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OBJETIVO

 Verificar as evidências da relação entre a dermatite
atópica e as outras atopias (rinite alérgica e asma) da
marcha atópica.

INTRODUÇÃO

Conhecendo o impacto dessas afecções na qualidade de
vida de seus portadores e familiares e a frequência da
procura por assistência em saúde, valida-se a
importância do diagnóstico precoce e manejo adequado
da dermatite atópica, a fim de melhorar a qualidade de
vida destes pacientes e promover prevenção da asma e
da rinite alérgica.

CONCLUSÃO

 Os artigos continam amostras populacionais com alto
grau de confiança e resultados apresentando medidas
de associação (odds ratio) e índices de confiança
significativos;

 Evidenciando a relação causal entre a DA e as outras
doenças alérgicas estudadas;

 Prevalência da asma e da rinite alérgica em pacientes
com dermatite atópica, principalmente quando a
doença de pele se inicia nos primeiros anos de vida;

 Corroborando a hipótese da existência da marcha
atópica, e que pacientes com dermatite em sua forma
moderada/grave apresentavam maior probabilidade de
desenvolverem asma e rinite, principalmente em seus
quadros mais graves;

RESULTADOS/DISCUSSÃO
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A dermatite atópica 
(DA) é uma doença 

crônica inflamatória da 
pele.

Pode resultar de 
uma diversidade de 
fatores e variáveis.

A marcha atópica é a 
progressão de doenças 
atópicas ou alérgicas

Crianças com dermatite 
(eczema) atópica, que 
desenvolvem asma e 

rinite alérgica (ou 
rinussinusite). 
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