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Iconografia / Iconography

INTRODUÇÃO
A apresentação deste ensaio fotográfico tem como

objetivo demonstrar a semelhança entre o querato-acan-
toma (Figura 1) e a Punica granatum (romã) (Figura 2).

Bastante comum em pessoas idosas e habitualmente
único, trata-se de nódulo firme, com forma de cúpula, de
um a 2cm de diâmetro, que no centro tem uma cratera com
material córneo. Desenvolve-se mais comumente em áreas
expostas e em poucas semanas, e involui espontaneamente
em poucos meses, em geral menos de seis. Sua cura espon-
tânea determina cicatriz ligeiramente deprimida.

INTRODUCTION
The aim of this photographic essay presentation is

to demonstrate the likeness between keratoacanthoma
(Figure 1) and Punica granatum (pomegranate) (Figure 2).

Very common in elderly patients and usually
appearing alone, the lesion is a firm nodule with a cupola
shape measuring 1 to 2 cm in diameter. The center has a
crater with horny material. It develops in a few weeks' time
most often on sun-exposed areas and progresses sponta-
neously for a few months (median: six months). Its sponta-
neous cure determines a slightly depressed scar.

Resumo: No caso demonstrativo observa-se a semelhança entre lesão dermatológica e imagens encon-
tradas na natureza ou no dia-a-dia por meio de fotografias.

Summary: The following demonstrative case exhibits the likenesses between a dermatological lesion
and photographic images of items found in nature or daily life.

Figura 1: Lesão nodular com coloração avermelhada e ulceração cen-
tral / Figure 1: Nodular lesion erythematous with ulcerated centre.

Figura 2: Romã (Punica granatum) 
Figure 2: Punica Granatum (pomegranate).
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No caso apresentado, a lesão é única, com cerca de
4cm, em forma de cúpula com 1cm de altura e sem materi-
al córneo central no terço distal da face extensora do braço
esquerdo (Figura 1).

A semelhança é muito grande com a fruta Punica
granatum (romã) (Figura 2). q

In the case presented in this paper, the lesion is solitary.
It has a cupola shape and measures roughly 4 cm in diameter,
1 cm in height and has no any central horny material on the dis-
tal third of the extensor surface of the left arm (Figure 1).

The likeness to the Punica granatum fruit (pome-
granate) is very significant indeed (Figure 2). q
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