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RESUMO 

Um recente procedimento cirúrgico vem causando algumas dúvidas quanto a 

aplicabilidade, estado pós-operatório a longo prazo e o profissional apto a realizá-lo, 

trata-se da denominada Bichectomia. Esclarece-se que a Bichectomia, técnica que 

visa a remoção do corpo adiposo da bochecha, pode ser realizada tanto para fins 

estéticos quanto funcionais, desde que a sua principal indicação seja para atender à 

necessidade principal de um paciente, seja ela puramente cosmética ou relacionada 

a mastigação, desconforto e dor. Para tal surgem algumas questões a respeito de 

qual profissional deve realizar o procedimento: Cirurgião Plástico ou Cirurgião Buco- 

maxilo-facial, pois ambos os profissionais estão inseridos em uma linha tênue de 

atuação que, mesmo com várias discussões em âmbito jurídico, ainda assim não foi 

possível sanar as lacunas acerca da competência de cada um. Outra indagação 

envolvida é relacionada com a satisfação social e funcional do indivíduo pois, apesar 

da Bichectomia ser procurada principalmente para fins estéticos, sua indicação para 

a mesma pode trazer consequências, devido ao fato de ainda não se saber 

exatamente como esta irá se desenvolver a longo prazo. Para um melhor atendimento 

profissional é necessário que tais perguntas sejam refutadas, pois conhecimentos 

controversos na área da saúde geram tanto conflitos de atuação que levam a 

problemas jurídicos, quanto a erros em indicações cirúrgicas, estéticas ou funcionais, 

devido à falta de clareza em relação aos prós e contras do procedimento. Desta forma, 

a partir dos dados obtidos nas pesquisas bibliográficas, provindos do estudo de leis, 

artigos e emendas recém aceitas pela comissão conjunta CFO-CFM (Conselho 

Federal de Odontologia e Conselho Federal de Medicina), este trabalho objetivou 

elucidar tais questões, chegando-se a conclusão de que, no que diz respeito  a  

obrigação  de  resultado  e  meios,  torna-se  muito  mais  viável para  o profissional 

desempenhar o procedimento de remoção do corpo adiposo da bochecha com a 

finalidade essencialmente funcional pois, quando realizada objetivando o estético 

torna-se um caminho complicado, até mesmo pela falta de conhecimento do 

prognóstico a longo prazo. 

INTRODUÇÃO 
 

A intitulada Bichectomia é um recente procedimento cirúrgico que vem 

ganhando espaço no rol de técnicas cirúrgicas empregadas para tratamentos 

estéticos  e  funcionais  da  face  e  aparelho  mastigatório,  e  ao  mesmo  tempo,



 

constantes indagações entre acadêmicos e profissionais, tanto da área odontológica 

quanto médica. Trata-se de uma técnica que visa a remoção de um tecido gorduroso 

que dá volume às bochechas, denominado corpo adiposo da bochecha, com o intuito 

de afinar o rosto, quando realizado por finalidade exclusivamente estética (STEVAO, 

2015) 
 

Porém tal técnica vai muito mais além. Tem como propósito funcional principal 

a redução de traumatismos crônicos mastigatórios nas mucosas jugais decorrentes 

de volume avantajado destas estruturas anatômicas, quando presente, traumatismos 

estes, deletérios e prejudiciais aos tecidos bucais, que podem induzir a formação de 

lesões patológicas diversas, inclusive de neoplasias. Portanto, tal indicação cirúrgica 

não se estende única e exclusivamente as razões estéticas, sendo considerado um 

procedimento estético-funcional do aparelho mastigatório, aparelho este constituído 

por dentes, gengiva, periodonto, ossos maxilares (maxila e mandibula), articulações 

temporomandibulares (ATMs) e seus ligamentos, e todos os seus anexos e 

acessórios, tecidos moles de revestimento e sustentação. 

