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Giant nasoalveolar cyst with important local involvement.
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RESUMO

ABSTRACT

Artigo recebido em 28 de maio de 2008.
Artigo aceito em 15 de agosto de 2008.

    Os cistos nasoalveolares ou nasolabiais são cistos 
ósseos não-odontogênicos ou fissurais, que ocorrem 
sobre os ossos maxilares, têm origem epitelial 
embrionária e localizam-se na região do lábio superior, 
logo abaixo da asa do nariz e raramente levam a lesões 
osteolíticas. O objetivo deste trabalho é apresentar um 
paciente jovem, portador de um tipo raro de cisto 
nasolabial unilateral gigante, com raras dimensões de 
7,5 x 7,7 cm, apresentando abaulamento na região 
maxilar esquerda e obstrução nasal bilateral. À 
rinoscopia anterior havia abaulamento de aspecto 
cístico obstrutivo, depressível e indolor, róseo-
avermelhado em assoalho de fossa nasal esquerda e 
abaulamento da região maxilar esquerda à inspeção 
externa. Na oroscopia havia abaulamento amolecido de 
palato duro. A tomografia computadorizada 
apresentava lesão cística em forma de coração no terço 
médio da face, relacionado à asa nasal e ao osso 
maxilar, com reabsorção óssea de parte do palato duro e 
perfuração do septo nasal ósseo e severas repercussões 
ósseas loco-regionais. Realizada a exérese da lesão por 
acesso combinado sublabial e transpalatal no Serviço de 
Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina de 

Jundiaí, Estado de São Paulo, Brasil. Exame 
histopatológico revelou revestimento do cisto por 
epitélio escamoso estratificado não-queratinizado 
isolado e infiltrado inflamatório crônico. Os cistos 
nasolabiais  são doenças infrequentes  em 
otorrinolaringologia, sendo seu tratamento sempre 
cirúrgico e de bom prognóstico, contudo seu 
crescimento pode ocasionar extensas repercussões 
destrutivas loco-regionais. 

     Nasoalveolar or nasolabial cysts are fissural osseous 
cysts which occur in the maxillary bones, have 
embrionary, epithelial and non odontogenic origin, 
rising in the upper lip region, just under the nose alar 
cartilage and rarely cause osteolytic lesions. The aim of 
this report is to describe a young man with a rare type 
of unilateral giant nasoalveolar cyst with a rare bulk 
measuring 7,5 x 7,7 cm, presenting a bulge of the left 
maxillary region and bilateral nasal obstruction. At the 
exam of the nasal cavity there was a cystic obstructive, 
depressive, rosy and painless bulge, over the floor of the 
left nasal cavity and bulge of the left maxillary region at 
external survey. Oroscopy shows softened bulge of hard 
palate too. The computed tomography showed a cystic 
lesion with heart shape located at the medium third of 
the face, related to the alar nasal cartilage and to the 
maxillar bone, with osseous partial reabsorbing from 
hard palate and perforation of the osseous nasal 
septum and severe osseous local reverberations. It was 
realized a ressection of the lesion by means of 
compound approach, sublabial and transpalatal at the 
Service of Otolaryngology of the Faculdade de Medicina 
de Jundiaí, Estado de São Paulo, Brasil. 
Hystopathologic exam displayed a cystic lining by 
squamous stratified epithelium, non-keratinized 
isolado and chronical inflammatory infiltrate. The 
nasolabial cysts are uncommon diseases in 
Otolaryngology, having always surgical treatment and 
good prognosis, but its development can cause great 
destructive local repercutions with severe osseous 
sectional complications. 

     RELATO DE CASO
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       Paciente MAS, 31 anos de idade, sexo masculino, 
natural de Vinhedo e procedente de Várzea Paulista – SP,

com história de abaulamento em região maxilar 
esquerda (Figura 1) há aproximadamente 10 meses, 
progressivo e indolor, associado a obstrução nasal 
bilateral, mais acentuado à esquerda e sem 
sangramentos. Os achados ao exame otorrino-
laringológico foram: rinoscopia - abaulamento de 
aspecto cístico, depressível e indolor, de coloração 
róseo-avermelhado em assoalho de fossa nasal 
esquerda (Figura 2), obstruindo-a, associado a um 
abaulamento da região maxilar esquerda à inspeção 
externa. Na oroscopia havia abaulamento de palato 
duro de consistência amolecida (Figura 3). A otoscopia 
estava normal. A tomografia computadorizada 
apresentava lesão de aspecto cístico na região malar 
esquerda, sem sinais de destruição óssea do terço médio 
da face, porém com reabsorção óssea de origem 
compressiva de parte do palato duro e perfuração do 
septo nasal ósseo (Figuras 4 a 9). 
      Foi diagnosticado cisto nasolabial e submetido à 
cirurgia, com a exérese do mesmo por acesso 
combinado (sublabial com incisão de Denker e 
transpalatal) (Figuras 10 a 14). O paciente evoluiu 
com a perfuração pré-existente do septo nasal, 
assintomática, em área 4 com aproximadamente 1 cm 
de diâmetro e fístula entre assoalho nasal e cavidade 
oral. Tal fístula foi ocluída posteriormente através de 
ressecção do trajeto fistuloso e sutura do pertuito intra-
oral com fio absorvível. Exame histopatológico revelou 
revestimento do cisto por epitélio escamoso 
estratificado não-queratinizado isolado e infiltrado 
inflamatório crônico. 
      Na evolução, o paciente fez uso de dispositivo intra-
oral para ocluir a perfuração do palato de cerca de 2 cm 
de diâmetro,  até  que a mesma ocluísse  
espontaneamente após acompanhamento de 4 meses e 
a perfuração do septo nasal não foi ocluída por manter-
se assintomática. 

