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1. INTRODUÇÃO
Objectivo da brochura
O objectivo desta brochura é ajudar as doentes a tomarem decisões informadas acerca da cirurgia de aumento mamário e de reconstrução 
mamária. Esta brochura educacional foi concebida para ajudar as doentes a trocarem impressões com os médicos, bem como proporcionar às 
doentes informação geral sobre a cirurgia de implante mamário e fornecer-lhes pormenores específicos sobre os implantes mamários MENTOR®. 

O que confere à mama a sua forma?
A mama é constituída por canais de leite e glândulas, envoltos por tecido gordo que 
confere à mama a sua forma e toque. Por baixo da mama situa-se o músculo grande 
peitoral ou músculo do peito. A combinação de factores como a gravidez (quando as 
glândulas estão temporariamente aumentadas), a rápida perda de peso e os efeitos da 
gravidade à medida que a mulher vai envelhecendo, levam a um estiramento da pele,  
o que pode fazer com que a mama descaia e perca a firmeza.

O que é um implante mamário?
Actualmente, existem três tipos principais de implantes mamários:
• Implantes mamários de soro fisiológico
• Implantes mamários de gel de silicone coesivo e
• Implantes mamários de gel coesivo/soro fisiológico combinados.
Todos estes implantes consistem em invólucros de elastómero de silicone, preenchidos com soro fisiológico, gel de silicone coesivo ou com ambos. 
A superfície dos invólucros pode ser texturada ou lisa.

Implante mamário de soro fisiológico Implante mamário de gel Implante mamário de gel/soro  
fisiológico combinados

O que é o silicone?
Os silicones são polímeros compostos por silicone, oxigénio, carbono e hidrogénio. O silicone pode ser líquido, em gel ou sólido. O silicone tem 
muitas aplicações, nomeadamente na área da cosmética, no tratamento de gases intestinais e na construção de muitos dispositivos médicos, tais 
como lentes intra-oculares desdobráveis, pacemakers cardíacos e expansores de tecidos.
O silicone é um elemento químico vulgar que está presente na natureza. Pode ser encontrado na areia, nas rochas e no vidro.

O silicone é seguro?
Muitos painéis de cientistas de prestígio de várias especialidades têm analisado e estudado os dados disponíveis sobre os implantes mamários de 
silicone. O texto que se segue descreve as conclusões de três desses painéis.

Tecido adiposo

Ductos
Músculos
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Independent Review Group (IRG)
Este painel designado pelo Ministério da Saúde Britânico e composto por especialistas de várias disciplinas científicas, foi encarregue de analisar 
os dados científicos dos possíveis riscos para a saúde associados aos implantes mamários de silicone e examinar as questões relacionadas com  
a informação pré-operatória destinada às doentes. O relatório do IRG publicado em 1998 apresentou as seguintes conclusões:
• “Não existem dados epidemiológicos que estabeleçam qualquer ligação entre os implantes mamários de gel e qualquer doença do tecido 

conjuntivo conhecida. Se existe risco de doença do tecido conjuntivo, é demasiado pequeno para ser quantificado. O IRG considera que não se 
justifica a recomendação de efectuar estudos epidemiológicos adicionais para investigar esta hipótese.” Para mais informações sobre doenças 
do tecido conjuntivo, consulte a secção sobre COMPLICAÇÕES DOS IMPLANTES MAMÁRIOS.

• A resposta biológica geral ao silicone é consistente com as formas convencionais de resposta a substâncias estranhas e não uma reacção 
tóxica incomum.

• Não existem dados que demonstrem que os filhos de mulheres com implantes mamários tenham um risco mais elevado de doença do 
tecido conjuntivo.

Scientific and Technical Options Assessment (STOA) Programme
Este painel foi nomeado pelo Parlamento Europeu para produzir um relatório sobre as opções de política a seguir no que diz respeito aos 
implantes mamários de gel de silicone com base numa análise exaustiva e imparcial da literatura científica. O relatório do STOA publicado em 
2000 apresentou as seguintes conclusões:
• “Os estudos não apontam para uma relação entre os implantes de silicone e riscos graves para a saúde, como cancro e doenças do 

tecido conjuntivo.”
• “... os estudos concluíram não parecer haver evidências de efeitos nocivos para as crianças amamentadas por mulheres com implantes 

mamários de silicone ...”

Institute of Medicine (IOM)
Este painel nomeado pelo Congresso dos Estados Unidos com especialistas de várias áreas científicas, foi encarregue de conduzir um exame 
independente da investigação, já efectuada e a decorrer, sobre o silicone e outros tipos de implantes mamários. O relatório do IOM, publicado em 
1999, apresentou as seguintes conclusões:
• Não existe um aumento do risco de doença do tecido conjuntivo nas mulheres com implantes mamários. As mulheres com implantes 

mamários não têm mais probabilidades de desenvolver cancro, doenças do foro imunitário ou problemas neurológicos do que  
a restante população.

• A amamentação é segura e benéfica.
• Não existem efeitos de segunda geração nos filhos de mulheres com implantes mamários.

2. DECIDIR FAZER UM IMPLANTE MAMÁRIO
Motivos para fazer um implante mamário
Os implantes devem ser utilizados nas seguintes indicações:
• Aumento dos seios – Este procedimento é executado para aumentar o tamanho e as proporções dos seios da mulher. O Parlamento Europeu 

“recomenda que os implantes em mulheres com menos de 18 anos de idade só devem ser autorizados por razões médicas.”
• Reconstrução dos seios – Este procedimento é executado para reconstituir a forma dos seios de uma mulher após mastectomia ou lesão que 

resulte em perda parcial ou total do(s) seio(s), ou para corrigir um defeito de nascença.
• Substituição ou revisão – Este procedimento é executado como cirurgia de substituição ou revisão de doentes sujeitas anteriormente  

a intervenção de aumento ou reconstrução com implantes de gel de silicone ou soro fisiológico.

PPE Specification
Labeling Specification
10653-04 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Portuguese

100069451 | Rev:5
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production



10653-04 7 
LAB100069451v5

Razões para não considerar um implante mamário
A utilização desta prótese está contra-indicada em doentes que apresentem alguma das seguintes condições:
• Gravidez ou amamentação.
• Lúpus (por. ex., LES e LED).
• Esclerodermia (por exemplo, esclerose sistémica progressiva).
• Doença que possa comprometer ou complicar a cicatrização de feridas (com excepção de doentes submetidas a cirurgia de reconstrução).
• Infecção ou abcesso em qualquer parte do corpo.
• Tecidos com características clinicamente incompatíveis com o implante (por exemplo, danos nos tecidos em consequência de radiações, 

tecidos inadequados ou fraca irrigação sanguínea).
• Qualquer doença ou tratamento que, segundo o parecer do(s) médico(s), constitua um risco cirúrgico injustificado.
• Anomalia anatómica ou fisiológica que possa levar a complicações pós-operatórias significativas.
• História de alergia a substâncias estranhas 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.
• Doença mamária pré-maligna sem mastectomia subcutânea.
• Doença da mama maligna não tratada ou indevidamente tratada, sem mastectomia.

Que tipos de implantes mamários de gel de silicone são disponibilizados pela Mentor?
Todos os implantes mamários de gel MENTOR® contêm gel de silicone coesivo. Os implantes são fornecidos com três tipos de material de 
enchimento coesivo: Cohesive I (normal), Cohesive II (moderado) e Cohesive III (alto). Os implantes apresentam várias formas, texturas de 
superfície e tamanhos. Os implantes mamários estão disponíveis com uma superfície texturada ou lisa. A Mentor dispõe de uma superfície de 
implante mamário texturada denominada SILTEX™. Também existem implantes com um único invólucro de silicone preenchido com gel de 
silicone coesivo ou na forma de expansores/implantes mamários com um invólucro interior de silicone preenchido com soro fisiológico e um 
invólucro exterior de silicone preenchido de gel de silicone coesivo.
Segue-se uma descrição dos tipos de implantes mamários da MENTOR®. Familiarize-se com as diferentes características dos implantes mamários 
e discuta com o cirurgião o(s) tipo(s) de implantes mais adequados para si.

Família de implantes mamários de gel (volume fixo)
Estilos redondos:

Perfil liso
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SILTEX™ 

CONTOUR PROFILE™

Família expansor/implante mamário BECKER™ (ajuste de volume no pós-operatório):

Factores a considerar se desejar fazer um implante mamário
Possíveis benefícios
As mulheres optam pela cirurgia de aumento dos seios primária para aumentar o tamanho e a proporção do(s) seio(s). As mulheres optam pela 
cirurgia de reconstrução mamária 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. Além disso, as mulheres optam pela cirurgia de revisão (substituição de 
um implante mamário existente) para corrigir ou melhorar o resultado de uma cirurgia de aumento primária ou cirurgia de reconstrução primária.