Ademais, diversas outras aplicações são convertidas em benefícios funcionais 

para os pacientes, dentre elas, a utilização desta gordura como material de enxertia 

autógena (do próprio paciente) em áreas de defeitos que necessitem de 

preenchimentos para os quais este tipo de tecido tenha indicação, como por exemplo, 

a reconstrução da Articulação Temporomandibular (ATM) anquilosada, advinda de 

retalho do músculo temporal e corpo adiposo da bochecha. E mais, em fechamento 

de comunicações Bucoossinusais, preenchimento de cavidades orbitárias em 

fraturas Blow-out, com perda de substancia e enofalmo, dentre outras realizações. 

O procedimento cirúrgico em si, aparenta relativa facilidade de execução, 

apesar de carregar consigo riscos de acidentes transoperatórios e complicações pós-

operatórias de grave consequência, e de difícil resolução por parte de profissionais 

sem o devido preparo, ou até mesmo por quem goze de reconhecida experiência e 

formação técnica no assunto. Tais circunstâncias decorrem, principalmente, devido 

a grande quantidade de nervos e artérias que passam por aquela região, por 

exemplo os ramos bucais do nervo facial e o ducto protídeo



 

(MADEIRA, 2013). Ademais, ainda muito se questiona se tal procedimento deve-se 

ou não ser realizado com a finalidade exclusivamente estética, e ainda, por quem, 

médico ou cirurgião-dentista. 

No entanto, quando o indivíduo é posto diante de uma questão estético- 

funcional, não se pode perder o norte do que por definição é saúde. A própria OMS 

(Organização Mundial da Saúde) define a saúde não como a ausência de doença, 

mas sim, como “o completo bem-estar físico e psicossocial do indivíduo”. A análise 

deste conceito remete o quão tênue é esta linha limítrofe entre o funcional e o 

estético, fazendo com que cada vez mais leve-se em consideração as questões ético-

legais envolvidas nas indicações e contraindicações do procedimento, principalmente 

no que se diz respeito a obrigação de resultado e meio. 

A comissão conjunta CFO-CFM (Conselho Federal de Odontologia e Conselho 

Federal de Medicina, respectivamente), em março de 2010, com o Artigo 2° da 

Resolução 100/2010 definiu que “É de competência exclusiva do médico o tratamento 

de neoplasias malignas, neoplasias das glândulas salivares maiores (parótida, 

submandibular e sublingual), o acesso pela via cervical infra-hioídea, bem como a 

prática de cirurgia estética, ressalvada as estéticas funcionais do aparelho 

mastigatório que é de competência do cirurgião-dentista”.  A partir desta resolução 

torna-se possível observar que tanto a Medicina quanto a Odontologia possuem 

limites anatômicos de atuação em consonância, por conseguinte, torna-se 

extremamente complicado definir apenas um profissional para a realização deste 

procedimento pois, de acordo com os Conselhos Federais, ambos estão aptos para 

a realização do mesmo: o cirurgião-dentista, especialista em Cirurgia e 

Traumatologia Buco-maxilo-facial, está dentro de sua delimitação ao realizar tal 

técnica para fins estético-funcionais, como a chamada cirurgia ortognática, e o 

médico, especialista em cirurgia plástica, para fins somente estéticos. 

Em razão destas questões ético-legais e estético funcionais serem contíguas 

irrompem-se algumas indagações: Qual a indicação? Qual a finalidade? Qual a 

expectativa e prognóstico do procedimento cirúrgico? Para estas, atenta-se que o 

problema não está nos casos em que tudo dá certo, o problema reside nos casos 

com maus resultados e com desdobramentos jurídicos, que ocorrem devido a falta 

de sensatez no momento da indicação do procedimento pelo profissional, seja ele 

médico ou cirurgião dentista.



