
 
 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM 
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA 

CURSO DE ODONTOLOGIA 
 
 
 

LUCAS MACÊDO CARDOSO 
 
 

REABILITAÇÃO NASAL POR MEIO DE PRÓTESES FACIAIS: 
RELATO DE DOIS CASOS CLÍNICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZA 
2016



 
 

 
 

LUCAS MACEDO CARDOSO 
 
 
 

REABILITAÇÃO NASAL POR MEIO DE PRÓTESES FACIAIS: 
RELATO DE DOIS CASOS CLÍNICOS 

 
 

   
 
 
 
 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
submetido à Coordenação de 
Graduação do Curso de Odontologia 
da Universidade Federal do Ceará, 
como requisito parcial para obtenção 
do título de Graduação em 
Odontologia. 
Orientador: Profo Dr. Wagner Araújo de 
Negreiros 

 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZA 
2016



 
 

 
 

LUCAS MACEDO CARDOSO 
 
 

REABILITAÇÃO NASAL POR MEIO DE PRÓTESES FACIAIS: 
RELATO DE DOIS CASOS CLÍNICOS 

 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) submetido à Coordenação de Graduação do 
Curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial 
para obtenção do título de Graduação em Odontologia. 
 
 
Aprovado em _____/_____/_____                                   conceito:_______ 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

______________________________________________ 
Profo Dr. Wagner Araújo de Negreiros (Orientador) 

Universidade Federal do Ceará – UFC 
 
 

______________________________________________ 
Profo Dr. Alexandre Simões Nogueira 
Universidade Federal do Ceará – UFC 

 
______________________________________________ 

Profa  Ms. Kadidja Cláudia Maia e Machado 
Universidade Federal do Ceará – UFC 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico esse trabalho ao meu pai Antônio César de Almeida 
Cardoso, a minha tia Rita de Cássia de Almeida Cardoso e 
principalmente a memória de minha mãe, Maria Sobreira de 
Macêdo, resposáveis por tudo que hoje sou



 
 

 
 

Agradecimentos 
 

Queria agradecer aos meus pais, pela paciência, pelos ensinamentos, pela 
formação da minha índole, caráter, por me passarem suas experiências e poder 
assim aprender com seus passos dados. 
Ao Prof. Rômulo Rocha Régis que sempre me motivou e sempre me ajudou, teve 
paciência, durante os períodos que precisei estar afastado. 
Ao Prof. Wagner de Araújo Negreiros, por ter me orientado, sempre interessado, 
cooperante, praticamente a tempo integral, não tenho palavras pra agradecer. 
Ao Prof. Marcus Aurélio Rabelo Lima Verde, que deixou seu legado, pode passar um 
pouco do seu conhecimento pelos momentos em que tivemos juntos. 
Aos integrantes do Núcleo de Defeitos da Face, por todos os ensinamentos a mim 
transmitidos. 
Aos familiares que sempre deram suporte e torceram pelo meu sucesso. 
Por fim agradecer aos amigos pelo percuso trilhado ao meu lado, em especial: 
André Saraiva, Henrique Padilha, Igor Girão, Brian Carlos, Germano Leite, 
Pergentino Neto, Luís Eduardo Salles, Italo Gomes, Ygor Macedo, Yvina Macedo, 
Samara Marinho, Rodrigo Milfont, Gabriel Torres, Rafael Alves, todos os 
companheiros do Colégio 7 de Setembro, do curso de Odontologia da Universidade 
Federal do Ceará, Leões do VK e do Cartola Nordeste.



