
Dermatologia pediàtrica 

Ens pot ajudar el dermatoscop ?  





Visualització pell a ull nu 

 La pell és l'òrgan més extens  i forma una capa 

protectora del cos humà 

 Gran avantatge: Es pot examinar a simple vista 

 Podem reconèixer moltes lesions  

 Limitació per fisiologia ull i propietats òptiques de la 

pell 

 Acomodació ocular màxima, el punt que s’enfoca a la 

retina és el més pròxim que es visualitza nítid 

 Capacitat acomodació disminueix amb l’edat 

 La llum que incideix a la pell es reflexa, dispersa o 

s’absorbeix en estrat corni. Limita la visualització de 

teixits per sota estat corni: escassa o nul·la visualització 

d’estructures subjacents 



Visualització pell ull nu   

Limitacions 

 La llum que incideix a la pell 

en part s’absorbeix a capes 

profundes però la major part 

es reflexa a nivell de la 

còrnia   i impedeix que la 

retina visualitzi la llum 

procedent de capes més 

profundes 

 

 Visió a ull nu  només veiem la 

llum que es reflecteix des de 

la superfícies de la pell i ens 

passen desapercebudes les 

estructures  més profundes. 

 

 

Limitació ull un, dificultat per 

enfocar visió molt de prop  



Dermatoscòpia 

 La Dermatoscòpia és una tècnica diagnostica 
que mitjançant un sistema d’ amplificació de la 
imatge  (x10) i un sistema d’ il·luminació permet 
superar la distorsió produïda per la reflexió i 
refracció  de la superfície cutània, mostrant 
patrons de pigments i de vascularització  
invisibles a ull nu 

 Inicialment : Estudi lesions melanocítiques i 
diagnòstic precoç melanoma 

 Actualment: malalties inflamatòries, infeccions, 
infestacions, tumors, estudi ungles, pèl .... 

 La reflexió és el canvi de la direcció de propagació d'un front d’ona en una interfície (superfície de separació) entre dos medis diferents de 
tal manera que el front d'ona retorna cap al medi en el qual s'havia originat 

 La refracció és el procés pel qual, quan una ona incideix sobre la superfície de separació entre dos medis, una part de la seva energia es 
transmet al segon medi canviant-ne la direcció de propagació 

 



Dermatoscop de contacte 

 Llum halògena o LED 

 Necessita l’aplicació d’un fluid 

d’immersió sobre la lesió per 

reduir la reflexió 

 Etanol 70%, oli mineral o gel 

ultrasons 

 Lent en contacte amb superfície 

cutània 

 Necessita rentar-se després de 

cada utilització 



Dermatoscop de llum polaritzada 

 No necessiten líquids immersió 

 Sistema de doble filtre, un de 
sortida i un d’entrada o detector 

 La llum reflectida de la superfície 
cutània és rebutjada pel detector 
de llum polaritzada produint-se 
una millor visió d’estructures més 
profundes 

 Tècnica més fàcil, ràpida  i 
còmoda pel pacient 



Llum Polaritzada Llum no Polaritzada 

Melanoma 

amelanòtic 

Queratosi 

seborreica 









Dermatoscòpia 

 És una tècnica no invasiva 

 Millora el diagnòstic clínic de múltiples lesions 

cutànies, sobretot les pigmentades 

 Permet observar estructures normals i 

patològiques en la superfície de l’epidermis, 

unió dermoepidèrmica, dermis superficial   i 

estructures adjacents  invisibles a ull nu 



Dermatoscòpia 

 Tècnica senzilla , ràpida i barata  

 INDOLORA 

 Pot evitar biòpsies i extirpacions innecessàries 

 

 Però no ha de substituir la clínica i 

la visió directa 

Molt útil si coneixem patrons 

i tenim experiència 



Què hi valorem ? 

 Colors 

 Melanina o hemoglobina 

 Profunditat  pigment 

 Diferenciar entre lesions melanocítiques i no 
melanocítiques 

 Patrons : Estructures / paràmetres dermatoscopics 

 Diferenciar entre benignitat i malignitat 

 Patrons vasculars 

 Pèl 

 Ungles 

 Lesions específiques 



 Segons profunditat 
melanina adopta un 
espectre de colors: 
negra, marró fosc, 
marró clar, gris i blau 

 Vermell = sang ( dilatació 

vasos, neovascularització 
traumatismes,)  

 Groc = lípids, sebó, 
hiperqueratosi  

 Blanc = fibrosi, calci, 
cicatrització, escames 
despigmentació 
abscés… 









Colors 

 En la majoria dels casos, els 

nevus melanòcits presenten 

1 o 2 dels colors bàsics : 

negre, marró, gris o blau 

 

 

 

 “ A major nombre de colors, 

més sospita de malignitat ” 



 
Diferenciar entre lesions melanocítiques  

 i no melanocítiques 

 Les lesions melanocítiques presenten uns 

patrons característics 

 Patró reticle pigmentat 

 Patró globular 

 Patró blau homogeni 

 Projeccions radials o pseudòpodes 

 Patró paral·lel 

 Patrons varien amb l’edat 
 

 Si no compleix cap d’aquestes estructures, es 

classifica la lesió com no melanocítica 



Dibuixos esquemàtics dels 10 patrons nevus benignes. El patró 

homogeni i el patró de glòbuls / starburst perifèrica tenen 

cadascun tres variants.  



Patró reticulat 

 Xarxa de línies marronoses o negres sobre un 

fons clar 

 S’assembla a un rusc d’abelles 



Una xarxa relativament uniforme en la perifèria de la lesió amb una 

superfície d'estructura homogènia i hipopigmentada central. Aquest 

tipus de nevus adquirit és més comú en els fenotips de pell clara. 

Xarxa difusa i homogènia amb un gruix i color uniforme  de les línies.  

Els forats de la xarxa són de mida relativament uniforme. La xarxa 

tendeix a desaparèixer en la perifèria. Aquest patró pot ser vist en els 

nevus congènits, especialment els situats a l'extremitat inferior, i en 

adquirits 

Xarxa homogènia amb un gruix  i color uniforme  de les línies, però la 

xarxa no és contigua. Aquest patró es pot veure en nevus congènits, 

especialment els situats a l'extremitat inferior, i en nevus adquirits. 

Una xarxa relativament uniforme en la perifèria de la lesió i taca 

central homogènia i hiperpigmentada . Aquest tipus de nevus adquirit 

és més comú en els fenotips de pell més fosca 

Patró reticular 









Patró globular 

 Estructures  rodones o ovalades de  > 0,1 mm  

 Coloració i  mida similar 

 Distribuïdes simètricament 

 De color negre, marró o vermell  

 Nius de melanina en unió dermoepidèrmica i 

dermis 

 Típic dels nevus congènits 

 Patró més habitual en nens  



Patró globular 



Patró globular 



Patró globular 



Glòbuls d'una manera similar, la mida, i el color distribuïdes 

simètricament al llarg de la lesió. això patró s'observa amb 

més freqüència en els nevus congènit. 

