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RESUMO 

Na atualidade, os conceitos de beleza têm se voltado cada vez mais pela busca de um 

rosto com aparência mais magra e delineada. A partir disso, inúmeras técnicas foram criadas 

com o intuito de alcançar esse objetivo. Dentre elas, podemos citar: a lipoaspiração facial; a 

injeção de lipólise e a remoção parcial da bola de bichat, esta última pouco relatada na 

literatura.  

Recentemente houve uma popularização da bichectomia, sendo realizada, por 

inúmeros profissionais, mas com vários relatos de intercorrências ou de pobres resultados 

frente às expectativas. Dessa forma, o objetivo do presente estudo é avaliar a funcionalidade 

da técnica cirúrgica de  remoção parcial bilateral das bolas de bichat a curto, médio e longo 

prazo. Avaliou- se a aplicabilidade da técnica, a satisfação dos participantes da pesquisa, 

possíveis intercorrências transoperatórias e complicações pós-operatórias.  

O presente estudo foi realizado na Faculdade de Odontologia da UFRGS e se consistiu 

em uma série de casos, realizado bilateralmente nos participantes da pesquisa em uma 

amostra voluntária de dez indivíduos, para remoção cirúrgica parcial das bolas de bichat. A 

seleção dos participantes foi por conveniência, no qual a partir da procura dos mesmos, foram 

escolhidos os casos que se enquadraram nos critérios de inclusão do estudo. Os interessados 

passaram por anamnese e exame físico. Os indivíduos selecionados tiveram a mensuração de 

seu peso corporal e de seus perímetros faciais (região onde a bola de bichat está localizada) no 

período pré-operatório e nos períodos pós- operatórios. Previamente ao procedimento, foi 

aferida a pressão arterial e após o procedimento, as bolas de bichat foram mensuradas com o 

uso de seringa milimetrada. 

Os resultados foram analisados por meio da avaliação física, fotográfica e satisfação 

do participante da pesquisa. 


