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INSTRUÇÕES DE USO REFERENTES AOS IMPLANTES MAMÁRIOS GEL TEXTURIZADOS 

IMPLANTES MAMÁRIOS DE GEL TEXTURIZADOS 

DESCRIÇÃO COMPLETA DO IMPLANTE, INCLUINDO TIPO DE IMPLANTE E MATÉRIA PRIMA. 
Implante mamário 
Composição da membrana: Silicone 
Tipo: Único lúmen contendo gel de silicone 
Superfície: Texturizada 

DESCRIÇÃO 
Os implantes mamários de gel MENTOR® são implantes mamários de elastômero de silicone. O 
revestimento de gel do implante é composto por camadas de ligações cruzadas sucessivas de 
elastómero de silicone, conferindo à prótese a sua elasticidade e integridade. 
A Mentor oferece implantes mamários de gel com dois tipos de superfícies de revestimento: 
SILTEX™ e lisa. O revestimento SILTEX™ tem uma textura que proporciona uma superfície irregular 
para interface com colagénio. Todos os implantes mamários de gel MENTOR® contêm gel de silicone 
coesivo. A Mentor proporciona implantes mamários de gel com material de enchimento de níveis 
variáveis de tipos de coesividade. Os implantes encontram-se disponíveis em formato redondo com 
projecções diferentes e em diversos formatos de contorno, com alturas e projecções diferentes. O 
volume indicado no rótulo do produto é o volume de enchimento do gel. 

INDICAÇÕES 
Esta prótese pode ser utilizada em, pelo menos, um dos seguintes casos: 
• Aumento mamárioo cosmético. O Parlamento Europeu “recomenda que os implantes em
mulheres com menos de 18 anos de idade só devem ser autorizados por razões médicas”. 
• Reconstrução imediata ou posterior após mastectomia.
• Reconstrução devida a tratamentos oncológicos, que não a mastectomia.
• Revisão devida a complicações ou outros efeitos indesejáveis de uma cirurgia para mastectomia
anterior ou de tratamentos oncológico que não a mastectomia. 
• Pós-trauma definido como remoção total ou parcial da(s) mama(s) por cirurgia
(independentemente do motivo) ou em resultado do próprio trauma. 
• Deformações congénitas: Pectus Excavatum definido como deformação congénita côncava da
parede torácica com anomalias do esterno e costelas anteriores; Pectus Carinatum definido 
como deformação congénita convexa da parede torácica com anomalias do esterno e costelas 
anteriores; e assimetria grave definida como discrepância substancial congénita ou adquirida 
do tamanho das mamas com proporções que representem uma deformação física significativa (por 
exemplo, síndroma de Poland). 
• Ptose grave definida como exigindo um procedimento de reconstrução especifico (por exemplo,
mastopexia). 
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• Doentes que necessitem de revisão de modo a substituir o implante devido a grave deformação 
causada por complicações médicas ou cirúrgicas, independentemente da indicação original de 
implantação ou do tipo de implante originalmente colocado. 
• Doentes que necessitem de mamoplastia de aumento da mama não afectada em resultado da 
cirurgia, devido a uma das indicações anteriores, no seio afectado (por exemplo, mastectomia 
unilateral com aumento da mama oposta para assegurar simetria). 
• Substituição ou revisão cirúrgica de doentes sujeitas anteriormente a intervenção de aumento ou 
reconstrução com implantes de gel de silicone ou soro fisiológico. 
 
CONTRAINDICAÇÕES 
A utilização desta prótese está contra-indicada nas seguintes situações: 
• Gravidez ou aleitamento. 
• Lúpus (por. ex., LES e LED). 
• Esclerodermia (por exemplo, esclerose sistémica progressiva). 
• Doença actual que possa comprometer ou complicar a cicatrização de feridas (excepto doentes 
para cirurgia de reconstrução). 
• Infecção ou abcesso em qualquer parte do organismo. 
• Doentes com tecidos clinicamente incompatíveis com o implante (por exemplo, tecidos 
danificados porradiação, tecido inadequado ou vascularização comprometida). 
• Doentes com alguma doença ou tratamento que, segundo o parecer do(s) médico(s), constituam 
um risco cirúrgico injustificado. 
• Anomalia anatómica ou fisiológica que possa levar a complicações pós-operatórias significativas. 
• Antecedentes de sensibilidade a corpo estranho ou tentativas e fracassos repetidos de 
reconstrução ou aumento mamário. 
• Relutância da doente em submeter-se a qualquer revisão cirúrgica adicional. 
• Expectativas irrealistas, como atitude ou motivação inadequadas, ou incompreensão dos riscos 
envolvidos no procedimento cirúrgico e no implante. 
• Lesão pré-maligna da mama sem mastectomia subcutânea. 
• Neoplasia maligna da mama não tratada ou não devidamente tratad, sem mastectomia. 
NOTA: A utilização satisfatória de próteses de gel para a substituição dos tecidos após mastectomia 
ou traumatismo pode exigir procedimentos especiais de reconstrução, em especial na presença de 
danos causados por radiações na parede torácica, de pele torácica demasiado tensa, de enxertos da 
pele torácica ou de ressecção radical do músculo grande peitoral. 
 
BENEFÍCIOS 
A mamoplastia de aumento consiste num procedimento cirúrgico que aumenta o tamanho das 
mamas por razões estéticas. 
A reconstrução mamária consiste num procedimento cirúrgico para substituir tecido mamário que 
foi removido devido a cancro ou lesão ou para substituir tecido mamário que não se desenvolveu 
correctamente devido a uma anomalia grave da mama. 
 