Una xarxa relativament uniforme en la perifèria de la lesió 

amb glòbuls centrals. Aquest patró és vist amb més 

freqüència en els nevus congènits 

El component central d'aquest tipus de nevus és reticular o 

homogènia. Glòbuls envolten tot el perímetre de la lesió. Això 

representa un creixement nevus adquirits 

Patró globular 



Patró homogeni  

 Principalment un patró d'estructura difusa , 

sense patró reticular ni globular.  

 Marró clar: nevus adquirits en fenotip de pell clara 

 Marró : nevus congènits 

 Blau : nevus blau 

 



Patró Projeccions radials o pseudòpodes 

 Starburst : ratlles lineals o pseudòpodes 

presents en tot el perímetre de la lesió que dóna 

l’aspecte d'una estrella en explosió. 

 Típic del nevus de Spitz/ Red 

 



Patró  paral·lel 

 Distribució pigmentació en bandes paral·leles 

lineals  que ocupen les crestes o els solcs de la 

pell en les zones acrals. 

 Característics de les lesions melanocítiques 

acrals 



Nevus melanocític compost plantar: Patró  paral·lel del solc i glòbuls 

seguin les crestes 





Vasos  

Vasos en  “horquilla”  

Vasos en coma ( nevus) 



Dermatoscòpia 

1) Les lesions melanocítiques  presenten algun 

d’aquests patrons 

2) Si no compleixen cap es classifiquen con no 

melanocítiques… cal buscar característiques 

específiques de cada lesió (angioma, 

granuloma ,dermatofibroma  ...) 

3) Diferenciar lesió melanocítica entre benigna i 

maligna 

 Regla dels tres punts , molt útil per ulls menys 

experimentats. Sensibilitat 96% 

 



Regla dels tres punts 

 Asimetria de colors o 

estructures 

dermatoscopiques en un 

o dos eixos  

 Reticle pigmentat atípic 

amb orificis irregulars i 

línies gruixudes 

 Àrees de color 

blanc/blavós 

La presencia de 2 o més és sospitós de  malignitat i obligar a estudiar a fons 



Patró SIMÈTRIC 

ASIMETRIA de forma / contorn 

 

ASIMETRIA Patró 

SIMETRIA de Forma / contorn 



Xarxa atípica, línies de diferent mida i forma. 

Xarxa és irregularment distribuïda dins de la lesió 



Vel Blanc blau : Irregular zona, pigmentació blavosa amb una pel·lícula de 

“vidre esmerilat” a sobre. La pigmentació no ocupa totalment al lesió 



Regla dels tres punts 

 Limitacions a pediatria…. No és gaire útil en 

melanoma amelanòtic que és el més freqüent 



CRITERIS ABCDE 

No sempre es 

compleixen en nens  





Nevus  Melanocítics 

 Proliferació anormal però benigna de 

melanòcits a la pell, que tendeixen a agrupar-se 

formant nius  (teques) 

 Presents en el 100% d’individus de raça blanca 

(edat adulta) 

 Nevus Melanocítics congènits 

(naixement i primers mesos de vida)  

 Nevus Melanocítics adquirits  ( a 

partir del 6-12 mesos de vida)  

 



Nevus melanocítics en nens 

 Infància i adolescència època molt important 

en aparició i desenvolupament de nevus 

 El número de nevus augmenta amb l’edat 

 Les característiques morfològiques i de 

comportament són diferents que en l'adult 

 La Dermatoscòpia  

 Identificar lesions sospitoses 

 Millora el diagnòstic 

 Evita exèresis innecessàries  





Nevus  Melanocítics 

 Nevus Melanocítics Congènits 

 Nevus Melanocítics Adquirits 

 Nevus atípics 

 Altres  

 Nevus Blau 

 Nevus Spilus 

 Nevus de Sutton 

 Nevus de Spitz /Red 

 Nevus acrals 



Nevus melanocítics congènits 

 Hamartoma: Defecte migració i 

proliferació cèl·lules progenitores 

melanòcits durant l'embriogènesi 

 Presents al néixer o en el transcurs 

del 1r any 1-6% nadons  

 Però > del 15% als 12-17 anys, NM 

congènits d’aparició tardana 



Prevalença nevus congènit del 30% 



Nevus melanocítics congènits 

 Es  classifiquen segons  la mida definitiva en 

edat adulta 

 

 Petits  < 1,5 cm 

 Mitjans 1,5  a 20 cm 

 Grans > 20 cm 

 Gegants > 40 cm 
 

 



Nevus melanocítics 

congènits 

 Com es classifiquen  en els nens ? 

 

 En un nadó nevus 
gran o extens si: 

 > 9 cm al cap 

 > 6 cm al cos 

Es pot calcular possible mida final 

En cuir cabellut x 2 

Resta del cos x 3 



Nevus melanocítics congènits 

 La majoria d’ells seran petits i mitjans 

 Creixen de forma proporcional en que ho fa 

el territori cutani on s’assenta 

 



Nevus melanocítics congènits 

 Lesions pigmentades maculars, papulars o 

en plaques en diferents tons de marrons i 

negre  

 Color potser variable amb focus negres o 

porpra 

 Textura llisa, nodular, rugosa o berrugosa 

 Poden tenir pèls des de pèl moixí fins a pèl 

gruixut i molt pigmentat 

 Al cuir cabellut poden ser cerebriformes 

 Amb el temps poden variar 

 

 



















Dermatoscòpia Nevus congènits 

Patrons predominants: Globular i  empedrat (glòbuls grans i angulats) 



Dermatoscòpia Nevus congènits 



Dermatoscòpia Nevus congènits 



Risc malignització nevus congènits 

 Risc global 0,7 % 

 Però aquí la mida si que importa 

 

 

 

 

 

 

 Petits i mitjans 0-0,3% 

 Grans i Gegants 5-10% 



Però aquí la mida si que importa 

 Nevus gegants + múltiples lesions satèl·lits 

 

 

 

 

 

 

Alt risc de Melanoma 

Alt risc de Melanosi Neurocutània 



Nevus melanocítics congènits 

 Associació de síndromes i nevus congènits 

 Síndrome de Carney (mixomes atrials) 

 Síndrome del nevus epidèrmic (nevus, alteracions 

SNC i esquelètiques) 

 Melanosi neurocutània 

 Neurofibromatosi 

 Disrafisme espinal 

 Síndrome de Turner, Síndrome de Noonan 



Nevus melanocítics adquirits 

 Presents en el 80-100% de la població 

 Apareixen a partir de l’any i augmenten en 

nombre a l'adolescència 

 Mida de 1 mm- 1cm  ( > 1,5 cm sospita congènit) 

 Relacionats amb exposició solar 

 Poden aparèixer en 

 Qualsevol zona de la pell 

 Unió cutanimucosa, cavitat oral 

 Genitals externs 

 Parts acres  , palmells i plantes, Ungles 

 Conjuntiva 

 



Nevus melanocítics adquirits 

 En els nens proliferació de melanòcits comença 

en la unió dermoepidèrmica: Nevus Juncional 

(majoria de nevus adquirits a la infància)  

 Amb el temps els nius  de melanòcits migren a la 

dermis papil·lar : Nevus compostos 

 Posteriorment disminueix activitat juntural i 

només queden melanòcits en la dermis: Nevus 

intradèrmic 

 



Nevus melanocítics adquirits 

 Diversos estats evolutius d’un mateix procés 



Nevus melanocítics adquirits Juncionals 

 Màcula o pàpula 

 1mm – 1 cm 

 Hiperpigmentada 

 Marró clar a negre 

 Superfície llisa, plana 

 Arrodonits o el·líptics 

 Habitualment simètric 

 Pell i mucoses 



Nevus melanocític juncional . Dermatoscòpia. Patró globular 



Nevus melanocític juncional . Dermatoscòpia. Reticle pigmentat marró  



Nevus melanocític juncional . 

