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RESUMO 
 
 

A bichectomia é uma cirurgia realizada pelo cirurgião-dentista, com acesso intra-oral, que 
consiste na remoção de um coxim adiposo, localizado bilateralmente na região do terço 
médio da face, conhecido como bola de Bichat. Esse procedimento popularmente é 
conhecido pela sua indicação estética de afinamento facial. Porém, a bichectomia já tem sua 
indicação funcional, já a algum tempo, para o tratamento de lesões e traumas da cavidade 
oral. O cirurgião Buco Maxilo Facial é o especialista indicado para a realização da 
bichectomia com finalidade funcional. A avaliação pré-operatória é importante para 
determinar a viabilidade da cirurgia, como também colaborar para a diminuição das 
intercorrências e complicações que podem ocorrer. A realização de exames complementares 
no pré-operatório pode ser um fator determinante na indicação ou contra-indicação. Sua 
técnica permite sua realização em ambiente ambulatorial e sob anestesia local. As 
complicações tem risco baixo, porém quando ocorrem podem ser de leve a moderadas. 
Buscando avaliar esse procedimento no tratamento funcional, esse trabalho apresenta 
aspectos pré e pós-operatórios, como também descreve a técnica e suas variações, baseada 
na revisão de literatura baseada em artigos publicados de descrições anatômicas da bola de 
bichat, de exames complementares para sua avaliação e de casos clínicos. Foi concluído que 
a bichectomia quando bem indicada e avaliada torna-se um procedimento indicado para o 
tratamento de lesões e traumas da cavidade oral.  
 
Palavras-chave: Cirurgia. Bichectomia. Coxim Adiposo.  
 



 

 

ABSTRACT 

 

Bichectomy is a surgery performed by the dentist, with intra-oral access, which consists of 
removing an adipose pad, located bilaterally in the middle third of the face, known as 
Bichat's ball. This procedure is popularly known for its aesthetic indication of facial thinning. 
However, bichectomy has had its functional indication, for some time, for the treatment of 
injuries and traumas of the oral cavity. The Maxillofacial Surgeon is the specialist indicated 
for the performance of functional bichectomy. Preoperative evaluation is important to 
determine the feasibility of surgery, as well as helping to reduce complications and 
complications that may occur. The performance of complementary exams in the 
preoperative period can be a determining factor in the indication or contraindication. Its 
technique allows its performance in an outpatient setting and under local anesthesia. 
Complications are of low risk, but when they occur they can be mild to moderate. Seeking to 
evaluate this procedure in the functional treatment, this work presents the pre- and 
postoperative aspects, as well as testing techniques and variations, based on the literature 
review based on published articles of anatomical descriptions of the bichat ball, 
complementary exams for its evaluation and clinical cases. It was concluded that bichectomy 
when well classified and evaluated becomes an indicated procedure for the treatment of 
injuries and traumas of the oral cavity. 

Keywords: Surgery. Bichectomy. Adipose Pad.  
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A bichectomia como tratamento funcional na odontologia: Aspéctos 
pré-operatórios e cirúrgicos 
 
 

FERNANDO FARIAS OLAZAR1 

MIRIAM KEMPER2 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Bichectomia é um procedimento cirúrgico realizado por cirurgiões-dentistas e que 

está cada vez mais popular por promover um resultado harmônico na estética. Porém, o que 

muitos desconhecem é que esse procedimento foi desenvolvido para tratamentos funcionais 

da cavidade oral, além da finalidade estética facial. Na odontologia o cirurgião Buco Maxilo 

Facial normalmente é o especialista nesse tipo de procedimento. Mas pode ser encontrado 

dentre os procedimentos da especialidade de Harmonização Orofacial, recém criada na 

odontologia. 

Os cirurgiões-dentistas alegam que já praticam a Harmonização Facial, porém apenas 

em 2019 a especialidade de Harmonização Orofacial (HOF) foi regulamentada pelo Conselho 

Federal de Odontologia (CFO), onde também foram estabelecidos critérios de habilitação e 

procedimentos autorizados, dentre o qual a Bichectomia está incluída nessa lista. 