EDUCAÇÃO DA PA CIENTE E CONSENTIMENTO ESCLARECIDO 
Os procedimentos cirúrgicos associados ao uso de implantes mamários de gel podem trazer riscos e 
complicações em potencial. A utilização deste produto é sempre eletiva. Antes da cirurgia, a 
paciente deve ser informada dos benefícios e possíveis riscos associados à reconstrução tecidual 
e/ou aumento de mama com próteses mamárias e outras opções de tratamento. As pacientes 
devem ser informadas de que o implante de mama não dura a vida inteira e que podem ser 
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necessárias cirurgias de revisão, incluindo retirada ou troca de implantes. Nos Estados Membros da 
Comunidade Europeia (CE) e na Austrália, o cirurgião deve fornecer a cada paciente candidata a 
cirurgia o prospecto da Mentor intitulado ”Gel-Filled Breast Implant Surgery: Making an Informed 
Decision” (Cirurgia de Implantes de Mama Preenchidos por Gel: Como Tomar uma Decisão 
Esclarecida), cujo objetivo é ajudá-la a tomar decisões com conhecimento sobre a cirurgia de 
aumento de mamas e a cirurgia de reconstrução mamária. A paciente assina um termo de 
consentimento no verso do documento. Nos Estados Membros da CE e na Austrália, a paciente só 
pode ser operada depois de ler, compreender e assinar o termo. 
Cabe ao cirurgião decidir a melhor maneira de orientar a paciente antes da cirurgia. A Mentor confia 
na capacidade do cirurgião de orientar a paciente sobre todas as possíveis complicações e riscos 
associados aos implantes mamários. 
Após a cirurgia, os cirurgiões nos Estados Membros da CE e na Austrália devem fornecer à paciente 
um cartão de identificação no qual constam os nomes dos implantes utilizados. O implante vem 
com etiquetas para serem coladas nesse cartão. As pacientes devem ser orientadas a ter sempre 
consigo esse cartão para facilitar o atendimento médico em caso de emergência. 
Após a cirurgia, o cirurgião deve informar a paciente sobre as consultas pós-operatórias e a 
necessidade de consultar um médico para exames de rotina para detecção do câncer de mama. A 
paciente deve ser orientada a informar ou o médico ou o cirurgião de que possui implantes se 
algum procedimento cirúrgico de mama for programado e a consultar um médico ou farmacêutico 
antes de utilizar medicamentos tópicos (p.ex., corticoides) na região da mama. Além disso, a 
paciente deve ser orientada a procurar um cirurgião se apresentar qualquer problema relacionado 
aos implantes de mama. 
 
No Brasil, o cirurgião deve fornecer a cada paciente candidata a cirurgia o prospecto da MENTOR 

intitulado “Cirurgia de Implantes de Mama Preenchidos por Gel: Como tomar uma decisão 

esclarecida”, cujo objetivo é ajudá-la a tomar decisões com conhecimento sobre a cirurgia de 

aumento de mamas e a cirurgia de reconstrução mamária. 

A paciente assina um termo de consentimento no verso do documento. 

Após a cirurgia, os cirurgiões no Brasil devem fornecer à paciente um cartão de identificação no qual 

constam os nomes dos implantes utilizados. 

 
INSTRUÇÕES DE USO 
O implante de próteses preenchidas com gel para reconstrução ou aumento de mama requer 
diversas técnicas cirúrgicas; portanto, o cirurgião deve utilizar o método mais indicado de acordo 
com as condutas mais adotadas e seu julgamento e que seja o melhor para a paciente. A Mentor 
recomenda os procedimentos abaixo para implantes preenchidos com gel. 
 
Escolha do implante 
As variáveis a seguir são importantes ao escolher o procedimento cirúrgico a ser adotado e o 
tamanho do implante: 
• O implante não deve ser grande nem pequeno demais para as dimensões da parede torácica da 
paciente. 
• O tecido disponível deve ser suficiente para cobrir adequadamente o implante. 
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• A colocação do implante em posição submuscular pode ser preferível em pacientes com tecidos 
pouco espessos ou em condições ruins. 
• Deve-se criar uma bolsa seca, bem definida, simétrica e de tamanho adequado, para que o 
implante possa ser posicionado na horizontal em uma superfície regular. 
 
Somente Contour Profile: 
O implante mamário de gel SILTEX™ CONTOUR PROFILE™ (gel CPG™) Cohesive III™ apresenta 
marcas de orientação em alto relevo nos segmentos anterior e posterior do implante, que ajudam o 
médico a posicioná-lo corretamente durante a implantação. 
 
 

 
 
 
OBS.: Recomenda-se ter à disposição mais de um tamanho de implante mamário na sala de cirurgia 
no momento do procedimento para que se possa ter flexibilidade ao escolher o tamanho do 
implante a ser utilizado. Deve-se também ter um implante sobressalente. 
A literatura médica sugere que a profilaxia antibiótica pode ser indicada em subsequentes 
procedimentos odontológicos ou cirúrgicos em pacientes com alguns tipos de próteses de silicone. 
 
As pacientes devem ser perguntadas especificamente sobre reações alérgicas a qualquer dos 
materiais do implante ou agentes de preenchimento. 
 

Procedimento de teste de implantes mamários de gel 
Antes de ser usada, a prótese deve ser testada para verificar se o envoltório está patente e íntegro. 
Para isso, manipule suavemente a prótese com a mão e os dedos enquanto procura locais de 
vazamento. 
 
Procedimento de registro de implantes mamários de gel 
Cada prótese é fornecida com duas etiquetas contendo número de catálogo, número de lote e 
número de série (se houver) de cada unidade. Cole uma dessas etiquetas adesivas no prontuário da 
paciente. A posição do implante (esquerda ou direita) de cada prótese e a data da cirurgia também 
devem ser mencionadas na etiqueta. 
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Etiquetas de Rastreabilidade 
São disponibilizadas três etiquetas de rastreabilidade com o produto, para fixação obrigatória no 
prontuário clínico, no documento a ser entregue ao paciente e na documentação fiscal que gera a 
cobrança.  As etiquetas de rastreabilidade apresentam os seguintes campos a serem preenchidos: A. 
Nome ou modelo comercial;  
B. Identificação do fabricante ou importador;  
C. Código do produto;  
D. Número de série e número de registro Anvisa. 
 