Dermatoscòpia. Patró globular 



Nevus melanocítics adquirits compost 

 Papulós 

 0,5 – 1,5 cm 

 Menys pigmentats  (marró fosc a color pell ) 

 Cert component pilós 

 Forma i superfície variable 

 No en mucoses  

 No acrals 

 



Nevus melanocítics compost 



Nevus compost patró globular 



Nevus melanocític intradèrmic 

 Pàpules hemisfèriques cupuliformes 

 0,5 – 1,5  cm 

 Superfície llisa o papil·lomatosa, exofítica  

 Color marró clar o pell normal 

 Contenen pèls 

 Poden tenir  aspecte berrugós sobretot en els 

adults. Poc freqüent a pediatria 

 No en mucoses 

 No acrals 

 



Nevus melanocític intradèrmic 



Nevus intradèrmic 



Nevus melanocític intradèrmic 

Dermatoscòpia. Patró en empedrat  



Cronologia nevus melanocític 

 Juncional: Infància (90% dels nevus dels nens) 

 Compost: joves i adults 

 Intradèrmics: adults edat avançada 

 Involució fibrós: > 80 anys 



Star Wars: El despertar de la força. Estrena el 18 de desembre de 2015 



Nevus Acrals 

 Els nius de cèl·lules néviques es localitzen en 

els solcs de la pell 

 Des de color marró clar a marró fosc 

 Sovint tenen ratlles lineals de coloració més 

fosca que reflecteixen les marques de la pell 

prominent 

 NO MÉS RISC DE MALIGNITZACIÓ 

 Originen uns patrons dermatoscopics 

característics que permetran diferenciar les 

lesions benignes de les lesions sospitoses 

 





Solc pigmentat 

Crestes no pigmentades 

en els nevus benignes 



Melanoma acral pigmentació crestes 



Melanoma acral  



Patró paral·lel (>50%) 

Pigment en els solcs de la pell configura aquest patró paral·lel. 

Variants: en doble línia i en glòbuls (com beina de pèsols)  



Patró fibril·lar.  (6-11%) Línies que creuen diversos solcs i crestes en forma 

discretament obliqües. Per efecte òptic de les crestes en zones de major 

pressió 



Patró en gelosia: varietat del patró paral·lel.  (14%).  

Pigment amb patró paral·lel travessat per línies de solc a solc 







Nevus melanocític subunguial 

 Comencen a la infància o en adults joves 

 Nevus melanocític en la matriu 

 Fons marró associat a 

 Patró regular de línies longitudinals 

 Línies de gruixària (≤ 3mm) i color regular 

 El color varia de marro clar, marró fosc i negre 

 Si una línia mostra irregularitats en el color i/o  amplada, 

sospita de melanoma 

 En adults melanoma: taca fosca que sovint no permet 

veure línies 

 Melanoma : Signe Hutchinson, pigmentació cutícula 

 



 



 Nevus matriu unguial 

 Potser congènit o adquirit 

 Infància o adult jove 

 Sobretot són nevus Juncionals 

 

 

 

 Color marró homogeni de la banda. 

 Color línies amb similars tons de 

marró 

 Separació entre línies regular 

 Gruixària línies regular 

 Orientació paral·lela entre línies  



Nevus melanocític subunguial amb 

pseudoHutchinson 



Nevus fosc  

matriu unguial 

La Dermatoscòpia mostra línies paral·leles 

longitudinals marrons amb espaiat i gruix 

regular  

La pigmentació es pot observar a través de la 

cutícula translúcid. Això és un Pseudo -

Hutchinson i ha de distingir-se veritable signe 

de Hutchinson, que correspon a una veritable 

pigmentació de la cutícula o la pell 

periunguial. 



Nevus melanocític subunguial 

 Dermatoscòpia,  banda pigmentada formada 

per diverses línies paral·leles de color marró 

clar i punts de color marró clar. La banda 

pigmentada mesura quatre mil·límetres i afecta 

tota l'ungla 



Melanoma subunguial 

 Melanoma subungueal .Ungla afectada per una pigmentació contínua 

composta de línies paral·leles que mostren un color no homogeni 

(marró a blau-gris) intensitat i pigment (sense pigmentar seguit per 

ratlles fortament pigmentada). Un signe de Hutchinson,  indicatiu 

d'una invasió de les cèl·lules del melanoma a la pell periunguial, és 

visualitza millor per dermatoscòpia (fletxes en plec unguial proximal). 





 Hemorràgia subunguial en ungla del 

peu d’un nen.  

 Patró lineal paral·lel de la vora distal 

de la  pigmentació (Fletxa curta) 

 Coloració  porpra-marró de la taca 

de sang proximal (fletxa llarga). 



Estudi capil·lars unguials 



Nevus cuir cabellut 

 Sobretot en zona parietal i vèrtex 

 Grandària > 6 mm 

 Aspecte nodular, sòlid  rosat- marro  

 Sovint nevus en eclipsi i escarapel·la 

 Tendència a involucionar 

 No suggestius de més risc de malignització 

 Però …. 

 Nevus cuir cabellut podria anunciar eventual 
desenvolupament  de múltiples  nevus 







a) Nevus sòlid de color rosa 

amb una xarxa reticulada 

b) Nevus sòlid marró amb un 

patró globular 

c) Nevus en eclipsi  centre de 

color marró clar homogeni i un 

anell exterior més fosc, 

reticulada 

d) Nevus en escarapel·la  , 

centre pigmentat rodejat per un 

anell hipopigmentat dintre d’una 

vorera exterior pigmentada 

centre globular, anell interior 

homogeni bronzejat, i més fosc 

anell exterior reticulada. 