Os profissionais da odontologia estão procurando, cada vez mais, se capacitar na 

Harmonização Orofacial. Há diversos cursos nessa especialidade, porém deve-se ter o 

cuidado quando for procurar cursos, pois os mesmos devem obedecer a legislação do CFO 

(Resolução CFO-198/2019). A princípio, os procedimentos devem ser realizados por 

especialistas, mas especialistas em Cirurgia Buco Maxilo Facial (CTBMF) podem realizar 

tratamentos de harmonização orofacial desde que comprovem experiência de no mínimo 5 

anos de HOF. Algumas faculdades e universidades já possuem em sua grade curricular da 

odontologia a especialidade de HOF e a especialidade ainda está em processo de 

conhecimento por muitos alunos de graduação (MACHADO & DA SILVA, 2020). 

A bichectomia é um procedimento indicado para tratamentos com finalidade estética 

e funcional. A alteração do contorno facial do terço médio da face pela remoção de uma 

porção da gordura submuscular (ramo bucal) conhecida como Bola de Bichat. Denomina-se 
                                                           
1
 Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial, Escola de Saúde do Exército. E-mail: horsems@hotmail.com 

2
 Destística Restauradora, Escola de Saúde do Exército.  



 

 

bola de Bichat pois foi descrita inicialmente em 1802 pela médica anatomista Marie François 

Xavier Bichat. A remoção cirúrgica da bola de Bichat pode promover o afinamento facial e 

melhora do contorno do osso zigomático e do contorno mandibular (Matarasso, 1991). 

A bola de Bichat está sujeita a patologias clínicas significativas como lipoma, 

herniação e pseudo-herniação. Sua localização permite seu acesso por intra-oral, o que 

viabiliza sua utilização no tratamento de diversos defeitos e lesões orais, incluindo de feitos 

em palato mole e duro. A bichectomia tem ganhado evidência no mundo por sua indicação 

de tratamento estético. Porém sua principal indicação na área da Cirurgia e Traumatologia 

Buco Maxilo Facial seria para tratamento funcional, como hábito mastigatório na bochecha 

(Jaeger et al., 2016). 

A morfologia da bola de Bichat é complexa. Composta por um corpo principal de 

onde surgem extensões relacionadas entre os músculos da mastigação. É diferente da 

gordura subcutânea, encapsulada e acessível pela cavidade oral (Kahn et al., 2000). 

O pré-operatório deve ser uma etapa importante na avaliação cirúrgica. Além de 

identificar todo histórico de saúde do paciente para a diminuição das complicações (Queiroz 

et al., 2012), o momento atual de epidemia da COVID-19 traz muito mais cuidados para a 

segurança do paciente na hora de se realizar um procedimento cirúrgico eletivo (Santos et 

al., 2021). Exames complementares devem ser considerados para uma avaliação mais 

detalhada da estrutura da bola de Bichat que pode favorecer a decisão do procedimento 

com sua região de abordagem (Jaeger et al., 2016). 

No intuito de aprimorar o conhecimento a respeito do procedimento cirúrgico da 

bichectomia com finalidade funcional, esse trabalho tem por finalidade a análise desse 

técnica por meio da revisão de literatura. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi baseado na revisão bibliográfica, na sua maioria de artigos 

científicos, que abordavam assuntos relacionados ao tratamentos cirúrgicos na odontologia 

e relacionados com a bichectomia. 

Para selecionar os artigos foram utilizados os bancos de dados: Scielo.br, banco de 

dados de teses e dissertações CAPES, Medline, Pubmed e portal periódicos CAPES, onde 



 

 

utilizou-se as palavras de busca isoladas: bichectomia e busca combinada de 2 ou três 

palavras bola de bichat e coxim adiposo. Foram selecionados todos os trabalhos que 

descreviam a técnica s existentes de bichectomia, os exames pré operatórios utilizados para 

sua avaliação e artigos de relatos de casos clínicos. O critério de exclusão também se aplica 

para os artigos que após leitura que não se referiam ao objetivo principal da presente 

pesquisa. Nenhum trabalho foi excluído por sua data de publicação. 

 

3. DESENVOLVIMENTO  

 

A revisão de literatura foi realizada com o intuito de reunir e expor tais conceitos e 

abordar, de forma crítica e sucinta, dentro daquilo que interessa ao presente trabalho, o 

procedimento cirúrgico da Bichectomia. 