Viver com implantes mamários
• Quer faça aumento ou reconstrução, é importante que saiba que a colocação do implante mamário pode não se resumir a uma única cirurgia. 

Ao longo da vida como doente com implante mamário, é provável que sejam necessárias consultas adicionais, podendo vir a necessitar de 
cirurgia(s) adicional(is).
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• Os implantes mamários não são considerados dispositivos para durar toda a vida. Poderá ser necessário remover o implante, com ou sem 
substituição, durante o tempo de vida da doente com implante mamário.

• A duração esperada dos implantes mamários MENTOR® baseia-se na taxa estimada de rupturas dos implantes. A ruptura dos implantes 
mamários pode ocorrer devido a diversas causas, incluindo o desgaste do dispositivo pelo uso ao longo do tempo, dano acidental com 
instrumento cortante no decurso de uma cirurgia e o stress físico, por exemplo provocado por um acidente de viação ou actividade física 
extenuante. A taxa de ruptura pode variar consoante o tipo de cirurgia realizada para o implante mamário. Nos ensaios clínicos da MENTOR®, 
as doentes são submetidas regularmente ao rastreio por IRM a fim de verificar se ocorreu ruptura do implante. É importante notar que a 
maioria das doentes não apresentava sintomas relacionados com a ruptura do implante notificada. 

De seguida apresentam-se as taxas estimadas de ruptura ao longo do tempo para os implantes mamários MENTOR®, conforme foram observados nos 
ensaios clínicos MENTOR®. As taxas de ruptura são calculadas através do método de análise de Kaplan-Meier. Estas taxas incluem as “suspeitas” de 
ruptura, bem como as rupturas “confirmadas”, de acordo com a definição abaixo. 

As suspeitas de ruptura são aquelas em que os resultados da IRM são indicativos de ruptura, mas que não foram confirmadas através de um 
exame físico, habitualmente porque a doente optou por não remover o implante. 
As rupturas confirmadas são aquelas em que a ruptura é confirmada por examinação do implante uma vez tendo este sido removido da doente. 

A proporção de rupturas confirmadas foi de 64 % (49 em 77 de rupturas confirmadas ou suspeitas) para os implantes mamários MENTOR® 
MemoryGel®, 47 % (8 de 17 rupturas confirmadas ou suspeitas) para os implantes mamários Contour Profile® (CPG) e 56 % (10 de 18 rupturas 
confirmadas ou suspeitas) para os implantes BECKER™.
Taxas de ruptura dos implantes mamários MENTOR® MemoryGel®, suspeitas ou confirmadas, ao longo de um período de 10 anos:

Aumento primário Aumento de revisão Reconstrução primária Reconstrução de revisão

14,9 % 16,5 % 24,3 % 25,8 %

No global, a taxa de acompanhamento em 10 anos foi de 53 %, pelo que a exactidão dos dados é limitada.

Taxas de ruptura dos implantes mamários Contour Profile® (CPG), suspeitas ou confirmadas, ao longo de um período de 8 anos:

Aumento primário Aumento de revisão Reconstrução primária Reconstrução de revisão

1,6 % 4,9 % 6,1 % 0 %

No global, a taxa de acompanhamento em 8 anos foi de 55 %, pelo que a exactidão dos dados é limitada.

Com base na informação anterior, é expectável que os implantes mamários MENTOR® MemoryGel® e Contour Profile®(CPG) tenham um tempo 
médio de vida superior a 10 anos. 

Os dispositivos expansores/implantes mamários BECKER™ também contém soro fisiológico, pelo que é possível que ocorra deflação caso haja um 
rasgão no implante que permita a fuga de solução salina. As taxas de deflação e de ruptura suspeita ou confirmada são apresentadas abaixo. 
As taxas de esvaziamento e de ruptura, suspeita ou confirmada, do implante nos dispositivos expansores/implantes mamários BECKER™ ao longo 
de 5 anos, em doentes sujeitas a reconstrução:

Rupturas suspeitas ou confirmadas 7,2 %

Esvaziamento 1,3 %

O tamanho mais reduzido da amostra no ensaio clínico com implantes mamários BECKER™ limita a exactidão dos dados. 

Os dispositivos expansores/implantes mamários BECKER™ têm dados disponíveis de 5 anos até à data que apresentam uma taxa de esvaziamento/
ruptura inferior a 10 % em doentes submetidas a cirurgia reconstrutiva. 
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• Muitas alterações efectuadas na mama de uma doente a seguir à implantação são irreversíveis. Se mais tarde uma doente decidir remover 
o(s) implante(s), a mama poderá apresentar marcas como covinhas, pregas, rugas ou outras alterações estéticas.

• Os implantes mamários podem afectar a capacidade da doente para produzir quantidade de leite suficiente para amamentar. Os implantes 
mamários também não impedirão que os seios da doente fiquem flácidos depois da gravidez.

• As mamografias de rastreio de rotina podem tornar-se mais difíceis com os implantes mamários e pode ser necessário obter imagens de vários 
ângulos, o que significa mais tempo e radiações.

Passos antes da implantação
• Escolher um cirurgião
 Ao escolher um cirurgião com experiência em implantes mamários, deverão ser colocadas as seguintes questões:

1. Quantas cirurgias de aumento ou de reconstrução mamária executa o cirurgião por ano?
2. Há quantos anos executa o cirurgião cirurgias de implante mamário?
3. Qual é a complicação mais comum com que o cirurgião se depara na implantação mamária?
4. Com que frequência tem o cirurgião de voltar a operar um implante mamário e qual é o tipo mais comum de reoperação que o 

cirurgião executa?
As opções seguintes relativas à cirurgia de implante mamário devem ser bem compreendidas e discutidas com o cirurgião:
• Tamanho do implante
 Regra geral, quanto maior for o tamanho da copa do sutiã desejado, maior será o implante mamário (medido em centímetros cúbicos ou cc) 

que o cirurgião irá considerar para o procedimento.
 O cirurgião também terá que avaliar o tecido existente a fim de determinar se é suficiente para cobrir o implante mamário. Se o tamanho do 

implante mamário desejado for demasiado grande para o tecido disponível, o cirurgião pode alertar para o facto de os bordos do implante 
mamário se notarem ou serem visíveis após a operação. Isto pode inclusivamente criar complicações cirúrgicas. Os implantes mamários 
demasiado grandes podem também acelerar os efeitos da gravidade e fazer com que os seios descaiam ou percam a firmeza mais depressa.

• Textura da superfície
 SILTEX™ é o nome comercial da textura de superfície dos implantes mamários da MENTOR®. A superfície texturada foi concebida para 

proporcionar uma superfície irregular ou áspera para que o tecido de colagénio do corpo se ligue ao implante.
 A Mentor também disponibiliza implantes com superfície não texturada ou lisa.
• Forma, projecção e altura do implante
 A Mentor disponibiliza implantes mamários de gel coesivo com um perfil de contorno ou redondo. Os implantes redondos encontram-se 

disponíveis com várias projecções (perfil baixo, moderado, moderado extra, alto e ultra-elevado) e os implantes com formato de contorno com 
várias alturas (baixa, média e alta).

• Níveis de coesividade do gel
 Os geles de silicone da Mentor são polímeros coesivos e não líquidos. Embora sejam moles e pareçam fluidos, funcionam como um bloco 

único. Os geles da Mentor mantêm-se uniformemente coesos embora tenham uma elasticidade natural que imita perfeitamente o 
tecido mamário. Os implantes mamários de gel da Mentor estão disponíveis em três níveis diferentes de coesividade, sendo, no entanto, 
todos coesivos.

 Cohesive I 
O gel de nível coesivo normal utilizado nos implantes da Mentor. Este é o gel mais mole da Mentor.

 Cohesive II 
Um gel ligeiramente mais firme, para um implante mais firme ao toque.

 Cohesive III 
O gel mais coesivo da Mentor, proporcionando a conservação da forma com um nível agradável de firmeza.
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• Palpabilidade 
 Exemplos de situações que podem tornar os implantes mais palpáveis (mais facilmente sentidos): implantes com textura, implantes maiores, 

colocação subglandular e falta de pele/tecido disponível para cobrir o implante.
• Colocação do implante
 O implante mamário pode ser colocado quer parcialmente por baixo do músculo grande peitoral (submuscular), quer por cima do músculo 

e por baixo das glândulas mamárias (subglandular). As vantagens e desvantagens quanto ao local de colocação do implante devem ser 
analisadas com o cirurgião.

