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Caso dermatológico

Menino de cinco anos, sem antecedentes médicos de re-
levo, é enviado à consulta de dermatologia por uma mancha 
escura assintomática do pé direito com cinco dias de evolução. 
Ao exame objectivo, observava-se uma mácula de coloração 
preta-acastanhada com cerca de 2 cm na face plantar do hálux 
direito (Figura 1). 

Qual o seu diagnóstico?

Tinea nigrea
Tatuagem acidental
Nevo melanocítico atípico
Talon noir de localização atípica 
Melanoma 
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DIAGNÓSTICO
Talon noir  de localização atípica 

COMENTÁRIOS
O talon noir (traduzido do francês, calcanhar preto) é uma le-

são cutânea benigna assintomática de etiologia pós-traumática 
tipicamente observada em jovens atletas. É frequentemente re-
sultante de uma fricção repetida sobre os calcanhares em des-
portos, tal como o basquetebol ou o futebol.

Clinicamente é caracterizado por máculas de coloração pre-
ta-acastanhada na região posterior ou póstero-lateral do calca-
nhar. No entanto, qualquer localização acral pode ser envolvida 
para além do calcanhar, estando descritos casos de localização 
atípica, tal como o talon noir de localização palmar visualizada 
em tenistas ou jogadores de golfe.

O principal diagnóstico diferencial é o melanoma acral. No 
entanto a história clínica do aparecimento súbito de uma man-
cha escura no pé de um jovem é mais sugestiva de talon noir. 
Em casos de dúvida diagnóstica, a dermatoscopia e a cureta-
gem são ferramentas úteis, sendo que a curetagem da camada 
superficial do estrato córneo revela o pontuado hemorrágico 
pós-traumático característico do talon noir. Nenhum tratamento 
é necessário, pois as lesões tendem a resolverem espontanea-
mente.

Palavras-chave: Desporto, pediatria, talon noir.

ABSTRACT
The talon noir is a post-traumatic purpuric dermatosis of 

acral localization, histologically characterized by the presence of 
blood within the stratum corneum. It is often observed in young 
athletes as macules of black-brown coloration on both heels. In 
cases of diagnostic uncertainty, curettage and dermoscopy are 
useful tools. No treatment is necessary because the lesions tend 
to resolve spontaneously. We describe the case of a five-year-
-old boy with an atypical talon noir.
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