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Instrução: Responda às questões de números 01 a 10 no CADERNO DE RESPOSTAS, de forma dissertativa, em, no 
máximo, 20 linhas, atendo-se ao solicitado em cada uma delas. 

 

01. Discorra sobre as possíveis origens do prurido como manifestação de doenças sistêmicas, bem como os procedimentos 
de investigação etiológica nos diagnósticos mais relevantes. Sua resposta deverá incluir cinco situações. 

 

02. Descreva as características clínicas e apresente os diagnósticos diferenciais e o prognóstico dos nevos 
hipocrômicos. 

 

03. Um paciente de 70 anos compareceu ao Serviço de Emergência por apresentar lesões cutâneas eritematosas 
que comprometiam todo o tegumento, inclusive o couro cabeludo. Refere que elas evoluíram gradualmente durante 
2 meses até assumirem a extensão atual, são bastante pruriginosas e que, no último mês, notou aumento de 
linfonodos axilares e inguinais. Diante desse histórico, apresente as causas mais prováveis desse quadro cutâneo e 
suas possíveis complicações e descreva o modo como conduzir a investigação do caso. 

 

04. Os testes epicutâneos podem ser de grande auxílio no diagnóstico causal dos eczemas. Descreva suas indicações, 
abordando três causas de resultados falso-positivos e três causas de resultados falso-negativos. 

 

05. Com relação aos marcadores cutâneos de malignidade interna, cite dez paraneoplasias e descreva cinco delas, incluindo 
os seus principais aspectos clínicos. 

 

06. Uma mulher de 58 anos foi atendida no Setor de Emergência do hospital. Refere erupção cutânea com três meses 
de evolução e períodos de melhora/piora, sem remissão total. Descreve que a enfermidade iniciou com lesões pruri-
ginosas e apresenta, ao exame, diversas lesões prurigoides, vesículas e bolhas tensas e erosões arredondadas 
dispersas em quase todo o tegumento.  
 
Considerando o quadro clínico acima: 
 
a) Discorra sobre sua hipótese diagnóstica, o que deveria ser valorizado na anamnese e no exame clínico, bem como 

quais recursos laboratoriais auxiliariam no diagnóstico e o que se esperaria encontrar nesses exames. 

b) Descreva dois diagnósticos diferenciais para esse caso e suas características. 
 

07. Descreva as principais manifestações cutâneas e sistêmicas da síndrome CREST e cite quatro exames laboratoriais 
entre os mais relevantes para sua avaliação. Apresente quatro alternativas de tratamento. 

 

08. Com relação às úlceras genitais, apresente cinco diagnósticos diferenciais, suas características clínicas habituais, suas 
etiologias e recursos diagnósticos. 

 

09. A mancha vinho-do-Porto na face de um recém-nascido pode ser sinalizadora de síndromes vasculares importantes. 
Discorra sobre elas e sobre como deveria ser conduzida a investigação, bem como sobre o atendimento subsequente 
a esses pacientes. 

 

10. A dermatose neutrofílica aguda, ou síndrome de Sweet, é uma doença relativamente rara, mas associada com importante 
morbidade. Descreva suas características clínicas, critérios para diagnóstico e principais diagnósticos diferenciais. 

 

 