 
 

 
 

 
REABILITAÇÃO NASAL POR MEIO DE PRÓTESES FACIAIS: 

RELATO DE DOIS CASOS CLÍNICOS 
 
 
 

Lucas Macêdo Cardoso1,Wagner Araújo de Negreiros2, Rômulo Rocha Régis3 
 
 

1 – Acadêmico de Odontologia da Faculdade de Farmácia, Odontologia e 
Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC) 
2 – Professor das Áreas de Oclusão e Prótese Dental do Departamento de 
Odontologia Restauradora(DOR) da Faculdade de Farmácia, Odontologia e 
Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC) 
3 – Professor das Áreas de Oclusão e Prótese Dental do Departamento de 
Odontologia Restauradora(DOR) da Faculdade de Farmácia, Odontologia e 
Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC)



 
 

 
 

SUMÁRIO 
 
 

1- RESUMO.............................................................................8 

2- INTRODUÇÃO.....................................................................9 

3- RELATO DE CASO No 1.....................................................10 

4- RELATO DE CASO No 2.....................................................11 

5- DISCUSSÃO......................................................................13 

6- CONCLUSÃO....................................................................16 

7- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..................................17 

8- FIGURAS E LEGENDAS...................................................19



8 
 

 
 

 
Resumo 
Os tumores malignos da região nasal, ocasionalmente, exigem cirurgia invasiva com 
remoção de ampla área da face. A prótese nasal retida por implantes craniofaciais 
osseointegráveis pode oferecer bons resultados biomecânicos e estéticos em detrimento 
à cirurgia plástica. Contudo a prótese retida por adesivos pode ser uma alternativa mais 
rápida em casos de áreas faciais excessivamente irradiadas. Neste trabalho, descrevem-
se dois relatos de casos de pacientes com necessidade de reabilitação completa do 
pavilhão nasal com variação da técnica de retenção da prótese em silicone: implante 
craniofacial ou adesivo. Discutiram-se as vantagens de cada técnica considerando-se os 
benefícios alcançados para cada um dos pacientes. Observou-se que o resultado estético 
foi similar para ambas, devolvendo ao portador da deformidade o convı́vio social e a boa 
aparência ora perdidos, porém os aspectos da retenção protética e da autoconfiança em 
usar a prótese foram superiores para a técnica com implante craniofacial. Conclui-se, a 
partir dos casos descritos, que a possibilidade de se empregar implantes craniofaciais em 
reabilitações de face pode oferecer maiores benefícios psicológicos, funcionais e estéticos 
aos pacientes com perda nasal extensa. 
Palavras-chave: Neoplasia otorrinolaringológica; deformidades nasais adquiridas; 
reabilitação; implantes dentários; membro artificial; prótese maxilofacial. 
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Introdução 
O nariz é um orgão de grande importância para o ser humano na medida em que 

expressa emoções em conjunto com os outros músculos da face. Possui funções 
relevantes como a de aquecer o ar que entra para os pulmões. É uma primeira barreira 
contra invasões de microorganismos danosos ao corpo. Conta também com importante 
função na estética e na harmonia facial, ocupando uma região central da face, difícil de se 
passar despercebido em um primeiro contato pessoal com outro indivíduo1.  

Se um paciente perde o pavilhão nasal, várias reações podem acontecer, dentre 
essas, a respiração torna-se dificultada e, muitas vezes, o paciente passa a ser um 
respirador bucal. A fala e a fonação também podem-se modificar devido à necessidade de 
alguns fonemas serem nasalizados e necessitarem da presença do ar que permeia as 
narinas1. Alterações psicológicas são muito perceptíveis, pois a auto-estima, a confiança e 
a segurança ficam abalados, podendo o paciente tornar-se mais ansioso e mais retraído2,4.  

