CONTACT TEST
TESTE DE CONTATO
PATCH-TEST

COSMÉTICO E HIGIENE PESSOAL

TESTES DE CONTATO

Os testes de contato são a prova mais eﬁ ciente para conﬁ rmar o diagnóstico e encontrar a
etiologia da dermatite de contato. Os bons resultados dependem: da indicação correta do grupo
de substâncias, da técnica de aplicação e da interpretação dos resultados obtidos na leitura do
teste epicutâneo.
O mecanismo etiopatogênico dos testes de contato é o mesmo da dermatite alérgica de contato.
Supondo-se que o paciente já tenha entrado em contato com determinado antígeno, a colocação
em uma parte do corpo, da substância que se suspeita ser o agente etiológico da dermatite de
contato, induz a formação da via eferente da Dermatite alérgica de contato, produzindo no local
do teste epicutâneo, lesão clínica de aspecto eczematoso.
Assim, os testes epicutâneos são indicados na investigação de dermatite alérgica de contato. Na
dermatite de contato por irritação primária, os testes são negativos, já que para este tipo de
dermatite de contato, não existe mecanismo imunológico envolvido.

BATERIAS DE TESTES EPICUTÂNEOS

As substâncias utilizadas na bateria de testes epicutâneos, são sensibilizantes comuns na
população em estudo. As concentrações e os veículos utilizados para diluição dos elementos da
bateria tem o objetivo de sensibilizar e não irritar a pele. Em geral, as diluições são feitas em
vaselina sólida ou em água.
A bateria padrão deste teste de contato foi preparada de acordo com alérgenos sugeridos pela
Sociedade Brasileira de Dermatologia. Esta bateria contém 22 substâncias que compõem a
bateria padrão preconizada pelo International Contact Dermatitis Research Group (ICDRG) e mais
8 elementos importantes para a nossa população. Todas estas substâncias são sensibilizantes e
de uso comum em nosso meio.
De acordo com a proﬁssão e a localização da dermatose, muitas vezes é necessário realizar
baterias de testes adicionais com elementos relacionados com proﬁ ssão (dentistas,
trabalhadores de hospitais, cabeleireiros, calçados, cosméticos, vestuários), etc.

APLICAÇÃO DOS TESTES DE CONTATO
Os testes de contato, em geral, são aplicados no dorso dos pacientes por se tratar de área que
possibilita aplicação de número adequado de testes. As substâncias são aplicadas nas cavidades
das camadas, aderidos em ﬁta adesiva tipo micropore e distantes entre si cerca de 2 cm. Após 48
horas, os testes são retirados e é realizada a primeira leitura. A Segunda leitura dos testes é feita às
72 horas. Os critérios adotados para leitura são os preconizados pelo International Contact
Dermatitis Research Group (ICDRG) a saber:
(-) negativo
(?) duvidoso
(+) discreto eritema com algumas pápulas
(++) eritema, pápulas e vesículas
(+++) intenso eritema, pápulas e vesículas conﬂuentes.
São considerados testes negativos:
- os que assim se comportam às 48 e 72 horas;
- as reações positivas às 48 horas, com negatividade às 72 horas.
São considerados testes positivos:
- testes positivos às 48 e 72 horas;
- testes negativos às 48 horas e positivos às 72 horas.
Deve-se lembrar que algumas substâncias podem apresentar reação positiva tardia, como a
neomicina, cujo teste pode se tornar positivo às 96 horas, portanto o paciente deve ser orientado
a retornar ao médico assistente, caso ocorra aumento ou persistência de sintomas (prurido
principalmente), no local da aplicação dos testes epicutâneos.

INTERPRETAÇÃO DA LEITURA DOS TESTES DE CONTATO
Quando o paciente apresenta todos os testes de contato negativos, as seguintes eventualidades
podem ocorrer:
1. Trata-se de caso de dermatite de contato por irritação primária.
2. Houve falha na aplicação do teste epicutâneo: a concentração da
substância e o veículo utilizado estavam inadequados; a leitura do teste foi
realizada em tempo insuﬁciente; o teste não permaneceu em contato com
a pele; o teste foi aplicado em local de uso prolongado de corticóide.
3. A substância alergizante não foi testada; as baterias de testes incluem
apenas elementos que estatisticamente são sensibilizantes comuns. Se
necessário, deve-se realizar testes com outros elementos de acordo com
história clínica do paciente.
4. A substância testada é fotossensibilizante.
Por outro lado, testes de contato positivos não indicam sempre dermatite alérgica de contato.
Existem vários trabalhos que demonstram pacientes com testes positivos a certos elementos
sem que nunca tenham desencadeado dermatite de contato. Por exemplo: 8% da população de
mulheres têm teste de contato positivo ao Sulfato de níquel e não têm reações alérgicas a
bijuterias ou outros objetos metálicos. Teste de contato positivo para ter validade é necessário
estar correlacionado com a história clínica do paciente (relação anamnéstica).