 

3.1 ASPECTOS PRÉ-OPERATÓRIOS 

 

O uso de antibiótico profilático seria uma prática comum para redução de infecção 

no pós-operatório e de suas complicações. Com o intuito de verificar essa prática entre os 

profissionais que realizaram cirurgias odontológicas foi realizado um questionário que foi 

respondido por 54 cirurgiões-dentistas e comparados a um grupo controle de seis 

professores da disciplina de Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial (CTBMF) do curso 

de Odontologia da Universidade Luterana do Brasil. O propósito do questionário era de 

averiguar o uso a antibiótico profilaxia  e o controle químico de placa bacteriana prévia entre 

os profissionais. O resultado foi que 96,3% dos 54 profissionais utilizam o antibiótico 

profilático antes de cirurgias odontológicas e o no grupo controle o resultado foi de 100% no 

uso da profilaxia. Também demonstrou que 93,2% dos profissionais quando não utilizam o 

antibiótico no pré-operatório utilizam no pós-operatório de forma terapêutica. Concluindo 

que a maioria dos profissionais participantes no estudo preconizam o uso de antibióticos no 

pré e pós-operatório de cirurgias odontológicas (ROMAGNA et al., 2008). 

A avaliação pré-operatória é fundamental para a prevenção de intercorrências 

durante a realização de uma cirurgia odontológica, e também de complicações pós-

operatórias. Sabendo que os pacientes podem apresentar diversas enfermidades e 

condições sistêmicas, um estudo foi realizado para identificar a prevalência dessas situações. 



 

 

Foram levantados prontuários de pacientes atendidos pela CTBMF do curso de Odontologia 

do centro Universitário de Araraquara (UNIARA) no período de 2004 a 2009. Analisaram os 

seguintes fatores: idade, gênero, presença de vícios, principais enfermidades e condições 

sistêmicas. Os resultados foram que dos 693 prontuários avaliados, 340 apresentaram uma 

ou mais enfermidades. As doenças cardiovasculares foram as mais prevalentes (Tabela 1). 

Com os resultados pode se concluir que as alterações sistêmicas mais prevalentes foram as 

doenças cardiovasculares, anemia, a sinusite e o diabetes. O vício mais frequente foi o 

tabagismo. A maioria das respostas positivas foram do gênero feminino (QUEIROZ et al., 

2012). 

 

 

 

 

Tabela 1 - Percentual de cada enfermidade ou condição sistêmica correlacionando com o total 
geral de prontuários avaliados. 
Fonte: Queiroz et al., 2012.  
 



 

 

A ultrassonografia pré-operatória da bola de Bichat é uma ferramenta de diagnóstico 

complementar para auxiliar na decisão do procedimento de bichectomia. Saber o tamanho e 

volume pode servir como referência no momento de uma indicação ou contraindicação do 

procedimento. No exame é possível saber se a bola de Bichat tem tamanho pequeno, médio 

ou grande (Figura 1). O exame de ultrassonografia pode também revelar se há assimetria 

entre as bolas de Bichat situadas em cada bochecha, o que poderia ocasional uma possível 

assimetria facial caso o procedimento fosse realizado. Nos casos em que o exame revelar um 

tamanho pequeno da bola de bichat, deve-se discutir o caso com o paciente, na tentativa de 

diminuir suas expectativas a respeito do procedimento. A ultrassonografia demonstrou ser 

uma ferramenta eficaz para realizar um diagnóstico e no auxílio a na conduta profissional 

(JAEGER et al., 2016). 

 

 

Conforme Novais et al., (2020), o exame de ultrassonografia foi eficiente para o 

planejamento cirúrgico da bichectomia. Foram relatados dois casos clínicos de cirurgia de 

bichectomia, onde a ultrassonografia foi solicitada previamente para a mensuração do 

volume no corpo adiposo. Na paciente 1 verificou-se um corpo adiposo medindo 3,4 x 3,6 x 

1,4 cm3 de diâmetro, equivalente a 17 ml no lado direito e no lado esquerdo a medida foi de 

3,5 x 3,3 x 1,3 cm3 de diâmetro equivalente a 15 ml (Figura 1). No paciente 2 foi realizado a 

mesma ultrassonografia com o resultado de 2,2 x 1,3 x 0,8 cm3 de diâmetro, equivalente a 

2,28 ml no lado direito e 1,7 x 1,4 x 0,7 cm3 de diâmetro, equivalente a 1,66 ml no lado 

esquerdo (Figura 2).  

