
SPITALUL CLINIC COLENTINA – Dermato-Venerologie 
 

PROTOCOL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT 
 
AFECTIUNE : DERMATITA ATOPICA  
SECTII : DERMATOLOGIE II 
DIAGNOSTIC : Clinic si paraclinic  

 Anamneza (camera de garda/cabinet individual) 
 Ex. local (camera de garda/cabinet individual) 

 
Criterii de internare: 

 cazurile nou depistate pentru explorări iniţiale şi instituirea programului terapeutic 
 cazurile severe şi refractare la tratament 
 cazurile complicate 
 în sectia Dermatologie II nu se internează cazurile pediatrice! Se asigură consult 

ambulator.  
 
Clinic: criteriu major + 3 criterii minore 
A) criteriu major 

 afecţiune cutanată pruriginoasă 
B) criterii minore 

 debut sub vârsta de 2 ani (nu se aplică la copii a căror vârstă este sub 4 ani) 
 istoric de leziuni flexurale (la copii a căror vârstă este sub 4 ani) 
 istoric de xeroză cutanată generalizată 
 antecedente personale ce cuprind alte boli atopice (sau antecedente heredocolaterale 
de boală atopică la rudele de gradul 1 la copiii sub 4 ani) 
 dermatită flexurală manifestă (sau a obrajilor/frunţii şi a porţiunii distale a 
membrelor la copiii sub 4 ani) 

   
Investigaţiile paraclinice sunt uneori necesare pentru sprijinirea/completarea diagnosticului 
de DA:   

 biopsie cutanată (examen histopatologic)- la cazuri selectate 
 hemogramă (cu numărătoare eozinofile) 
 confirmarea terenului atopic (IgE seric total crescut, IgE specifice cu teste RAST) – 

vezi sectia de alergologie 
 examen bacteriologic (examen direct secreţie, cultură, antibiogramă) 
 examen micologic (examen direct, cultură) 
 testarea sensibilităţii la pneumalergeni (70% din pacienţi prezintă sensibilitate la 

praful de casă) – patch test 
 testarea sensibilităţii la alergeni alimentari - prick test -  vezi sectia de alergologie 
 teste de provocare (alergeni ingeraţi sau aplicaţi la nivelul mucoasei nazale) - vezi 

sectia de alergologie 
  
 
 TRATAMENT : 
 Măsuri generale 

 depistare şi excludere factori declanşatori 
 copil: alergeni alimentari, infecţii, alergeni casnici 
 adult: alergeni/iritanţi de contact, infecţii, alergeni casnici, stress  



 umidifiere aer 
 dietă (supliment de acizi graşi esenţiali) 
 îmbrăcăminte din fibre naturale (bumbac, mătase) 
 igienă adecvată 
 psiho-terapie 

  
 
Tratament de fond: 
 

 tratament de atac (7 zile) 
 DA infantilă: dermatocorticoid nefluorurat clasa III, formă farmaceutică cremă 
 DA la copil: dermatocorticoid nefluorurat clasa III, formă farmaceutică cremă 
 DA la adult: dermatocorticoid clasa III, formă farmaceutică cremă/unguent 

 
 tratament de întreţinere (până la remiterea episodului) 
 dermatocorticoid nefluorurat, formă farmaceutică cremă/unguent 
 topic inhibitor de calcineurină-in limita fondurilor disponibile 
 emolient / hidratant 
 tratament local iniţiat de medicul dermatolog pentru cazuri selectate: tacrolimus, 

pimecrolimus- in limita fondurilor disponibile 
 antihistaminic anti H1 
 tratament adaptat lezional: leziuni suprainfectate: antibiotice topice (acid fusidic, 

gentamicina, mupirocin, retapamulin etc.) sau sistemice 
 

 erupţie diseminată / dermatită atopică formă moderată: 
 terapie locală: 

o asociaţii dermatocorticoizi-antibiotic maxim 2 saptamani  
o dermocorticoid nefluorurat clasa III, cremă timp de 7-14 zile, aplicat zilnic, 
o apoi discontinu, înlocuit apoi cu clasa I sau dermatocorticoizi de noua 

generatie  
o pimecrolimus cremă, tacrolimus unguent- in limita fondurilor disponibile 
o emoliente – tratament de întreţinere  

 terapie sistemică:  
o antibiotic sistemic antistafilococic 3-7 zile  
o antihistaminice anti H1 generaţie II sau generaţie I în funcţie de caz  

  
 cazuri severe-refractare la tratament (neremise după 6 săptămâni de terapie) 

suplimentar faţă de cele anterioare: 
 dermatocorticoid clasa IV 
 corticoterapie sistemică - Monitorizare: TA şi glicemie, lunar 
 ciclosporină- in limita fondurilor disponibile - Monitorizare: TA, 

hemoleucograma, funcţia hepatică şi renală, lunar 
 UVA 
 metotrexat- in limita fondurilor disponibile 
 tratamentul pro-activ de întreţinere a dermatitei atopice cu tacrolimus: cazuri 

moderate şi severe pentru prevenirea apariţiei recurenţelor şi pentru prelungirea 
intervalului de timp între două recurenţe. Va fi recomandat pacienţilor la care 
apariţia episoadelor de exacerbare se înregistrează cu o frecvenţă crescută (de 4 ori 
sau mai mult pe an). La pacienţii cu vârsta de 16 ani şi peste se recomandă 



utilizarea de tacrolimus unguent 0.1% , iar la copii şi adolescenţi, cu vârsta de 2 
ani şi peste se recomandă utilizarea de tacrolimus unguent 0.03%.  

 
Evaluarea stării de sănătate se efectuează după 12 luni. 
 
Dispensarizare:  
 depistarea cazurilor noi şi dirijarea spre medicul specialist dermatolog pentru 

confirmarea diagnosticului şi stabilirea programului terapeutic 
 depistarea recidivelor – control la 30 zile 
 tratament ambulator complex in colaborare cu medicul pediatru (pentru copii), 

eventual cu un psiholog  
 măsuri pentru reinserţia socio-profesională 
 monitorizarea tratamentului şi al efectelor adverse 

 


