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A cirurgia estética da bochecha ou bichectomia, consiste em um conjunto de técnicas cirúrgicas 

que visam o bem-estar físico e psicológico dos pacientes, melhorando a estética facial. Mesmo 

sendo uma cirurgia de pequena complexidade e riscos, a bichectomia está relacionada com 

aspectos de beleza e autoestima do paciente, desta forma a mesma pode acarretar problemas 

psicológicos nestes, caso o resultado não seja o esperado. Os pacientes nos dias atuais, possuem 

mais conhecimentos sobre os seus direitos enquanto consumidores, cobrando mais precisão e 

perfeição nos procedimentos realizados pelos profissionais. Na área da odontologia, por 

exemplo, o número de processos judiciais e não judiciais contra cirurgiões dentistas cresceu 

exacerbadamente. As ações de natureza judicial são as penais ou civis e as de natureza não 

judicial são as ético-administrativas. Entretanto, em situações nas quais os cirurgiões dentistas 

provocam danos aos pacientes por negligência, imprudência ou imperícia, os processos podem 

ser acionados nos dois âmbitos (judicial e administrativo). Dessa forma o presente trabalho tem 

como objetivo verificar se existe conhecimento por partes dos cirurgiões-dentistas sobre as 

implicações judiciais e não judiciais embutidas na cirurgia estética de bichectomia e se os 

mesmos encontram-se bem documentados caso seja acionados pela justiça. Será um estudo de 

caráter qualitativo de cunho descritivo exploratório. O dados serão coletados a partir da 

aplicação de um questionário semiestruturado aos cirurgiões-dentistas docentes do curso de 

odontologia de uma Instituição privada do Recôncavo da Bahia. Os dados serão transcritos, 

codificados, agrupados e categorizados segundo análise de conteúdo de Bardin na modalidade 

temática. Este projeto será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa em obediência a 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde que trata da realização de pesquisas com 

seres humanos. Espera-se que a presente pesquisa levante informações no que diz respeito a 

cirurgia de bichectomia e o preparo legal dos cirurgiões-dentistas que as realizam, contribuindo 

para a discussão sobre o tema no meio acadêmico cientifico.  
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