 

Figura 1 – As imagens de ultrassonografia mostrando os tamanhos encontrados de bola de Bichat. A) 
pequeno, B) médio e C) grande. 
Fonte: Jaeger et al., 2016. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com esses resultados optou-se pelo procedimento cirúrgico com acesso mais baixo 

na paciente 1 e um acesso mais alto, em fundo de sulco vestibular, na região entre molares 

superiores na paciente 2 (Figura 3). Nos casos evidenciados, notou-se a influência do exame 

pré-operatório para a determinação da região de abordagem do acesso cirúrgico (NOVAIS et 

al., 2020). 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Paciente 1 com sua foto frente e perfil e ressonâncias da bola de bichat 
da região bucal lado direito e esquerdo. 
Fonte: Novais et al., 2020 

Figura 2 – Paciente 2 com sua foto frente e perfil e ressonâncias da bola de bichat 
da região bucal lado direito e esquerdo. 
Fonte: Novais et al., 2020 

Figura 3 – Acesso da bola de bichat mais inferior na paciente 1 e acesso 
mais superior na paciente 2. 
Fonte: Novais et al., 2020 
 



 

 

Segundo Andrade et al., (2021), diversos pacientes que buscam tratamento 

odontológico possuem restrições médicas. O profissional deve realizar uma anamnese 

criteriosa e um exame físico preciso para que possa identificar qualquer situação de urgência 

ou emergência que possa ocorrer no trans operatório e que possa conduzir a situação de 

maneira rápida e eficiente para garantir o sucesso do tratamento e segurança do paciente. 

As doenças apresentadas podem ser a Diabetes Melittus, Hipertensão Arterial e 

Cardiopatias. Identificadas algumas dessas situações protocolos direcionados para tal 

condições devem ser utilizados, como: consultadas e atendimentos pela manhã (redução de 

ansiedade); pacientes alimentados previamente aos atendimentos; aferir pressão arterial no 

pré-operatório; nos casos dos hipertensos verificar se são controlados; uso de pouco 

anestésico local ou anestésicos sem vasoconstritor; uso de profilaxia antibiótica; e em casos 

de cardiopatas solicitação de conduta e risco cirúrgico com médico cardiologista. 

Em tempos de pandemia da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV-2), a 

odontologia se enquadra na categoria de alto risco devido a maioria dos procedimentos 

geram aerossóis e na cirurgia oral e maxilo facial sua atuação é tanto em ambiente 

ambulatório quanto hospitalar. Além dos fatores usuais de cuidados pré-operatórios, temos 

agora o fator COVID-19, que nos aciona mais um alerta antes da realização de um 

procedimento cirúrgico odontológico. A prioridades nos atendimentos de cirurgia oral e 

buco maxilo facial devem ser baseados na sua gravidade e nos níveis de aerossóis que o 

procedimento pode gerar. Os pacientes que por algum motivo não foram testados 

previamente para COVID-19 devem passar por uma anamnese focada em identificar 

possíveis sinais e sintomas da doença, como tosse, febre, desconforto respiratório, cansaço, 

dores musculares, dores de cabeça, dor de garganta e dor no peito. Recomenda-se o 

adiamento de cirurgias eletivas e procedimentos de urgência e emergência, tais como 

lacerações graves, fraturas e comprometimento de vias aéreas nos casos de trauma 

(SANTOS et al., 2021). 

 

3.2 TÉCNICA CIRÚRGICA 

 

Para o procedimento cirúrgico de bichectomia é realizado o exame facial do paciente. 

A análise facial do terço médio consiste em avaliar a proporção da região da bochecha em 

relação ao osso zigomático e a mandíbula. É realizado a palpação dessa região afim de sentir 



 

 

a musculatura, gordura subcutânea e submuscular. Após isso é realizado o afastamento 

intra-oral por meio de um afastador, em região de sulco vestibular. Localiza-se a região entre 

1º e 2º molar e realiza-se a infiltração de anestésico local, lidocaína com vaso constritor. E 

feita a localização do ducto de Stensen para se delimitar a área da incisão, que é abaixo e 

lateralmente 1 cm da saída do ducto. Então é realizado uma incisão de mais ou menos 2,5 

cm e exposto as fibras do musculo bucinador. A divulsão das fibras é realizada com uma 

tesoura de ponta romba em direção ao lóbulo da orelha. Com a outra mão realiza uma 

pressão externa, abaixo do arco zigomático para auxiliar na exposição da bola de Bichat. 

