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Nome:

Data de Nascimento:

Que legal que você está tendo este
 tempo para investir em informação!

 Isto é super importante.

Insira seu nome aqui.

Insira sua data de nascimento aqui.



Essa cirurgia foi uma escolha 
conjunta entre médico, 
o Dr. Rodrigo Brandão, 

e o(a) paciente, no caso você! 
O princípio que se 

deve ter em mente é: 

Este documento tem o 
objetivo de demonstrar que
 a cirurgia a qual você será
 submetida  não é isenta 

de riscos.

“tenho total autonomia em
mudar de opinião a qualquer

 momento, e não realizar 
o procedimento”.



NOME 
DA

 CIRURGIA:

Lipoenxertia da Mama



COMO ELA É REALIZADA: 
Consiste na retirada de quantidade pequena

 e gordura do abdômen e(ou) do culote, e
enxerto na mama, após preparo adequado.

É necessário anestesia geral (ao receber
 medicamentos e anestésicos de modo

 intravenoso ou por via inalatória, o paciente
entra em sono profundo). Para maiores deta-

lhes, o anestesista é a pessoa ideal para
esclarecer dúvidas. Para isto, entre outras

 questões, criou-se a consulta pré-anestésica!



DESCRIÇÃO DA TÉCNICA
DO PROCEDIMENTO 
(TERMOS CLAROS): 

Realiza-se pequena incisão (corte com o
bisturi) em dois ou três pontos do abdo-
mên e(ou) culote, apenas o su�iciente pa-
ra introdução das cânulas que utilizamos
para aspirar a gordura existente abaixo da
pele. 



Em seguida centrifugamos essa gordura
para separá-la do excesso de sangue e óleo
existentes no aspirado, conforme técnica
descrita por coleman. Em seguida
preparamos a área receptora mamária,
soltando retrações e aderências, para re-
ceber a gordura já centrifugada, em pe-
quenas quantidades por vez, com o obje-
tivo de formar uma trama no local.



Em geral não se encaminha materiais bio-
lógicos para análise neste procedimento.

Dica legal para você: acesse o link abaixo
e veja os estudos médicos que embasaram
essa técnica.

https://drrebeccawyten.com.au/blogs/me
dical-evidence-articles-on-fat-grafting-and
-fat-transfer-to-breasts/

PEÇA OPERATÓRIA:



DESCRIÇÃO DOS INSUCESSOS
 E COMPLICAÇÕES: 

As complicações que podem ocorrer são: 
seromas (inchaços e acúmulos de líquidos:
5-10%), formação de cicatrizes internas
palpáveis (�ibroses) na área que recebeu
a gordura (10-15%) ou na área em que foi
retirada a gordura (1-5%), achados em exa-
mes de imagem da mama como calci�icaçõ-
es grosseiras e sequelares (15-20%). Perda
de parte do volume adquirido com a lipoen-
xertia, devido reabsorção da gordura enxer-
tada. 



Infelizmente tal reabsorção ocorre em
100% dos pacientes. Sendo assim, não se 
preocupe, pois isso já é previsto! Por �im,
os hematomas (5-10%), sangramentos que
mais frequentemente ocorrem nas primei-
ras 24h após a cirurgia. Qualquer sinal 
de aumento repentino da mama ou da área 
doadora (abdômen ou culote), avise o 
Dr. Rodrigo! Ele estará integralmente 
à disposição para resolver essas inter-
corrências.



AGORA É COM VOCÊ! Assinalando abaixo, 
entendemos que você está segura com rela-
ção às informações sobre a cirurgia, cons-
ciente dos riscos e bene�ícios, e que autori-
za o Dr. Rodrigo Brandão realizar o procedi-
mento proposto.
Aceito
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