Nevus Blau 

 Proliferació de melanòcits dèrmics 

 Pàpula hemisfèrica ben delimitada, de 

superfície llisa i brillant  

 Color entre blau grisos i blau-negre 

 Habitualment única i mida < 1 cm 

 El 50% es troben en el dors de les mans i peus, 

altres en cara, natges, superfície extensió 

extremitats 

 Infància i adolescència 

 Més freqüents en les nenes 







Nevus Blau 

 Hi ha una forma macular semblant a la taca 

mongòlica però que no desapareix al créixer 

 També una forma nodular de 1 a 3 cm, color 

blau marró, sobretot en natges o regió sacra, es 

pot confondre amb melanoma 

 



Dermatoscòpia  nevus blaus 

 Característiques 
especifiques  

 Patró  homogeni gris blau 
(acer blau)  amb 
pigmentació difusa i ben 
circumscrita  

 Sense estructures com 
xarxa , glòbuls, gotes, punts 

 La presència de qualsevol 
de les estructures abans 
esmentades o la presència 
de colors diferents : sospita 
melanoma 



Nevus Spilus “Nevus sobre nevus” 

 En general present al néixer.  

 Subtipus  de nevus congènit 

 Lesió única localitzada 

 Tronc o extremitats 

 Persisteix tota la vida 

 Creix en la mateixa proporció que el nen 

 Poden afectar una gran zona del cos 

 



Nevus Spilus “Nevus sobre nevus” 

 Màcula gran , ben 

circumscrita de color marró 

clar  (present al néixer)  

 Esquitxada en el seu  

interior per múltiples petites 

màcules o pàpules més 

pigmentades (solen 

aparèixer amb l’edat) 





Nevus Spilus 

en un braç 

Dermatoscòpia 

Àrees marronoses fosques 

amb un un patró reticle -

globular (nevus adquirits)  

sobre un fons de color marró 

clar i reticular. 



Nevus Spilus “Nevus sobre nevus” 

 Nevus Spilus macular : taques fosques  

distribuïdes uniformement sobre un fons de 

color marró clar i amb un fi reticle 

 Nevus Spilus papular: pàpules fosques de 

diferent mida distribuïdes irregularment sobre 

un fons de color canyella clar  

 Propensió a desenvolupar-se nevus Spitz igual 

en ambdues formes 

 Propensió a desenvolupar melanoma superior 

en la forma macular 



Nevus Spilus 

 Nevus Spilus s’ha definit com 
“Jardí melanocític”.  Diferents 
tipus de proliferacions 
melanocítiques poden 
desenvolupar-se al seu interior 

 Nevus Spitz 

 Nevus melanocítics de la unió, 
compost i intradèrmics 

 Nevus blau 

 Melanomes 

 La Dermatoscòpia pot 
proporcionar un mitjà per 
monitoritzar aquests nevus i 
observar  canvis subtils 
indicatius del melanoma 

 



Nevus de Sutton o Halo Nevus 

 Nevus melanocítics benignes que tenen un zona 
perifèrica de despigmentació 

 Habituals en els nens i adults joves, prevalença 
en la població 1% 

 Procés d’involució per reacció immunològica 
(limfòcits T citotòxics) 

 Si involució complerta, l’halo despigmentat 
tendeix a repigmentar-se del color de la pell 

 La major part són nevus aïllats sense 
importància 

 Però: aparició sobtada de múltiples halo nevus 
ens ha de fer sospitar en melanoma 

 

 



 patró globular i halo circumdant de 

despigmentació 

Nevus de Sutton  

o Halo Nevus 



Evolució en10 mesos 



Regressió halo nevus  

 Aproximadament el 80% patró 

central globular i/o homogeni i 

halo circumdant de 

despigmentació 

 

 Involució a l’any 

 

 

 

 Involució als 3 anys 



Melanoma amb halo despigmentat (0,2% dels melanomes) 

Patró de múltiples components,  marcada asimetria de les estructures 

(ret de pigment atípic, tons blau - blanquinosos, punts irregulars, glòbuls, 

ralles i estructures de regressió)  i  colors que varien de blanc a marró, 

blau a negre 



Nevus Spitz 

 Descrit l’any 1948 per Sophie Spitz, 

com una lesió melanocítica 

pediàtrica que histològicament 

semblava un melanoma però que 

no tenia un comportament agressiu 

 Actualment espectre molt  més 

complex 

 Nevus Spitz clàssic 

 Nevus Spitz atípic 

 Melanoma Spitzoide 



Nevus Spitz Clàssic 

 Pàpula  - Nòdul  únic rosat  – marronós 

 Ràpid Creixement en 3 – 6 mesos ( alarmant 

per pares i pediatres) 

 1 – 2 cm  

 Superfície llisa o berrugosa  

 Localització més freqüent: CARA (galtes)  i 
Extremitats 

 En NENS i adults joves 

 Dermatoscòpia eina molt útil per reconeixement 

i avaluació 









Nevus de Spitz-  Globulós de 

distribució irregular i patró reticulat 

negatiu 



Lesió amelanocítica, vasos puntiformes, monomorfes i homogèniament 

distribuïts amb un fons rosat. Línies blanquinoses  



A. Nevus de Spitz amb vasos  puntiformes regulars distribuïts per tota la lesió. 

B. Nevus de Spitz amb major polimorfisme vascular sobre la base rosada 

típica d'aquestes lesions. 



Àrees vermelloses-

blanquinoses, collaret 

perifèric i línies en rail 

en un granuloma 

piogènic 



Nevus Red 

 Descrit l’any 1975 com nevus de cèl·lules 

fusiformes pigmentades 

 Variant de nevus Spitz (Spitz pigmentat) 

 Lesió papular – nodular intensament 

pigmentada marronosa – negra 

 Ràpid creixement 

 Sovint en extremitats inferiors 

 Lesió simètrica i ben definida 

 Dermatoscòpia típica: Starbust  



Nevus de Red 



Nevus Red 



Nevus de Reed. Patró  en Starbust 

(esclat d’estrelles) 









Dermatoscòpia nevus Spitz / Red 

• Patró Esclat Estel·lar 

• Patró de xarxa 

negativa 

• Patró Globular 

• Patró vasos punts 



Gestió Nevus Spitz / Red 

 Tumoració benigna amb característiques 

histopatològigues semblants al melanoma 

 La Dermatoscòpia (amb experiència) redueix 

errors diagnòstics  

 Controls clínics i dermatoscopics cada 4-6 mesos en 

menors de 12 anys 

 Espaiar amb l’edat fins que s’estabilitzi i valorar 

exèresi a la pubertat 

 Diferenciar entre Spitz clàssic i Atípic 

 



Gestió Nevus Spitz 

Spitz Clàssic  Tumor atípic Spitzoide 

 < 10 anys 

 CARA i EE 

 < 1 cm 

 Simètric 

 Voreres ben definides 

 Superfície llisa 

 Color rosat/vermell 

 Dermatoscòpia típica 

 10 – 20 anys 

 Esquena 

 > 1 cm 

 Asimètric 

 Voreres mal definides 

 Superficies irregular , 
Ulcerat 

 Diversos colors 

 Dermatoscòpia: 
elements de melanoma, 
vel blau/blanc 



Gestió Nevus Spitz 

 En nens prepubers conducta expectant amb 

controls clínics i dermatsocopics 

 Nens postpuberals amb 

 > 1 cm 

 Creixement excessiu 

 Ulcerat 

 Asimètrics 

 

 BIOSPIA  extirpació de tot el nevus agafant 

marges 



“Sempre ha d'haver 2, ni més ni menys.  