A etiologia da perda nasal pode estar relacionada a fatores congênitos, traumáticos 
ou patrológicos2. A pele do nariz pode ser acometida por carcinomas espinocelulares e 
basocelulares, sendo a maioria bem delimitados, o que os torna relativamente fáceis de 
tratar3. Contudo a variante escamosa pode levar à rinectomia completa resultando em 
desfiguração do paciente, mudança profunda na aparencia facial, na autoestima e na 
perspectiva da própria imagem corporal4,5. Para muitos pacientes, a área removida 
cirurgicamente é muito grande, e a cirurgia estética reparadora não é capaz de solucionar a 
demanda estética e devolver o membro perdido. Próteses faciais, retidas por adesivos ou 
implantes, podem ser uma alternativa viável desde que corretamente planejadas e 
executadas. Diante do exposto, o presente trabalho tem a intenção de descrever dois 
relatos de casos de pacientes com necessidade de reabilitação completa do pavilhão nasal 
com variação da técnica de retenção da prótese em silicone: implante craniofacial ou 
adesivo.  
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Relato do caso clínico nº1 
          Paciente do sexo masculino, brasileiro, leucordema, 66 anos de idade, procurou o 
ambulatório do Projeto de Extensão NUFACE - Núcleo de Defeitos da Face da 
Universidade Federal do Ceará, buscando reabilitação de defeito nasal. A rinectomia 
completa foi oriunda de carcinoma na região nasal (lesão mista de carcinoma 
espinocelular, basocelular e ceratocarcinoma) que foi totalmente ressecado. O paciente 
assinou o termo de consentimento livre e esclarecido autorizando a utilização de dados 
pessoais e imagens com finalidade científica. 
           Além da cirurgia o paciente passou por radioterapia com radiação de 6.000 cGy, 
finalizada há 3 meses da consulta inicial de exame para confecção da prótese. No exame 
clínico, verificou-se que a região de entorno da cavidade nasal encontrava-se cicatrizada e 
bem preservada (Figuras 1 e 2). Foi explicado ao paciente as possibilidades de tratamento 
para seu caso em especifico, mostrando as vantagens e desvantagens de cada alternativa, 
considerando o método de retenção da prótese nasal. O paciente desejava a prótese com 
máxima brevidade pois tinha intenção de se casar. Ele não demonstrava ter cuidados 
adequados e rotineiros de higiene geral, apresentando indiferença quanto à limpeza da 
própria face. Considerando esses aspectos, bem como a ocorrência recente da 
radioterapia, optou-se pela confecção de uma prótese nasal adesiva.  
            Inicialmente realizou-se moldagem da área nasal e estruturas limítrofes usando 
silicone por adição (Adsil, Vigodent S/A Indústria e Comércio, Rio de Janeiro RJ, Brasil),  e 
obtenção de modelo em gesso especial tipo IV (Herostone, Vigodent, Rio de Janeiro, 
Brasil). Sobre o modelo em gesso previamente hidratado foi então adaptada uma lâmina 
aquecida de cera 07 (New Wax, Technew, Rio de Janeiro, Brasil) para constituir-se a base 
da futura prótese nasal, devidamente recortada com limite finalizando em tecido plano e 
livre de movimentação. Sobre essa camada foi esculpido, em cera, o nariz do paciente, 
respeitando-se detalhes anatômicos próprios, linha média da face, raça, plano bipupilar, 
posição da comissura labial e região interna dos olhos, proporções faciais e opiniões do 
paciente. Ele trouxe uma foto antiga que também auxiliou na elaboração da escultura final 
(Figuras 3, 4 e 5). Durante a sessão seguinte de prova do enceramento, foram realizados 
ajustes estéticos e de adaptação da peça na face, com participação ativa do paciente. 
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Nessa mesma sessão, a seleção da cor da prótese foi o próximo passo. A partir de um 
silicone facial incolor (A103, MDX4-4210, Fator II, Inc Lakeside, AZ, USA), pigmentos para 
caracterização intrínseca  (Pigmentos Rare Earth, Fator II, Inc. Lakeside, AZ, USA) foram 
misturados pela técnica das tentativas (acerto e erro) até que se encontrasse a tonalidade 
base compatível à pele do paciente (Figura 6). 
             O enceramento diagnóstico foi devidamente incluído em mufla, sendo a cera 
posteriormente removida com auxílio de detergente líquido e água fervente. Após correto 
isolamento do modelo e partes da mufla, realizou-se a inserção e prensagem do silicone 
previamente pigmentado. Aguardado o ciclo de processamento do silicone facial de acordo 
com as instruções do fabricante, foi realizada demuflagem e limpeza da peça protética. Na 
sessão de instalação da prótese nasal foram realizados recortes dos limites com lâmina de 
bisturi n15 e tesoura pequena. A prótese apresentou adaptação desejável aos tecidos da 
face em toda a periferia. Caracterizações extrínsecas foram necessárias para estabelecer 
contornos de sombra, adequar a interface prótese-pele e simular sinais/ lesões escurecidos 
espalhadas pelo corpo, o que serviu para individualizar a reabilitação (Figuras 7 e 8). Para 
isso utilizaram-se pigmentos extrínsecos (Pigmentos Rare Earth, Fator II, Inc. Lakeside, AZ, 
USA) e acondicionamento da prótese em estufa (Olidef Cz Indústria Comércio de 
Aparelhos Hospitalares Ltda, Ribeirão Preto, Brasil) por 30 minutos. Orientações foram 
repassadas ao paciente sobre a utilização do adesivo Wimp RS (Sing. RS company, 
Switzerland), retornos para avaliação a cada 3 meses e procedimentos de higiene da pele 
e prótese: limpeza da prótese em água corrente e uso de hidratantes e óleos para a pele. 
 