 

Neste contexto, e munindo-se de outros aspectos legais pertinentes a 

Odontologia, como o Art. 6° da lei 5081/66 onde infere-se que “compete ao cirurgião- 

dentista praticar todos os atos pertinentes a Odontologia, decorrentes de 

conhecimentos  adquiridos  em curso  regular  ou  em cursos  de  pós-graduação”, 

somado à este, o Art. 5° do Capítulo II do Conselho de Ética Odontológica confere 

ao profissional o direito de “diagnosticar, planejar e executar tratamentos, com 

liberdade de convicção, nos limites de suas atribuições, observados o estado atual 

da Ciência e sua dignidade profissional”, permite observar que, embora o cirurgião- 

dentista esteja dentro da lei ao realizar a denominada Bichectomia, a legislação 

brasileira ainda é muito vaga em relação aos limites de atuação, deixando lacunas 

que geram uma série de perguntas a respeito de qual deve ser o momento de 

atuação de um médico ou de um odontólogo (FIAMONCINI, CAPELARI, MARZOLA 

2015) 
 

A partir dos questionamentos anteriores, este trabalho objetiva refletir a 

despeito de tais questões que preocupam significantemente o meio profissional e 

acadêmico, devido aos processos legais e éticos envolvidos tanto no que diz respeito 

a qual profissional da área da saúde deve realizar o procedimento cirúrgico, quanto 

com problemas relacionados com o bem-estar do paciente a longo prazo, visando 

saná-las será realizada uma revisão da literatura e legislação pertinentes. 

OBJETIVO 
 

O objetivo geral deste trabalho é estudar procedimentos cirúrgicos, estético- 

funcionais, relacionados com a cavidade oral e estruturas adjacentes, que envolvam 

o uso do corpo adiposo da bochecha. 

Tendo como objetivo especifico compreender e demonstrar através de análises 

bibliográficas, estudo de leis e emendas recém-aceitas pelo CRO e CRM, dentre 

outros métodos que serão abordados em “Metodologia da Pesquisa”, a 

aplicabilidade, estética e funcional, da nova técnica cirúrgica denominada 

Bichectomia, suas consequências para o paciente a longo prazo quando realizada 

para fins somente estéticos e qual profissional da área da saúde é habilitado para a 

realização da mesma. 

METODOLOGIA 
 

Será realizada uma minuciosa revista da literatura, nacional e internacional, 

entre os anos de 2000 a 2015, nas bases bibliográficas: Bireme, PubMed, Scicro e



 

Lilac’s. Além destas, também se fará uso das legislações pertinentes ao tema, desde 

que se enquadrem nos critérios de inclusão e exclusão desta obra, que são: 
 

 Critério  de  inclusão:  todos  os  artigos  que  utilizam  o  corpo  

adiposo  da bochecha com finalidade cirúrgica; 

 Critério de exclusão: artigos de cirurgia da face que não incluam o 

corpo adiposo da bochecha. 
 

A partir destes, e após a revista de literatura, será realizada a discussão e 

conclusão do trabalho. 

DESENVOLVIMENTO 
 

A denominada Bola de Bichat (Corpo Adiposo da Bochecha) foi descoberta em 
 

1802, a partir de estudos em cadáveres realizados pelo anatomista e fisiologista 

Marie François Xavier Bichat, este a descreveu como uma massa lobulada e 

convexa, coberta por uma cápsula de tecido conjuntivo (STEVAO, 2015). A literatura 

recente a define como uma formação anatômica alongada, com uma extremidade 

superficial, entre os músculos bucinador e masseter, e uma extensão profunda que 

segue trajeto até a fossa infratemporal, sendo completamente encapsulada por uma 

fina membrana de tecido conjuntivo. Sua função é puramente mecânica, pois serve 

de coxim para facilitar a movimentação de um músculo em relação a outro, fazendo 

assim com que eles trabalhem em um meio escorregadio e frouxo (MADEIRA, 2012). 

Em 1977 o corpo adiposo da bochecha foi usado pela primeira vez por Egyedi, 

este realizou um enxerto pediculado, associado a um enxerto de pele, para 

encerramento de uma comunicação bucossinusal (FARIAS, CÂNCIO, BARROS, 

2015). Tal aplicação se tornou usual no âmbito profissional em virtude da alta 

capacidade de epitelização e gradual substituição deste epitélio por tecido conjuntivo, 

num período pós-operatório de 30 a 40 dias, sem qualquer dano funcional ao local 

tratado (STEVAO, 2015). Devido sua localização anatômica o corpo adiposo da 

bochecha é também indicado para a reconstrução de defeitos de maxilares da área 

pré-molar até o túber da maxila, palato duro e mole até a borda alveolar, bochecha e 

fossa tonsilar (BERNARDINO JÚNIOR, SOUZA, LIZARDO, BONTEMPO, 

GUIMARÃES, MACEDO, 2008). 
 

