
Tudo que você precisa saber sobre 

Mamoplastia 
de Aumento



INTRODUÇÃO

A  cirurgia  de  aumento  de  

mama  utiliza  implantes  para  

dar  volume  aos  seios  ou  

restaurar  o  volume  mamário  

perdido  após  perda  de  peso  ou  

gravidez.  

   

A  cirurgia  tem  o  objetivo  de  

aumentar  o  tamanho  e  a  

projeção  dos  seios,  melhorar  o  

equilíbrio  do  corpo,  além  de  

melhorar  a  autoestima  e  a  

confiança.  

 

Há  ainda  casos  em  que  os  

implantes  podem  ser  utilizados  

para  reconstruir  a  mama  após  a  

mastectomia  ou  lesão.  



O  QUE  NÃO  ESPERAR
DESSA  CIRURGIA?

A  mamoplastia  de  

aumento  não  corrige  seios  

severamente  caídos.  

 

Se  você  deseja  um  

resultado  que  corrija  a  

flacidez,  o  procedimento  

de  elevação  da  mama  

pode  ser  realizado  ao  

mesmo  tempo  que  o  

aumento  de  mama  ou,  

então,  pode  ser  

necessária  uma  segunda  

cirurgia.  

 

Seu  cirurgião  plástico  irá  

ajudá-la  a  tomar  esta  

decisão.  



QUAIS  AS  SUAS  INDICAÇÕES

A  cirurgia  de  aumento  de  mama  é  um  

procedimento  individualizado  e  você  deve  fazê- 

lo  para  si  mesma,  não  para  satisfazer  a  vontade  

de  alguém  ou  para  se  adaptar  a  qualquer  tipo  de  

imagem  ideal.  

 

O  aumento  de  mama  pode  ser  uma  boa  opção  

para  você  se:  

 

•  Você  estiver  fisicamente  saudável ;  

•  Você  tiver  expectativas  realistas ;  

•  Seus  seios  estiverem  totalmente  desenvolvidos ;  

•  Você  estiver  incomodada  com  a  sensação  de  

que  seus  seios  são  muito  pequenos ;  

•  Você  estiver  insatisfeita  com  seus  seios  devido  

à  perda  de  forma  e  de  volume  após  a  gravidez,  à  

perda  de  peso  ou  ao  envelhecimento ;  

•  Seus  seios  diferirem  em  tamanho  ou  forma ;  

•  Uma  ou  ambas  as  mamas  não  se  desenvolveram  

normalmente.  



PERGUNTAS  A  FAZER  AO  CIRURGIÃO  PLÁSTICO   

ANTES  DA  CIRURGIA

Separamos  uma  lista  de  perguntas  para  que  você  esclareça  todos  os  pontos  que  podem  

gerar  dúvidas  sobre  a  mamoplastia  de  aumento  e  que  vale  a  pena  conversar  com  o  seu  

médico.  Use  esta  lista  como  um  guia  durante  a  consulta.  

 

•  Você  é  especialista  pela  Sociedade  Brasileira  de  Cirurgia  Plástica?  

•  Você  foi  treinado  especificamente  no  campo  da  cirurgia  plástica?  

•  Quantos  anos  de  treinamento  em  cirurgia  plástica  você  teve?  

•  Sou  um  bom  candidato  a  este  procedimento?  

•  O  que  se  espera  de  mim  para  que  os  melhores  resultados  sejam  obtidos?  

•  Onde  e  como  será  realizado  o  procedimento?  

•  Qual  a  forma,  o  tamanho  e  a  textura  da  superfície?  Qual  local  de  incisão  e  de  colocação  

é  recomendado  para  mim?  

•  Quanto  tempo  de  recuperação  posso  esperar  e  que  tipo  de  ajuda  vou  precisar  durante  

minha  recuperação?  

•  Quais  são  os  riscos  e  complicações  associados  ao  meu  procedimento?  

•  Como  são  tratadas  as  complicações?  

•  A  amamentação  será  prejudicada?  

•  Qual  será  a  evolução  da  cirurgia  com  o  passar  do  tempo?  Após  a  gravidez?  Após  a  

amamentação?  
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Somente Cirurgiões plásticos tem habilitação e base cientifica para o procedimento em 

questão.  

 

Procure um profissional que faça parte da SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica) ou 

da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia), além disso, escolha o profissional que você 

confiaria para tratar qualquer intercorrência relacionada ao procedimento. 

 

O conteúdo apresentado, tem como base as normas éticas do Conselho Federal de Medicina 

(CFM), devendo ser usado como fonte de informação e educação, destinada exclusivamente 

a pacientes. É vedada a sua reprodução. 

 

Nada aqui apresentado e comentado representa exclusividade de conhecimento ou técnica. 

Todas as imagens utilizadas foram retiradas ou baseadas em banco de imagens de uso 

licenciado, não se tratando de pacientes reais. Este conteúdo não pode ser distribuído para 

terceiros. 

 

Qualquer dúvida e/ou avaliação deve ser realizada em consulta formal e presencial, não 

devendo ser utilizados canais digitais ou afins para avaliação dos pacientes. 

 

Atenciosamente, 

 

Dr. Lucas Cancian - Cirurgião Plástico 

CREMERS 30911 - RQE 29599