• Em comparação com a colocação subglandular, a colocação 
submuscular pode tornar a cirurgia e a recuperação mais 
prolongadas, talvez mais dolorosas e pode dificultar alguns 
procedimentos de reoperação. As possíveis vantagens desta 
colocação consistem em tornar os implantes menos palpáveis  
e facilitar a visualização do tecido mamário nas mamografias.
A colocação subglandular pode reduzir o tempo de cirurgia e 
acelerar a recuperação, pode ser menos dolorosa e de mais fácil 
acesso para uma reoperação do que a colocação submuscular. 
No entanto, esta colocação pode resultar em implantes mais 
palpáveis e dificultar a visualização da mama na mamografia.

• Locais de incisão
As vantagens e desvantagens do local de incisão devem ser 
analisadas com o cirurgião. Existem três locais de incisão 
habituais: por baixo do braço (axilar), em volta do mamilo (peri-areolar), ou por baixo da prega da mama (inframamária). Se a incisão for 
feita por baixo do braço, o cirurgião pode utilizar uma sonda equipada com uma mini-câmara, juntamente com instrumentos minimamente 
invasivos, para criar uma “bolsa” para o implante mamário. Existe ainda um quarto local possível de incisão, através do umbigo, utilizando 
uma técnica endoscópica que não foi estudada e que, portanto, não é recomendada.

 Axilar 
Esta incisão é menos discreta do que a peri-areolar mas está associada  
a menos dificuldades na amamentação do que a incisão peri-areolar.

 Peri-areolar 
Esta incisão é a menos visível mas está associada a uma probabilidade maior 
de dificuldades na amamentação, em comparação com os outros locais 
de incisão.

 Inframamário 
Esta incisão é mais visível do que a peri-areolar mas está associada a menos 
dificuldades na amamentação do que a incisão peri-areolar.

3. CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS SOBRE O AUMENTO DOS SEIOS
Quais são as alternativas ao aumento dos seios?
• Aceitar os seus seios tal como são.
• Usar um sutiã almofadado ou próteses externas.

Subglandular Submuscular

Axilar

Peri-areolar

Inframamário
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Deve fazer uma cirurgia de aumento dos seios?
Poderá pensar em consultar a sua família, amigos, grupos de apoio para pessoas com implantes mamários, e conselheiro(s) para a ajudarem  
a tomar a decisão. Aconselha-se que espere um mínimo de duas a quatro semanas após ter analisado e considerado a informação contida nesta 
brochura antes de decidir fazer a cirurgia de aumento mamário.

Ambiente cirúrgico e anestesia
A cirurgia de aumento mamário é geralmente feita em regime ambulatório, numa sala de operações de um hospital ou num centro cirúrgico.  
A anestesia geral é a mais utilizada embora a anestesia local seja também uma opção. A cirurgia tem geralmente a duração de uma a duas horas. 
O seu cirurgião fará uma incisão e criará uma bolsa para o implante mamário. Em seguida, o implante mamário será colocado na bolsa e a sua 
posição ajustada. Por fim, a incisão será fechada, geralmente com pontos de sutura e possivelmente coberta com penso adesivo.

Cuidados pós-operatórios
Durante vários dias a seguir à operação, sentir-se-á um pouco cansada e dorida, e os seus seios podem ficar inchados e sensíveis ao toque durante 
um mês ou mais. Também poderá sentir uma espécie de aperto na área do peito à medida que a sua pele se vai ajustando à nova dimensão 
da mama.
Os cuidados pós-operatórios podem implicar o uso de um sutiã pós-operatório, gaze de compressão, ou um sutiã desportivo para maior apoio  
e para ajudar ao posicionamento durante a cicatrização. De acordo com as recomendações do seu cirurgião, o mais provável é poder voltar  
a trabalhar dentro de alguns dias, embora as actividades que envolvam esforço e que possam aumentar os batimentos do coração e a tensão 
arterial devam ser evitadas durante, pelo menos, algumas semanas. O seu cirurgião também lhe pode recomendar exercícios de massagem 
dos seios.
Nota: Se tiver febre ou notar inchaço e/ou vermelhidão no(s) seu(s) seio(s), deve entrar imediatamente em contacto com o seu cirurgião.

Que perguntas deve fazer ao seu cirurgião sobre o aumento dos seios?
A lista de perguntas que se segue pode ajudá-la a lembrar-se dos assuntos que deve discutir com o seu médico.
1. Quais os riscos e complicações relacionados com os implantes mamários?
2. Quantas operações adicionais posso ter que fazer no(s) seio(s) implantado(s) durante a minha vida?
3. Qual será o aspecto do meu peito se optar por remover os implantes sem os substituir?
4. Qual a forma, tamanho, textura de superfície, local de incisão e local de colocação mais recomendados para o meu caso?
5. De que forma será afectada a minha capacidade para amamentar?
6. Com o decorrer do tempo, qual será o aspecto dos meus seios com os implantes?
7. Como será o aspecto dos meus seios com implantes depois da gravidez? Depois da amamentação?
8. Que opções tenho se ficar pouco satisfeita com o resultado estético dos meus implantes mamários?
9. Que procedimentos ou produtos alternativos estão disponíveis no mercado se decidir não colocar implantes mamários?
10. Tem fotografias que mostrem o antes e o depois da cirurgia para cada procedimento e que resultados são de esperar no meu caso?

4. CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS SOBRE A RECONSTRUÇÃO DOS SEIOS
Quais são as alternativas à reconstrução dos seios?
Pode decidir não se submeter a uma reconstrução dos seios. Nesse caso, pode decidir usar ou não uma forma (prótese) mamária externa dentro 
do seu sutiã. Estas formas encontram-se disponíveis numa variedade de modelos, tamanhos e materiais como, por exemplo, espuma, algodão  
e silicone. Também se encontram disponíveis próteses feitas à medida para a dimensão e forma do seu peito.
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Deve fazer uma cirurgia de reconstrução dos seios?
A decisão de fazer uma cirurgia de reconstrução dos seios depende do seu caso individual, condição clínica, estado de saúde geral, estilo de 
vida, estado emocional e do tamanho e forma dos seios. Poderá pensar em consultar a sua família, amigos, grupos de apoio a pessoas com 
implantes mamários, grupos de apoio a pessoas com cancro e conselheiro(s) para a ajudarem a tomar a decisão. Aconselha-se que espere, um 
mínimo de duas a quatro semanas, após ter analisado e considerado a informação contida nesta brochura antes de decidir fazer a cirurgia de 
reconstrução mamária.
Se está a pensar fazer uma cirurgia de reconstrução mamária e não tem um cirurgião plástico, peça ao seu cirurgião geral que lhe indique nomes 
de cirurgiões plásticos experientes na região onde vive. O seu cirurgião geral, cirurgião plástico e médico oncologista devem trabalhar em 
conjunto para planear a sua mastectomia e procedimento de reconstrução, de modo a obter os melhores resultados possíveis.

Quais os tipos possíveis de procedimentos de reconstrução?
O tipo de procedimento de reconstrução mamária adequado para si depende da sua situação clínica, tamanho e forma dos seios, saúde geral, 
estilo de vida e objectivos. As mulheres com seios pequenos ou médios são as melhores candidatas a uma reconstrução mamária.
A reconstrução mamária pode ser efectuada através de uma prótese (um implante mamário, de gel de silicone, de soro fisiológico ou uma 
combinação de gel/soro fisiológico), do seu próprio tecido (retalho de tecido), ou de uma combinação dos dois. Um retalho de tecido é uma 
secção de pele, gordura e/ou músculo, que é retirada da barriga, das costas ou de outra parte do seu corpo, para ser colocada na zona peitoral  
e ser moldada de modo a formar uma mama nova.
Quer decida ou não fazer a reconstrução com ou sem implantes mamários, terá provavelmente que se submeter a mais cirurgias para melhorar 
a simetria e a aparência. Por exemplo, uma vez que o mamilo é quase sempre removido juntamente com o tecido mamário na mastectomia, 
o mamilo é muitas vezes reconstruído utilizando um enxerto de pele do seio oposto ou fazendo uma tatuagem nessa zona. A reconstrução do 
mamilo é geralmente feita como um procedimento em ambulatório separado após a cirurgia de reconstrução inicial estar concluída.

Reconstrução dos seios com implantes mamários
O seu cirurgião decidirá se a sua saúde e condição clínica permitem que faça uma reconstrução dos seios com implante mamário. As mulheres 
com seios maiores podem necessitar de uma reconstrução com uma combinação de um retalho de tecido e um implante. O seu cirurgião pode 
recomendar um implante mamário do seio oposto, não afectado, de modo a tornar os dois seios mais parecidos (maximizar a simetria), ou 
pode sugerir uma redução dos seios (mamoplastia de redução) ou um lifting dos seios (mastopexia) para melhorar a simetria. A mamoplastia 
de redução envolve a remoção de tecido e pele dos seios. A mastopexia envolve a remoção de uma tira de pele por baixo do seio ou em volta do 
mamilo que é depois usada para fazer um lifting e esticar a pele por cima do seio. Se for importante para si não alterar o seio não afectado, deve 
analisar essa situação com o cirurgião pois isso poderá afectar os métodos de reconstrução mamária considerados para o seu caso.