Un mestre i un aprenent.  

Star Wars: El despertar de la força. Estrena el 18 de desembre de 2015 



Nevus melanocítics atípics 

 Nevus melanocítics adquirits amb característiques 

clíniques que fan sospitar presencia de lesió 

maligna 

 Incidència 1-2 % de la població (tendència familiar) 

 Inici a la pubertat 

 Característiques 

 Més grans ( > 6-8 mm) 

 Marges irregulars o mal definits 

 Variabilitat en els colors 

 Asimetria 

 Component macular de base i centre papular 



Nevus melanocítics atípics 

 Poden ser únics o múltiples 

 Esquena, tronc, Abdomen i braços  (qualsevol lloc) 

 Rar en nens petits 

 Actualment no es consideren lesions 

premalignes  per si mateixes 

 Són MARCADORS DE RISC de 

desenvolupar un melanoma 

 1 nevus atípic........1,5 vegades més risc de MM 

 >5 nevus atípics ...10 vegades més risc 



Nevus melanocítics atípics 

 Un augment del número de 

nevus és el millor predictor 

de la presencia de nevus 

atípics 

 La gran majoria de nevus 

atípics són benignes, però 

amb l'edat el risc de 

malignització augmenta 



Nevus atípic amb voreres lleugerament irregulars i fons rosat 



Nevus atípic, asimètric  

i  

voreres irregulars 

Mida > 5-6 mm i 2 colors 



Nevus marcadament atípic asimètric i voreres irregulars 



Nevus atípic 







Nevus atípic : Patró reticular amb hipopigmentació central i patró reticulat 

atípic 



Patró reticular amb 

hipo/hiperpigmentació 

multifocal 



“Signatura personal de nevus ” 

 Pacients amb molts nevus 

adquirits  

 La gran majoria dels 

nevus tenen 

característiques clíniques 

i histològiques semblants 

 Signe de  “Aneguet lleig”, 

nevus diferent al de la 

majoria 



Aneguet lleig  ( Ugly Duckling) 



    

Aneguet lleig  ( Ugly Duckling) 



Aneguet lleig  ( Ugly Duckling) 





Signe de Bolognia 

 Descrit al 1994 .Típic a pediatria 

 Nevus amb un focus d’hiperpigmentació 

excèntrica  

 Pigmentació homogènia  de gris - negre 

 Pot ser  asimètric 

 Simula un melanoma a sobre d’un nevus existent 

 No signe de malignitat, hiperpigmentació 

desapareix amb el temps.  



Nen de 6 anys inici i evolució en 2 anys 



Dermatoscòpia 

• Zones de pigmentació gris-

blavós associat amb 

glòbuls irregulars  amb ret 

negrosa superficial 

• En la evolució van 

desapareixent els glòbuls 

irregulars i al ret negrós.  

• Al final va adoptant patró 

globular característic 



 Un patró globular perifèrica. Línia de base i  2,  4, i 10 mesos 

Patró ampliació nevus 

 Patró globular perifèric ( <5% dels adults) 

 Significa creixement actiu del nevus 

 En nens fins un 60% , els nevus creixen durant 

aproximadament un 1 any, no signe d'atípia 



Evolució en dos anys 



Nevus melanocític en “ou ferrat”  

 Zona central papulosa hiperpigmentada i halo 

perifèric maculós i menys pigmentat 



Hiperpigmentació està 

ben situada al  centre o 

s'estén gairebé fins a la 

perifèria de la lesió 

Hiperpigmentació està 

situada de forma asimètrica 

en la  perifèria de la lesió 

HIPERPIGMENTACIÓ 



Nevus melanocític en eclipsi 

 Nevus melanocític amb un centre més clar i una 

vorera  més pigmentada  

 És habitual en el cuir cabellut de nens 



Nevus melanocític en eclipsi 

Porció central no te una ret de 

pigment, mentre que el marge és  

marró amb una ret pigmentada 

regular 



Nevus en escarapel·la  

 Caracteritzat per un centre pigmentat rodejat 

per un anell hipopigmentat dintre d’una vorera 

exterior pigmentada 



Nevus en escarapel·la  

Rets pigmentades regulars rodejades 

per un anell no pigmentat sense  

estructura 



Melanoma en la infància 

 El melanoma és poc freqüent a pediatria 

 Representa el 1,3% dels tumors malignes a 

pediatria ( però el 7% entre els 15 i 19 anys) 

 79% dels casos en l'adolescència 

 En últims anys ha augmentat incidència però 

només en adolescència no en nens de < 10 anys 

 El diagnòstic és un repte 

 Poca incidència      baixa sospita diagnòstica 

 La majoria apareixen  “ de novo ” 

 Presentació més inespecífica que l’adult 

 Poca consciencia factors de risc 

 

 

 



Així doncs qui te més risc de 

desenvolupar un melanoma ? 

 Marcadors de més risc 

 Tenir un gran número de nevus adquirits (>50-100) , 
directament relacionat 

 Presencia de nevus atípics 

 Nevus congènit gran o gegant amb lesions satèl·lit 

 Factor més important, 1/3 dels melanomes abans 12 anys 

 Risc encara més gran si 

 Antecedents familiars de melanoma  

 Exposició solar intermitent excessiva 

 Pell poc pigmentada amb tendència a cremar-se 

 Historia de cremades solars 

 Pèl roig 



Revisió 8 series amb un total de 322 casos de melanoma. 

Només un 22% tenien factors de risc predisponents 



Melanoma en la infància 

 Degut a la baixa incidència  hi han pocs criteris 

clínics i demoscòpics clars en aquesta edat 

 Presenten diferencies amb les formes de l’adult 

 NO sempre compleixen Criteris ABCDE 

 Formes clíniques predominants: Melanoma 

Amelanòtic i Nodular 

Dificultat en el diagnòstic precoç 

 

REPTE DIAGNÒSTIC 



En nens de  10 anys o menys, el 60% dels casos  de 

melanoma, no complien amb els criteris 

ABCDE, i en els adolescents el 40% no complien 

els  criteris ABCDE 



Criteris detecció ABCDE  

 Fallen en identificar  
melanomes pediàtrics. 

 Cordoro M. J Am Acad 
Dermat 2013 -  la majoria 
dels nens que tenien 
melanoma, es varen 
presentar amb 

 Amelanosi 

 Simetria 

 Voreres  regulars 

 Color uniforme 

 Nòdul 

 Diàmetres de 6 mm o 
menys 



ABCDE 

 Nous criteris 

 A: Amelanòtic 

 B: Sagnat, Bony 

 C: Uniformitat color 

 D: De novo, qualsevol 

diàmetre 

 ABCDE clàssic 

 

 Junts ajuden al 

diagnòstic precoç 

 



Melanoma en la infància 

 En nens petits  (0-10 anys) 
melanoma extensió superficial poc 
freqüent 

 Forma més freqüent nodular 
amelanòtic 

 Lesió papulo – nodular rosat – 
vermell 

 Fàcilment sangnable  

 Ràpid creixement 

 No compleixen criteris ABCDE 
.....Diagnòstics erronis de 
Granuloma piogen, Nevus Spitz no 
pigmentat….. 