Relato de caso clínico nº2 
            Paciente do sexo masculino, brasileiro, 91 anos de idade, procurou atendimento no 
ambulatório do Projeto NUFACE - Núcleo de Defeitos da Face da Universidade Federal do 
Ceará, buscando reabilitação de defeito nasal. A rinectomia completa foi oriunda de 
carcinoma na região nasal (lesão mista de carcinoma espinocelular e basocelular). O 
paciente assinou o termo de consentimento livre e esclarecido autorizando a utilização de 
dados pessoais e imagens com finalidade científica. 
            Após completa avaliação clínica (Figuras 9), foram explanados os riscos, benefícios 
e dificuldades das modalidades de próteses indicadas ao caso. Aspectos clínicos foram 
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importantes para a decisão de instalação de implante craniofacial: 1) término da 
radioterapia há 1 ano (radiação de 5.000 cGy); 2) estruturas periféricas preservadas e 
adequado suporte ósseo na área da glabela; 3) saúde sistêmica favorável; 4) tempo 
ilimitado para reabilitação; 5) adequado padrão de higiene geral; 6) necessidade de uma 
maior retenção da peça protética devido à ocupação profissional do paciente; 7) limite 
inferior de uma prótese adesiva não apresentaria estabilidade e adaptação adequada 
devido ao deslocamento superior do lábio após a ressecção tumoral. 
             A área de eleição para colocação do implante foi a região inferior da glabela. A 
cirurgia de instalação de um implante de hexágono interno (4x10mm Conect AR, Conexão 
Sistema de Implantes, São Paulo, Brasil) em estágio único foi realizada em ambiente 
ambulatorial sob anestesia local, auxiliada por tomografia computadorizada da face. Após 3 
meses de osseointegração, realizou-se transferência do implante e moldagem da área de 
interesse para prótese nasal com uso de silicone por adição (Adsil, Vigodent S/A Indústria e 
Comércio, Rio de Janeiro RJ, Brasil) (Figura 10), posicionamento do análogo do implante e 
obtenção de modelo em gesso especial tipo IV (Herostone, Vigodent, Rio de Janeiro, 
Brasil). Sobre o modelo em gesso, confeccionou-se uma barra com secção circular em 
resina acrílica (Duralay, Polidental Dental Products, Cotia, Brasil) parafusada ao implante, 
com formato triangular e margeando a abertura piriforme. Na região central da barra foi 
posicionado um magneto (Magnetos Gerais, Sao Paulo, Brasil) que serviria de base para 
retenção da peça protética. Após prova clínica e ajustes da barra em resina, seguiu-se ao 
procedimento de fundição em liga de NiCr (Leona Indústria e Comércio de Materiais e 
Ligas Odontológicas e Médicas Ltda, São Bernardo do Campo, Brasil) (Figura 11). Nova 
sessão clínica de prova da barra fundida foi necessária. Sobre o modelo de gesso 
contendo a barra fundida, foi confeccionada uma contra-barra de resina acrílica, contendo 
outro magneto com conecção direta com o magneto da barra(Figura 12). Sobre a contra-
barra em resina foi esculpido o nariz em cera 07 (New Wax, Technew, Rio de Janeiro, 
Brasil) utilizando-se os princípios funcionais e estéticos mencionados no caso 
anterior(Figura 13, 14, 15 e 16). Seguiram-se os procedimentos de prova clínica do 
enceramento, caracterização intrínseca, inclusão, prensagem, demuflagem, acabamento, 
instalação da prótese nasal, caracterização extrínseca e orientações de cuidados e 
manutenção empregados no caso anterior (Figura 17 e 18). 