A melhor altura para fazer a reconstrução dos seios com implante mamário
A descrição que se segue aplica-se à reconstrução após mastectomia mas aplicam-se considerações semelhantes à reconstrução após trauma 
ou na reconstrução de malformações congénitas. O processo de reconstrução mamária pode ter início ao mesmo tempo que a mastectomia 
(reconstrução imediata) ou semanas ou anos depois (reconstrução diferida). A reconstrução imediata pode envolver a colocação de um implante 
mamário, mas de um modo geral envolve a colocação de um expansor de tecidos, que é eventualmente substituído por um implante mamário, 
ou a reconstrução imediata poderá envolver a colocação de um expansor/implante mamário (expansor/implante BECKER™). O expansor/implante 
BECKER™ é, ao mesmo tempo, um expansor de tecidos e um implante mamário. É expandido com o tempo adicionando-se soro fisiológico através 
de uma porta de enchimento situada por baixo da pele. Depois de o expansor/implante BECKER™ se ter expandido até ao tamanho desejado, 
retira-se a porta de enchimento. É importante saber que qualquer tipo de cirurgia de reconstrução mamária pode ter de ser efectuada por fases 
até estar concluída. Duas vantagens potenciais da reconstrução imediata são: a reconstrução mamária ter início na altura da mastectomia e poder 
ser menos dispendioso combinar a execução da mastectomia com a primeira fase de reconstrução. No entanto, com a reconstrução imediata pode 
haver um risco mais elevado de complicações, tais como ruptura do implante e prolongamento do tempo da cirurgia inicial e da recuperação.
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Uma potencial vantagem da reconstrução diferida é permitir adiar a decisão da reconstrução e da cirurgia até que outros tratamentos, como  
a radioterapia e a quimioterapia, tenham terminado. Pode ser aconselhável adiar a reconstrução se o seu cirurgião previr problemas de 
cicatrização após a mastectomia ou se apenas precisar de mais tempo para considerar as suas opções.
Existem considerações médicas, financeiras e emocionais relacionadas com a escolha da reconstrução imediata versus reconstrução diferida.  
Deve discutir as vantagens e desvantagens das opções disponíveis para o seu caso com o seu cirurgião, cirurgião plástico e/ou médico oncologista.

Considerações cirúrgicas a analisar com o seu médico
Analise as vantagens e desvantagens das seguintes opções com o seu cirurgião e/ou médico oncologista.
• Reconstrução imediata
 Reconstrução imediata numa única fase com um implante mamário (apenas implante mamário) ou com um expansor/implante mamário 

(expansor/implante BECKER™)
 Reconstrução imediata em duas fases com um expansor de tecidos temporário, seguida de reconstrução diferida vários meses mais tarde com 

um implante mamário.
• Reconstrução diferida
 Reconstrução diferida numa única fase com um expansor/implante mamário (expansor/implante BECKER™).
 Reconstrução diferida em duas fases com um expansor de tecidos temporário seguido, vários meses mais tarde, por substituição com um 

implante mamário.

O que é o procedimento de reconstrução com implante mamário?
Reconstrução com implante mamário numa única fase (imediata ou diferida)
A reconstrução mamária imediata numa única fase pode ser feita quando fizer a sua mastectomia. Depois de o cirurgião geral remover o seu 
tecido mamário, o cirurgião plástico implantará o implante mamário ou um expansor/implante mamário (expansor/implante BECKER™) que 
completa a reconstrução numa única fase. Se for utilizado um expansor/implante BECKER™, a soro fisiológico é gradualmente adicionada 
(durante um período de seis meses) até a expansão estar completa, altura em que é removida a porta de enchimento. A remoção da porta de 
enchimento é geralmente efectuada com anestesia local em ambiente de hospital de dia ou de consultas externas. A reconstrução mamária 
diferida de uma única fase é efectuada muitos meses ou muitos anos mais tarde, por colocação de um implante mamário ou de um expansor/
implante BECKER™.

Reconstrução com implante mamário em duas fases (imediata ou diferia)
A reconstrução mamária com um implante mamário de gel MENTOR® é geralmente feita em duas fases, começando pela colocação de um 
expansor de tecidos mamários temporário que é substituído, vários meses mais tarde, por um implante mamário. 
A colocação do expansor de tecidos pode ser feita imediatamente na altura da mastectomia ou ser adiada por alguns meses ou anos.
O expansor de tecidos pode ter uma porta de enchimento ou um local de injecção que pertence ao invólucro do expansor (acoplado) ou uma 
cúpula de injecção remota (ligada ao expansor por um tubo de enchimento). Se for utilizado um expansor com uma cúpula remota, esta ficará 
situada por baixo do braço ou da axila.
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Fase 1: Expansão do tecido

Cicatriz da mastectomia Expansor/implante com uma cúpula 
de injecção remota

Expansor de tecido com uma  
cúpula de injecção integrada

Resultado final  
com implante

Durante uma mastectomia, o cirurgião muitas vezes remove a pele e o tecido mamário, deixando os tecidos peitorais lisos e esticados. De modo  
a criar um espaço em forma de mama para receber o implante mamário, coloca-se um expansor de tecidos por baixo dos restantes tecidos.
O expansor de tecidos é um dispositivo em forma de balão feito de borracha de silicone elástica. É inserido vazio e, periodicamente, vai-se 
adicionando soro fisiológico esterilizado inserindo uma agulha na pele até à porta de enchimento do dispositivo. À medida que o expansor de 
tecidos se vai enchendo, os tecidos por cima do expansor começam a distender, uma situação semelhante à expansão do abdómen da mulher 
durante a gravidez. O expansor de tecidos cria uma nova bolsa em forma de seio para receber o implante mamário.
A colocação do expansor de tecido é feita habitualmente com anestesia geral numa sala de operações. O tempo da operação é geralmente de 
uma a duas horas. O procedimento pode requerer um internamento curto ou ser feito em regime ambulatório. Normalmente, pode voltar às suas 
actividades diárias normais, após um período de duas a três semanas.
Uma vez que a pele do peito fica habitualmente dormente depois de uma mastectomia, é possível que não sinta dores após colocação do 
expansor de tecido. No entanto, pode sentir pressão ou desconforto após cada enchimento do expansor, que desaparecem à medida que o tecido 
se vai expandido. A expansão dos tecidos leva geralmente quatro a seis meses.

Fase 2: Colocação do implante mamário
Depois de o expansor de tecidos ser removido, o implante mamário é colocado na bolsa. A cirurgia para substituir o expansor de tecidos por um 
implante mamário (troca de implantes) é geralmente efectuada sob anestesia geral numa sala de operações. O procedimento pode requerer um 
internamento curto ou ser feito em regime ambulatório.

Reconstrução mamária sem implantes: procedimentos à base de retalhos de tecido
Os seios podem ser reconstruídos removendo cirurgicamente uma secção de pele, gordura e músculo de uma zona do seu corpo para outra.  
A secção de tecido pode ser retirada de áreas como o seu abdómen, parte superior das costas, a parte superior da anca ou as nádegas.
O retalho de tecido pode manter-se ligado à circulação sanguínea e ser deslocado para a área do peito através de um túnel por baixo da pele 
(retalho pediculado), ou pode ser completamente removido e novamente ligado à área do peito por meio de técnicas microcirúrgicas (retalho 
livre). O tempo de operação é geralmente mais longo com retalhos livres devido aos requisitos microcirúrgicos.
A cirurgia de retalho requer um internamento de vários dias e geralmente um tempo de recuperação mais prolongado do que uma reconstrução 
com implante. A cirurgia de retalho também dá origem a cicatrizes no local onde o retalho foi retirado e possivelmente nas zonas de reconstrução 
mamária. No entanto, a cirurgia de retalho possui a vantagem de poder substituir tecido na zona dos seios. Isto pode ser útil quando os 
tecidos dos seios foram danificados e não há condições para a sua expansão. Outra vantagem dos procedimentos à base de retalhos de tecido, 
relativamente à implantação, é que geralmente não é necessário efectuar a alteração do seio não afectado para aperfeiçoar a simetria.
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Os tipos mais comuns de retalhos de tecido são o TRAM (retalho músculo-cutâneo transverso do recto abdominal) (que utiliza tecido do 
abdómen), e o retalho do grande dorsal (que utiliza tecido da parte superior das costas).
É importante que saiba que uma cirurgia de retalho, em particular a do retalho TRAM, é uma operação significativa e é mais abrangente que a 
mastectomia. É necessário que a sua saúde seja boa e que esteja muito motivada do ponto de vista emocional. Se o seu peso for excessivo, se 
fumar, se tiver feito uma cirurgia no local do retalho ou se tiver problemas de circulação, pode não ser aconselhável fazer uma cirurgia de retalho 
TRAM. Igualmente, se for muito magra, pode não ter tecido suficiente no seu abdómen ou nas costas para recorrer a este método.

