
A Inovação B-lite
Dez questões que deve colocar ao seu cirurgião antes de cirurgia mamária.

Este questionário irá ajudar a clarificar todas as suas questões.

É importante que encontre um cirurgião no qual confie e que lhe providencie toda a informação 
necessária. Este ponto é essencial para sentir que está “em boas mãos” e porque o resultado final da 
cirurgia depende em grande parte da experiência e conhecimento do seu cirurgião.

Uma boa fonte através da qual pode verificar a competência do cirurgião é a sua associação profis-
sional. Pergunte também aos seus amigos e conhecidos por recomendações e experiências positivas 
com cirurgiões plásticos.

Para descobrir se o seu cirurgião é a escolha certa para o procedimento cirúrgico que deseja, deve 
colocar-lhe uma série de questões logo na primeira consulta:

• Há quanto tempo exerce procedimentos cirúrgicos na área da cirurgia plástica? (mínimo de 5 anos)

• Com que frequência realizou a cirurgia em questão nos últimos 12 meses? Posso ver o seu arquivo 

de fotos “antes e depois"?

• Posso falar com pacientes que já tenham feito a cirurgia com o Doutor(a)?

Em casos de aumento mamário:
– Que tamanho e formato escolheria para os meus implantes? Porquê?

– Qual será o procedimento? Qual a sua abordagem de escolha? (Por baixo do peito, pelo mamilo, 

pela axila) Porquê?

– Que superfície terão os meus implantes? Porquê?

– Que implantes usa (fabricante)? Porquê?

– Qual é a sua expectativa em relação à aparência dos implantes depois da cirurgia?

– Por quanto tempo posso ficar com os implantes?

– Quais é que são as complicações associadas a este tipo de cirurgia e qual a sua taxa em específico?

• Que exames serão necessários para determinar se eu posso realizar o procedimento cirúrgico? (um 

exame preliminar completo deve incluir questões sobre alergias existentes, doenças crónicas, 

ingestão de anticoagulantes, tendência para aumento de cicatrizes, etc.)

• Que tipo de anestesia será utilizado? Será que vou tolerar bem a anestesia? Quais poderão ser os 

efeitos secundários e as consequências?

• Quais serão os custos totais da intervenção? As consultas de seguimento estão incluídas?

• Posso ver o bloco operatório e a sala de recobro?

• Quantos dias terei de ficar em repouso? Quanto tempo demorará até que recupere totalmente?

• Qual é o seguimento feito pelo Doutor(a)? De quanto em quanto tempo devo voltar para consulta?

• Quais serão as restrições após a consulta? (por exemplo relativamente a desporto)

Um bom cirurgião irá realizar uma consulta detalhada e exames completos. Irá certamente de bom 
grado mostrar fotos de “antes e depois” de outros pacientes, não fará promessas irrealistas acerca dos 
resultados que deve esperar e não a vai precipitar para tomar uma decisão rápida.