      Cistos não-odontogênicos são raros e incluem o cisto 
do ducto nasopalatino e o cisto nasolabial ou 
nasoalveolar, este mais raro. Embora a sinonímia do 
cisto nasoalveolar seja ampla, incluindo cisto do 
vestíbulo nasal, cisto mucóide do nariz e outros, a 
denominação cisto nasolabial, criada por Rao em 1955, 

 (1)é atualmente considerada como a mais adequada . O 
cisto nasolabial foi originalmente mencionado por 
Zuckerkandl em 1882. É um cisto não-odontogênico 
ósseo fissural ou de inclusão, que ocorre nos ossos 
maxilares, raro, embrionário de origem epitelial, 
originado na região do lábio superior logo abaixo da 
asa do nariz. Os cistos da região maxilar ocorrem com 
alguma frequência, mas o nariz é envolvido apenas em 
torno de 0,3% dos casos. A apresentação bilateral é 
extremamente incomum e de acordo com a literatura 

(2)mundial há 10 casos relatados . Por definição, cisto é 
uma cavidade patológica revestida por epitélio, 
contendo material líquido em seu interior. O cisto 
nasolabial é geralmente assintomático durante 
anos,até que seja suficientemente grande para causar 
deformidade cosmética e/ou obstrução nasal, com asas 
nasais assimétricas. 
       Na cavidade bucal, maxila e mandíbula, esse tecido 
epitelial está representado por remanescentes da 
lâmina dentária, órgão do esmalte ou revestimento 
ectodérmico dos processos embrionários, costumando 
atingir grandes volumes, inclusive com abaulamento 
das superfícies ósseas, mas costumam respeitar ossos 
corticais e raízes de dentes vizinhos. Macrosco-
picamente, aparecem como lesões arredondadas de 

(3)aspecto vesiculoso e coloração róseo-avermelhada . Os 
diferentes cistos que ocorrem na cavidade bucal podem 
ser classificados, de acordo com a origem do epitélio do 
qual foi formado, em odontogênicos e não-
odontogênicos ou fissurais. Os odontogênicos estão 
associados a tecidos da lâmina dentária, órgãos do 
esmalte e da bainha de Hertwing e os não-
odontogênicos, bem menos frequentes, são formados 
pela participação de remanescentes epiteliais 
embrionários com revestimento ectodérmico do ducto 
nasopalatino. As células podem ser ativadas 
espontaneamente durante a vida ou eventualmente 
estimuladas pela ação irritante de vários agentes, como 

(3,4,5)por exemplo infecções .
       O objetivo deste trabalho é o de relatar um paciente 
portador de cisto nasolabial unilateral gigante e 
incomum, com repercussões loco-regionais ipsi e 
contralaterais, tratado cirurgicamente no Serviço de 
Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina de 
Jundiaí, Estado de São Paulo, Brasil. 

  

Perspectivas Médicas, 19(2):45-50, jul/dez 2008.

INTRODUÇÃO

RELATO DE CASO
Figura 1:
portador de cisto nasoalveolar gigante à esquerda. Note-se 
abaulamento da região malar e da asa nasal esquerda.

 Aspecto facial à inspeção estática de paciente 
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Figura 3: 
amolecida à oroscopia. 

Abaulamento do palato duro de consistência Figura 2: 
aspecto cístico, depressível, indolor e obstrutivo, de coloração 
róseo-avermelhada em assoalho de fossa nasal esquerda. 

Rinoscopia anterior mostrando abaulamento de 

Cisto nasolabial gigante com destruição loco-regional. - Edmir Américo Lourenço e cols.

Figuras 4 a 9:
coração, medindo 7,7 cm em seu maior diâmetro, na cavidade nasal esquerda que transfixa o septo nasal e palato duro, com 
destruição óssea de ambos por compressão. Fossas pterigopalatinas e nasofaringe livres. Há uma lesão de aspecto cístico na região 
malar esquerda, terço médio da face, com reabsorção óssea de origem compressiva de parte do palato duro e perfuração do septo 
nasal ósseo. 

 Tomografia Computadorizada nas posições axial e coronal mostra tumoração volumosa irregular em formato de 
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Figura 14: 
excluída a porção afilada*.  

Peça cirúrgica cística esvaziada medindo 3,9 x 5,2 cm, 

Figuras 10 a 13: 
(sublabial com incisão de Denker e transpalatal). 