Cirurgia de retalho TRAM (pedicular ou livre)

Passo 1: A mastectomia é realizada e o local 
doador é assinalado

Passo 2: O retalho de tecido e músculo recto é canalizado 
para o seio

Passo 3: Resultado final

Durante uma cirurgia de retalho TRAM, o cirurgião retira uma secção do tecido do seu abdómen e coloca-a no peito para reconstruir o seio.  
A cirurgia de retalho TRAM é muitas vezes referida como uma reconstrução de lifting abdominal, pois pode tornar a área da barriga mais lisa.
Uma cirurgia de retalho pediculado TRAM tem habitualmente uma duração de três a seis horas sob anestesia geral; uma cirurgia de retalho 
livre TRAM é geralmente mais longa. Numa cirurgia TRAM pode haver necessidade de proceder a uma transfusão sanguínea. Normalmente, o 
internamento é de dois a cinco dias. Pode voltar às suas actividades diárias normais após um período de seis a oito semanas. Algumas mulheres, 
no entanto, relatam que levaram cerca de um ano para voltarem a fazer a vida normal. Pode sentir fraqueza muscular temporária ou permanente 
na zona abdominal. Se tiver planos para engravidar depois da reconstrução, deve conversar com o seu cirurgião sobre isso. Ficará com uma cicatriz 
grande no abdómen e poderá ficar também com outras cicatrizes no seu seio reconstruído.

A cirurgia do retalho do grande dorsal com ou sem implantes mamários

É retirado um retalho de pele 
e músculo do local dador 
nas costas.

O tecido é canalizado para a área da 
mastectomia e utilizado para criar 
uma protuberância.

Também pode ser utilizado 
um implante para criar 
a protuberância.
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Durante uma cirurgia de retalho do grande dorsal, o cirurgião retira uma secção de tecido das suas costas a fim de reconstruir o seio. Porque  
o retalho do grande dorsal é geralmente mais fino e mais pequeno que o retalho TRAM, este procedimento pode ser mais apropriado para  
a reconstrução de um seio mais pequeno.
A cirurgia de retalho do grande dorsal tem uma duração habitual de duas a quatro horas sob anestesia geral. Normalmente, o internamento é de 
dois a três dias. Pode voltar às suas actividades diárias normais após um período de duas a três semanas. Pode experimentar fraqueza muscular 
temporária ou permanente e dificuldade de movimentos nas costas e nos ombros. Ficará com uma cicatriz nas costas que geralmente fica 
escondida por baixo da linha do sutiã. Poderá igualmente ficar com outras cicatrizes no seio reconstruído.

Que perguntas deve fazer ao seu cirurgião sobre a reconstrução dos seios?
A lista de perguntas que se segue pode ajudá-la a lembrar-se dos assuntos que deve discutir com o seu médico.
1. Quais são as opções que tenho no que diz respeito à reconstrução dos seios?
2. Quais os riscos e complicações de cada tipo de cirurgia de reconstrução mamária e qual a frequência com que ocorrem?
3. O que acontecerá se o cancro voltar ou tiver cancro no outro seio?
4. A reconstrução irá interferir com o meu tratamento do cancro?
5. Quantos e quais são os passos necessários para cada procedimento?
6. Quanto tempo será necessário para completar a minha reconstrução?
7. Qual o seu nível de experiência em cada tipo de procedimento?
8. Tem fotografias que mostrem o antes e depois da cirurgia para cada procedimento e que resultados são de esperar no meu caso?
9. Qual será o aspecto das minhas cicatrizes?
10. Que tipo de mudanças irão ocorrer no meu implante com o passar do tempo?
11. Que tipo de mudanças irão ocorrer no meu implante com a gravidez?
12. Que opções tenho se ficar pouco satisfeita com o resultado estético do meu implante mamário?
13. Posso falar com outras doentes sobre as suas experiências?
14. No caso de uma reconstrução por fases, qual é o custo total estimado de cada procedimento?
15. Sentirei muitas dores e desconforto, e por quanto tempo?
16. Quanto tempo ficarei no hospital?
17. Necessitarei de transfusões sanguíneas e posso doar o meu próprio sangue?
18. Quando poderei voltar às minhas actividades normais (actividade sexual ou actividade desportiva)?

5. QUAIS AS CONTRA-INDICAÇÕES, ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES A CONSIDERAR?
Uma contra-indicação é uma condição ou circunstância que, se estiver presente, significa que não se deve efectuar o procedimento. Os implantes 
mamários MENTOR® estão contra-indicados nas seguintes circunstâncias, porque os riscos da realização de um aumento ou reconstrução 
mamários com implantes excedem os benefícios:
• Mulheres com uma infecção activa em qualquer zona do corpo.
• Mulheres com estados cancerosos ou pré-cancerosos activos da mama, que não receberam tratamento adequado para essas situações e em
• Mulheres que estão grávidas ou a amamentar.

Práticas cirúrgicas contra-indicadas nos implantes mamários
• Injecção através do invólucro do implante.
• Empilhamento de implantes: mais de um implante por seio.
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Não foi estabelecida a segurança em doentes com as seguintes condições clínicas:
• Doenças auto-imunes como o lúpus e o esclerodermia.
• Doenças que interferem com a cicatrização e a coagulação.
• Um sistema imunitário enfraquecido (por ex: actualmente a fazer terapêutica imunosupressora).
• Irrigação sanguínea deficiente do tecido mamário.

Outras considerações
Mamografia pré-implante
Pode desejar submeter-se a uma mamografia antes da operação e a outro, 6 meses a um ano após o implante, para estabelecer uma linha de base.

Interferências na mamografia
O implante pode interferir na detecção do cancro da mama por mamografia e pode também dificultar a própria execução da mamografia.  
Por conseguinte, antes de proceder à mamografia, é essencial informar o técnico de mamografias sobre o seu implante. O técnico pode utilizar 
técnicas especiais para minimizar a possibilidade de ruptura e conseguir as melhores imagens possíveis do tecido mamário. Uma vez que a mama 
é comprimida durante a mamografia, é possível a ruptura do implante durante o procedimento. São necessárias mais imagens de raios X com 
estas técnicas especiais e, por esse motivo, as mulheres com implantes mamários terão que se sujeitar a mais radiações. No entanto, os benefícios 
da mamografia na detecção de cancro ultrapassam o risco da exposição adicional aos raios X.

Distinguir o implante do tecido mamário durante o auto-exame da mama
Deve fazer o auto-exame mensal da mama com implante mamário. De modo a fazê-lo correctamente, deve pedir ao seu cirurgião que a ajude 
a distinguir o implante do tecido mamário. Quaisquer caroços novos ou lesões suspeitas (inflamações) devem ser analisadas através de uma 
biopsia. Se for efectuada uma biopsia devem ser tomadas precauções para não perfurar o implante. A presença de implantes mamários pode 
melhorar a detecção de tumores por auto-exame (palpação).

Efeitos a longo prazo
A segurança e a eficácia a longo prazo dos implantes mamários está actualmente a ser estudada; no entanto, a Mentor está a monitorizar o risco 
a longo prazo (isto é, 10 anos) de ruptura de implantes, nova cirurgia, remoção de implantes e contractura capsular (endurecimento dos tecidos 
que rodeiam o implante). À medida que dados mais recentes ficarem disponíveis, a Mentor incluirá essa informação nos folhetos informativos 
do produto, que são incluídos na embalagem dos produtos e enviados aos médicos. Deve contactar o seu médico para obter as informações 
mais actualizadas.

Procedimentos capsulares
Deve ter conhecimento de que a capsulotomia fechada, uma prática que consiste em apertar ou comprimir vigorosamente a cápsula fibrosa  
à volta do implante para quebrar a cápsula cicatricial, não se recomenda pois pode dar origem a ruptura ou quebra do implante.

Radioterapia
Deve estar ciente de que não foram realizados testes para saber quais os efeitos da radioterapia em tecidos de doentes com implantes mamários. 
No entanto, os estudos científicos sugerem que a radioterapia pode aumentar a probabilidade de contracturas capsulares. A decisão de utilização 
de radioterapia a seguir a uma implantação mamária deve ser tomada pelo seu cirurgião e pelo radioterapeuta.

