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Dermatoscòpia avançada a 
l’Atenció Primària 

12 d’abril de 2023- 16.00 a 20.15 h 

CAMFiC , Diputació, 316 – Barcelona 
 

 

Objectius 
 

Objectiu general  
 

Ampliar els coneixements dels metges de família que ja tinguin aquesta tècnica en 

la seva pràctica clínica diària de dermatoscòpia, per ampliar capacitats pel 

diagnòstic diferencial i l’abordatge de les principals lesions cutànies reconeixibles 

mitjançant  la dermatoscòpia. 

 
Objectius específics  
 

El participant, finalitzat el curs, serà capaç de: 
 

o Reconèixer la dermatoscòpia en lesions facials. 

o Reconéixer la dermatoscòpia en lesions acrals i unguials.  

o Fer una introducció de la dermatoscòpia en lesions inflamatòries. 

o Adquirir els coneixements amb casos pràctics. 

 

Contingut i durada 
 
1º Part .  Cronograma 

INTRODUCCIÓ  

• Problemàtica del càncer cutani. 

• Per què és important actual en Atenció Primària? 

1. La dermatoscòpia en lesions facials.  

• Lesions pigmentades facials no palpables. 

• Lesions pigmentades palpables.  

• Lentigen solar, queratosis seborreica, queratosis actínica, 

queratosis liquenoide, Lentigen Maligne. 

 

16.00-18.00h 

Descans 18.00-18.15h 
2º Part    

2. La dermatoscòpia en lesions acrals i unguials.  

• Patrons en regions acrals. 

• Hematoma vs Melanoma. 

•  Signe Hutchinson.  

• Melanoniquia 

 

3. Repàs de la dermatoscòpia en lesions inflamatòries com 

psoriasi, liquen pla i altres patologies. 

18.15-20.15h 
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5. CASOS CLÍNICS (Com aplicar tot això a la pràctica clínica?). 

 

Durada:  4 hores 
 

 
Metodologia 
 

Exposició teòrica del 60% en forma de classe magistral que el docent farà sobre 

cada tema actualitzant la base a les darreres evidències,  i pràctic en un 40%, de 

forma totalment intercalada entre l’exposició al llarg del curs, en forma d’espais en 

que es demana que els alumnes siguin els que expliquin el diagnòstic i l’actuació 

davant els casos clínics que s’exposen i que argumentin les seves decisions, 

promovent després la discussió en grup i donant finalment pautes concretes 

d’actuació en base a l’evidència científica. 

 

Equip Docent 
 

Coordinador/a:  Dr./Dra. Clara Vilavella Lizana 
Membres del Grup de treball de Dermatologia de la CAMFiC 
 

Dirigit a 
  
Als metges i metgesses d’Atenció Primària de salut 

Places: 25 
 

 