Recentemente uma nova técnica de remoção do corpo adiposo da bochecha 

tem sido empregada, esta vem visando somente a aplicabilidade estética e deixando,



 

por vezes, preceitos funcionais, que são base para a harmonia do sistema 

mastigatório. Descrita inicialmente em 1980 a denominada Bichectomia é um 

procedimento relativamente simples que, resumidamente, se inicia com uma 

pequena incisão intraoral na base do osso zigomático, seguida da retirada e 

exposição da gordura na cavidade oral.  A sutura pode ser feita tanto com bisturi 

elétrico (cauterização), para evitar sangramentos, ou apenas com pontos no local da 

incisão (STEVAO,2015). 

Tal técnica se mostra, bastante eficiente no que se refere a estética facial, pois 

seu principal objetivo é reduzir o volume das bochechas e afinar o contorno daquela 

região, contribuindo assim para uma maior simetria da face. A única forma de se 

desfazer desta gordura é através da intervenção cirúrgica, pois esta não é consumida 

mesmo em regimes extremos (BERNARDINO JÚNIOR, SOUZA, LIZARDO, 

BONTEMPO, GUIMARÃES, MACEDO, 2008). A maxila e a mandíbula estão 

localizadas no centro da face, portanto são referência no que se versa a afecções ou 

cirurgias que envolvam a harmonia e contorno facial, logo procedimentos realizados 

nesta região sem o conhecimento morfofisiológico e indicação, estética ou funcional, 

adequados, acarretam inúmeras consequências ao  paciente (ZANETTI, UCELI, 

MARANO, COSER, RANGE, BECCALLI, 2010); isso porque o corpo adiposo da 

bochecha, composto pelos processos bucal, pterigoideo, temporal profundo e 

pterigomaxilar, está localizado em uma região por onde passam duas das 

ramificações do nervo trigêmeo: o ramo mandibular e o ramo maxilar, além de ramos 

profundos da artéria maxilar, ramos   da mandibular artéria temporal superficial e 

ramos da artéria facial, ou seja, qualquer dano nesta região pode causar lesões 

irreversíveis ao paciente (FILHO, JARDIM, QUEIROZ, CARVALHO, 2012). 
 

Além dos danos descritos anteriormente, pode-se citar os causados ao nervo 

facial. Sua porção motora apresenta ramos que passam na região dos músculos 

masseter e bucinador, dentre outros locais dando motricidade para os demais 

músculos da face, tanto da mastigação quanto da expressão facial. Por conseguinte, 

lesões de origem traumática nesta região, podem causar paralisia total ou parcial da 

face, comprometendo assim não só funcionalmente como também psicologicamente 

o indivíduo, pois este tem prejuízos cosméticos evidentes, tais como perda de tônus 

muscular, fala alterada  (particularmente  nas  consoantes  labiais),  saliva  pode



 

escorrer pelo ângulo da boca, o bucinador não ajuda mais na mastigação, dentre 

outras sequelas (MADEIRA, 2012). 
 

Portanto, intentando preceitos funcionais e estéticos, ressalta-se o artigo 41 da 

Resolução 63/2005: “Art.41. Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais é a 

especialidade que tem como  objetivo o  diagnóstico e  o tratamento cirúrgico e 

coadjuvante das doenças, traumatismos, lesões e anomalias congênitas e adquiridas 

do aparelho mastigatório e anexos, e estruturas crânio-faciais associadas”.Por 

conseguinte, quando se trata da remoção do corpo adiposo da bochecha, devido a 

transtornos psicológicos e/ou psicossociais, relacionada à saúde e bem estar do 

indivíduo invade-se o limite entre o que é funcional e o que é estético pois, revendo 

o conceito do que por definição é saúde (citado no introdução) irá tratar-se de um 

procedimento de caráter funcional, uma vez que,   entende-se o aumento 

significativo, desarmônico e disfuncional de volume de mucosa jugal e seu conteúdo, 

como uma anomalia congênita. 
 