Apenas a gordura que é exposta com facilidade que deverá ser removida. Desta maneira 

evita injurias a estruturas vitais e a remoção exagerada. Após a remoção a sutura pode ser 

realizada ou não (MATAROSSO, 1991). 

O coxim adiposo bucal (bola de bichat) está localizado bilateralmente no terço médio 

da face e fica entre os músculos masseter e bucinador. Por meio da dissecação, cortes 

histológicos e imagens de ressonância magnética( RM) e tomográfica computadorizada (TC) 

obteve-se uma descrição morfológica da bola de bichat. O coxim adiposo bucal (CAB) é 

composto de uma parte principal (corpo) de onde surgem extensões relacionados aos 

músculos mastigatórios (Figura 4) (KAHN et al., 2000). 

 

 

Figura 4 - Visão lateral do coxim adiposo bucal (CAB). Lado direito. 1: Parte inferior do corpo; 2: 
corpo, parte superior; 3: extensão massetérica; 4: extensão temporal superficial; 5: extensão 
temporal profunda; 6: extensão pterigomandibular; 7: extensão pterigopalatina; 8: extensão 
orbital inferior. 
Fonte: Kahn et al., 2000. 
 



 

 

 

O ducto da glândula parótida atravessa o corpo e pode ser usada como um ponto de 

referência para dividir o corpo na metade superior e metade inferior (jugal). A porção 

inferior do corpo é posicionada entre os músculos zigomático maior e bucinador, separada 

anteriormente da camada adiposa da bochecha por uma cápsula fibrosa. A porção superior 

do corpo ocupa um espaço delimitado pela parede póstero lateral do seio maxilar, musculo 

pterigoideo lateral e margem anterior do músculo temporal. O coxim adiposo bucal envolto 

por uma cápsula conectiva, principalmente ao nível do corpo e das extensões temporais 

massatéricas e superficiais, onde é espessa e multifacetada. A bola de bichat serve como um 

retalho gorduroso para reparar perdas de substâncias alveolares e palatinas. Esse retalho 

também é útil para engrossar a forma zigomática após seu deslocamento traumático (KAHN 

et al., 2000). 

Baumann & Ewers em (2000) avaliaram 29 pacientes submetidos à diferentes 

tratamentos utilizando a bichectomia como fechamento de fístulas orais, tumores de palato 

duro e mole e cobertura de áreas de enxertia óssea. Todos os tratamentos utilizaram a bola 

de bichat pediculada para cobertura das lojas. A técnica escolhida para remoção da bola de 

bichat foi uma incisão linear em fundo de vestíbulo na região de molares superiores. O coxim 

adiposo foi mobilizado  por meio da sua dissecação por um instrumental tipo tesoura de 

ponta romba e sequentemente transposto para o defeito (Figura 5). Após posicionar, 

realizou-se sua expansão e sutura sobre o local. A gordura fica exposta sem nenhuma 

cobertura. Todos os enxertos de gordura cicatrizaram sem quaisquer desvantagens estéticas 

ou distúrbios da função mastigatória. O processo de epitelização foi concluído após três a 

quatro dias semanas. O encolhimento da gordura foi observado durante o processo de 

cicatrização. Após o final da cicatrização não houve diferença morfológica local (Figura 6). 

 

 

 
Figura 5 – A bola de bichat sendo mobilizada e ainda envolta pela sua cápsula. Após 
a sutura. 
Fonte: Baumann & Ewers et al., 2000. 