 



13 
 

 
 

Discussão 
O nariz é um membro privilegiado da face pois é funcionalmente importante para a 

respiração e filtragem do ar, além de colaborar com a harmonia, fala e aparência do 
individuo como um todo. Por isso pacientes com perda nasal tendem a ter alterações de 
humor, nas atividades diárias além de relatar elevado descontentamento com a própria 
aparência1. É comum a ocorrência de desconforto psicológico, estético e funcional, fazendo 
o paciente buscar a reabilitação, que pode envolver terapia cirúrgica e/ou protética.4,5 

 Apesar da cirurgia ser considerada a modalidade de escolha, vários fatores podem 
contraindicar a reconstrução cirúrgica da área perdida, tais como idade avançada, a falta 
de tecido disponível para reconstrução da área perdida, condições sistêmicas do paciente, 
complexidade anatômica, e o desejo do paciente de não se submeter a uma ou mais 
cirurgias7. Os defeitos nasais ocorrem em sua grande maioria associados a neoplasias, 
defeitos congênitos e traumas2,6. Ambos os pacientes reabilitados nos casos descritos 
apresentaram carcinomas que demandaram terapia cirúrgica (rinectomia) e radioterapia. 

A reabilitação por meio de próteses artificiais usando materiais sintéticos de 
compatibilidade com a pele pode estar indicada, apresentando viabilidade econômica e 
estética na grande maioria dos casos. Por muito tempo, diversos biomateriais como 
policloreto de polivinila (PVC), látex, poliuretano, polimetacrilato e silicone facial têm sido 
usados na fabricação de próteses nasais8. Esse último apresenta vantagens como 
apresentar-se estável ao calor, ser quimicamente inerte, repelir água, sangue e materiais 
orgânicos, impedir a colonização por bactérias e ser flexível, o que facilita a adaptação da 
peça ao paciente, conferindo conforto. A grande vantagem de caracterização intrínseca e 
extrínseca otimiza  o aspecto estético desse material. Possui uma adequada durabilidade e 
é de fácil manutenção pelo paciente9,10,11.  

Além da natureza do material, a prótese em silicone pode ficar retida por retenções 
mecânicas, retenções anatômicas, adesivos e implantes osseointegrados12. Esses dados 
fortalecem a conduta de utilizar o silicone facial como material de eleição para as próteses 
bucomaxilofaciais em nosso centro de reabilitação. 

As próteses nasais adesivas têm a facilidade de adaptação das margens e podem 
ser rapidamente confeccionadas. No caso clínico n 1, apenas 3 sessões clínicas foram 
necessárias, atendendo à expectativa de tempo reduzido do paciente. Além disso, o custo 
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envolvido foi bastante reduzido. Em contrapartida o adesivo pode causar alergias, 
acumular-se nas bordas internas da prótese e gerar desadaptação e deslocamento da 
peça. Sem dúvidas, esse tipo de prótese deixa a desejar no critério de retenção. Essa 
modalidade é indicada logo após a cirurgia e radioterapia para redução do trauma da perda 
recente do membro, como prótese provisória ou definitiva. Em situações em que não se 
pode empregar os implantes craniofaciais, as próteses adesivas são a única opção: quando 
a dose de radiação for maior que 70 Gy e houver menos de um ano de diferença desde a 
última irradiação da face, devido ao risco associado à osteoradionecrose.13,15 

No caso clínico n 2, aspectos psicológicos, anatômicos, funcionais, biomecânicos e 
outros relacionados ao tratamento da neoplasia foram importantes para a tomada de 
decisão de se instalar implante craniofacial como método de retenção protética. O 
fenômeno da osseointegração está consolidado, assim como o uso desse conceito nas 
reabilitações de face. A técnica de instalação pode acontecer em ambiente ambulatorial 
sob anestesia local, auxiliada por tomografia computadorizada.  