FABRICAÇÃO 
Este prótese não foi fabricada com compostos ou materiais que contêm ftalato. A prótese 
também não contém látex nem entrou em contato com produtos que contêm látex durante a 
fabricação. Além disso, a prótese não foi fabricada com tecidos de origem animal. 
 
LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO 
Os implantes mamários de gel MENTOR® são fornecidos em embalagens individuais estéreis e 
apirogênicas com dupla cobertura. O sistema de dupla cobertura é o método preferido para 
transporte de produtos estéreis da área de circulação para o campo estéril. Se a dupla cobertura 
tiver sido danificada, a esterilidade não poderá ser garantida. Este produto foi esterilizado com calor 
seco. Não reesterilize. 
Todos os implantes mamários de gel MENTOR® são indicados para uso único. Se uma prótese for 
utilizada em desacordo com as instruções do fabricante, há risco de infecção (microbiana, viral ou 
por outros agentes transmissíveis) e respostas imunes. A esterilidade da prótese não poderá mais 
ser garantida. Além disso, a integridade da prótese não poderá ser garantida devido ao risco de 
danos ao implante. A vida útil do produto será comprometida e não terá mais nenhuma validade se 
a indicação de uso único não for observada. A esterilidade, segurança e eficácia de próteses 
danificadas não poderão ser garantidas. Se o produto for contaminado, procure o representante 
local da Mentor (ver AUTORIZAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DE MATERIAL). 
 
 
ARMAZENAMENTO, MANUSEIO E DESCARTE DA EMBALAGEM 
Não há condições especiais para armazenar este produto. O produto foi testado após exposição a 
extremos de temperatura e umidade durante envelhecimento acelerado. Observe sempre as 
regulamentações locais e planos pertinentes a descarte e reciclagem de materiais de embalagem de 
próteses. 
 
PRECAUÇÕES 
O cirurgião é responsável por orientar candidatas a pacientes ou seus responsáveis antes da 
cirurgia sobre as possíveis complicações associadas ao emprego deste produto. 
• Quaisquer infecções preexistentes devem ser tratadas e resolvidas antes da implantação da 
prótese. 
• Os cirurgiões que realizarem procedimentos de aumento ou reconstrução mamária devem possuir 
familiaridade com as técnicas disponíveis atualmente para tirar as medidas da paciente, 
selecionar o tamanho do implante e realizar a cirurgia (ver a seção INSTRUÇÕES DE USO nesta bula.) 
• O depósito sobre o implante de materiais como fiapos, poeira, talco, pó de luvas cirúrgicas, fiapos 
de campos e esponjas, impressões digitais, oleosidade da pele ou outros contaminantes de 



Page 6 of 16 

157693-02 

superfícies devido a manuseio impróprio pode causar reações de corpo estranho. Observe 
rigorosamente as técnicas de limpeza e assepsia para evitar contaminação do implante e as 
possíveis complicações. Instrumentos e luvas cirúrgicas devem ser enxaguados para eliminar 
impurezas antes de se manusear o implante. 
• O envoltório de elastômero de silicone pode ser facilmente cortado pelo bisturi ou danificado se 
houver excesso de tensão, manipulação por instrumentos rombos ou penetração por agulha, 
causando a ruptura da prótese. Todas as próteses devem ser cuidadosamente examinadas para 
verificar sua integridade estrutural antes e durante a implantação. O manuseio e a implantação da 
prótese devem ser feitos com extremo cuidado. 
• A aplicação de força excessiva e a manipulação desnecessária durante o implante devem ser 
evitadas, pois podem danificar o implante. 
• Após a implantação, quaisquer procedimentos cirúrgicos na região do implante devem ser feitos 
com extremo cuidado para não danificar o implante. Se o implante for danificado, será preciso 
retirá-lo. 
• A patência das próteses deve ser verificada antes da cirurgia e monitorada continuamente 
durante todo o procedimento cirúrgico para garantir que não haja comprometimento da 
integridade estrutural do prótese. A prótese não deve ser implantada se o seu modelo original tiver 
sido modificado. Próteses danificadas, remendadas ou submetidas a tentativas de modificação não 
deve ser implantadas. Deve haver uma prótese sobressalente disponível no momento da cirurgia. 
• Mantenha a prótese afastada de cauterizadores com capacitor descartáveis. Caso contrário, o 
envoltório externo da prótese pode ser danificado. 
Outras precauções para implantes de gel mamários SILTEX™ 
• Evite incisões muito pequenas. Deve-se realizar uma incisão maior que a normalmente usada 
para implantes de envoltório liso para facilitar a inserção e evitar danos à prótese. Se houver dano 
durante a inserção, a prótese poderá se romper no pós-operatório. 
• A Mentor recomenda que o cirurgião avalie o tamanho do implante e a maior firmeza e o perfil 
mais elevado do envoltório SILTEX™ ao escolher o tamanho ideal da incisão e a abordagem 
cirúrgica. (Consulte também a seção Escolha do implante nesta bula.) 
 
 
Contour Profile 
• Verifique se a bolsa não é muito grande, pois pode permitir movimentação excessiva ou rotação 
do implante. 
• A Mentor recomenda que o cirurgião considere a maior firmeza do gel, o tamanho do implante e 
a maior firmeza e perfil mais elevado do envoltório SILTEX™ ao escolher o tamanho da incisão e a 
abordagem cirúrgica. (Consulte também a seção Escolha do implante nesta bula.) 
 