RMN
A RMN (Imagem por Ressonância Magnética) é considerada a melhor forma de saber se o seu implante se rompeu sem ter que efectuar uma 
cirurgia. Se tiver que fazer uma RMN, terá que se deitar, de barriga para baixo, com o seu seio num suporte especial. Será então colocada numa 
máquina que pode ser aberta ou ter o aspecto de um túnel. Alguns doentes não se sentem confortáveis em locais fechados. Enquanto a máquina 
estiver a tirar imagens do seu peito, fará alguns ruídos. Para poder fazer uma RMN, não deve ter aparelhos metálicos implantados no seu corpo 
nem ter história de claustrofobia (medo de espaços fechados).

PPE Specification
Labeling Specification
10653-04 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Portuguese

100069451 | Rev:5
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production



10653-04 19 
LAB100069451v5

6. QUAIS AS COMPLICAÇÕES QUE PODEM SURGIR DEVIDO AOS IMPLANTES MAMÁRIOS?
Submeter-se a qualquer procedimento cirúrgico pode envolver risco de complicações como, por exemplo, efeitos da anestesia, infecções, inchaço, 
vermelhidão, hemorragias e dores.
Além disso, existem complicações potenciais relacionadas com os implantes mamários. Essas complicações incluem:

Esvaziamento/ruptura
Quando o invólucro de um implante mamário de gel se rompe, o gel pode sair para fora do implante. Os expansores/implantes mamários 
BECKER™ esvaziam-se quando o soro fisiológico escoa através de uma válvula danificada ou não vedada, ou através de uma ruptura nos invólucros 
dos implantes. Isto pode ser detectado através de uma mudança da forma do implante ou pode não ser detectado (ruptura silenciosa) e ser 
identificado através de uma mamografia ou por RMN. O esvaziamento ou ruptura pode ocorrer nos primeiros meses após a implantação ou 
decorridos muitos anos. As causas do esvaziamento ou ruptura incluem danos causados por instrumentos cirúrgicos durante a cirurgia, excesso 
ou insuficiência de enchimento do implante com soro fisiológico, contractura capsular, capsulotomia fechada, tensões tais como traumatismos ou 
manipulação física intensa, compressão excessiva durante a mamografia, colocação por incisão umbilical e razões desconhecidas/inexplicáveis. 
Deve também saber que o implante mamário se pode desgastar com o tempo e esvaziar-se/romper-se.
Os implantes vazios ou com rupturas requerem cirurgia adicional para remoção e, possivelmente, substituição.

Contractura capsular
O tecido cicatricial ou cápsula que normalmente se forma à volta do implante pode apertar e comprimir o implante, processo este conhecido por 
contractura capsular. A contractura capsular acontece com mais frequência a seguir a uma infecção, a um hematoma e a um seroma. Os sintomas 
vão desde sensação de endurecimento e desconforto ligeiro até dores, distorção, palpação do implante e/ou deslocação do implante.
É necessária cirurgia adicional nos casos em que a dor e/ou a sensação de endurecimento é grave. Esta cirurgia vai desde a remoção do tecido da 
cápsula do implante até à remoção e possível substituição do próprio implante.
Pode voltar a ocorrer contractura capsular após estas cirurgias adicionais.

Dores
A seguir a uma cirurgia de implante mamário, pode sentir dores de intensidade e duração variáveis, que podem persistir. Além disso, o tamanho 
inadequado, a colocação, a técnica cirúrgica ou a contractura capsular podem resultar em dores relacionadas com nervos presos ou interferências 
no movimento muscular. Deve avisar o seu médico caso sinta dores fortes.

Cirurgias adicionais
As mulheres devem compreender que existe a possibilidade de precisarem de cirurgia(s) adicional(ais) para substituir ou remover o implante. 
Da mesma forma, problemas como o esvaziamento/ruptura, contractura capsular, infecções, deslocamento, e depósitos de cálcio podem obrigar 
à remoção dos implantes. Muitas mulheres decidem substituir os implantes, mas outras não. Aquelas que decidem não substituir os implantes 
podem ficar com covas e/ou pregas nos seios de aspecto inaceitável após a remoção do implante sem substituição do mesmo.

Insatisfação com os resultados estéticos
Podem ocorrer resultados desagradáveis como enrugamento, assimetria, deslocação do implante, tamanho incorrecto, forma imprevista, 
palpabilidade do implante, cicatrizes deformadas, cicatrização hipertrófica (irregular, saliente) e/ou perda de líquido (nos implantes com soro 
fisiológico). Um bom planeamento e uma técnica cirúrgica cuidadosa podem minimizar, mas nem sempre evitar, este tipo de resultados.

Infecção
Qualquer cirurgia pode dar origem a infecções. A maioria das infecções que resultam de uma cirurgia surgem num período de dias a semanas após 
a operação. No entanto, uma infecção pode ocorrer em qualquer altura depois de uma cirurgia. Quando há um implante, as infecções são mais 
difíceis de tratar do que as infecções nos tecidos normais. Se uma infecção não responder ao tratamento com antibióticos, pode ser necessário 
remover o implante, colocando-se posteriormente outro implante após tratada a infecção.
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Em casos raros, pode ocorrer síndrome de choque tóxico nas mulheres após uma cirurgia de implante mamário, situação que é potencialmente 
fatal. Os sintomas são febre súbita, vómitos, diarreia, desmaios, tonturas e/ou erupção cutânea tipo queimadura solar. Deve consultar 
imediatamente um médico para diagnóstico e tratamento.

Hematoma/seroma
Um hematoma é uma aglomeração de sangue dentro de uma cavidade corporal e um seroma é uma aglomeração de soro sanguíneo (neste caso, 
à volta do implante ou à volta da incisão). A ocorrência de hematoma e seroma após a operação pode contribuir para o desenvolvimento  
de infecção e/ou contractura capsular, que podem resultar em inchaço, dores e nódoas negras. Habitualmente, quando surge um hematoma  
é logo a seguir à cirurgia, no entanto, também poderá surgir a qualquer altura se o seio sofrer uma lesão. Embora o corpo absorva hematomas 
e seromas pequenos, os maiores necessitam de ser tratados através da colocação de drenos cirúrgicos. Daí pode resultar uma pequena cicatriz. 
O esvaziamento ou a ruptura do implante podem ocorrer devido à drenagem cirúrgica, se o implante for danificado durante o processo 
de drenagem.

Alterações da sensibilidade no mamilo e no seio
A sensibilidade ao tacto no mamilo e no seio pode aumentar ou diminuir após uma cirurgia de implante. A gama de alterações vai desde 
sensibilidade intensa até ausência de sensibilidade no mamilo ou no seio após a cirurgia. As alterações de sensibilidade podem ser temporárias  
ou permanentes e podem afectar a sensibilidade da resposta sexual ou a capacidade de amamentar.

Amamentação
Ainda não se sabe se uma pequena quantidade de silicone se pode difundir através do invólucro do implante mamário de gel de silicone e passar 
para o leite materno. Se tal ocorrer, desconhece-se o efeito que possa ter no bebé amamentado. Embora não haja métodos actuais para detectar 
níveis de silicone no leite materno, um estudo que mede níveis de silício (um componente do silicone) não indicou níveis mais elevados no leite 
materno de mulheres com implantes mamários de gel de silicone do que no leite das mulheres sem implantes. O relatório do IOM concluiu que 
as mães com implantes mamários devem tentar amamentar devido aos benefícios que isso traz às crianças. O local de incisão peri-areolar pode 
reduzir significativamente a capacidade de amamentar com sucesso, por diminuição da quantidade de leite produzido.

Depósitos de cálcio no tecido à volta dos implantes
Nas mamografias podem ver-se depósitos de cálcio que podem ser confundidos com cancro, resultando numa cirurgia adicional ou em biopsia  
e/ou remoção dos implantes de modo a poder fazer-se a distinção.

Atraso na cicatrização de feridas
Em alguns casos, o local de incisão não cicatriza de forma normal.

Extrusão
A cobertura por tecidos instáveis ou comprometidos e/ou a interrupção da cicatrização da ferida operatória pode resultar em extrusão, que 
consiste na saída do implante mamário através da pele.

Necrose
Necrose é a formação de tecido morto à volta do implante. Isto pode impedir que as feridas cicatrizem e obrigar a uma correcção cirúrgica e/ou  
à remoção do implante. A seguir à necrose, pode ocorrer uma deformidade permanente das cicatrizes. Os factores associados ao aumento de 
necrose incluem infecções, utilização de corticóides na bolsa cirúrgica, fumar, quimioterapia/radioterapia e calor excessivo ou terapia com frio.

