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basal cell carcinoma
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RESU MO
  Os carcinomas basocelular e espinocelular são conhecidos como câncer de pele não me-

lanoma perfazendo 98.420 casos novos nos homens e 83.710 nas mulheres no Brasil, em 
2014. A reconstrução dos defeitos cirúrgicos no nariz é um desafio para os cirurgiões der-
matológicos, no que diz respeito a bons resultados nos aspectos funcional e estético, posto 
que sua estrutura é rígida e de pouca mobilidade. Apresentamos um interessante método 
de reconstrução de um grande defeito nasal após exérese de CBC, utilizando enxerto de 
cartilagem auricular e retalho de avanço unipediculado da bochecha.    

  Palavras-chave: carcinoma basocelular; neoplasias nasais; cartilagem articular; retalhos ci-
rúrgicos

ABSTRACT
  The basal cell and squamous cell carcinomas are known as non-melanoma skin cancers, having amou-

nted to 98,420 new cases in men and 83,710 in women in Brazil in 2014. The reconstruction 
of surgical defects in the nose is a challenge for dermatologic surgeons regarding good functional and 
aesthetic results, since its structure is rigid and of little mobility. The authors introduce an interesting 
reconstruction method of a large nasal defect after excision of a basal cell carcinoma, using auricular 
cartilage graft and unipedicled advancement flap from the lower cheek.

  Keywords: carcinoma, basal cell; nose neoplasms; nasal surgical procedures; ear cartilage; surgical flaps

INTRODUÇÃO 
O câncer de pele tem distribuição universal e é a neo-

plasia mais comum do ser humano. Suas três principais formas e 
frequência são: carcinoma basocelular (CBC) (75%), carcinoma 
espinocelular (15%) e melanoma (4%). Os carcinomas basocelular 
e espinocelular são conhecidos como câncer de pele não mela-
noma e perfizeram 98.420 casos novos nos homens e 83.710 nas 
mulheres no Brasil, em 2014. Esses valores correspondem a um 
risco estimado de 100,75 casos novos a cada 100 mil homens e 
82,24 a cada 100 mil mulheres.1

O CBC é localizado mais comumente na face, estando 70% 
no nariz e na fronte. No nariz, a maioria localiza-se nos dois terços 
distais,2 principalmente asa nasal (33% dos casos) e dorso (30%).3

Gonzalez-Ulloa e colegas observaram que a face tinha 
unidades distintas, com linhas de transição entre elas e postu-
laram que essas unidades seriam determinadas pelas diferenças 
nas características histológicas, incluindo espessura, quantidade 
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de gordura subcutânea, cor, textura e presença de cabelo.4 Com 
base nesses conceitos, Burget e Menick dividiram o nariz nas 
seguintes subunidades estéticas: dorso, ponta, columela, asas na-
sais, paredes laterais e triângulos moles. Na ponta e asas nasais, a 
pele é espessa e sebácea, enquanto no dorso e nas paredes laterais 
a pele é fina. Além disso, a pele tem maior mobilidade nos dois 
terços superiores.5

A reconstrução dos defeitos cirúrgicos gerados pela ex-
cisão de tumores no nariz é um desafio para os cirurgiões der-
matológicos, no que diz respeito a bons resultados funcional e 
estético, posto que sua estrutura é rígida e de pouca mobilidade. 
A idade do paciente, o tamanho e a localização do defeito ci-
rúrgico segundo as subunidades estéticas são os parâmetros que 
nos orientam na escolha do melhor método de reconstrução. 
Inúmeras técnicas podem ser utilizadas, tais como síntese primá-
ria, retalho de avanço, retalho de transposição, retalho bilobado, 
enxertos ou associação de técnicas.6,7

RELATO DE CASO
Paciente do sexo feminino, 78 anos, parda, natural de São 

Bernardo, SP, relata o surgimento de lesão indolor e progressiva 
no nariz há cinco anos. Paciente apresenta HAS e dislipidemia 
e negava câncer de pele prévio. Ao exame dermatológico ob-
servou-se um nódulo eritematoso e translúcido de 2,2 x 1,7cm, 
bem delimitado, com crosta na sua porção inferior e telangiecta-
sias arboriformes em toda sua superfície, de localização no nariz, 
englobando parte de três das suas subunidades estéticas: asa nasal 
esquerda, parede nasal esquerda e ponta nasal (Figura 01). Foi 
feito o diagnóstico clínico de CBC e realizada uma biópsia inci-
sional, que confirmou essa suspeita clínica. O tumor apresentou 
subtipos histológicos nodular e micronodular.

Realizou-se a exérese do tumor com margem de 6mm, 
após anestesia tumescente. Optou-se também por retirar a carti-
lagem nasal que se encontrava imediatamente abaixo do tumor, 
devido à chance de invasão de tal estrutura. Foram enviadas a 
peça cirúrgica e a cartilagem para avaliação histopatológica. A 
paciente ficou com um grande defeito nasal, englobando asa na-
sal esquerda, parede nasal esquerda, ponta e dorso (Figura 2). 
Inicialmente, foi transposto enxerto de cartilagem da anti-hélice 
da orelha esquerda para a base alar esquerda com a finalidade 
de sustentar a borda da narina, impedindo sua migração para 
cima durante a cicatrização da ferida, e tentando manter seus 
contornos e a passagem de ar (Figuras 3 e 4). Após, confeccio-

nou-se retalho de avanço unipediculado da bochecha baseado 
superiormente, com transferência de pele da bochecha inferior, 
no sentido medial e superior (Figuras 5 e 6). O retalho foi am-
plamente dissecado no plano subcutâneo, tendo sido realizadas 
suturas internas com fio monocryl 5.0 para ajustá-lo no defeito 
primário. Após isso, foi retirado um triângulo de compensação 