ADVERT ÊNCIAS 
O cirurgião é responsável, e a Mentor confia no cirurgião para tal finalidade, por informar a 
paciente de todos os riscos e complicações potenciais associados ao procedimento cirúrgico 
proposto e à prótese, incluindo comparação dos riscos e complicações de outros procedimentos. As 
pacientes devem ser informadas de que os implantes mamários não duram a vida inteira. 
• Deve-se ter cuidado para não danificar a prótese com instrumentos cirúrgicos. Este tipo de 
contato pode levar a ruptura do envoltório (imediata ou tardia). A colocação prévia de suturas 
profundas pode ajudar a evitar o contato inadvertido do produto com as agulhas de sutura e danos 
subsequentes ao produto. 
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• Este produto destina-se ao uso único. O implante pode sofrer danos ou pode haver infecção se 
outro procedimento for realizado posteriormente (p.ex., capsulotomia aberta, revisão da bolsa 
mamária etc.). Cabe ao médico responsável decidir se será necessário trocar o implante. Se houver 
danos, o implante deve ser retirado. 
• O gel de silicone pode vazar ou atravessar a membrana externa semipermeável de silicone para 
dentro da cápsula ou tecido mamário adjacente. Também foi descrita migração para o interior de 
capilares. Os efeitos de longo prazo desse tipo de extravasamento não são conhecidos e as 
candidatas a paciente devem ser informadas dessa possibilidade. (Consulte a seção REAÇÕES E 
EVENTOS ADVERSOS desta bula.) 
• Deve-se implantar apenas uma prótese por mama. A Mentor recomenda não colocar um implante 
sobre outro. As próteses não foram testadas nesse tipo de aplicação e não se pode garantir a 
integridade dos implantes, pois os materiais podem sofrer atrito e desgaste. Esse tipo de tensão 
anormal pode enfraquecer ou romper a prótese. 
• Não implante nem tente emendar próteses danificadas ou modificadas. 
• O fabricante não testou os efeitos da ação de medicamentos (p.ex., antibióticos ou corticoides) 
em contato com a prótese; portanto, seu uso não deve ser recomendado. Os médicos que 
utilizarem agentes quimioterápicos em conjunto com a prótese devem verificar se eles são 
compatíveis com o elastômero de silicone. 
• Não introduza nem injete medicamentos ou outras substâncias no implante. A aplicação de 
injeções através do envoltório do implante pode comprometer a integridade do produto. 
• Se for usada iodo-povidona no espaço do implante, o local deve ser bem enxaguado com solução 
salina para remover quaisquer resíduos do produto. 
• O exame pré-operatório do modelo, tamanho e local do implante deve analisar se a cobertura 
tecidual é adequada e a pressão, força, tensão e outros fatores que possam estar presentes no local 
do implante devem ser considerados. 
• A colocação de objetos estranhos no organismo pode causar sepse, hemorragia ou trombose. 
• O uso de diatermia por microondas em pacientes com implantes mamários pode causar necrose 
tecidual, erosão da pele e extrusão do implante. Portanto, o uso dessa técnica não é recomendado 
nessas pacientes. 
• A paciente deve ser informada de que tensões anormais ou traumatismo nas mamas podem 
romper a prótese. 
• A Mentor recomenda enfaticamente não aplicar forças externas acentuadas para ajustar a tensão 
capsular (p.ex.,capsulotomia fechada) e não assumirá nenhuma responsabilidade pela integridade 
estrutural do implante se o cirurgião optar por tal procedimento. Se o médico empregar esta 
técnica, pode haver várias complicações como hematoma, deslocamento do implante ou ruptura do 
envoltório. O médico deve informar a paciente dessas possíveis complicações e de outros 
procedimentos que possam ser utilizados. A aplicação de tensão anormal e traumatismo de mama 
podem romper a prótese. 
• A Mentor não realizou testes in vivo dos efeitos da radioterapia em tecidos de pacientes com 
implantes mamários, mas a literatura sugere que a radioterapia pode aumentar a possibilidade de 
contratura capsular.1 Além disso, observou-se na literatura os seguintes efeitos da radioterapia 
sobre mamas com implantes: “(a) em casos onde a mama com implante não apresentava alterações 
fibróticas, a radioterapia produziu resultados aceitáveis, (b) sempre que possível, 45 Gy em 5 
semanas parece ser preferível a doses mais elevadas, (c) a radiação imediatamente após cirurgia 
reconstrutora parece produzir resultados estéticos piores.”2 A decisão de instituir radioterapia em 
pacientes após implante mamário deve ser tomada pelo cirurgião e pelo radioterapeuta. 
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• O uso da abordagem periumbilical para colocar o implante não foi estabelecido e não é 
recomendado. 
• Deve-se realizar hemostasia cuidadosa para evitar a formação de hematomas no pós-operatório. 
Se houver sangramento excessivo e persistente, recomenda-se não implantar a prótese antes de 
controlar a hemorragia. 
• Se aspirar um hematoma ou outro acúmulo de líquido seroso ou realizar biópsia ou nodulectomia, 
o médico deve ter cuidado para não danificar o implante. Esses procedimentos implicam em 
possível risco de punção do implante. 
• A incidência de extrusão da prótese aumentou em casos em que a prótese foi colocada em áreas 
lesionadas, como tecidos cicatriciais, queimados ou que receberam altos níveis de radiação, áreas 
de esmagamento ósseo ou submetidas a redução cirúrgica significativa. 
• A formação excessiva de cápsulas fibrosas e a contratura pode ocorrer em torno de qualquer 
implante aposto a tecidos moles. A incidência e a gravidade desses eventos podem aumentar se 
houver hematoma local ou infecção no pós-operatório. 
• O médico deve usar seus critérios ao avaliar se as próteses podem ser usadas em pacientes que 
apresentam instabilidade psicológica. 
• A implantação cirúrgica de implantes mamários pode interferir na capacidade de amamentar. O 
Institute of Medicine (IOM) concluiu que existem poucas evidências de que o implante, sobretudo 
quando realizado através de uma incisão periareolar, pode interferir na lactação e no aleitamento. 
Entretanto, deve-se notar que a interferência pode ser causada por cirurgia anterior de 
reconstrução mamária (p.ex., mastectomia). 
 
REAÇÕES E EVENTOS ADVERSOS 
Toda paciente submetida a um procedimento cirúrgico está sujeita a apresentar possíveis 
complicações operatórias e pós-operatórias não previstas. Antes da cirurgia, a paciente deve ser 
informada a respeito e compreender as possíveis reações e complicações associadas a implantes 
mamários. O cirurgião é responsável, e a Mentor confia no cirurgião para tal fim, por transmitir 
essas informações à paciente e ponderar os riscos e os benefícios para cada paciente. 
 
