Bichectomia Tema da Moda
Quando indicar e quando contra indicar
bichectomia é a cirurgia plástica também conhecida como lipoescultura facial, em que há
• Aretirada
parcial de duas bolsas de gorduras presentes uma em cada lado da boca, entre o
maxilar e a mandíbula, chamadas de bolas de Bichat. Essas bolsas de gordura estão presentes
no corpo, não importa se a pessoa está ou não acima do peso. A finalidade da bichectomia é
puramente estética: reduzir o volume da parte de baixo do rosto e afinar levemente o queixo.
Com a retirada do volume dessa estrutura as bochechas e o contorno do rosto tornam-se
mais finos e as maças do rosto mais ressaltadas. As cirurgias são feitas intraoral com isso, a
boa notícia é que a cirurgia plástica para redução das bochechas não deixa cicatrizes visíveis.
Esta cirurgia já é conhecida há bastante tempo pelos cirurgiões plásticos e cirurgiões
dentistas pela sua utilização em fechamento de comunicação bucosinusais mas atualmente
esse procedimento tem sido procurado devido a influencia de diversas celebridades como
Angelina Jolie, Madonna, Jennifer Lopez, Kim Kardashian entre outras.
requisitos
• Pré
Antes de tudo é importante que seja feita a avaliação clínica pelo profissional que executará
a cirurgia, para que ele possa avaliar se há indicação e quais são as expectativas da paciente
quanto ao tratamento.
Depois disso, por ser uma cirurgia, é importante que o paciente faça os exames précirúrgicos, que incluem hemograma completo, coagulograma e glicemia, para ver se ele está
em condições de saúde para realizar a cirurgia.
é contra indicado
• Quando
Nem todos os pacientes são indicados para cirurgia devido ao suporte da área, assista ao
vídeo abaixo tire as suas dúvidas e marque uma consulta para uma avaliação clínica.

Neste espaço você encontrará vídeos onde
poderá tirar suas dúvidas em várias áreas
da odontologia.