 

 



Melanoma en l’ infància 

 Nens grans 11-19 anys 

 Aspecte semblant a 

l’adult 

 Compleixen més els 

criteris clàssics ABCDE 

 Melanoma d’extensió 

superficial 



Melanoma amelanotic 







Colors irregulars 

Vel Blanc – blau 

Pseudòpodes irregulars 

Melanoma spitzoide 



Sospita Clínica Melanoma en nens 

 Indicador més sensible : aparició de novo de 
lesió papulonodular amelanòtica que 
persisteix durant setmanes 
 

 

 

 Lesió pigmentada o no, que recentment ha canviat 

 Amb o sense asimetria 

 Diàmetre ≥ 6 mm 

 Variacions de color 

 Voreres irregulars 



Estudi dermatoscòpic 

 

1. Presentaran patrons diferents 

dels patrons benignes 

2. Presenten patrons d ‘asimetria 

3. Patrons de malignitat 

• Pigment reticular atípic 

• Globular atípic 

• Vasos irregulars / atípics 

• Zones blau – blanc 

• Estructures cristal·lines .. 

 

 

 





Melanoma maligno en el pit d’un adolescent 

Dermatoscòpia :asimetria, patró irregular, vel blau blanc 



A: asimetria del patró dermatoscòpic i ret de pigment atípic 

B:  asimetria del patró dermatoscòpic i estructures blau blanc 

C: asimetria del patró dermatoscòpic i estructures blau blanc 



Dermatoscòpia imatges de tres 

melanomes.  

(A)Melanoma amelanótic :presencia 

de vasos sanguinis anormals.  

 

 

(B) El melanoma és relativament 

simètric; però no s'adhereix cap 

dels patrons de nevus benignes  

 

(C) Clàssic superficial melanoma 

d'extensió que mostra patró 

multicomponent amb la xarxa 

atípica 



Nodular melanoma. Aquesta lesió no compleix  

característiques ABCD clíniques; vasos sanguinis serpentina 

irregulars, que són estructures de predicció de melanoma 



Estructures Cristalls : ratlles blanques i fines que només es 

visualitzen amb dermatoscop de llum polaritzada  (B) i no són 

visibles amb dermatoscop de llum  no polaritzada 



Qüestions Claus 

1. La majoria de lesions melanocítiques en nens es 

poden gestionar de forma conservadora 

2. Nevus melanocítics problemàtics en els nens 

 Nevus congènits gegants 

 Nevus Spitz 

 Múltiples nevus 

3. < 1% dels nevus congènits desenvoluparan MM 

4. El risc de melanoma en nevus congènit és 

proporcional a la seva mida 

5. Nens amb nevus congènits grans i múltiples 

lesions satèl·lit: més risc de MM i  Melanocitosi 

neurocutania 

 

 



Qüestions Claus 

6. Nevus Spitz clàssics abans de 12 anys: control 

clínic 

7. Nevus Spitz gran (>1cm), nodular, ulcerar o 

que canvia ràpidament: Exèresi 

8. Melanoma és poc freqüent  

9. Criteris ABCDE i Regla dels tres punts no es 

compleixen en la majoria dels casos 

10. Predomini forma Nodular amelanòtica  

11. Protecció solar des de la infància és la millor 

forma de prevenció 

 

 



Star Wars: El despertar de la força. Estrena el 18 de desembre de 2015 



Lactant petit que acudeix per irritabilitat 

i lesions cutànies 



Lactant petit que acudeix per 

irritabilitat i lesions cutànies 

 Lactant molt irritable 

no dorm per les nits 

 Lesions cutànies des 

de fa unes 3 setmanes 

 Diagnosticat de 

dermatitis atòpica 

 Tractat amb cortis 

tòpics sense millora 



Lactant petit que acudeix per 

irritabilitat i lesions cutànies 

Dermatitis atòpica amb afectació palmells i plantes ? 

 

La germana gran i la mare també tenen picors 



Escabiosi 

 Infestació per l’àcar 

Sarcoptes scabiei hominis 

 L’home és l’hoste definitiu 

 La femella perfora l’estrat 

corni i posa ous 

 Contagi per contacte 

directe de pell a pell, 

menys freqüent a traves 

d’utensilis  

 



Manifestacions clíniques  

 Pruïja per hipersensibilitat, poden passar vàries 

setmanes. Si reinfestació, pruïja a les 24h 

 Màxim per la nit 

 Diversos membres familiars afectats 

 Lesions i localitzacions característiques 

 Sovint sobreinfeccions o eczematitzacions  

 



Lesions característiques  

 Túnels: lesió lineal, de varis mm de longitud,  
representa la manifestació externa del túnel que 
realitza la femella fecundada en la epidermis.  

 Pàpula perlada :  pàpula petita o vesícula al final 
d’un túnel, és on es troba l’àcar 

 Pàpules  eritematoses : lesions més freqüents, per 
reacció d’hipersensibilitat  

 Vesícules: freqüents en nens petits, sobretot a 
palmells i plantes 
 

 Nòduls: lesions cròniques, estèrils en genitals, engonal, 
aixelles 

 Excoriacions, distorsionen lesions, destrueixen túnels 

 Lesions de rascat 

 Impetiginització, pústules 

 

 

 

 









Localitzacions característiques 
 Mans 

 Espais interdigitals 

 Part lateral dels dits 

 Canells 

 Colzes 

 Plecs axil·lars 
anteriors 

 Melic, pits, penis, 
natges 

 Cap i coll (lactants) 

 Palmells i plantes 



Diagnòstic 

 Clínica característica 

 Exantema prurític de 
predomini nocturn 

 Afectació familiar 

 Localitzacions 
característiques 

 Pàpules eritematoses 
en penis o pits són 
casi 
patognomòniques 

 



Diagnòstic 

 Microscopi : Raspat de zones de pell infestada + 

oli mineral, es visualitzen àcars, ous o femtes 

(difícil) 

 

 



Diagnòstic 

 Aplicació TINTA 

estilogràfica en zona 

sospitosa de túnel. Es 

neteja la tinta 

superficial i es 

visualitzen els túnels 

ben delimitats, la tinta 

ha passat a través de 

l’obertura del túnel 

 



Dermatoscòpia Escabiosi 

 Fàcil, ràpida, no 

dolorosa, no angoixa al 

nen 

 Sensibilitat diagnòstica 

del 91% 

 Estructures JET o en 

“Ala Delta” 

 Estructura  triangular de 

color marró (on hi ha 

l’àcar femella) situat al 

final d’una línia 

blanquinosa serpiginosa  

( és el túnel )  

 









Túnel ple d’ous. Al final imatge d’ala delta i al mig ous… Imatge en 

collaret de perles 



Picor al cap 

 Nena de 5 anys que 

presenta prurit a cuir 

cabellut des de fa uns 

5 dies 

 

 A escola hi ha “passa” 

de polls 



Pediculosis Capitis 

 50% asimptomàtics, trobem llémenes però no 
molèsties  

 Prurit, per reacció  HIPERSENSIBILITAT a la 
saliva del poll  

 Lesions de rascat   

 Dermatitis 

 Impetiginizació (causa més freqüent impetigen 
cuir cabellut ) 

 Limfadenopatia occipital, retroauricular 

 Rash generalitzat per hipersensibilitat 











Diagnòstic Pediculosis Capitis 

 SOSPITAR-HO  sempre si prurit en 

el cuir cabellut 



Diagnòstic Pediculosis Capitis 

 Gold Standard : Presència de polls vius, pot  ser 

difícil.  