 

 

 

 

 

 

 

O uso do retalho com a bola de bichat tem sido estudado para o fechamento das 

comunicações bucosinusais e buconasais. Existem também alguns estudos sobre a utilização 

do retalho para reconstrução tecidual pós remoção de lesão e tumores. O volume médio da 

bola de bichat é de aproximadamente 10 ml, com espessura média de 6 mm e peso 

aproximado de 9,2 g. É capaz de cobrir defeitos de pequeno a médio porte. Geralmente a 

bola de bichat a exposta pela mesma região onde é removida a lesão. Quando isso não é 

possível é realizado uma incisão em fundo de sulco vestibular a 10 mm da gengiva inserida e 

de 2 cm de extensão, na altura do segundo molar superior. Após a exposição a capsula é 

cortada, simultaneamente empurrada a pele da bochecha sob o arco zigomático. A bola de 

bichat então é puxada, posicionada e pressionada até que haja retalho suficiente para cobrir 

o defeito. O retalho é suturado na posição sem tensão. Em geral pouca quantidade de 

gordura é necessária para fechar os defeitos intraorais. Cerca de metade do volume da bola 

de bichat (corpo e extensão bucal) são acessíveis pela boca e podem ser usados por via oral 

como retalho. O retalho leva de 3 a 4 semanas para completar sua epitelização. Suas 

vantagens são técnica simples, rápida e fácil de usar, ser feita sob anestesia local, cicatrizes 

não visíveis, baixa morbilidade, baixa taxa de insucesso e confortável. Desvantagens são que 

apenas utiliza-se em defeitos pequenos e médios, por ser fino, adequado somente para 

cobertura e em alguns pacientes pode ocorrer depressão da bochecha (Dean et al., 2001). 

Em um estudo para avaliação volumétrica da bola de bichat, Loukas et al., em 2006 

utilizaram imagens de RM e TC de 80 cadáveres de homens e mulheres adultos e utilizaram 

um software de análise digital para medir a volumetria e caracterizar a morfologia. O 

resultado foi que volume médio nos homens foi de 10,2 ml e variou de 7,8-11,2 ml, 

Figura 6 – Leito cirúrgico cicatrizado. 
Fonte: Novais et al., 2020. 
 



 

 

enquanto nas mulheres a média foi de 8,9 ml e variou de 7,2-10,8 ml. A espessura média foi 

de 6mm e o peso médio de 9,7g. Esses valores podem servir orientações quando se 

considerar o uso da bola de bichat na reconstrução tecidual. 

Em 2006 Matarasso descreveu uma técnica cirúrgica para remoção de uma pseudo-

herniação da bola de bichat. Que consiste em uma massa arredondada de contornos 

irregulares, visivelmente no rosto, região da bochecha (Figura 7). A bola de bichat possui 

quatro partes divididas pelo ducto da parótida, nervo e veia facial em porções anterior e 

posterior é a extensão vestibular e o corpo principal que são removidos intraoralmente 

(Figura 8).  

  

Figura 7 - mulher de 72 anos é vista após uma plástica no rosto; várias tentativas de 
lipoplastia foram feitas para melhorar a protuberância residual em sua bochecha. O 
abaulamento foi diagnosticado como representando uma pseudo-herniação do coxim adiposo 
bucal e foi tratado com excisão intraoral. 
Fonte: Matarasso, 2006. 
 



 

 

 

 

 

 

A cirurgia inicia-se com a infiltração de anestésico local (lidocaína com vasoconstritor) 

bilateralmente entre o primeiro e segundo molar superior. Então após é realizado o 

afastamento da bochecha e incisão de 2,5 cm (Figura 9). A incisão é realizada através da 

mucosa e musculo, aplicando pressão externa na pele na região da bola de bichat. Com a 

bola de bichat exposta, incisa ou perfura a sua fáscia por meio de uma tesoura romba. Com 

uma pinça hemostática longa, segura-se a bola e espalha, juntamente com pressão externa 

(Figura 10) (MATARASSO, 2006). 

 

 

Figura 8 – Anatomia da bola de bichat 
Fonte: Matarasso, 2006. 

Figura 9 – A bochecha é afastada e demonstra a relação da incisão com as estruturas vizinhas. 
Fonte: Matarasso, 2006. 



 

 

 

 

Sem muita pressão, a bola de bichat que encontra-se projetada é agarrada e puxada 

pela sua base e removida. Após é realizado controle do sangramento com eletrocautério e a 

ferida suturada com fio reabsorvível (Figura 11) (MATARASSO, 2006). 