Atrofia do tecido mamário/deformidade da parede torácica
A pressão dos implantes mamários pode fazer com que o tecido mamário fique mais fino e encolha. Isto pode ocorrer enquanto os implantes 
ainda estão no lugar ou a seguir à remoção dos implantes sem substituição.
Além destas complicações habituais, tem havido uma preocupação com algumas doenças, a mencionar:
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Doenças do tecido conjuntivo
Devido a casos relatados na literatura num pequeno número de mulheres com implantes, tem vindo a aumentar a preocupação sobre a relação 
dos implantes mamários com o desenvolvimento de doenças auto-imunes ou do tecido conjuntivo, como o lúpus, o esclerodermia e a artrite 
reumatóide. Uma análise de vários estudos epidemiológicos de grandes dimensões sobre mulheres com e sem implantes, indica que estas 
doenças não são mais habituais em mulheres com implantes do que em mulheres sem implantes. No entanto, algumas mulheres com implantes 
mamários acreditam que foram os implantes que deram origem à doença do tecido conjuntivo.

Cancro
Estudos publicados indicam que o cancro da mama não é mais comum em mulheres com implantes do que em mulheres sem implantes.

Linfoma anaplásico de grandes células 
As mulheres com implantes mamários podem ter um risco muito pequeno, mas aumentado, de desenvolver linfoma anaplásico de grandes 
células ou LAGC no tecido da cicatriz e no líquido adjacente ao implante. O LAGC não é cancro da mama — trata-se de um tipo raro de linfoma 
não-Hodgkin (cancro do sistema imunitário). 
O LAGC foi notificado globalmente em doentes com história de implante que inclui os implantes mamários da Mentor e de outros fabricantes.
A maioria das doentes foi diagnosticada quando procurou tratamento médico para sintomas relacionados com o implante tais como dor, caroços, 
inchaço ou assimetria que se desenvolveram depois da cicatrização completa dos locais cirúrgicos iniciais. Nos casos notificados, o LAGC foi 
tipicamente diagnosticado anos após a cirurgia de implante. 
O seu médico deve considerar a possibilidade de LAGC se, depois da cicatrização completa do local cirúrgico, observar alterações do aspecto ou da 
sensibilidade da zona em redor do implante — incluindo inchaço ou dor em redor do implante. Caso se suspeite de LAGC, o médico irá referenciá-
la para um especialista adequado para avaliação, que poderá envolver a colheita de amostras de líquido e de tecido em redor do implante 
mamário. Se for confirmado LAGC, o médico traçará um plano de tratamento individualizado para si. Em virtude do pequeno número de casos  
a nível mundial e da variedade de opções de tratamento, não existe qualquer regime de tratamento consensual definido.
Se tiver implantes mamários e não apresentar quaisquer sintomas, não é necessário que faça mais nada, mas deve continuar a monitorizar os 
implantes mamários de forma regular e cumprir os seus cuidados de saúde de rotina. Não se recomenda a remoção dos implantes em mulheres 
sem sintomas e sem diagnóstico de LAGC.
Se não tiver actualmente implantes mamários mas estiver a considerar a cirurgia de implante mamário, deve discutir os riscos e benefícios 
com o seu prestador de cuidados de saúde. Poderá também consultar o site da internet da FDA dedicado aos implantes mamários, para obter 
mais informações.
Para informações adicionais e actualizadas, por favor visite: 
www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/ucm239995.htm.

Efeitos na segunda geração
Têm-se vindo a levantar dúvidas relativamente aos potenciais efeitos nocivos dos implantes nos filhos de mulheres com implantes mamários.  
O relatório do IOM concluiu que não há efeitos de segunda geração em filhos de mulheres com implantes mamários.

Fuga de gel e granulomas
O gel no interior do implante é constituído por grandes moléculas, organizadas numa espécie de rede tridimensional, que constituem cerca de 
20 % do peso total do gel. Os espaços entre estas moléculas estão cheios de uma mistura de óleos de silicone de grau médico. Estes óleos são 
semelhantes aos materiais existentes em muitos produtos, incluindo medicação anti-flatulência, disponível sem receita médica para adultos 
e crianças. Uma pequena quantidade destes óleos podem escapar através do invólucro do implante. A maior parte deste óleo fica retida na 
parede do implante. Uma quantidade mais pequena desloca-se para a cápsula cicatricial onde é gradualmente englobada por algumas células 
conhecidas por macrófagos, o eventual mecanismo através do qual é transportada para os gânglios linfáticos da área.
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É possível que se venham a formar granulomas em redor de uma pequena quantidade de silicone. Embora estes tumores não sejam cancerígenos, 
pode tomar-se difícil distingui-los dos tumores cancerígenos sem que sejam retirados (por biopsia) e examinados.

7. SE TIVER UM PROBLEMA, DEVE CONTACTAR O SEU MÉDICO?
Consulte um médico se suspeitar de alguma complicação com o seu implante mamário, em particular no caso de traumatismo ou de compressão 
provocados, por exemplo, pela massagem muito vigorosa da região da mama, por algumas actividades desportivas ou pelo uso de cintos 
de segurança.

8. RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS PARA AS DOENTES
Seguem-se recomendações adicionais para as doentes com implantes mamários:

• As doentes devem voltar ao cirurgião para as consultas pós-operatórias necessárias.
• Consulte um médico ou farmacêutico antes da utilização de medicamentos tópicos tais como corticóides, na zona da mama.
• Continue a consultar um médico para ser submetida a exames de rotina para despiste do cancro da mama.
• Se estiver programada cirurgia que envolva a região da mama, informe o médico ou cirurgião sobre a presença de um implante.
• Guarde o cartão de identificação da doente que lhe foi entregue pelo cirurgião (com o tipo e número de lote do[s] seu[s] implante[s] 

mamário[s]) e traga-o sempre consigo para facilitar os cuidados médicos em caso de emergência (por exemplo, no caso de um acidente 
de viação).

9. NOTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS PARA DOENTES AUSTRALIANAS
Se for uma doente australiana e tiver dificuldades com o(s) seu(s) implante(s), deve reportá-las à Therapeutic Goods Administration (TGA) através 
do Device Incident Reporting Scheme. Para mais informações, contacte: Reply Paid 32, Medical Device Incident Report Investigation Scheme,  
P.O. Box 100, Woden ACT 2606, phone 1800 809 361, email: iris@health.gov.au.

10. ESTADO/POSIÇÃO LEGAL DOS IMPLANTES MAMÁRIOS PARA AS DOENTES EUROPEIAS
Todos os implantes mamários vendidos dentro da Comunidade Europeia são abrangidos pela directiva sobre dispositivos médicos (93/42/CEE)  
e são considerados dispositivos de Classe III de acordo com a directiva da comissão 2003/12/CE de 3 de Fevereiro de 2003. 

11. FONTES INFORMATIVAS SOBRE IMPLANTES MAMÁRIOS
Fontes de informação gerais sobre implantes mamários
A pedido, ser-lhe-á fornecida uma cópia das instruções de utilização (folheto informativo). Pode pedir uma cópia ao seu cirurgião ou à Mentor.
Mentor Worldwide LLC 
(+1-805-879-6000) www.mentorwwllc.com
Institute of Medicine Report on the Safety of Silicone Implants  www.nap.edu/catalog/9618.html
Independent Review Group Report on Silicone Breast Implants  www.silicone-review.gov.uk
National Science Panel Report on Silicone Breast Implants  www.fjc.gov/BREIMLIT/SCIENCE/summary.htm
US Food and Drug Administration 
(+1-301-827-3990) www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/default.htm

Fontes de informação sobre reconstrução mamária
A lista de fontes de informação que se segue pode ajudá-la a obter mais informações e apoio relativamente à sua decisão de se submeter a uma 
reconstrução mamária.
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Websites EUA
National Cancer Institute  www.cancernet.nci.nih.gov
American Cancer Society  www.cancer.org
BreastCancer Net  www.breastcancer.net

Websites Australianos
Australian Cancer Society  www.cancer.org.au/
BreastScreen Australia  www.breastscreen.org.au/
Plastic Surgery Australia  www.plasticsurgery.com.au/

Websites Europeus
British Association of Plastic Surgeons  www.baps.co.uk
Cancerworld  www.cancerworld.org/Home.html
The Netherlands Cancer Institute www.nki.nl
The Dutch Federation for the Cancer Patient  www.kankerpatient.nl
The Wave (Breast Reconstruction Information)  www.ping.be/the-wave/fr/indexfr.htm
Breast Cancer Information  www.murgo.yucom.be/index.htm
Breast Cancer Information  www.brustkrebs.de/
German National Cancer Institute  www.dkfz-heidelberg.de/Patienteninfo/pdq-text/breast.htm
Breast Cancer Information  www.senologia.net
Spanish Association Against Cancer  www.aecc.es