RISCOS DO PROCEDIMENTO 
Todos os procedimentos cirúrgicos estão associados a um pequeno risco de complicações, tanto 
devido à própria cirurgia como à anestesia. Alguns riscos são: 
• A infecção manifesta-se por calor, edema, dor, rubor e febre, podendo surgir no pós-operatório 
imediato ou a qualquer momento após a colocação da prótese na ausência de sintomas clássicos. As 
infecções podem causar a síndrome de choque tóxico, (SCT), um quadro com sintomas como febre, 
vômitos, diarreia, desmaio e tontura e/ou erupção cutânea semelhante a uma queimadura solar, 
entre outros. O tratamento da infecção pode consistir em antibióticos orais ou intravenosos ou até 
a retirada cirúrgica da prótese. 
• A formação de hematomas manifesta-se por aumento de tamanho, dor e descoloração do tecido. 
Em alguns casos, é necessária drenagem cirúrgica. A hemostasia cuidadosa é importante para evitar 
a formação de hematomas no pós-operatório. 
• A formação de seromas é rara e manifesta-se como inchaço da mama devido a uma coleção de 
soro no interior da bolsa do implante e pode ou não exigir drenagem cirúrgica. A complicação pode 
ocorrer logo após a cirurgia ou anos mais tarde e sua etiologia não está clara. 
• A anestesia também acarreta riscos. 
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RISCOS ESPECÍFICOS DA CIRURGIA DE IMPLANTE MAMÁRIO 
Contratura da cápsula 
A contratura capsular é o efeito colateral mais comum dos implantes de mama. A colocação do 
implante requer a criação de uma bolsa ligeiramente maior que o implante atrás da mama. Em 
condições normais, ocorre cicatrização em torno do implante, que às vezes encolhe o suficiente 
para comprimir o implante e produz vários graus de firmeza. No pior dos casos, o implante pode 
parecer endurecido, ser doloroso e/ou ficar distorcido. Isto pode ocorrer no pós-operatório 
imediato ou anos depois da cirurgia, podendo ser unilateral, bilateral ou assimétrico. A liberação 
cirúrgica ou excisão da cicatriz muitas vezes é bem-sucedida, mas não raro ocorrem recorrências. As 
causas da contratura não são bem conhecidas. No passado, era comum se comprimir a mama para 
romper a cicatriz, mas isso hoje é raramente realizado. A contratura capsular pode ter grau I a IV 
segundo a classificação de Baker. 
A calcificação capsular é um fenômeno que pode ocorrer e às vezes é observada em casos de 
cicatrização prolongada, principalmente quando há fatores irritativos como cicatrizes de 
queimaduras tensas em áreas de articulações. As cápsulas calcificadas podem precisar ser retiradas 
se a paciente desejar alívio da contratura, mas aparentemente não há nenhum outro efeito. 
Pequenos focos de calcificação são comumente observados no parênquima mamário. O radiologista 
pode confirmar abenignidade desses achados, mas pode haver necessidade de biópsia para 
descartar malignidade. 
 
Ruptura do implante 
Os implantes mamários podem não durar a vida inteira da paciente. Embora a ruptura possa ocorrer 
a qualquer momento após o implante, vários estudos examinaram a ruptura de implantes mamários 
da geração atual com lúmen único, marca CE, redondos e com formato específico preenchidos com 
gel de silicone de diversos fabricantes ao longo do tempo (examinando por ressonância magnética). 
Os resultados indicam consistentemente que a durabilidade média esperada é superior a 10 anos. 
Embora o silicone em si não tenha mostrado propriedades biodegradáveis, o envoltório pode se 
romper devido a desgaste ou danos diretos. Nesse caso, o extravasamento de gel normalmente é 
contido pelo invólucro de tecido cicatricial que envolve a bolsa cirúrgica (intracapsular) e pode ser 
detectado apenas por ressonância magnética (ruptura silenciosa), que em cerca de 85 % dos casos 
consegue detectar rupturas. Se o invólucro de tecido cicatricial se romper, o gel pode penetrar nos 
planos de tecido locais e no tecido mamário (extracapsular). A maioria do gel extravasado 
permanece em local adjacente no interior da mama, mas foram descritos alguns casos raros de 
migração pelo braço, para o interior de bainhas nervosas ou para a parede abdominal. 
A ultrassonografia, a mamografia e o exame físico podem ajudar a diagnosticar essas rupturas com 
extravasamento através do invólucro cicatricial. A maioria dos casos ocorreu em próteses mais 
frágeis, com envoltórios mais finos, implantados na década de 70. 
Deve-se suspeitar de ruptura se houver mudança nas características da prótese (p.ex., sensação de 
queimação unilateral persistente ou mudanças na maciez, textura ou formato do implante). 
Como a maioria das rupturas é silenciosa e difícil de diagnosticar sem exploração cirúrgica, a real 
incidência desta complicação não é conhecida. Os produtos atuais possuem envoltórios mais 
espessos e resistentes e contêm um gel mais coeso. Deve-se ter cuidado ao se comparar as taxas de 
ruptura atual e esperada das próteses atuais com a incidência histórica, sobretudo em casos onde a 
marca, idade e tipo de prótese não forem conhecidos, o que ocorre com frequência. A falha do 
implante pode exigir explante ou troca, sobretudo se o implante estiver no parênquima mamário e, 
por isso, puder ser confundido com tumor ou ocultá-lo. 
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Entre algumas das causas de ruptura do implante estão danos causados por instrumentos cirúrgicos, 
traumatismo intra ou pós-operatório, tensão ou manipulação excessiva, que podem ocorrer se a 
rotina diária da paciente incluir exercícios vigorosos, esportes de contato, massagem manual regular, 
contato físico íntimo ou compressão aplicada durante mamografias. 
 