 

 

A bola de Bichat tem sido estudada extensivamente quanto ao seu uso clínico 

funcional no reparo de defeitos bucais comuns e debilitantes. Devido a sua localização está 

sujeita a patologias, como o lipoma, herniação e pseudo-herniação. Sua localização também 

permite seu acesso fácil, para a cobertura de defeitos e lesões orais. A bola de Bichat tem 

sido usada com sucesso como enxerto pediculado não revestido, para defeitos maxilares, 

como defeito de crista óssea alveolar, palato duro, palato mole, fenda, região retromolar da 

mandíbula e sulco vestibular. Além disso, pode ser usada para apoiar enxerto ósseo na 

Figura 10 – A bola de bichat é exteriorizada  
Fonte: Matarasso, 2006. 

Figura 11 -  A bola de bichat é elevada, presa e excisada (A); Controle de hemorragia com 
eletrocautério. 
Fonte: Matarasso, 2006. 



 

 

reconstrução da maxila, que podem restaurar o contorno e função do seio maxilar em 

pacientes submetidos a ressecção parcial da maxila. Os enxertos de bola de Bichat são 

vantajosos porque reduzem a invasibilidade e o tempo cirúrgico. Tem mostrado resultados 

com a diminuição da dor e trauma cirúrgico. Além disso, a rica circulação sanguínea para o 

tecido mole promove a cicatrização para estruturas próximas. Funciona como uma 

granulação local e fechar fisicamente o espaço morto de uma área defeituosa (YOUSUF et 

al., 2010). 

A descrição de uma técnica de bichectomia foi descrita por Alvarez & Siqueira em 

(2018). A técnica foi aplicada sistematicamente em 27 pacientes no Hospital São Lucas da 

PUCRS, Porto Alegre –RS, de janeiro a dezembro de 2016. A idade média foi de 32 anos, 15% 

do sexo masculino e 85% do sexo feminino. Os autores citam o decúbito dorsal com 

cabeceira elevada 45˚como a posição mais adequada do paciente. Dessa maneira faz com 

que a bola de Bichat “caia”, ficando mais próxima ao local da incisão. A incisão deve permitir 

uma abordagem segura e previsível da gordura bucal, com adequada visualização e 

exposição, preservando os ramos bucais do nervo facial, ducto parotídeo e reduzindo o 

sangramento oriundos da facial transversa. Então foi idealizado a técnica da incisão em “crus 

intraoral”. Nessa técnica identifica-se o a saída do ducto da parótida, a veia bucal emergindo 

ao nível de pré-molar superior e traça uma linha perpendicular na metade da distância entre 

o ducto e o sulco gengivobucal, de aproximadamente 2 cm. Certificando uma linha de 

incisão em forma de “T”junto com a veia (Figura 13). A preferência é realizar a bichectomia 

sob anestesia geral, proporcionando mais segurança ao paciente. Para redução de 

sangramento é realizado infiltração com anestésico local (lidocaína com epinefrina 1: 

150.000). A mucosa é incisada com lâmina 15 e divulsão do bucinador com pinça 

hemostática. Após a abertura a divulsão é direcionada ao bordo inferior do arco zigomático 

e lóbulo da orelha. Quando a bola de Bichat é localizada a mesma deve ser pinçada e 

segurada com pinça Allis, porque senão pode escorregar novamente para dentro da 

cavidade. Com leve tração e divulsão ao seu redor, a bola de Bichat irá se expor até sua 

separação fibrosa dos tecidos adjacentes. Depois de sua remoção da loja cirúrgica, a mesma 

é inspecionada para checagem de qualquer sangramento e fechada com Vicryl 4.0. O 

resultado foi que a técnica se mostrou previsível e segura. 



 

 

 

 

 

3.3 ASPECTOS PÓS-OPERATÓRIO 

 

A bichectomia é um procedimento cirúrgico simples, sendo realizada em ambiente 

ambulatorial sob anestesia local ou em ambiente hospitalar sob anestesia geral, porém 

mesmo em esses ambientes intercorrências ou complicações podem ocorrer. As 

complicações podem ser transitórias, como: hemorragias, hematomas, infecções, parestesia 

e trismo. Outras complicações mais severas como a paralisia por lesão do ramo bucal e 

zigomático do nervo facial, ruptura e estenose do ducto da parótida e assimetria facial 

devido a remoção bilateral da bola de Bichat em quantidades diferentes. Apesar das 

complicações severas serem relatadas, sua ocorrência é rara. A incidência de complicações é 

mínima quando o procedimento de bichectomia é realizada por profissionais experientes 

(MOREIRA JUNIOR et al., 2018). 

