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ICONOGRAFIA  

1) NEVO ATIPICO JUNCIONAL - Lesao melanocitica, rede irregular, glóbulos castanho escuros, 

observar o favo – se tiver algum lugar irregular, vou considerar irregular. Glóbulos irregulares.  

Um pouco mais bonita do que melanoma. Juncional pq só temos rede e glóbulos. 

 

2) PORFIRIA CUTANEA TARDA - Bolhas tensas em dorso das mãos – EBA, PCT, Penfigoide bolhoso. 

Vão mostrar a urina com uro e coproporfirinas urinarias. 

 

3) NEVO INTRADERMICO - Pseudorede – indicio de fotodano. Glóbulo e rede são indícios de lesoes 

melanociticas. Se tem glóbulos é lesão melanocitica. Os glóbulos do CBC são formados por 

macrófagos que fagocitaram melanina e esta na derme. Já nas lesoes melanociticas há glóbulos 

ou rede pigmentar formado por célula nevica. Há remanescente de rede pigmentar. Uma parte 

mais azulada, roxa – vaso, muitas vezes com trombose. Glóbulos e remanescente de rede 

pigmentar. Vejo vaso trombosado. Se tenho só glóbulo sem rede pigmentar. A Telangiectasia do 

nevo intradermico é em VIRGULA. Quando é em grampo as duas perninhas tem o mesmo 

tamanho e na virgula, uma perninha é maior que na outra. 

 

4) MELANOMA – fazer margem excisional com 2 a 3mm de margem no sentido da drenagem 

linfática nos membros (no abdômen não preciso ter esse cuidado e vou fazer incisão de acordo 

com a linha de forca). Se for incisional vamos fazer na parte mais profunda para direcionar o 

Breslow – então vamos fazer no véu azul esbranquiçado. Nunca fazer na regressão. Varias cores, 

área rosada, regressão, marrom, rede pigmentar alargada. Rede irregular, blotting, véu azul 

esbranquiçado, áreas de regressão, glóbulos na periferia, área rosada. Róseo mal delimitado – 

característico do melanoma. Rede invertida em um pedacinho é típico de melanoma tbm e se 

for em todo o nevo é Spitz ou Reed. A rede invertida é a sensação de vários glóbulos, mas há um 

caminho no meio. Na bx veio breslow de 3.4mm, 3 mitoses por campo e ulceração. Vamos fazer 

linfonodo sentinela e ampliação de 2cm. O numero de mitoses muda o TNM.  

Margem de ampliação de melanoma: 

ate 0,76mm = in situ, não precisa ampliar a margem. 

1 a 2mm = ampliação de 1cm. 

2 a 4mm = ampliação de 2cm. 

2 a 3mm = ampliação de 1cm. 

acima de 4mm = ampliação de 1cm. 

A tendência hoje em dia é não fazer linfonodo sentinela e nem apliar ate 1mm. Mas na prova é 

acima de 0,76mm que amplia.  

Linfonodo sentinela: 

Breslow acima de 0,76mm, Clarck IV, ulceração e mitoses, regressão. 

Exames de sangue  DHL, RX de tórax, US de abdômen para breslow maior de 0,75mm. RM de 

crânio, cintilografia óssea e TC de pulmão quando já ultrapassou 1mm. 
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Metastase do melanoma principalmente na pele. Se for menos de 2cm da lesão original é 

satelitose e se for mais de 2cm da lesão original é metástase em transito. Depois pulmão, a 

partir dai os índices são semelhantes – mama, cérebro.  

Metastase do CBC é pele tbm e de CEC – linfonodo. 

 

5) PAPULA FIBROSA DO NARIZ - Papula cor da pele na ponta do nariz. Tricoepitelioma, nevo 

intradermico, hiperplasia sebácea. 

 

6) HEMANGIOMA - Macula eritematosa angiomatosa em região infra-clavicular de criança. 

Angioma plano – maformacao venosa. Por isso ele não regride nunca. Vamos tratar com laser. 

Ma formação dos capilares finos superficiais. Consigo com o laser destruir o capilar e o 

pigmento.  Hemangioma – é um tumor. Tem angiogenese, proliferação, estimulo para os vasos 

crescerem. Como ele esta em processo evolutivo, vai crescer. Por volta dos 2 anos estabiliza e 

por volta dos 3-4 anos vai regredir. Tem superfície as vezes papulosa, irregular, framboesiforme. 

Angioma é plano totalmente e mais uniforme, mas vinhoso. O hemangioma é mais vermelho. 

Superficial – apenas macular. Apenas vermelha. Não tem infiltração azulada para ter 

componente profundo. Quando regride pode deixar telangiectasia, redundância de pele ou pele 

normal. Marcador do hemangioma é GLUT-1. O tratamento de escolha é propanolol. Predomina 

no sexo feminino. Crianças prematuras e parto a fórceps são mais comuns. Profundo não 

regride totalmente, sempre regride parcialmente e deixa um resquício.  

