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TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO
CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA
(Cirurgia de redução ou elevação mamária)

INFORMAÇÕES GENÉRICAS
É uma das mais comuns entre as cirurgias plásticas, sendo indicada para melhorar o aspecto estético
das mamas, para o tratamento profilático de certas doenças e na prevenção de problemas causados por
mamas muito volumosas (em especial, dores nas costas).
Importante lembrar que uma mama nunca é igual a outra, aceitando-se como dentro da normalidade
uma diferença de 15% entre o tamanho e a forma das mamas de uma mesma paciente. Isto ocorre, e é
considerado “normal”, pelo fato de que um lado do corpo não é igual ao outro. Assim, esta diferença
poderá persistir, também, após a cirurgia, e a paciente deve estar preparada para isto.
Na cirurgia de redução mamária, o tamanho final da mama será decorrente da média entre o desejo
expressado pela paciente e o quanto foi possível diminuir a mama, sem aumentar exageradamente a
cicatriz.
Lembrar que uma cicatriz existirá sempre, e ela pode ser de boa, regular, ruim ou de péssima
qualidade, ficando este resultado na dependência do tipo de pele da paciente e de sua particular e
individualíssima resposta ao processo de cicatrização, sobre a qual o médico não tem qualquer
ingerência.
A forma e a extensão das cicatrizes serão definidas durante a cirurgia, dependendo das condições
encontradas, mas sempre será buscado o melhor formato possível, dentro de um menor tamanho de
cicatriz.
Após a regressão do edema (inchaço), que é natural e esperado devido à cirurgia, é possível que as
mamas sofram uma pequena queda (ptose), o que será variável de pessoa a pessoa, pois esta queda
está ligada a inúmeros fatores, tais quais: gestações, influências hormonais, genéticas, tipo de pele e
idade. De igual modo, é preciso que a paciente esteja consciente de que as mamas vão continuar
sofrendo o efeito da permanente ação da gravidade e que ficarão na dependência da capacidade dos
tecidos (de cada paciente), de se contraporem a este efeito.
Por estas mesmas causas é impossível prever por quanto tempo as mamas manterão seu formato e
posição, quando já decorridos alguns anos da cirurgia. Elas não são imunes aos efeitos do tempo, da
gravidade e da saúde da paciente. E a cirurgia, por óbvio, não interrompe os efeitos deletérios do tempo.

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS
1. Tipo de anestesia: anestesia geral. Em casos especiais, e a critério do cirurgião, pode-se empregar
peridural alta ou local, com sedação assistida.
2. Tempo de duração do ato cirúrgico: vai depender do tipo da mama a ser operada. A média é de 4
horas.
3. Período de internação: em geral, 12 horas, ou a critério do cirurgião.
4. Evolução pós-operatória: até ser atingido o resultado ideal, diversas fases ocorrerão e são
características do período evolutivo pós-cirúrgico:
4.1 CICATRIZAÇÃO: as cicatrizes variam de acordo com o tamanho das mamas a serem
reduzidas e podem ter o formato de “T”, de “L”, de “I”, ou ainda ser periareolar (em torno da aréola).
A cicatrização transcorrerá por três períodos distintos, a saber: até o 30º dia, o corte apresenta bom
aspecto, podendo ocorrer discreta reação aos pontos ou aos curativos. Do 30º dia ao 12º mês
haverá um espessamento natural da cicatriz e uma mudança na sua coloração, passando do
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DO CONSENTIMENTO:
De posse de todas as informações necessárias, EU, ......................................................................., declaro
que fui total e claramente informada e, portanto, dou meu consentimento para que o(a) Dr.(a)
...................................................................., e toda sua equipe, realizem em mim o ato cirúrgico acima
mencionado, de REDUÇÃO E/OU LEVANTAMENTO MAMÁRIO, bem como os cuidados e tratamentos
médicos dele decorrentes.
Reconheço que durante o ato cirúrgico podem surgir situações ou elementos novos que não puderam
ser previamente identificados e, em decorrência deste fato, outros procedimentos adicionais e/ou
diferentes daqueles previamente programados possam se fazer necessários. Por tal razão, autorizo o
cirurgião, o anestesiologista e suas respectivas equipes a realizar os atos necessários e
condizentes com a nova situação que, eventualmente, venha a se evidenciar.
Entendo e aceito que tanto o cirurgião, quanto sua equipe, se obrigam, exclusivamente, a usar de todos
os meios técnicos e científicos à sua disposição para tentar atingir o resultado desejado por mim, mas
que não é certo. Pelo fato de a Medicina não ser uma ciência exata, fica impossível prever,
matematicamente, um resultado para todo e qualquer ato cirúrgico, razão pela qual aceito o fato de que
não me podem ser dadas garantias de resultado, tais como: percentual de melhora, de aparência ou de
permanência dos resultados atingidos.
Eu concordo em cooperar com o cirurgião responsável por meu tratamento até meu restabelecimento
completo, fazendo a minha parte na relação contratual médico-paciente. Estou consciente de que devo
acatar e seguir as determinações que me foram dadas (oralmente ou por escrito), pois sei que se não
fizer a parte que me cabe poderei comprometer, em parte ou no todo, o trabalho do profissional. Além de
pôr em risco minha saúde, meu bem-estar ou, ainda, ocasionar sequelas temporárias ou permanentes.
Eu autorizo o registro (foto, som, imagem etc.) dos procedimentos necessários para a(s) cirurgia(s)
proposta(s), por entender que tais registros, além de serem uma exigência médico-legal, ainda
representam uma alternativa importante de estudo comparativo e de informação científica. Em razão do
que dou meu consentimento para o uso dos mesmos com apenas finalidade de estudo, e desde que se
mantenha sigilo sobre minha identidade.
Estou ciente ser de minha responsabilidade a leitura integral deste Termo, que meu médico preparou
com esmero e que me foi entregue em tempo hábil para que pudesse lê-lo e, caso ainda restasse
alguma dúvida, poder dirimi-la com meu cirurgião ou alguém de sua equipe. Assim agi, e o confirmo,
assinando abaixo e rubricando todas as folhas do mesmo.
Observações: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Local: ............................................... Data: ........ de ............................ de 20.....

---------------------------------------------(assinatura da paciente)

--------------------------------------------CPF

Testemunha 1: ---------------------------------------------

-----------------------------------CPF

Testemunha 2: ---------------------------------------------

-----------------------------------CPF

