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RESUMO
Neste
trabalho,
objetivamos
avaliar
retrospectivamente os casos de reconstruções
nasais realizadas em um serviço de cirurgia
plástica e demonstrar a aplicabilidade das diversas
técnicas existentes em cada uma das subunidades
estéticas. Revisamos 16 casos de reconstrução
nasal de alta complexidade realizadas no período
de 15 de outubro de 2010 a 17 de fevereiro de
2012. As variáveis sexo, idade, indicação cirúrgica,
subunidade estética afetada, técnica cirúrgica
e anestésica utilizadas foram analisadas. As
principais indicações cirúrgicas foram o carcinoma
basocelular (75%) e o carcinoma espinocelular
(12,5%). As regiões nasais atingidas foram: parede
lateral (50%), ponta (43,75%), asa (43,75%), dorso
(37,5%) e columela (12,5%).
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ABSTRACT
In this study, we aimed to evaluate
retrospectively the cases of nasal reconstructions
performed in a plastic surgery service and
demonstrate the applicability of several existing
techniques in each of the nasal aesthetic subunits.
We reviewed 16 cases of nasal reconstruction of
high complexity performed in the period of October
15, 2010 to February 17, 2012. The variables sex,
age, surgical indication, aesthetic subunit affected,
surgical and anesthetic techniques used were
analyzed. The main surgical indications included
basal cell carcinoma (75%) and squamous cell
carcinoma (12,5%). The nasal regions affected
were side wall (50%), the tip (43,75%), wing
(43,75%), back (37,5%) and columella (12,5%).
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INTRODUÇÃO
Em 600 a.C., Sushruta descreve no livro
sagrado dos Hindus a reconstrução do nariz com
retalho frontal e geniano. No século XV, Gaspare
Tagliacozzi sugeriu a reconstrução nasal como
base do retalho o terço súpero-medial do braço(1).
No século XIX, Johann Friedrich Dieffenbach
publicou livro sobre retalhos para reconstrução
nasal. No Brasil, Cardoso DA e Pitanguy et al.(2)
deram importantes contribuições ao emprego
de diversos tipos de retalhos na reconstrução
nasal. O reparo cirúrgico tem um vasto leque de
técnicas que basicamente reconstroem a pele,
cartilagem e o osso. Para facilitar o planejamento
da reconstrução pode-se dividir o nariz em
subunidades estéticas: dorso, laterais, ponta, asa
e columela(3).
OBJETIVO
O objetivo deste trabalho foi realizar uma
análise retrospectiva de 16 pacientes submetidos
à reconstrução nasal no Serviço de Cirurgia
Plástica do Hospital Santo Antônio de Blumenau.
MÉTODOS
Durante o período de 15 de outubro de 2010
a 17 de fevereiro de 2012, 16 pacientes foram
submetidos à reconstrução parcial ou total de nariz
de alta complexidade no Serviço de Cirurgia Plástica
do Hospital Santo Antônio de Blumenau-SC.
A avaliação dos casos foi realizada
retrospectivamente através da análise de
prontuários eletrônicos, sendo os parâmetros
estudados os seguintes: a) sexo; b) idade; c)
indicação clínico-cirúrgica para reconstrução
nasal; d) subunidades estéticas acometidas; e) tipo
de técnica cirúrgica empregada na reconstrução; f)
necessidade de enxertos cartilaginosos estruturais
para o nariz.
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RESULTADOS
Dos 16 pacientes avaliados, 7 (43,75%) eram
do sexo masculino e 9 (56,25%) pertenciam ao
sexo feminino. A média de idade foi de 71,25
anos, variando entre 48 e 87 anos. A principal
indicação clínico-cirúrgica para reconstrução
nasal foi o carcinoma basocelular com 75% dos
casos, seguido pelo carcinoma espinocelular com
12,5%, melanoma com 6,25% pacientes e 6,25%
com rinofima.
Em 87,5 % dos pacientes realizou-se
reconstrução parcial do nariz e em 12,5%
reconstrução total. A técnica mais utilizada
foi o retalho nasogeniano (43,75%), seguida
pelo retalho médio-frontal e bilobado (ambos
com 18,75% cada), enxerto de pele (12,5%)
e retalho de avançamento VY (6,25%). A
principal subunidade estética acometida foi
a parede lateral com 50% casos, seguida
da ponta e asa ambas com 43,75%, dorso
(37,5%) e columela (12,5%). Em 50% dos
pacientes houve acometimento de mais de uma
subunidade estética e em 12,5% destes todas
as subunidades estavam comprometidas.
Na parede lateral, os procedimentos mais
utilizados foram o retalho nasogeniano e o retalho
médio-frontal (ambos com 18,75%), sendo que o
retalho médio-frontal foi feito nos pacientes que
tinham a parede lateral e mais alguma subunidade
estética acometida, seguidos pelo retalho bilobado
e avançamento em VY (ambos com 6,25%).
Na ponta nasal, as técnicas mais empregadas
foram o enxerto de pele, retalho bilobado e retalho
médio-frontal (todos com 12,5%), e retalho
nasogeniano (6,25%).
Na asa, foi utilizado o retalho nasogeniano
(18,75%), retalho médio-frontal (12,5%), enxerto
de pele (6,25%) e retalho bilobado (6,25%).
No dorso, foram utilizados principalmente o
retalho médio-frontal (18,75%), retalho bilobado
(12,5%) e enxerto de pele (6,25%).
Em todas as reconstruções que envolviam
columela foi realizado retalho médio-frontal (12,5%).
Realizamos enxerto de cartilagens em 18,75%
dos pacientes. Septo e cartilagem conchal foram
utilizados em 66,66% dos casos e cartilagem
costal em 33,33%.
Em todos os pacientes foram realizados
anestesia geral e biópsia de congelação intraoperatória.