 S’ arrastren ràpidament: 4 mm per segon o 23 

cm per minut 

 Poll  en moviment = poll viu 

 Mengen 3 cops al dia durant 30 minuts (estaran 

quiets) 

 Pentinar amb llemenera amb el cabell mullat 

amb condicionador, alentirà el moviment  i  

elimina electricitat estàtica 



Diagnòstic: trobar polls  



Trobar polls 



Llémenes 

 La distància entre les llémenes i el cuir 

cabellut  ens  indicarà el temps 

d’infestació del pacient 

 Un ou tardarà 8-10 dies en buidar-se  , el 

pèl creix uns 0,4mm/dia. Si llémena està a 

més d’un centímetre del cuir cabellut 

segur que està buida 

 



Dermatoscòpia Pediculosis Capitis 

 Difícil observar poll viu, evita la llum 

 Identificació llémenes enganxades al pèl i si 

molt a prop de cuir cabellut...infestació 

activa 

 Vives: Coloració marronosa i forma ovoide 

 Mortes: translúcides i més aplanades, un 

extrem lliure 

 Es pot utilitzar per seguiment i per control 

resposta tractament 





Nena de 12 anys que consulta per  presentar caspa o llémenes ?? 

- S'observen unes petites i nombroses estructures blanquinoses, situades 

en les tiges dels pèls, fonamentalment, de les zones frontal i parietal  

- Aquestes petites masses podien desplaçar-se amb facilitat al llarg de 

cada pèl. 

- No prurit, no descamació, no alopècia, no inflamació  



Dermatoscòpia:  s’observen segments tubulars d'un material 

blanquinós, brillant, de longitud variable (2-7mm), que 

embolicaven els pèls a intervals 



Beines peripilars (Motlles pilosos)  

 Habitualment es confonen amb llémenes 

 Són una modificació estructural del cabell.  

 Masses de queratina que envolten la tija del pèl 

 Són estructures tubulars, de color blanc - 

groguenc, que envolten els pèls del cuir cabellut  

 La seva llargària varia, habitualment < 1 cm  

 Llisquen amb facilitat al llarg de la tija, sense 

arribar a trencar-lo en aquest moviment. 

 Asimptomàtiques 



Beines peripilars (Motlles pilosos)  

 Es classifiquen en idiopàtiques (o primàries) i 
secundàries  

 En les idiopàtiques o primàries no hi ha cap 
dermatosis de base. 
 Provocats per tracció excessiva i persistent tracció del pèl 

 Es troben en zones de màxima tracció del pentinat: regió 
fronto-temporal de les dones que utilitzen «cues de cavall» 
i en la línia mitjana sagital a les de 2 trenes 

 Les cèl·lules de les capes radiculars del pèl, a causa de la 
intensa força de tracció, s'acumulen en el infundíbul. A poc 
a poc, es va formant un tap de queratina que es veu 
arrossegat pel creixement del pèl cap a l'exterior, a manera 
de funda.  

 Secundàries: a dermatitis principalment de tipus 
seborreic o psoriasiforme  





Nen d’un any amb pàpules i vesícules 

 Nen d’un any que 
acudeix per presentar 
lesions papulars – 
vesiculars a mans i 
peus molt 
pruriginoses 

 No respon a cortis 
tòpics ni 
antihistamínics 

 No altres familiars 
amb picors 



El seu pare l’hi ha passat “ la moto”                              pel seu cap i ara 

queda clar el diagnòstic 



Tinya Capitis  

 Màxima incidència entre 4-7 anys 

 Invasió pèls cuir cabellut 

 Alopècia, descamació  i inflamació 

 2 formes 

 Tinyes tonsurant o No Inflamatòries 

 Tricofítica 

 Microspòrica 

 Tinya Inflamatòria o Queri de Cels 



Tinea Capitis Tricofítica  

 Plaques irregulars 

disperses, alopècia  amb 

escames i descamació 

 Tinya de PUNTS NEGRES, 

pèls es trenquen a prop 

del cuir cabellut 

 Poca reacció 

inflamatòria 



Tinea Capitis Microspòrica 

 Tinya PLACA GRIS 

 Placa alopècia arrodonida, 

descamativa de color grisos 

 Tots els cabells tallats a ran del 

cuir cabellut (Tonsura) 

 Poca reacció inflamatòria 

 



Queri de Cels 

 

 Placa  inflamatòria  amb 

pústules i abscessos 

 Sortida pus per orificis 

fol·liculars 

 Dolorosa 

 Adenopaties cervicals, 

occipitals  

 El pèl s’arranca fàcilment 



Diagnòstic Tinya Capitis 

 Clínica 

 KOH pèls 

 Llum de Wood 

 

 Cultiu 



Tinea Capitis 

 



Dermatoscòpia Tinya Capitis 

 L’examen al microscopi amb KOH i el cultiu són 

els criteris estàndards pel diagnòstic 

 Dermatoscòpia pot ser de gran ajuda . Permet 

diagnòstic ràpid  

 Pèls en “ coma ”. : pèls amb angulació final amb 

gruixària i coloració homogènia , trencament de la 

tija del  pèl paràsit pel dermatòfit ( forma de C) 

 Pèls en  “ llevataps ”: pèls curts amb múltiples girs 

que donen aspecte espiral (sobretot pacients de pell 

fosca) 

  Pèls trencats 

 Pèls distròfics 









Nen de 9 anys que acudeix per  presentar plaques eritematoses 

descamatives a pit i braços d’unes setmanes d’evolució 





Psoriasi 

 Afecta al 3,5 % de la població general 

 Un 10% comencen abans dels 10 anys 

 Formes pediàtriques 

 En plaques ( + freqüent) 

 Gutatta 

 Zona bolquers 

 Pustulosa 

 Eritrodèrmia 



Psoriasi en plaques 

 Plaques més petites i 

amb escames més 

fines que en adults 

 Pot afectar a  

 Colzes, genolls 

 Zones extensió 

 Cara, coll, tronc... 