Figura 13 - Desenho esquemático demonstrando a técnica do "T" intraoral: Passo 1: identificar o ducto 
parotídeo (ponto à direita); Passo 2: identificar a veia intraoral (linha superior); Passo 3: traçar uma linha 
perpendicular na metade da distância entre o ducto e o sulco gengivobucal - essa linha inicia-se na veia e 
termina ao nível do segundo para o terceiro molar, medindo apro- ximadamente 2 centímetros. Passo 4: 
certificar-se que essa linha (que será a linha de incisão) forme um "T" junto com a veia dando a localização 
precisa do local a ser incisado.  
Fonte: Alvarez & Siqueira, 2018. 
 



 

 

Apesar da baixa incidência, as complicações cirúrgicas podem ocorrer. No caso da 

bichectomia as mais frequentes são edemas, hematomas, infecções e lesões de vasos faciais. 

Foi realizado a cirurgia de bichectomia em uma paciente do sexo feminino, cuja queixa era 

estética e funcional. A mesma alegava rosto arredondado e mordidas frequentes na mucosa 

jugal. Na avaliação pré-operatório paciente ASA I, sem alergias, oclusão funcional, boa 

higiene bucal e ausência de 3º molares. Foi prescrito antibiótico profilático, corticoide e 

analgésico uma hora antes do procedimento. Realizou-se anestesia do nervo alveolar 

superior posterior bilateral e a técnica cirúrgica em “T” (ALVAREZ; SIQUEIRA, 2018). Não 

ocorreram intercorrências durante o procedimento e não foi percebido nenhum 

sangramento ativo. Entretanto com 2h após a finalização do procedimento o paciente 

evoluiu para um aumento de volume do lado direto, que em 3h de pós-operatório 

apresentava-se desproporcional, associado com dor leve e equimose peri-orbitária. Devido a 

isso houve a necessidade de intervenção exploratória da ferida cirúrgica, controle do 

sangramento e sutura parcial. Em 30 dias a paciente se recuperou totalmente, sem sequelas 

estéticas e funcionais (JUNIOR et al., 2020). 

O seroma consiste no acúmulo de líquido abaixo da pele. Isso pode ocorrer devido a 

lesão do ducto de Stenon, como no relato de caso de Souza et al., (2020). Os autores 

relataram um caso cínico de seroma após o procedimento de bichectomia em um paciente 

do sexo feminino de 35 anos, sem comorbidades. O procedimento transcorreu sem 

intercorrências, com duração aproximada de 60 minutos. Porém foi observado que a bola de 

Bichat se posicionava mais superiormente, o que gerou uma maior manipulação e dissecção 

dos tecidos. No pós operatório imediato não houve relato de dor, hematoma ou parestesia. 

Foram prescrito antibiótico, antiinflamatório e analgésicos de rotina. Após dez dias foi 

observado um grande edema na região esquerda do rosto. A conduta inicial foi a troca da 

medicação e o uso de corticoide. No 14ª dia de pós operatório ocorreu drenagem de 

exsudato viscoso e purulento. No 18º dia foi realizado uma nova drenagem, porém um 

líquido hialino sem a presença de supuração foi evidenciado, o que levou a suspeita de 

ruptura do ducto. Foi então solicitado exame de ultrassonografia que confirmou a presença 

do seroma. O seroma foi tratado por mais duas drenagens com intervalos de cinco dias entre 

elas e houve completa remissão de sinais e sintomas (SOUZA et al., 2020).  

 

 



 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Concluímos que a bichectomia, quando bem indicada e avaliada no pré-operatório, 

torna-se um procedimento cirúrgico indicado ao tratamento funcional de lesões e traumas 

da cavidade oral. 

Suas Vantagens envolvem um procedimento de técnica simples de execução, sob 

anestesia local, com baixo risco de intercorrências e complicações. Porém recomenda-se que 

o procedimento seja realizado por profissional especializado. 

As desvantagens são os riscos de ocorrência de lesões nervosas, ocasionando 

paralisia facial e de assimetrias pela remoção de quantidades diferentes da bola de bichat 

em ambos lados da face. 
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