DERMATITE DE CONTATO REGIONAL
CABEÇA E PESCOÇO
Couro cabeludo

tintura de cabelos, tônico e loções capilares, loções antiseborréicas,
shampoos, líquidos alizantes e permanentes, medicamentos tópicos,
cabelos artiﬁ ciais.

Face

cosméticos em geral, medicamentos tópicos, fotoprotetores, unhas
artiﬁ ciais, polidores de unhas, esmaltes, contactantes levados com a
mão, contactantes utilizados pelo parceiro(a).

Lábios e região
perioral

batons, esmaltes de unhas, instrumentos musicais de sopro, cigarros,
piteiras, pasta de dentes, medicamentos tópicos, substâncias utilizadas
por dentistas, lápis, borracha, frutas cítricas e conservantes resentes em
cascas de frutas.

Pálpebras e região
periorbicular

esmalte de unhas, polidores de unhas, unhas artiﬁ ciais, cosméticos,
substâncias voláteis de aerosóis, colírios, limpadores de óculos,
substâncias levadas com as mãos.

Orelha e região
periauricular

perfumes, tinturas de cabelo, esmaltes de unhas, polidores de unhas,
óculos, bijuterias, medicamentos tópicos e aparelhos de telefone.

Pescoço

cosméticos, bijuterias, tinturas de cabelo, perfumes, medicamentos
tópicos, esmaltes e tecidos.

TRONCO
Tórax e abdome
Região glútea
Região anal e
genital

tecidos sintéticos e estampados, medicamentos tópicos, cremes
hidratantes, bronzeadores, metais de zíperes e cintos.
tecidos sintéticos e estampados, plásticos, borracha e medicamentos tópicos.
medicamentos tópicos, cosméticos utilizados para higiene íntima, tecidos
sintéticos e estampados, perfumes e borracha (preservativos).

MEMBROS SUPERIORES
Axilas

desodorantes, perfumes, lâmina de barbear, tecidos sintéticos e estampados.

Braços e
antebraços

cosméticos utilizados em qualquer parte do corpo, tecidos sintéticos e
estampados, medicamentos tópicos, substâncias relacionadas com a
proﬁssão, substâncias voláteis, relógios, plantas, bolsas.

Mãos

qualquer tipo de substância, principalmente as relacionadas com
atividades habituais do indivíduo, medicamentos tópicos, luvas de
borracha, bijuterias, tintas.

MEMBROS INFERIORES
Coxas e pernas

lâminas de barbear/depilar, cremes hidratantes, cremes depilatórios, tecidos
sintéticos e estampados, objetos guardados no bolso (moedas, carteira), plantas.

Pés

meias sintéticas e coloridas, calçados de couro e borracha, antimicóticos,
colas e corantes de sapato.

CONCENTRAÇÃO

VEÍCULO

1%

Vaselina sólida

0,01%

Vaselina sólida

Propionato de clobetasol

1%

Vaselina sólida

Dexametasona

1%

Vaselina sólida

Hidrocortisona

1%

Vaselina sólida

Triancinolona

1%

Vaselina sólida

SUBSTÂNCIA

Betametasona

Budesonida

RELAÇÃO DOS MATERIAIS QUE APRESENTAM
AS SUBSTÂNCIAS SENSIBILIZANTES
01 - Betametasona

Concentração: 1%

Veículo: Vaselina Sólida

Corticoide tópico do grupo C com uma substituição metil C 16. È um corticoide potente, com boa penetração
na pele e absorção percutânea raramente observada, mesmo sob oclusão. É encontrada usualmente em
cremes, pomadas, loções cremosas e loções alcoólicas. As reações alérgicas de contato a corticoides tópicos
são comuns.

02 – Budesonida

Concentração: 1%

Veículo: Vaselina Sólida

É um esteroide glicocorticoide, não halogenado, usado no tratamento de asma, rinite não infecciosa
(incluindo febre do feno) e no tratamento e prevenção de pólipos nasais. Empregada como aerossol
nebulizador nasal, para o tratamento das rinossinussopatias, e bucal, para a bronquite asmática, alérgica,
espasmódica. Também é usada em spray nasal para proﬁlaxia e tratamento de rinite. Embora pouco
frequente, pode produzir reações alérgicas na pele como urticárias, exantema, dermatite e prurido.