O implante de estágio único pode ser vantajoso para evitar nova cirurgia de 
reabertura e possível dificuldade de cicatrização de tecidos moles em áreas irradiadas. Não 
se optou pela carga imediata para reduzir o risco de perda do implante craniofacial.16,17 A 
ancoragem em osso “sadio” permite, respeitando-se princípios biológicos e cirúrgicos, 
permite a confecção de uma prótese implantorretida e assentada nos tecidos moles da 
face. Como não há carga funcional direta, um único implante posicionado na região da 
glabela foi capaz de responder biomecanicamente pela retenção e estabilidade da prótese 
nasal no caso descrito.  

Apesar do período de espera da osseointegração, os resultados são animadores 
pois o uso de magnetos facilita o auto-posicionamento da prótese: mesmo sem muita 
habilidade manual, o paciente idoso consegue aproximar a peça do defeito facial e o 
próprio magnetismo da conecção posiciona a prótese corretamente.14 Em geral, essas 
reabilitações resultam em mais confiança, maior autoestima e grau de satisfação para os 
pacientes mutilados. 

As próteses confeccionadas nas duas situações apresentadas foram consideradas, 
pelos pacientes, esteticamente e funcionalmente satisfatórias, tornando-os mais 
entusiasmados e felizes. O paciente reabilitado com prótese adesiva poderá se submeter à 
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terapia com implante craniofacial após período de 1 ano da radioterapia. Ambas as 
próteses em silicone deverão ser trocadas após 2 anos, pois a aparência estética e a 
adaptação de margens se modificam principalmente diante de elevada exposição solar. 
Além da questão física de devolução do membro perdido, ao paciente é permitida a 
capacidade de poder interagir com dignidade em família e em sociedade, podendo 
novamente desempenhar suas atividades e funções laborais a contento. 
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Conclusão 
A reabilitação nasal é sempre um desafio dada a importância funcional e estética 

desse membro na face. Próteses implantorretidas geralmente oferecem mais confiança e 
satisfação ao paciente mutilado em relação à prótese adesiva. Aspectos anatômicos, 
biomecânicos, funcionais, estéticos e outros relacionados ao tratamento da neoplasia foram 
observados diante da opção pela instalação de implante craniofacial nos casos descritos. 
Com efeito a devolução de um órgão perdido proporcionou autoestima e vontade de viver 
aos pacientes reabilitados no presente trabalho.  
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Figuras e Legendas 
 

 
Figura 1: Imagem frontal do paciente 

 
Figura 2: Vista lateral do paciente  
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Figura 3: Modelo de gesso do defeito nasal e tecidos adjacentes 

 
Figura 4: Escultura do enceramento diagnóstico 
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Figura 5: Aspecto final do enceramento diagnóstico 

 
Figura 6: Enceramento e silicones utilizados para seleção da melhor coloração 
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Figura 7: Aspecto final da Prótese nasal adesiva feita em silicone 

 
Figura 08: Aspecto final da Prótose nasal adesiva feita em silicone 
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Figura 9: Aspecto inicial do defeito nasal apresentado pelo paciente 

 
Figura 10: Moldagem do defeito nasal com silicone de adição 
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Figura 11: Barra metálica confeccionada em NiCr 
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Figura 12: Contra-barra de resina acrílica contendo magnetos adaptados à barra 
metálica 

 
Figura 13: Modelo de gesso contendo o enceramento diagnóstico  

 
Figura 14: Enceramento diagnóstico visto pela parte que se adapta ao paciente, 

mostrando o magneto que se liga à barra metálica 
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Figura 15: Prova do enceramento diagnóstico, vista frontal 

 
Figura 16: Prova do enceramento diagnóstico, vista lateral 
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Figura 17: Prótese nasal feita sobre implante, ainda sem caracterização extrínseca 

 
Figura 18: Aspecto final da prótese nasal, após receber pigmentos 
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