Revendo as legislações pertinentes, quando se trata de qual profissional é 

habilitado para a realização de tal procedimento cirúrgico destaca-se o Art. 6°, inciso 

I da Lei nº 5.081 de 24 de agosto de 1966, onde infere-se que compete ao cirurgião- 

dentista “praticar todos os atos pertinentes a Odontologia, decorrentes de 

conhecimentos adquiridos em seu curso regular ou em curso de pós graduação”, 

compreendendo-se como curso de pós-graduação apenas especialização, mestrado 

e doutorado, as demais modalidades ( atualização, avançado, aperfeiçoamento e 

congêneres) não são consideradas pós-graduação. Logo, a prática da Bichectomia 

por odontólogos que  não  atendam as disposições  anteriores torna o  indivíduo 

praticante imputado como imperito, por estar fora dos conceitos éticos-legais 

vigentes. Tal fato salienta-se na resolução 100/2010 da Comissão Conjunta CFO- 

CFM, onde depreende-se que “É da competência exclusiva do médico o tratamento 

de neoplasias malignas, neoplasias das glândulas salivares maiores (parótida, 

submandibular e sublingual), o acesso pela via cervical infra-hioídea, bem como a 

prática de cirurgia estética, ressalvadas as estéticas funcionais do aparelho 

mastigatório que é de competência do cirurgião-dentista”. Portanto, a indicação do 

procedimento é fator preponderante para o cumprimento direto dos aspectos éticos- 

legais descritos ao longo da revisão, evolvendo não só questões estético-funcionais,



 

como também o profissional indicado para a execução da cirurgia pois, o foco do 

procedimento irá depender dos sinais sintomas apresentados pelo paciente. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

Bichectomia é o termo utilizado para se referir a retirada cirúrgica do corpo 

adiposo da bochecha, que inicialmente era denominado Bola de Bichat devido a sua 

descoberta em 1802, pelo anatomista e fisiologista Samuel Bichat. No entanto nota- 

se uma incoerência relativa ao termo utilizado para a técnica, pois o mesmo é 

atribuído ao nome dado anteriormente por seu descobridor, ou seja, no que se refere 

aos conceitos estéticos-funcionais empregados atualmente, o mais adequado seria 

“Lipectomia Facial”, por se tratar de uma excisão do tecido adiposo presente na 

mucosa jugal. 

 

No que se refere ao enfoque apenas estético a Bichectomia entrou rapidamente 

no campo da cirurgia plástica, pelo fato da retirada dessa gordura ser capaz de 

melhorar a harmonia facial (STEVAO, 2015). Contudo, tal procedimento diverge-se 

de preceitos funcionais importantes, como a aplicabilidade principal desta gordura 

que de acordo com vários autores na literatura (Bichat 1802; Dubrul; 1980, Kennedy; 

1988, Stuzin 1990; Epker e Stella 1990 e Madeira 2013) é puramente mecânica, 

servindo de coxim entre os músculos masseter e bucinador, logo o atrito entre esses 

dois músculos tende a aumentar, podendo ocasionar problemas posteriores. Além 

disso, existem alguns apontamentos que devido à perda gradual de gordura facial 

em razão do envelhecimento, o indivíduo, posteriormente, acaba tendo que realizar 

preenchimentos faciais para a recuperação da aparência jovial. Logo, pode se tratar 

de uma técnica estética não tão viável, considerando os problemas funcionais que 

pode acarretar e a necessidade de outros procedimentos para mantar a estética facial 

em harmonia ao longo dos anos. 