Nossos dados mostram que a principal
indicação cirúrgica para o procedimento em questão
foi o carcinoma basocelular, correspondendo
a 75% dos pacientes, o que corrobora com
alguns estudos(4,6). Aproximadamente 93% dos
carcinomas basocelulares ocorrem na cabeça e
pescoço, e destes, 25% aparecem na pirâmide
nasal, sendo este o câncer mais comum da
cabeça e pescoço (7,8). Portanto, o tratamento
envolve tanto questões reparadoras quanto
estéticas, tendo como objetivo a cura e a menor
deformidade possível (9,10).
Em nosso estudo a incidência de câncer
de pele não melanoma foi maior nos pacientes
do gênero feminino com 56,25% dos casos,
apesar de não haver diferença estatisticamente
significante na distribuição dos tumores entre
mulheres e homens. Este fato é semelhante ao
estudo realizado por Veríssimo et al (10).
A escolha do método reconstrutivo é baseada
no tamanho, na localização e na profundidade
do defeito a ser corrigido. Em nosso trabalho a
técnica mais utilizada para reconstrução nasal foi
o retalho nasogeniano com 43,75% dos casos,
seguido por retalho bilobado e médio-frontal na
mesma proporção, ambos com 18,75%.
Segundo o estudo realizado por Souza Filho et
al (4) , excetuando-se o avançamento direto simples
o principal procedimento utilizado na reconstrução
da parede lateral foi o retalho nasogeniano
(58,06%), da ponta foi o retalho bilobado (20,63%),
da asa nasal foi o retalho nasogeniano (55,84%),
o que se assemelhou com os dados encontrados
no nosso estudo, exceto pela técnica utilizada na
subunidade columela, em que se utilizou o retalho
labial superior em rotação (66,67%), enquanto
utilizamos principalmente o retalho médio-frontal,
já que quando a columela estava afetada todas as
outras subunidades estéticas também estavam.
Para reconstruções da asa nasal, o retalho
bilobado (30,4%) e o nasogeniano (21,7%) foram
os mais utilizados, segundo Veríssimo et al (10).
Nosso estudo divergiu deste, já que a técnica
predominante foi o retalho nasogeniano com
18,75%.
Constatamos
menor
frequência
de
reconstrução
nasal
total,
provavelmente
relacionada ao avanço nas medidas preventivas,
bem como o diagnóstico e tratamento precoce das
neoplasias malignas, uma vez que a incidência de
carcinoma basocelular têm se mantido ao longo
dos anos, assim como foi verificado no trabalho
de Junior et al (6).

DISCUSSÃO

CONCLUSÃO

Verificamos uma maior incidência de
reconstruções nasais em pacientes idosos, devido
ao fato de que nesta faixa etária encontra-se a
maior incidência de neoplasias cutâneas não
melanocíticas (5).

Neste trabalho concluímos que a reconstrução
nasal pode ser feita através de diversas técnicas,
dependendo da subunidade estética acometida,
tamanho do defeito, características da pele e
experiência do cirurgião. A atenção com estes

138

Arquivos Catarinenses de Medicina - Volume 41 - Suplemento 01 - 2012

itens, um bom planejamento e execução
operatória, levam a melhores resultados funcionais
e estéticos.

Foto 2- Defeito pós ressecção do tumor e planejamento

REFERÊNCIAS
1 - González-Ulloa M. The creation of aesthetic plastic
surgery. New York: Springer-Verlag; 1985.
2 - Pitanguy I, Ramos H, Saraiva S. Reconstrução de
nariz. Rev Bras Cir. 1972;62(7/8):287-91.
3 - Burget GC, Menick FJ. The subunit principle
in nasal reconstruction. Plast Reconstr Surg.
1985;76(2):239-47.
4 - Filho MVPS, Kobig RN, Barros PB, Dibe MJA, Leal
PRA. Reconstrução Nasal: análise de 253 casos
realizados no Instituto Nacional de Câncer. Rev
Bras Canc, 2002, 48(2): 239-45.
5 - Destro MWB. Reconstrução do nariz. In: Mélega JM,
ed. Cirurgia plástica fundamentos e arte – princípios
gerais. Rio de Janeiro:Medsi;2002. p.912-29.
6 - Junior FCO, Figueredo JCA, Piva AM. Técnicas de
reconstrução cutânea aplicadas às subunidades
estéticas nasais. Rev Bras Cir Craniomaxilofac
2009; 12(3): 105-8.
7 - Marks R.An overview of skin cancer: incidence and
causation. Cancer 1995;75:607-12.
8 - Marks R. The epidemiology of non-melanoma skin
cancer: who, why and what can we do about it. J
Dermatol 1995;22:853-7.
9 - Santos ABO, Loureiro V, Araújo Filho VJF, Ferraz AR.
Estudo epidemiológico de 230 casos de carcinoma
basocelular agressivos em cabeça e pescoço. Rev
Bras Cir Cabeça Pescoço. 2007;36(4):230-3.
10 - Verissimo P, Barbosa JV. Tratamento cirúrgico dos
tumores de pele nasal em idosos.Rev. Bras. Cir.
Plást. 2009; 24(2): 219-33.
11 - Brasil. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do
Câncer. Estimativa 2008: Incidência de câncer no
Brasil. Disponível em: http//:www.inca.gov.br/estimativa/2008.

Foto 3- Confecção do retalho médio frontal

Foto 4 e 5- Aspecto pós operatorio de 2 meses

Foto 1- Aspecto pré-operatório
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