Transoperatório da exérese cirúrgica do cisto nasolabial gigante por acesso combinado 
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de vida e elevada predominância unilateral de cerca de 
(11,12,13)90% dos casos . Sua baixa incidência pode estar 

associada ao subdiagnóstico em sua fase inicial. Parece 
não haver correlação do tamanho do cisto com a idade, 
mas sim com o gênero, sendo em média 16 mm no 
masculino e 12 mm no feminino. Autores citam 334 
pacientes cuja média do diâmetro das lesões foi de 17,1 
mm, mas 75% delas apresentava 20 mm ou menos de 

 (13)diâmetro . A forma radiológica do cisto é 
arredondada ou ovóide em cerca de 2/3 dos casos ou 

(10,12)ainda em forma de coração nos demais . 
Habitualmente o cisto é portanto pouco volumoso, 
contudo o caso relatado mostra um cisto gigante, com 
raras dimensões de 7,5 x 7,7 cm, em formato de 
coração, impossibilitando sua remoção preferencial sob 

(10)anestesia local . Embora o tempo de história de 10 
meses não seja tão extenso, indica a necessidade de um 
diagnóstico e atuação precoces, tendo em vista que em 
alguns casos o comportamento mais agressivo da lesão 
pode resultar em sequelas para o paciente. 
O diagnóstico do cisto nasolabial é fundamentalmente 
clínico. A exploração mediante a palpação bidigital 
mostra uma tumefação flutuante entre o assoalho do 
vestíbulo nasal e o sulco gengivolabial e ajuda a 
confirmar o diagnóstico. Em virtude de tratar-se de 
lesão de partes moles, não é detectável na radiografia 
simples, a não ser que cause erosão óssea importante no 
osso maxilar. A tomografia computadorizada pode 
mostrar a natureza cística da lesão e sua relação com a 
asa nasal e o osso maxilar, assim como o acometimento 
ósseo. O paciente comumente procura atendimento 

 (6)médico por ter percebido uma deformidade facial .
       Devido à deformidade facial progressiva, ao risco 
de infecção e suas seqüelas e à eventual ocorrência de 
dor local, o paciente deve ser informado da necessidade 

de retirada cirúrgica do cisto. Esta é realizada por uma 
incisão intra-oral (Denker) sublabial, ao nível da fossa 
incisiva, que proporciona uma ampla exposição, 
permitindo sua enucleação, sendo passível de ser 
realizada sob anestesia local, com taxas de recidiva de 0 
a 11%. Pode ser realizada em alguns casos a 
marsupialização ou mesmo a aspiração com agulha 
fina, esta como opção de alívio enquanto se aguarda a 

(12)cirurgia . 
     O diagnóstico diferencial é realizado com outros 
cistos da região maxilar, bem como com outras 
tumorações orais e nasais. O cisto nasolabial infectado 
pode ser confundido com furúnculo do assoalho do 
vestíbulo nasal, contudo com exceção desta entidade, as 
características dessa lesão são tão características que 

(8)
não há dúvida sobre o verdadeiro diagnóstico .
     Trata-se de doença benigna, havendo apenas um 

 (9)
relato de carcinoma derivado de um cisto nasolabial . 
       Análise histopatológica retrospectiva de 31 pacien-
tes portadores de cistos do ducto nasopalatino no Brasil 
evidenciou epitélio escamoso estratificado não-
queratinizado isolado, a exemplo do caso descrito neste 
trabalho, ou em combinação com outros epitélios em  

(14)93% dos casos . 
    A cicatrização excessiva em pacientes negros, 
causando discreta deformidade da asa nasal e fístula 
oro-nasal temporária são as únicas complicações 
descritas e ocorrem quando não é suturada a incisão 

(15)gengival . 

       Os cistos nasolabiais são doenças infrequentes em 
otorrinolaringologia, sendo seu tratamento sempre 
cirúrgico e de bom prognóstico, contudo seu 
crescimento pode ocasionar extensas repercussões 
destrutivas loco-regionais. 
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      Na literatura há muita discussão sobre a origem 
dos cistos nasolabiais. Klestadt, em 1913 sugeriu que 
estes cistos são derivados de restos ectodérmicos na 
linha de fusão entre os processos nasais medial e lateral 
com o processo maxilar, sendo por esta razão chamados 
de cistos fissurais. A outra teoria para explicar a gênese 
destes cistos é a de Bruggemann (1920), de que seriam 
derivados do epitélio do ducto nasolacrimal (ântero-
inferior) durante sua base de desenvolvimento 

(6,7,8)embrionário . O cisto situa-se sobre o osso, 
raramente leva a lesões osteolíticas, quando então pode 
extraordinariamente ocorrer acometimento do seio 
maxilar. É uma doença que acomete quase 
exclusivamente partes moles, poupando os dentes dessa 
região; a exemplo da literatura consultada e apesar do 
avantajado volume da lesão, não houve acometimento 

(9,10)de raízes dentárias no caso descrito . 
        Ocorre leve predileção pelo gênero masculino e por 
pessoas da raça negra, a exemplo do paciente relatado 
neste trabalho, entre a quarta e quinta décadas 

DISCUSSÃO
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