 

Em contrapartida, um outro uso do corpo adiposo da bochecha remete a prática 

estético-funcional, ou seja, quando o principal objetivo de realização da técnica 

cirúrgica é a recuperação da funcionalidade de determinada estrutura anatômica no 

indivíduo. Como exemplo comum de finalidade funcional, pode-se citar a 

reconstrução da articulação temporomandibular, além da gordura também ser usada 

na reabilitação de pacientes com fissura, na reconstrução após tumor, implantes-



 

enxerto revestimento, dentre outras (FILHO, GIOVANELLA, KARSBURG, 

TORRIANI, 2010 ). Com base nisso pode-se inferir a indispensabilidade desta 

gordura pois, na ausência dela a realização de alguns procedimentos cirúrgicos 

tornam-se inviáveis ou de difícil resolução, como por exemplo o fechamento de fístula 

bucossinusal, ocorrência geralmente relacionada com exodontias dentárias 

superiores e posteriores devido o intimo contato de seus ápices radiculares com o 

assoalho do seio maxilar, utilizando  o corpo adiposo da bochecha, o tratamento se 

torna mais viável usando enxerto pediculado devido ao alto grau de epitelização 

dessa gordura e localização anatômica favorável em um curto período de tempo 

(FARIAS, CÂNCIO, BARROS, 2015). 

 

Quando um dos procedimentos citados anteriormente é realizado, torna-se 

possível visualizar o quadro clinico do paciente em um espaço de tempo 

relativamente curto pois, quando trata-se do funcional, a finalidade, expectativa e 

prognostico são conhecidas pelo profissional, principalmente pelo Cirurgião Buco- 

maxilo-facial, que ao longo de sua formação detém o conhecimento técnico-cientifico 

nas áreas de diagnostico, planejamento e execução de cirurgias bucais, além de 

cirurgia ortognática e patologias da região Buco-maxilo-facial (ZANETTI, et al. 2010). 

Entretanto, com relação ao enfoque estético o prognostico ainda é desconhecido, 

não existe um padrão especifico que possa ser esperado, até mesmo a finalidade do 

procedimento se torna comprometida devido este fato pois, apesar de se tratar de 

um procedimento cirúrgico relativamente simples, o pós-operatório se torna um 

problema quando complicações ocorrem pois, essas podem comprometer o 

resultado esperado pelo paciente. 

 

Em relação aos aspectos ético-legais a realização da Bichectomia implica em 

responsabilidades profissionais por parte do cirurgião, seja ele Buco-maxilo-facial ou 

Cirurgião Plástico, durante e após o andamento da mesma pois, segundo Oliveira 

(1999) “a responsabilidade dos Dentistas situa-se no mesmo plano e sob as mesmas 

perspectivas da responsabilidade médica, valendo o que aqui foi afirmado. O Art. 

1.545 do Código Civil os coloca juntamente com médicos, cirurgiões e farmacêuticos 

[...]”, portanto a obrigação de meio e resultado faz parte da competência de ambos, 

porém aplica-se de maneira distinta quanto a indicação do procedimento. Logo, 

valendo-se da resolução 100/2010 da comissão conjunta CFO-CFM, depreende-se 

que se realizada somente com finalidade estética cabe ao cirurgião plástico a



 

consumação da técnica, logo este tem o compromisso de desempenhar a obrigação 

de resultado, que nada mais é do que assegurar ao paciente que ao término da 

intervenção será alcançado o fim desejado pelo mesmo. De maneira oposta, o 

tratamento funcional, segundo o disposto da resolução citada anteriormente, cabe 

ao Cirurgião Buco-maxilo-facial, que terá com o paciente obrigação somente de 

meios, ou seja, consiste em colocar à disposição do mesmo todo o conhecimento 

adquirido para a resolução do problema porém, sem garantir qual será o desfecho 

final após o procedimento. O presente trabalho concorda que, no que diz respeito a 

obrigação de meios e resultado, torna-se muito mais viável para o profissional 

desempenhar o procedimento de remoção do corpo adiposo da bochecha com a 

finalidade essencialmente funcional pois, quando realizada objetivando o estético 

torna-se um caminho complicado, até mesmo pela falta de conhecimento do 

prognóstico a longo prazo. 
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