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INTRODUÇÃO:

CONCLUSÃO:

Apresenta-se
caso
de
incontinência
pigmentar (IP), uma afecção hereditária rara do
grupo das genodermatoses, dominante, ligada
ao cromossomo X.

A IP é uma genodermatose de causa ainda
obscura, necessitando de acompanhamento e
tratamento multidisciplinar.

APRESENTAÇÃO CLÍNICA DO CASO:
Paciente feminina, branca, RN de 15 dias.
Apresentava manchas no corpo desde o
nascimento, e aparecimento de bolhas no
décimo primeiro dia de vida. Ao
exame
dermatológico, identificavam-se máculas e
eritematosas,
algumas
acastanhadas,
reticuladas, com distribuição em redemoinho e
seguindo as linhas de Blaschko, acometendo
todo o corpo, com exceção de couro cabeludo
e mucosas. Algumas lesões vesiculosas
rompidas e crostas, e presença de estrabismo.
Após análise clínica e discussão, foi feito
encaminhamento
ao
oftalmologista
e
neurologista. Em 45 dias a paciente retornou
com leve melhora do quadro cutâneo. Como
resultado da interconsulta oftalmológica:
mapeamento de retina com palidez de papila
unilateral,
hemorragia
nervo
óptico
bilateralmente, tortuosidades vasculares e
algumas alterações pigmentares.

DISCUSSÃO:
A IP pode se apresentar em três fases:
vésico-bolhosa
ou
pustulosa,
pápuloverrucosa, e hiperpigmentar, podendo haver
sobreposição
ou
ausência
de
fases.
Encontrada quase que exclusivamente em
mulheres, parece não haver correlação com
predisposição étnica ou racial. Acomete
geralmente o tronco, seguindo as linhas de
Blaschko. No
exame
histopatológico,
observam-se degeneração e redução das
células basais epidérmicas e melanófagos na
derme superficial. Acompanhando o quadro
cutâneo, podem estar presentes alterações
neurológicas, anomalias oculares e malformações dentárias.
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