 

7) NEVO DE SPILLUS – nevo sobre nevo. Tenho uma placa e outras pigmentações na superfície. É 

raro mas pode malignizar. Tem que avaliar se tem transformação. 

 

8) QUEILITE ACTINICA – pré CEC. Entao tenho que tratar.  

 

9)  HEMANGIOMA COM NECROSE – hemangioma profundo com necrose. 

 

10) HEMORRAGIA SUBUNGUEAL – quanto tem pontilhado na dermatoscopia é pq a unha esta 

crescendo e esta trazendo a cor, e os pigmentos vão ficando, mas vão sumir. 

 

11) CARCINOMA BASOCELULAR - Ninhos ovoides, áreas em folha do canada, raio de roda, 

telangiectasia arboriforme, ulceração – típicos de CBC. Glóbulos azuis. 

Queratoacantoma – telangiectasias dispostas radialmente.  

 

12) NEVO DE REED - Blothes no meio da lesão, véu azul, estrias na periferia, cortando ao meio é 

especular. 

 

13) TINEA DE REPETICAO - Ulcera na face inferior dos dedos dos pés, com tinea de repetição, 

intertrigo. 
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14) QUEILITE GRANULOMATOSA – placa eritematosa infiltrada, aspecto verrucoso em fundo de 

palato mole. Pode ser Kaposi, queilite granulomatosa. Sem alteração no lábio, parece 

estomatite moriforme do paracoco. 

 

15) LENTIGOS – quando vai crescendo, vai invadindo ostios foliculares. Estruturas granulares-

anelares – pigmento vai se depositando ao redor da abertura folicular e vai formando como se 

fossem glóbulos, pigmento vai se juntando e forma uma bolinha. Isso são estruturas granulares 

e anelars, o pigmento circunda a abertura e forma um losango. Forma uma pseudo-rede 

acinzentada, com estruturas romboidais. Começa a obscurecer a abertura folicular. Depois 

tenho tamponamento muito mais intenso dos folículos, mas ainda vemos estruturas foliculares 

presentes e depois não vejo mais nada, folículos completamente tamponados e pigmentação 

assimétrica.  

 

16) INFILTRADO LINFOCITARIO DE JESSNER E KANOP - Placa eritematosa infiltrada na face. 

Granuloma facial – dx diferencial – lúpus túmido, sarcoidose, infiltrado linfocitário de Jessner e 

Kanop, linfoma, linfocitoma cútis, erupção polimorfa a luz, DC linfomatoide, granuloma anular, 

eritema pigmentar fixo medicamentoso, eritema anular centrifugo.  

É UM PSEUDOLINFOMA. Dx diferencial com micose fungoide, papulose linfomatoide. 

 

17) MUCINOSE FOLICULAR – micose fungoide foliculotropica. Eritema facial, perda de pelo na região 

frontal e temporal, perda de cílios e sobrancelhas. Paciente idosa, debilitada. Pontos brancos na 

raiz dos cabelos. Eritema persistente, perda de pelo localizada na face, pele xerotica e 

levemente descamativa.  

 

18) NEVO JUNCIONAL E NEVO COMPOSTO – composto tem um halo marrom ao redor. O composto 

ou intradermico pode ter aspectos múltiplos, mas pode ter cores diferentes. O pigmento vai 

diminuindo, modificando ao longo da vida e sobra o nevo intradermico com pelo dentro e 

totalmente normocrommico.  

 

19) NEVO DE OTA OU ITO – ambos são manchas azuladas na face. OTA acomete esclera e ITO não 

acomete a esclera. Tem aumento do local, aumento da face. Nevo de Ota e Ito não aumenta a 

face, são apenas manchas. Aqui há também alteração linfática. Há uma maformacao venosa que 

acomete região cervical, alem disso, a ma formação venosa não da aumento de volume. Então o 

aumento de volume é proporcionado por alteração linfática. Tenho LINFANGIOMA – alteração 

linfática e vascular.  

 

20) Dermatoscopia – vasos polimorfos, redondos, toinoinoin, calibrosos, telangiectasia linear, vasos 

tortuosos. Variedades de tipos de vasos. Quando tenho muita variedade de vasos tenho um 

MELANOMA AMELANOTICO.  
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21) VERRUGA VULGAR - Lesao verrucosa no lábio. Papilomatose oral florida pega apenas mucosa. 

Mesmo que é verruga, se aperto muito o dermatoscopio, posso não ver o ponto preto pq aperto 

o vaso. 

 

22)  Dermatoscopia de planta – o normal é pigmentar o vale – sulco. Faixa fina – padrão de lesoes 

benignas. Se for padrão de crista – há faixa larga e é padrão do melanoma. O normal é ter linhas 

finas na planta dos pés que equivale aos sulcos. Linhas fininhas paralelas é pigmento de sulco e 

lesão benigna. Linhas largas é pigmento de crista – lesão maligna.  

 

 

23)  

 


