contato, escolha a melhor alternativa:
a) Os corticosteroides sistêmicos não são usados no tratamento.
b) Os inibidores da calcineurina não podem ser usados.
c) Podemos usar: corticosteroides, anti-histamínicos, inibidores da calcineurina e PUVA.
d) Os anti-histamínicos são a melhor escolha.

Respostas corretas do teste sobre Educação Médica Continuada relativas ao
artigo sobre “Broncoespasmo induzido por exercício, atividade física e suas
limitações em crianças e adolescentes asmáticos” publicado na revista da ASBAI
volume 34, nº 2, 2011, páginas 33 a 41:
1) b;

2) c;

3) d;

4) d;

5) a;

6) b;

7) d;

8) c;

9) d.