Figura 1: 
CBC NASAL
Nódulo eritemato-
so e translúcido, 
bem delimitado, 
com crosta na sua 
porção inferior 
e telangiectasias 
arboriformes em 
toda sua superfície

Figura 3: 
Área doadora do 
enxerto de cartila-
gem; Retirada de 
cartilagem da an-
ti-hélice da orelha 
esquerda

Figura 2: Grande defeito nasal após exérese do CBC
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do retalho para reconstruir a asa nasal esquerda, juntamente com 
pontos de ancoragem no periósteo com fio de náilon 4.0 para 
recriar o sulco alar facial. Posteriormente foi corrigida uma pe-
quena orelha-de-cachorro que se formou na parte superior da 
ferida e a pele foi suturada com fio de náilon 5.0. Foi feito cura-
tivo compressivo e prescrição de cefalexina durante sete dias e 
analgésico. A paciente evoluiu bem no pós-operatório, com bom 
resultado estético e funcional (Figuras 7 e 8). A histopatologia 
da peça cirúrgica evidenciou CBC de subtipos histológicos no-
dular e micronodular com margens laterais e profundas livres, e 
a cartilagem não evidenciou tumor. A paciente se encontra em 
acompanhamento ambulatorial, sem recidiva há um ano e quatro 
meses.

348 Bastos TC, Uribe NC, Brandão CM, Carvalho MM

Figura 4: 
Área receptora do 
enxerto de cartila-
gem; Enxerto de 
cartilagem trans-
posto para a base 
alar esquerda

Figura 5:  Retalho de avanço unipediculado da bochecha baseado supe-
riormente; Transferência de pele da bochecha inferior, no sentido medial 
e superior 

Figura 7:  Pós-operatório imediato; Foi retirado um triângulo de compensa-
ção para reconstruir a asa nasal esquerda

Figura 8:  Pós-operatório tardio; Bom resultado estético e funcional após 
seis meses

Figura 6: Retalho de avanço unipediculado da bochecha; Retalho ampla-
mente dissecado no plano subcutâneo
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DISCUSSÃO
A reconstrução nasal teve grandes progressos nos últimos 

50 anos. Nos primórdios, o principal objetivo era fornecer uma 
cobertura de tecido para o defeito, sem preocupação significativa 
com a aparência cosmética. Esse conceito começou a mudar em 
1950, quando os cirurgiões começaram a defender o uso de “te-
cido semelhante” para substituir “tecido semelhante, de acordo 
com as unidades estéticas da face.6,7

Assim sendo, devem ser restauradas a capacidade funcio-
nal e a respiração do nariz, mantendo ou recuperando a integri-
dade estrutural do local do defeito. Em segundo lugar, deve ha-
ver esforço para conseguir resultado esteticamente agradável que 
esteja em harmonia com o resto do rosto, em termos de textura, 
cor e forma.7 Para isso, é necessária a compreensão da estrati-
grafia dos tecidos nasais, considerando que, ao analisar o defeito 
a ser reparado, o cirurgião deve avaliar e determinar as camadas 
do nariz que estão envolvidas no defeito e as que estão em falta. 
Assim sendo, Manson e colegas descreveram a reconstrução nasal 
como uma abordagem de três planos, ou seja, a cobertura (pe-
le,TCS e músculos), o arcabouço estrutural (cartilagens, septo e 
ossos nasais) e o revestimento interno (pele vestibular e mucosa 
nasal), que devem ser avaliados individualmente antes das deci-
sões finais do reparo.6,7

A paciente apresentava um grande defeito da cobertura, 
envolvendo ponta, asa nasal, dorso e parede lateral e também 
no arcabouço estrutural, necessitando de um enxerto de carti-
lagem da anti-hélice na base alar esquerda, para a manutenção 

da curvatura natural sem a achatar, da função respiratória e do 
equilíbrio com o lado oposto. A cartilagem auricular dá bom 
apoio, é prontamente disponível e pode ser colhida facilmente 
com deformidade estética mínima. Os enxertos podem ser co-
lhidos a partir das diferentes áreas do pavilhão auricular, como a 
borda helicoidal, a concha superior ou inferior, a anti-hélice e a 
fossa triangular, sendo que a localização específica depende do 
tamanho e localização do defeito e da preferência do cirurgião.8

Retalhos cutâneos oriundos somente do nariz ficaram 
impossíveis devido às grandes dimensões do defeito cirúrgico. 
Nossas opções de reconstrução foram o retalho frontal parame-
diano de interposição, retalho nasogeniano de interposição com 
pedículo cutâneo, enxerto de pele de espessura total e retalho 
de avanço unipediculado da bochecha baseado superiormente. 
Optamos por este último, por ser realizado em apenas um tempo 
cirúrgico e devido ao fato de a paciente apresentar muita flacidez 
e excesso de pele na bochecha inferior. Foi realizada incisão úni-
ca e longa junto ao defeito, passando sobre o sulco nasogeniano 
até a bochecha inferolateral. Após ampla dissecção no plano sub-
cutâneo, a pele foi avançada medial e superiormente no sentido 
do defeito, com um pequeno movimento adicional de pivô.7,9,10

O cirurgião dermatológico deve reconhecer os diversos 
tipos de retalhos cutâneos uma vez que é crescente a incidência 
de tumores nasais. Dessa forma, os autores apresentam um in-
teressante método de reconstrução de um grande defeito nasal, 
com excelente resultado funcional e estético. l
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