Eficácia do tacrolimo no vitiligo infantil
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INTRODUÇÃO:
O vitiligo afeta em torno de 1% da população e
é caracterizado por máculas acrômicas, de limites
nítidos, com forma e extensão variáveis. As
causas não estão bem estabelecidas e a evolução
é imprevisível. O uso de tacrolimo, estimula a
divisão
e
a
migração
dos
melanócitos,
proporcionando melhor qualidade de vida ao
paciente, já que lesões em face, extensas ou não,
podem acarretar importantes
transtornos
psicossociais.
OBJETIVO
Relatar caso de vitiligo segmentar em face,
que respondeu de maneira satisfatória ao
tratamento com tacrolimo 0,1% pomada.

Foi realizado o diagnóstico de vitiligo segmentar
em face e iniciado tacrolimo 0,1% pomada, com
aplicação uma vez ao dia. Além disso, também foi
prescrito protetor solar e foram realizadas as
devidas orientações. Exames laboratoriais foram
solicitados, a fim de se descartar associação com
doenças autoimunes. Paciente retorna ao
ambulatório em menos de um mês, com resultados
dos exames normais e melhora discreta do quadro
clínico,
apresentando
algumas
ilhotas
de
repigmentação no centro da lesão. Ao final de um
ano, paciente evoluiu de forma satisfatória, com
repigmentação quase completa da lesão.

APRSENTAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO
Paciente J.L.S., sexo feminino, 7 anos, com
queixa de mancha em face, que iniciou e evoluiu de
forma progressiva há mais ou menos 4 meses.
Nega prurido e antecedentes familiares.

CONCLUSÃO
O caso relatado e as publicações
levantadas, confirmam a boa tolerância e o
resultado favorável ao uso de tacrolimus 0,1%
em crianças portadoras de vitiligo, com lesões
localizadas em face, promovendo uma melhor
qualidade de vida.
Exame físico:
Presença de máculas acrômicas; de limites
nítidos; com aproximadamente 3 cm de diâmetro;
em face, acometendo região temporomalar direita e
mentoniana
direita,
predominantemente.
À
lâmpada de Wood, foi visualizada lesão bem
delimitada , branco nacarada, com fluorescência
positiva
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