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O carcinoma basocelular (CBC) é o tumor maligno mais frequente dos tumores originados do 

tecido epitelial, e é preferencialmente localizado em áreas expostas à radiação solar, sendo 80% 

dos casos na face (30% na região nasal) [1]. A abordagem terapêutica do CBC deve-se 

considerar aspectos como idade e condições clínicas do doente, resultado estético, localização 

anatômica, tamanho e limites do tumor, além do padrão histológico [2]. 

A excisão cirúrgica é frequentemente escolhida e a reconstrução do local após o procedimento é 

uma etapa essencial, uma vez que corrige defeitos cirúrgicos decorrentes da cirurgia com retalhos 

locais ou enxertos. A reconstrução nasal tanto estética quanto funcional de defeitos nasais é um 

desafio ao Cirurgião Plástico, uma vez que existe diversas técnicas cirúrgicas descritas, as quais 

introduziram o conceito de subunidades estéticas do nariz, com base nas diferenças de 

elasticidade, cor, contorno e textura da pele, o que contribui para o refinamento da cirurgia nasal. 

[3, 4]

Assim, dentre essas técnicas, o uso do Retalho Nasoglabelar Frontal é uma opção altamente 

indicada para o tratamento de CBC em ponta nasal, garantindo uma boa reconstrução, cobertura 

cutânea, coloração semelhante à pele antiga, mobilidade e efetividade vascular, que são 

essenciais para o sucesso da técnica e bom resultado estético [4]. Nosso objetivo com o relato é 

descrever o caso de uma paciente idosa que apresentou CBC em ponta nasal e foi submetida à 

exérese cirúrgica da lesão, com sucesso terapêutico e estético obtido pela reconstrução realizada 

através de Técnica Cirúrgica com uso do Retalho Nasoglabelar Frontal.

DESCRIÇÃO DO CASO 

MRC, sexo feminino, 62 anos, apresentou, em Outubro de 2019, lesão ulcerada em ponta nasal 

com hiperemia cutânea próxima a lesão. Paciente relata que lesão surgiu há 18 meses, com 

ausência de dor no local. 

Após o atendimento clínico inicial, foi solicitada e realizada a biópsia incisional da lesão, 

realizado sob anestesia local, com uso de Lidocaína 1%. O diagnóstico do exame histopatológico 

foi de de Carcinoma Basocelular Infiltrativo. 

No pré-operatório da excisão cirúrgica da lesão, foi feita a delimitação das margens de ressecção 

tumoral e a marcação do Retalho, que seguiram a linha da base da Pirâmide Nasal Bilateral até o 

terço medial superior da Sobrancelha (Figura 1). 

A área de descolamento Frontal foi demarcada a partir do ponto médio do Supercílio e seguiu-se 

em direção semilunar até o ponto médio do Supercílio contralateral (Figura 2).

A exérese da lesão foi feita com margens de segurança adequadas (Figura 3), a técnica cirúrgica 

consistiu na incisão precisa do Retalho até o plano subcutâneo, seguindo a marcação já 

delimitada pelo Cirurgião  Plástico em pré-operatório. 

O posicionamento da cicatriz foi feito pela base da Pirâmide Nasal até a linha estética das 

Sobrancelhas em sua ponta medial, consistindo em um aspecto determinante para a preservação 

da integridade das subunidades estéticas do nariz.

Os Triângulos de Burrow súpero-mediais foram excisados com objetivo de viabilizar a 

mobilização do retalho sem a distorção das sobrancelhas da paciente. Após isso, o Retalho foi 

levantado com uma dissecção no plano subcutâneo do dorso nasal e, posteriormente, foi feita a 

mudança para o plano subperiosteal na linha da Glabela, seguida de amplo descolamento frontal 

semicircular (Figura 4). 

Esta mudança de plano cirúrgico permitiu o desbloqueio e avanço do retalho no sentido caudal e 

a cobertura de defeitos da ponta nasal e da Columela.

A hemostasia foi, criteriosamente, realizada com eletrocautério bipolar e a síntese realizada com 

o plano profundo aproximado sem tensão, com uso de fio Monocryl 5.0 em pontos interrompidos 

e a camada superficial foi suturada com fio Nylon 6.0 em pontos separados. 
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O curativo foi feito com gases sem compressão e a paciente recebeu alta no primeiro dia de 

pós-operatório, sem intercorrências. As suturas foram retiradas entre o 7° e o 10° dias, em pontos 

alternados. Não houve ocorrências como hematoma, infecção e necrose parcial ou total do 

retalho, não sendo necessária a reabordagem cirúrgica da paciente. 

O resultado estético da Anatomia Nasal se baseou em cicatrização com ausência de alargamento, 

hipertrofia, queloide ou hipercromia da área. A evolução ocorreu sem intercorrências 

pós-operatórias e com resultado estético e funcional favoráveis, com ausência de recidivas 

tumorais após 2 anos do procedimento (Figura 5).

Figura 1: Delimitação das margens de 
ressecção tumoral e marcação do 
retalho (o qual seguiu a linha da base 
da Pirâmide Nasal Bilateral até o terço 
medial superior da Sobrancelha).

Figura 2: Área de descolamento Frontal 
demarcada a partir do ponto médio do Supercílio 
em direção semilunar até o ponto médio do 
Supercílio contralateral.

Figura 3: A exérese da lesão com 
margens de segurança adequadas.

Figura 4: Retalho levantado com uma 
dissecção no plano subcutâneo do dorso 
nasal e, posteriormente, foi feita a 
mudança para o plano subperiosteal na 
linha da glabela, seguida de amplo 
descolamento frontal semicircular.

Figura 5: Evolução ocorreu sem 
intercorrências pós-operatórias e com 
resultado estético e funcional 
favoráveis.

REFERÊNCIAS

Para a perda de substância nasal, são utilizados diferentes tipos de retalhos em diferentes 

subunidades do nariz, sendo o Cirurgião Plástico responsável por conhecer os distintos tipos de 

retalhos cutâneos e o tipo mais adequado a ser escolhido para a cobertura nasal, sem 

comprometimento da função respiratória e esteticamente adequado [4].

Para a reconstrução da ponta do nariz, o retalho nasoglabelar frontal é uma ótima opção, uma vez 

que é realizado um retalho livre de tensão, devido à base de sua técnica na mudança do plano 

Subcutâneo para o plano Subperiosteal na linha da Glabela. Este avanço de retalho sem tensão 

resulta em um refinamento do dorso nasal, o que diminui os índices de isquemia e alargamento 

de cicatrizes. Além disso, apresenta baixa morbidade e pode ser realizado em um único tempo 

cirúrgico, resultando em um desfecho com excelente aspecto estético e morfofuncional [2, 4, 5].
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