Alteração da sensibilidade dos mamilos e das mamas e dor mamária 
A cirurgia de mama pode tornar o complexo constituído pela aréola e mamilos pouco ou demasiado 
sensível e/ou escavar áreas de pele na mama. Essas alterações podem ter graus variáveis, ser 
temporárias ou permanentes. As alterações na sensibilidade das mamas e mamilos às vezes podem 
afetar a estimulação sexual ou causar desconforto ao amamentar. Acredita-se que essas alterações 
sejam causadas por danos nervosos ou distensão de nervos durante a cirurgia. Não há tratamento 
específico para este problema. 
A maioria das mulheres que realiza aumento ou reconstrução com implante mamário apresenta 
algum tipo de dor mamária e/ou dor torácica no pós-operatório. Embora a dor geralmente melhore 
à medida que há cicatrização após a cirurgia, ela pode se tornar crônica em algumas mulheres. A dor 
crônica pode estar associada a hematoma, migração, infecção, implantes grandes demais ou 
contratura capsular. A ruptura do implante pode causar dor súbita intensa. 
 
Interferência em exames de mamografia para detecção de câncer e depósitos de cálcio 
Como o silicone é radiopaco, um implante pode, teoricamente, interferir na detecção precoce de 
câncer por mamografia, pois o implante pode ocultar parte da imagem da mama. As técnicas mais 
recentes de compressão mamária melhoraram o volume de mama visualizado. Por outro lado, a 
maioria dos cirurgiões acredita que a prótese facilita a detecção de tumores por palpação. Embora o 
risco teórico seja significativo, nunca houve nenhum caso de detecção tardia devido exclusivamente 
à presença de implante. Mulheres com alto risco de câncer de mama devem ponderar 
criteriosamente a colocação de implantes. Como a mama é comprimida durante exames de 
mamografia, os implantes podem se romper, mas isso é raro e não constitui motivo para que as 
mulheres não façam mamografia periodicamente. Antes do exame de mamografia, as mulheres 
devem informar ao técnico que possuem implantes. 
Cicatrizes antigas podem apresentar depósitos de cálcio, em qualquer local do organismo, e o 
mesmo ocorre na cápsula em torno do implante. De modo geral, a calcificação só ocorre anos após 
a cirurgia de implante. As calcificações benignas são comumente vistas em mamografias em 
parênquima mamário normal, mesmo em mulheres que nunca fizeram cirurgia de mama. Esses 
depósitos de cálcio benignos geralmente possuem aspecto radiológico diferente das calcificações 
indicativas de malignidade. Um radiologista experiente normalmente consegue determinar se um 
acúmulo de cálcio é uma lesão benigna ou maligna, mas às vezes pode ser necessária biópsia para 
descartar lesão maligna. Não há evidência de que esses depósitos sejam mais ou menos frequentes 
em mulheres com implantes que naquelas que nunca receberam essas próteses. Após vários anos, 
algumas pacientes podem apresentar uma fina camada de cálcio na cápsula cicatricial em torno do 
implante. Embora esteja quase sempre associado à contratura da cápsula, este achado não causa 
nenhum outro problema conhecido. 
 
Extrusão do implante e interrupção da cicatrização 
Necrose e descamação da pele devido à exposição ao implante podem ocorrer se houver tensão 
tecidual excessiva sobre o implante, em casos de uso de doses excessivas de corticoides no interior 
da bolsa do implante ou traumatismos externo ou cirúrgico. 
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Isso é bastante raro em pacientes submetidas à mamoplastia de aumento, mas pode ocorrer em 
áreas teciduais mais complicadas em casos envolvendo reconstrução pós-mastectomia, lesão 
tecidual local e/ou radiação. As áreas de cicatrização parecem ser especialmente propensas à 
ruptura, especialmente se irradiadas. Implantes que tiveram extrusão precisam ser removidos 
cirurgicamente. 
 
Enrugamento do implante, resultados cosméticos insatisfatórios e assimetria 
Rugas visíveis e/ou palpáveis na superfície do implante são causadas por redução da espessura do 
tecido sobrejacente, grau de contratura capsular e texturização da superfície do envoltório do 
implante. Próteses tradicionais de gel com superfície lisa raramente enrugam. Em alguns casos, as 
rugas foram recobertas por tecido adiposo autólogo colocado sobre o implante. O resultado 
estético imediato ou tardio pode ser comprometido por fatores como erro cirúrgico, assimetrias ou 
deformidades preexistentes, formação de queloides na cicatriz da incisão e outros fatores 
relacionados ao decorrer do tempo, ganho ou perda de peso, gravidez e aleitamento. Com o tempo, 
a maioria das mamas (com ou sem implante) apresenta algum grau de ptose. A assimetria 
geralmente está relacionada à incapacidade de corrigir totalmente a discrepância preexistente entre 
as duas mamas e pode ser atribuída a erro cirúrgico, contratura assimétrica ou ruptura do implante. 
O acúmulo excessivo de colágeno no local da incisão durante a cicatrização leva ao surgimento de 
cicatrizes com efeitos estéticos negativos em algumas pacientes. As cicatrizes queloides não 
respondem bem ao tratamento, geralmente se estendem além das bordas da cicatriz original e 
podem continuar se expandindo com o tempo. As cicatrizes hipertróficas geralmente ficam restritas 
ao local original e respondem bem ao tratamento de revisão da cicatriz, que pode consistir em 
injeções de corticoides para decompor o colágeno ou cirurgia para corrigir a posição, direção ou 
alinhamento da cicatriz. 
 