Spanish Society of Reconstructive and Aesthetic Plastic Surgery www.cirugia-plastica.org

12. GLOSSÁRIO
Anomalia congénita – Alteração em relação ao normal de uma parte corporal, existente à nascença.
Aréola – Zona pigmentada ou mais escura da pele que rodeia o mamilo.
Assimetria – Desigualdade da forma, dimensão e posição entre os dois seios.
Aumento dos seios – Procedimento cirúrgico que aumenta o tamanho e as proporções do peito da mulher.
Axilar – Relativo à zona da axila.
Bilateral – Relacionado com, ou que afecta os seios direito e esquerdo.
Biopsia – Remoção e análise de tecidos, células ou fluidos do corpo.
Capsulectomia – Remoção cirúrgica da cápsula (tecido cicatricial).
Capsulotomia (aberta) – Incisão ou abertura na cápsula (tecido cicatricial) efectuadas por abordagem cirúrgica aberta.
Capsulotomia (fechada) – Ruptura da cápsula (tecido cicatricial) através de massagem ou compressão da parte exterior do seio.
Carcinoma – Tumor maligno (cancerígeno).
Cirurgia com internamento – Procedimento cirúrgico em que o doente tem que ficar internado.
Cirurgia de ambulatório – Procedimento cirúrgico em que não é necessário que o doente fique internado no hospital.
Cirurgia plástica – Cirurgia destinada a reparar, restaurar ou melhorar o corpo no seguimento de traumatismos, lesões ou doenças.
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Colocação subglandular – Colocação por baixo da glândula mamária e por cima do músculo peitoral.
Colocação submuscular – Colocação total ou parcial por baixo do músculo peitoral maior.
Contractura capsular – Aperto do tecido cicatricial que rodeia um implante, resultando em rigidez e endurecimento do peito.
Deslocamento – Movimento de afastamento do local habitual ou adequado.
Doença auto-imune – Doença em que o corpo lança uma resposta de “ataque” aos seus próprios tecidos ou tipos de células. Normalmente, o 
sistema imunitário do corpo é capaz de distinguir claramente entre uma substância normal e uma substância estranha. Nas doenças auto-imunes, 
este sistema não funciona bem e produz anticorpos que combatem partes normais do corpo, causando danos nos tecidos. Determinadas doenças, 
como, por exemplo, a artrite reumatóide e a esclerodermia são consideradas doenças auto-imunes. 
Doença do tecido conjuntivo – Doença ou grupo de doenças que afectam o tecido conjuntivo. A causa destas doenças é desconhecida. As 
doenças estão agrupadas com base em sinais clínicos, sintomas e anomalias laboratoriais.
Elastómero de silicone – Um tipo de silicone que tem propriedades elásticas semelhantes às da borracha.
Epidemiológico – Relacionado com a incidência, distribuição e controlo da doença numa população.
Esvaziamento/ruptura – Escoamento de soro fisiológico do implante, muitas vezes devido a uma fuga numa válvula ou a um rasgo ou corte no 
invólucro do implante, acompanhado de colapso parcial ou total do implante.
Expansor de tecido – Implante ajustável que pode ser insuflado com soro fisiológico para distender o tecido no local da mastectomia, de modo 
a criar um retalho de tecido novo para implantação do implante mamário.
Extrusão – Saída do implante através da ferida cirúrgica.
Grande dorsal – Dois músculos triangulares que vão desde a coluna vertebral até ao ombro.
Hematoma – Massa ou inchaço que contém sangue.
Incisão cirúrgica – Qualquer corte do tecido corporal praticado durante a cirurgia.
Incisão transaxilar – Incisão feita através do eixo longo da axila.
Inframamário – Por baixo do seio.
LAGC – linfoma anaplásico de grandes células – um tipo raro de linfoma não-Hodgkin (cancro do sistema imunitário).
Mamário/a – Relativo ao seio/mama.
Mamografia – Exame por radiografia dos seios (para a detecção precoce de cancro).
Mamoplastia – Cirurgia plástica dos seios.
Mastectomia – Remoção de tecido do seio devido à presença de um tumor canceroso ou pré-canceroso.
Mastectomia radical – Remoção cirúrgica total do seio incluindo o mamilo, a aréola e a pele, bem como os músculos peitorais, o tecido linfático 
na axila e vários outros tecidos das zonas vizinhas.
Mastectomia radical modificada – Remoção cirúrgica total do seio incluindo o mamilo, a aréola e a pele, bem como o tecido linfático na axila.
Mastectomia subcutânea – Remoção cirúrgica dos tecidos mamários, poupando a pele, o mamilo e a aréola.
Mastectomia total – Remoção cirúrgica do seio incluindo o mamilo, a aréola e a maior parte da pele.
Mastopexia – Cirurgia plástica para puxar os seios descaídos para uma posição mais elevada.
Necrose – Morte de tecido vivo.
Oncologista – Médico especializado no estudo de tumores.
Palpabilidade – Capacidade de ser tocado ou sentido.
Palpar/palpabilidade – Sentir com a mão.
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Peitoral – Músculo principal do peito.
Prega/incisão inframamária – Incisão feita na prega por baixo do seio.
Prótese – Qualquer dispositivo artificial utilizado para substituir ou representar uma parte do corpo.
Ptose – Descair dos seios que acontece normalmente à medida que a idade avança, com a gravidez ou devido a perda de peso.
Reconstrução diferida – Reconstrução dos seios que tem lugar semanas, meses ou anos após mastectomia.
Reconstrução dos seios –Procedimento cirúrgico que restaura a massa e o contorno natural dos seios após mastectomia, traumatismo ou lesão.
Recto abdominal – Músculo plano e comprido que se estende a todo o comprimento da parte da frente do abdómen (barriga).
Resposta imunológica – Resposta do sistema de defesa do corpo à presença de substâncias estranhas.
Retalho – Porção de tecido (que pode incluir músculo, gordura e pele) que, juntamente com a respectiva irrigação sanguínea, é transferida de 
uma parte do corpo para outra.
Seroma – Acumulação de líquido nos tecidos.
Serrátil – Músculo localizado por baixo dos músculos peitorais maior e menor sobre a parede da caixa torácica.
Soro fisiológico – Solução que é composta por água e uma pequena quantidade de sal. Aproximadamente 70 % do peso corporal de um adulto 
é composto por esta solução de água salgada.
Tecidos fibrosos – Tecidos conjuntivos compostos principalmente por fibras.
Umbilical – Relativo ao umbigo.
Unilateral – Que afecta apenas um lado.
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FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO INFORMADO
É da responsabilidade de cada cirurgião decidir o método mais adequado para aconselhar a doente antes da intervenção. 
A Mentor delega no cirurgião a responsabilidade de informar a doente sobre todos os riscos e complicações potenciais associados à utilização de 
implantes mamários.
Os procedimentos cirúrgicos para colocação de implantes mamários de gel estão associadas a complicações e riscos potenciais. A utilização 
deste produto é voluntária. Eu (a doente) fui aconselhada, antes da intervenção, relativamente aos benefícios e possíveis riscos relacionados 
com a reconstrução de tecidos e/ou o aumento dos seios com próteses mamárias e relativamente a procedimentos alternativos. Eu (a doente) fui 
alertada pelo meu médico para o facto de os implantes mamários poderem não durar toda a vida.
Recebi a brochura “Cirurgia de Implante mamário de gel: Tomar uma decisão informada” com antecedência (excepto em casos de cirurgia de 
emergência relacionados com cancro ou outros motivos).

Li esta brochura.  Sim   Não 
Falei com o meu cirurgião sobre a informação contida nesta brochura e compreendi-a na totalidade. As minhas questões foram todas 
devidamente esclarecidas, tendo-me sido fornecida uma cópia deste formulário.

___________________________________________________  _____________________________
Assinatura da doente Data

___________________________________________________ 
Nome da doente em letra de imprensa

___________________________________________________  _____________________________
Assinatura do médico Data

___________________________________________________ 
Nome do médico em letra de imprensa 
(Nota para o médico: deve juntar-se uma cópia do formulário assinado ao processo da doente)

IMPLANTES MAMÁRIOS DE GEL SILTEX™ E PERFIL LISO,  
EXPANSOR/IMPLANTES MAMÁRIOS SILTEX™ BECKER™
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Fabricante
Mentor Medical Systems B.V. 
Zernikedreef 2 
2333 CL Leiden 
Países Baixos  
www.mentorwwllc.com 
(+31) 71 7513600

© Mentor Worldwide, LLC 2013
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