 





Psoriasi 

 A vegades és fàcil 

 D’altres hem de 

buscar pistes 





Nens de < 2 anys, plaques vermelloses brillants ben delimitades 

Dermatitis zona bolquers que no millora amb tractaments habituals 









Psoriasi Guttata 

 80% antecedent d’infecció estreptocòccia unes 
2-3 setmanes abans 

 Sobretot amigdalitis  

 Dermatitis perianal, balanitis, impetigen 

 Altres gèrmens 

 Estafilococ , Virus, fongs 

 Fàrmacs 

 Aïnes, Beta- bloquejants, antipalúdics, propranolol, 
retirada CES 

 Sovint historia familiar psoriasi 



Psoriasi Guttata 

 Aparició brusca de múltiples lesions anulars  

eritematoses, descamatives  i papulars 

 Predomini TRONC i part proximal extremitats 

 Rarament palmells i plantes 

 Lleuger prurit 

 Una part desenvoluparan psoriasi en plaques 

 Evolució 

 Resolució espontània en 1-3 mesos 

 Brots en noves infeccions estreptocòccies 

 60% evoluciona a forma crònica en plaques 

 

 



DERMATOSCOPIA PSORIASI: Vasos puntiformes de distribució uniforme, 

simètrics i regulars sobre un fons vermell clar 

Escames blanquinoses 











Pitiriasi Rosada de Gibert 

 Malaltia relativament freqüent , sobretot en nens 

grandets 

 Etiologia desconeguda (herpes virus 6 i 7 ??, 

altres virus ??) 

 Forma clàssica fàcilment diagnosticable 

 Erupció papuloescamosa aguda autolimitada 

 Duració 6 a 8 setmanes 

 Resolució espontània 

 



Pitiriasi rosada de Gibert 

 Lesió primària o Placa Herald 

 Lesió arrodonida o oval eritematosa amb 
descamació perifèrica amb vorera interna.  

 Poden haver-hi més d’una o cap 

 Brots de lesions en tronc, porció inferior coll i 
part proximal extremitats (poden afectar-se cara 
i part distal extremitats). Distribució en arbre de 
Nadal 

 Lesió primària….2-15 dies lesions secundàries 
que poden presentar diversos brots 

 Asimptomàtica o lleuger prurit 





Pitiriasi Rosada 

Escames blanquinoses perifèria 

Vasos puntiformes de distribució 

irregular 

Fons groguenc 



 Pitiriasi Rosada:  combinació d'un fons de color groguenc i escates 

blanques perifèrics, mentre que puntejat de vasos petits  (no 

distribuïts regularment) 



Nen de 7 anys. Juga a futbol i és del Barça 

Des de fa unes 3 setmanes pèrdua de cabell a zona frontal 

No picor ni dolor 



Un futbolista amb poc pèl 

 Placa única  

 Falta de cabell en marge 

implantació frontal d’uns 

5x3 cm 

 No signes inflamatoris 

 Test de tracció ( -) 

 

 Visió a ull nu difícil 

diagnòstic 

 Demoscòpia: Fa el 

diagnòstic 



Dermatoscòpia 

 Punts negres 

 Pèls tallats de diferents mides 



Un futbolista amb poc pèl 

 La família ha constatat que quan es concentra 

s’estira els cabells  

 

 TRICOTIL·LOMANIA 

 Alopècia traumàtica provocada per la manipulació 

mitjançant tracció, torsió o plegament del cabell 

 Pacient ho fa de forma deliberada o inconscientment 

 Prevalença: 4% de la població 

 Potser per un senzill tic ( com xopar-se els dits) o un 

acte compulsiu amb trastorn psicològic 

 



Tricotil·lomania 

 Una o vàries plaques , mal delimitades 

 Alopècia difusa amb pèls recargolats i trencats 

a diferents nivells zones frontoparietals i 

frontotemporals, generalment en el cantó 

contrari de la ma dominant 

 També  poden estar afectades les celles i els 

pestanyes 

 NO prurit, no dolor 

 No signes inflamatoris 





Noia amb bony a la cara 

 Nena de 12 anys que 

consulta per lesió 

d’aspecte nodular a la 

cara 

 Ha crescut en poques 

setmanes 

 S’orienta com 

Pilomatrixoma 

 Biòpsia amb exèresi  



 Cràter central format 
per  lòbuls 
hiperplàsics invertits, 
amb acantosis 
epidèrmica. 
 

 Fragments de 
queratina en l’ 
interior. 
 

 Cossos de  
Henderson-Paterson 
dins de les cèl·lules 



Mol·lusc Contagiós 



Mol·lusc contagiós  

 Infecció cutània per POXVIRUS 

 Pàpules llises, cupuliformes amb depressió 

central 

 Color de pell normal, rosada o blanquinosa 

 Poden ser úniques o múltiples 

 Qualsevol localització però sobretot: Tronc i  

extremitats 

 Temps incubació entre 2 setmanes - 6 mesos 
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Mol·lusc Contagiós 

Contagi 

 ATÒPIA 

 Associació epidemiològica entre utilització 

piscines públiques i mol·lusc 

 Aigua clorada pot alterar barrera cutània i 

facilitar contagi 

 CONTACTE  DIRECTE  PELL a PELL 

 Utensilis piscina (maneguets, flotadors, 

tovalloles…) 

 Contagi intrafamiliar ( 35%)  

 AUTOINOCULACIÓ 

 



Transmissió   

 No és necessari l’aïllament , però si 

insistir en normes per evitar el contagi,  

 No es transmet per l’aigua 

 No compartir tovalloles  

 No compartir utensilis bany 

 Neteja acurada 

 No jocs amb contacte físic 

 Tapar lesions aïllades amb tiretes 
 



Dermatitis del mol·lusc 

 10% pacients, eritema pruriginós 

 Sobretot en zones de frec 

 Zona axil·lar i periaxil·lar 

 Plecs cubitals i poplitis 

 Reacció d’ hipersensibilitat tardana 

 Pot afavorir autoinoculación 

 No confondre amb dermatitis atòpica, tot i que 

és més freqüent en els atòpics 

 

 Dermatitis rebel (Èczema unilateral ) 
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Mol·lusc Contagiós 

 Generalment el diagnòstic clínic és fàcil. 

 Però en determinats casos la Dermatoscòpia 

ens ajudarà en el diagnòstic 

 Localització poc habitual ( cara) 

 Presentacions atípiques ( inflamades, ulcerades) 

 Lesions solitàries 



Dermatoscòpia Mol·lusc Contagiós 

 S’observa umbilicació  centra envoltada de 

material amorf  poliglobular  blanc –groguenc 

que correspon a hiperplàsia epidèrmica 

provocada pel virus 

 El centre de la umbilicació està rodejat de vasos 

formen una imatge en “ corona vermella”  

 Vasos lineals que s'irradien cap el centre però 

no el creuen 

 El més habitual és trobar umbilicació  central 

amb vasos radials i en corona 





Umbilicació central rodejada per estructures amorfes polilobulades blanc-

groguenques. Rodejada per vasos en corona i alguns radials 



Vasos lineals que no creuen el centre i vasos en corona 





Star Wars: El despertar de la força. Estrena el 18 de desembre de 2015 