Possíveis reações ao silicone 
Este texto apresenta um breve resumo das informações disponíveis na literatura médica. A Mentor 
reconhece que as informações aqui contidas são altamente técnicas, mas a ética e a prática médicas 
exigem que o médico seja uma ponte entre o fabricante de próteses vendidas sob receita médica e 
a paciente. O problema da possível relação entre o silicone e outros materiais implantáveis e as 
diversas doenças é tema de muitos debates científicos e existem preocupações relacionadas a 
distúrbios imunológicos e neurológicos, carcinogenicidade e doenças do tecido conjuntivo. 
Apesar de vários relatos esporádicos de doenças do tecido conjuntivo, conhecidas ou recém-
descritas, associadas à prótese, diversos estudos epidemiológicos demonstraram, de forma 
bastante consistente, que não há associação significativa entre implantes de mama de silicone e 
doenças do tecido conjuntivo estabelecidas ou novas ou outras doenças imunológicas. Quatro 
painéis formados por profissionais renomados de várias especialidades analisaram a literatura 
publicada sobre o assunto, sobretudo em relação a implantes de mama de silicone, e elaboraram 
extensos relatórios com as suas conclusões. Alguns desses painéis foram o Independent Review 
Group (contratado pelo Chief Medical Officer do Reino Unido), o National Science Panel (nomeado 
pelo Juiz Pointer para o MDL 926), o Institute of Medicine dos EUA e o programa Scientific and 
Technical Options Assessment (STOA) (contratado pelo Parlamento Europeu). Os quatro painéis 
concluíram que não havia evidências claras de associação causal ourazão de chances positiva entre 
a exposição a implantes de mama de silicone e doenças autoimunes do tecido conjuntivo 
conhecidas ou novas. Essencialmente o mesmo achado foi reportado numa revisão atualizada em 
2011 da bibliografia sobre epidemiologia em publicacoes medicas de 2011 revistas por pares.3 
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Algumas pacientes com implantes de mama apresentaram problemas neurológicos concomitantes 
como esclerose múltipla e esclerose lateral amiotrófica (ELA), mas estudos posteriores não 
demonstraram relação entre implantes de mama e qualquer doença neurológica. 
Vários estudos foram realizados para determinar se implantes de mama apresentam risco 
carcinogênico, mas nenhuma evidência foi encontrada quanto a maior risco de câncer. A avaliação 
contínua dos riscos conhecidos e potenciais da cirurgia de colocação de implantes de mama está em 
andamento. 
Não há relato de crédito na literatura médica de malformações congênitas ou outros efeitos 
reprodutivos em seres humanos associados com a colocação de qualquer tipo de implantes de 
silicone nas mamas. Estudos recentes patrocinados pela Mentor trouxeram novas evidências de que 
os materiais de silicone utilizados em implantes de mama não causam efeitos adversos na 
reprodução de animais experimentais. 
Embora qualquer cirurgia de mama, com ou sem colocação de implantes, possa teoricamente 
interferir na qualidade da produção de leite pela mulher, muitas mulheres com implantes 
amamentam seus filhos. Sabe-se que outros procedimentos cirúrgicos de mama (p.ex., biópsia 
mamária) podem afetar a quantidade de leite produzida. Em anos recentes, surgiram dúvidas sobre 
a possibilidade da passagem de silicone para o leite materno em mulheres com implantes de mama 
e os possíveis efeitos à saúde de crianças amamentadas. Entretanto, estudos mais recentes 
produziram fortes evidências de que não há associação entre os implantes de mama de silicone e 
efeitos adversos em crianças amamentadas. A American Academy of Pediatrics declarou que não há 
motivo por que mulheres com implantes devem se abster de amamentar. No ano 2000, o European 
Committee on Quality Assurance and Medical Devices in Plastic Surgery (EQUAM) concluiu que os 
implantes de mama preenchidos com silicone não produzem efeito adverso à gravidez, 
desenvolvimento fetal, aleitamento ou saúde das crianças amamentadas. 
O relatório Safety of Silicone Breast Implants, que foi patrocinado pelo IOM e publicado em julho de 
1999, afirmou que mulheres com implantes de mama de silicone não apresentam maior chance 
que o restante da população de ter câncer, doenças imunológicas ou problemas neurológicos. O 
comitê também concluiu que não há evidências de que mães com implantes passem silicone pelo 
leite aos filhos durante o aleitamento. 
 
Linfoma anaplásico de grandes células 
Segundo informações notificadas à agência reguladora de medicamentos e alimentos dos Estados 
Unidos (FDA) e descritas na literatura médica, identificou-se uma possível associação entre 
implantes de mama e alguns casos raros de um tipo de linfoma não-Hodgkin denominado linfoma 
anaplásico de grandes células (LAGC).4 Mulheres com implantes mamários apresentam um aumento 
bem pequeno do risco de LAGC no líquido ou na cicatriz cicatricial em torno do implante. 
 
O LAGC foi descrito globalmente em pacientes com história de implantes, incluindo implantes 
mamários da Mentor e de outros fabricantes. 
Deve-se considerar a possibilidade de LAGC em pacientes com seroma persistente e de início tardio 
ao redor do implante. Em alguns casos, a paciente apresenta contratura capsular ou massas 
adjacentes ao implante mamário. Para testar se há LAGC, deve-se coletar líquido fresco do seroma e 
porções representativas da cápsula para exame anatomopatológico que permita descartar LAGC. Se 
a paciente for diagnosticada com LAGC peri-implante, elabore um plano de tratamento 
individualizado junto com uma equipe multidisciplinar. Como o número total de casos no mundo 
é pequeno, não existe consenso sobre o tratamento de LAGC peri-implante. 
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Para obter informações mais completas e atualizadas sobre a análise da FDA e a possibilidade de 
LAGC em pacientes com implantes mamários, acesse: 
http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/Brea
stImplants/ucm239995.htm. 
 
Extravasamento de gel 
O gel no interior do implante é formado por uma malha de grandes moléculas tridimensionais que 
correspondem a 20 % do peso total do gel. Os espaços entre essas moléculas são preenchidos por 
silicone líquido viscoso de padrão médico, que é semelhante ao encontrado em outros produtos 
como medicamentos contra gases de venda livre para adultos e crianças. Uma pequena quantidade 
desse material pode se difundir ou extravasar o envoltório do implante, mas a maior parte do 
conteúdo permanece confinado no invólucro do implante. Uma pequena quantidade penetra na 
cápsula cicatricial, onde é absorvida aos poucos por células “coletoras” do sistema imunológico 
denominadas macrófagos. Em condições normais, essas células tentam destruir substâncias 
estranhas (p.ex., bactérias). Quando há materiais que não podem ser destruídos (p.ex.,silicone), eles 
são levados pelos macrófagos aos linfonodos. Conforme observado na seção Possíveis reações ao 
silicone, o relatório da STOA publicado em 2000 concluiu que “os estudos não demonstraram 
associação entre implantes de silicone e riscos graves à saúde como câncer e doenças do tecido 
conjuntivo.” 
 
