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Padrão Resposta às Questões Discursivas – Pediatria/Alergia 
 
 

Questão 1 
 

a) Síndrome de Hiper-IgE, forma autossômica dominante. 

 

b) Mutações do gene STAT3.  

 

c) Profilaxia antibiótica em longo prazo para o S. Aureus com antibióticos penicilinase-

resistentes (penicilinas/cefalosporinas ou sulfametoxazol-trimetoprima) 

 
d) Infecção pulmonar (por Pseudomonas aeuroginosa ou Aspergillus espécies); 

Malignidade linforeticular (linfoma não-hodgkin). 

Questão 2 
 

a) Hipótese diagnóstica: Síndrome de Stevens Jonhson. 

Mecanismo fisiopatológico: Reação imunológica à droga* causada por células 

citotóxicas efetoras (CD8+) ativadas, provocando a morte de queratinócitos através 

da liberação de perfurinas/granzimas e ativação do ligante do Fas. 

* Reação de hipersensibilidade do tipo IV ou IV c (imunidade celular) retardada de acordo com 
a classificação de gell-coombs. 

 

b) Retirada da droga causadora; imunoglobulina endovenosa. 

 
 

c) Carbamazepina. 

 
Questão 3 
 

a) Asma não controlada 

Asma moderada persistente 

 

b) Técnica inalatória incorreta. 

 

c) Efeito adverso local do corticosteroide inalatório. 
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d) Rever técnica de uso do dispositivo inalatório. Se possível, utilizar inalador 

pressurizado com máscara facial, considerado o dispositivo inalatório mais 

apropriado para a faixa etária em questão, seguido de bochecho com água após o 

uso. 

Questão 4 
 

a) Fórmula extensamente hidrolisada de proteínas do leite de vaca para ambos os 

casos.  

Justificativas: Fórmulas à base de soja não devem ser administradas antes de seis 

meses de vida. A ausência de anafilaxia, nesses casos, exclui a indicação para 

fórmula essencial de aminoácidos. 

 

b) Pode ser introduzida na dieta, sem problemas, em ambos os casos. A reatividade 

clínica entre a proteína da carne bovina (albumina sérica) e as proteínas do leite de 

vaca é pequena. 

 

c) João: Tem um melhor prognóstico, possibilidade de tolerar o leite de vaca e seus 

derivados de maneira mais precoce do que João, pois sua alergia dá-se pela  alta 

concentração de Beta-lactoglobulina, proteína mais termolábil. 

Pedro: Tem um pior prognóstico, pois apresenta alta concentração sérica de 

caseína, proteína mais termoestável, associada a quadros clínicos mais graves e 

persistentes de alergia ao leite de vaca. 

 

d) Achado histopatológico: Presença de 15 ou mais eosinófilos por campo de biópsia. 

Tratamento: Corticosteroide tópico deglutido (fluticasona) ou suspensão oral de 

budesonida; retirada do leite de vaca e seus derivados. Inibidores de bomba de 

prótons (omeprazóis, etc). 

 
 

Questão 5 
 

a) Urticária colinérgica. 

 

b) Acetilcolina. 

 

c) Teste de provocação por exercício. 
 

d) Anti-histamínicos (hidroxizine/cetirizine). 

 

 

 