03 – Clobetasol

Concentração: 1%

Veículo: Vaselina Sólida

Corticosteroide potente, que possui propriedades antiinﬂamatórias, antipruriginosas e vasoconstritoras,
utilizado na forma de propionato, por via tópica em cremes, pomadas, loções cremosas e loções alcoólicas.
Como reações adversas, pode apresentar entre outras, prurido, irritação, secura, dermatite perioral e
dermatite alérgica por contato.

4 - Dexametasona

Concentração: 1%

Veículo: Vaselina Sólida

Corticosteroide cuja estrutura possui grupos funcionais que a tornam um glucocorticoide muito
potente, com fraca atividade mineralocorticoide. É utilizada no tratamento de dermatoses de menor
gravidade ou em casos em que o uso prolongado de corticosteroides se faça necessário. Encontrado
principalmente em cremes e pomadas.

5 – Hidrocortisona

Concentração: 1%

Veículo: Vaselina Sólida

O Acetato de Hidrocortisona é um corticosteroide pouco potente. Indicada para as dermatoses de
menor gravidade, como dermatoses eczematosas crônicas. Ideal para uso crônico, tratamentos
prolongados e manutenção. Pode ser usada de forma segura, em áreas intertrigenosas, com ou sem
oclusão. É utilizada em cremes, pomadas e loções cremosas.

6 – Triancinolona

Concentração: 1%

Veículo: Vaselina Sólida

É um corticosteroide potente com ótima penetração e distribuição na epiderme. Freqüentemente é
indicada no tratamento de dermatoses extensas, fotodermatites, pruridos e urticária, ou ainda em
dermatoses de maior gravidade. Presente em cremes, pomadas, loções cremosas e alcoólicas.

No estudo da alergia de contato, os corticosteroides são habitualmente classiﬁcados, segundo
sua estrutura química, em quatro grupos - Quadro I - numa tentativa de facilitar a identiﬁcação de
possíveis reatividades cruzadas. É importante a experiência clínica na interpretação dos
resultados dos testes epicutâneos com corticosteroides, não descartando leituras tardias dado o
efeito anti-inﬂamatório destas substâncias que fazem com que a reação de hipersensibilidade de
contato seja diferenciada.

Quadro I
GRUPO

SUBSTÂNCIA

A

HIDROCORTISONA

B

BUDESONIDA, TRIANCINOLONA

C

DEXAMETASONA

D

BETAMETASONA, CLOBETASOL
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TÉCNICA DE PREPARO DO TESTE DE CONTATO:
1. Para facilitar a preparação do teste de contato, utilize as substâncias geladas.
2. Uma vez preparadas as câmaras na ﬁta adesiva (contensor), identiﬁque o grupo de substâncias a serem
testadas.
3. Coloque as ﬁtas em sequência (ordem numérica ou de alérgenos) sobre uma mesa ou superfície plana,
com as câmaras voltadas para cima.
4. Segurar a seringa com a substância (na ordem desejada) na posição vertical com o bico voltado para
cima, pressione e gire o embolo lentamente, para facilitar a saída da substância em quantidade
aproximada de 6 a 7 mm de comprimento (das substâncias semi-sólidas).
5. Aplicar as substâncias semi-sólidas diretamente nas câmaras. Não utilize os discos de ﬁltro de papel.
6. As substâncias líquidas devem ser aplicadas por último nas câmaras. Adicionar uma gota diretamente
na câmara, colocando o ﬁltro de papel sobre a gota. Evitar que a substância seque.
7. Limpar e desengordurar a pele com éter ou acetona para facilitar a adesividade da ﬁta (contensor). O
álcool não é adequado para desengordurar a pele.
8. Aplicar o contensor na região dorsal, evitando colar sobre a coluna vertebral. Para assegurar a sua
aderência passe a palma das mãos sobre o contensor. Em seguida, pressionar com polpa digital cada
câmara para garantir a oclusão do teste de contato.
9. Deixar em contato por 48 horas. Orientar o paciente para não molhar a região dorsal. Evitar
movimentos bruscos; evitar exercícios ou trabalhos físicos que provoquem transpiração excessiva.
10. Antes de retirar o contensor, marque na pele, com uma caneta dermográﬁca, as bordas superiores da
ﬁta adesiva (estas marcas facilitarão a leitura). Utilize o gabarito, alinhando-o aos ângulos demarcados.
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