Granulomas 
Pode haver a formação de granulomas em torno de pequenas quantidades de silicone. Embora não 
sejam cancerosos, esses nódulos podem ser difíceis de distinguir de nódulos cancerosos e precisam 
ser retirados (biopsiados) e examinados. Se houver granulomas grandes ou suspeitos de serem 
malignos, pode ser necessário biopsiá-los ou retirá-los cirurgicamente para exame. 
 
Outras reações possíveis 
• Trombose venosa, em que as veias apresentam o aspecto de cordões grossos, foi observada na 
região da prótese. Apresentou resolução espontânea sem necessidade tratamento clinico ou 
cirúrgico. 
• Implantes de tamanho inadequado e/ou em posição incorreta podem causar dor (p.ex.,com a 
compressão de nervos ou interferência em movimentos musculares). 
• Foram descritas cicatrizes hipertróficas. 
• Se houver grande aderência tecidual, o explante da prótese pode ser dificultado. 
 
Nota: Pode haver possíveis interferências do implante no autoexame da mama. Implantes 
mamários têm vida útil limitada. Este implante poderá necessitar ser removido ou substituído, o 
que pode implicar uma cirurgia de revisão. 
 
Nota: Avaliações médicas devem ser realizadas periodicamente. Em caso de suspeita de qualquer 

complicação o médico deverá ser consultado. 

 
Instruções e precauções para retirada do implante 
Procedimentos e técnicas cirúrgicos padrão devem ser empregados caso seja necessário retirar o 
implante. A prótese deve ser totalmente retirada. Se um implante de gel tiver se rompido, deve-se 
retirar tanto gel quanto possível. 

http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/ucm239995.htm
http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/ucm239995.htm
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AVALIAÇÃO DO PRODUTO 
A Mentor requer que todas as complicações e explantes causados pela utilização desta prótese 
sejam informadas imediatamente ao representante local da Mentor, que será responsável por 
informar à Mentor, 3041 Skyway Circle North, Irving, TX, USA, 972-252-6060. Se o explante se fizer 
necessário, a prótese explantada será examinada e, neste caso, quaisquer exames que modifiquem 
o estado da prótese estarão sujeitos à aprovação do médico e da paciente. 
 
AUTORIZAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DE MATERIAL 
Antes de devolver um produto, devera obter a autorizacao do seu representante local da Mentor ou 
contactar a Mentor Medical Systems B.V., Zernikedreef 2, 2333 CL Leiden, Holanda; (+31) 71 
7513600. O artigo devolvido deve ter intactos todos os selos do fabricante para que se possa 
qualificar de reembolso ou substituicao. Os produtos devolvidos podem ser objecto de taxa 
de armazenagem. 
 
 
INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS 
Para obter mais informações sobre o produto ou encaminhar pedidos, procure o representante 
local da Mentor. 
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IMPLANTES MAMÁRIOS DE SILICONE, ÚNICO LÚMEN CONTENDO GEL DE SILICONE 

NOME COMERCIAL: IMPLANTES MAMÁRIOS DE GEL TEXTURIZADOS 
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SILTEX® ROUND MODERATE PROFILE GEL BREAST IMPLANTS COHESIVE I 
SILTEX® ROUND MODERATE PROFILE GEL BREAST IMPLANTS COHESIVE II 
SILTEX® ROUND MODERATE PLUS PROFILE GEL BREAST IMPLANTS COHESIVE I 
SILTEX® ROUND MODERATE PLUS PROFILE GEL BREAST IMPLANTS COHESIVE I I 
SILTEX®ROUND HIGH PROFILE GEL BREAST IMPLANTS COHESIVE I 
SILTEX® ROUND HIGH PROFILE GEL BREAST IMPLANT COHESIVE II 
SILTEX® ROUND ULTRA HIGH PROFILE GEL BREAST IMPLANT COHESIVE I 
CPG™ 312 GEL BREAST IMPLANT COHESIVE III, LOW HEIGHT, MODERATE PLUS PROFILE 
CPG™ 321 GEL BREAST   IMPLANT COHESIVE III™, MEDIUM HEIGHT, MODERATE PROFILE 
CPG™ 322 GEL BREAST   IMPLANT COHESIVE III™, MEDIUM HEIGHT, MODERATE PLUS PROFILE 
CPG™ 323 GEL BREAST   IMPLANT COHESIVE III™, MEDIUM HEIGHT, HIGH PROFILE 
CPG ™332 GEL BREAST IMPLANT COHESIVE III ™, TALL HEIGHT, MODERATE PLUS PROFILE 
CPG ™333 GEL BREAST IMPLANT COHESIVE III ™, TALL HEIGHT, HIGH PROFILE 
CPG™ 311 GEL BREAST IMPLANT COHESIVE IIITM, LOW HEIGHT, MODERATE PROFILE 
CPG™ 313 GEL BREAST IMPLANT COHESIVE IIITM, LOW HEIGHT, HIGH PROFILE 
CPG™ 331 GEL BREAST IMPLANT COHESIVE IIITM, TALL HEIGHT, MODERATE PROFILE 
MEMORYGEL SILTEX ROUND MODERATE PLUS PROFILE XTRA 
MEMORYGEL SMOOTH ROUND HIGH PROFILE XTRA 
MEMORYGEL SILTEX ROUND HIGH PROFILE XTRA 

NOME TÉCNICO: IMPLANTES MAMÁRIOS 
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