Associação Brasileira de Odontologia - Seção Rio de Janeiro
Departamento de Atividades Estudantis

Bichectomia ao alcance do clínico
Data: 26 de Outubro de 2019 (sábado)
Horário: 9h às 11h

Carga horária: 2h

Local: Sede da ABO-RJ (Rua Barão de Sertório, 75 – Rio Comprido/RJ)
Público-alvo: cirurgiões-dentistas e acadêmicos do último período de Odontologia
Vagas: mínimo 4 / máximo de 80 alunos – o curso ocorrerá se houver o mínimo.
Professora:

Luciane Negrão
• Especialista em CBMF / UNIGRANRIO
• Professora de Especialização HOF / REDENTOR
• Mestre em IMPLANTODONTIA / UNIGRANRIO
• Doutora em Estética / UNIVERSIDADE DE BUENOS AIRES
• Coordenadora de Capacitação em HOF/ LNHC

Informativo:
A face possui uma anatomia complexa. Entre suas múltiplas estruturas há diversas repartições de
gordura que funcionam como almofadas de proteção. Entre estes compartimentos, existe um que
se quase que ao longo de toda a superfície lateral do rosto, em plano profundo, desde a têmpora
até próximo à mandíbula, recebendo o nome de Bola de Bichat. Na região do “chocho” da cavidade
oral (região das bochechas) é onde apresenta maior espessura podendo, quando em grande
volume, dar aspecto mais arredondado ao rosto. A indicação ou não do procedimento depende de
avaliação profissional. A princípio, homens e mulheres poderiam se beneficiar, estando
desaconselhado para pacientes abaixo dos 16-18 anos ou fora do peso ideal. Como o
compartimento adiposo a ser alcançado encontra-se em plano profundo (abaixo de estruturas
nobres da região facial), o acesso através de pequena incisão na cavidade oral facilita sua
identificação e manipulação, minimizando riscos; desta maneira cabe ao Cirurgião Dentista a
execução deste procedimento terapêutico / estético desde que indicado de forma correta, visando
sempre o bem estar do paciente.

Investimento:
ACADÊMICO .............................................. R$ 30,00 + 2 LATAS DE LEITE EM PÓ.
CIRURGIÃO DENTISTA................................. R$ 40,00 + 2 LATES DE LEITE EM PÓ.
SÓCIOS........................................................ GRATUITO + 2 LATAS DE LEITE EM PÓ.

Inscrições no website: www.aborj.org.br
Mais informações: ABO-RJ Rio Comprido - Tel.: (21) 2504-0002 ramal: 203 e 228 – e-mail: secretaria@aborj.org.br /
ABO-RJ Sucursal Barra da Tijuca - Tel.: (21) 2494-3487 e 2491-1759 – E

