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Olá! Tudo bem?

Eu sou o Dr. Cláudio Mokross, cirurgião plástico (CRM 9385) com mais de 10 anos de 

experiência na área. Trabalho na minha clínica Boa Plástica desde 2002 e faço cirurgias 

reconstrutivas no Hospital Materno Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, em Joinville (SC). 

A ideia de criar este guia é ajudar mulheres interessadas em aumentar o tamanho das 

mamas com o uso de próteses de silicone a entender melhor o assunto e se preparar 

para a cirurgia. Muitas pessoas chegam ao meu consultório com dúvidas bastante 

comuns, então reuni aqui boa parte do meu conhecimento para que você tenha uma 

fonte segura de informação e conheça melhor sobre a cirurgia de mastoplastia de 

aumento, ficando mais confortável e preparada para quando resolver fazer a cirurgia.

Para chegar a um bom resultado é preciso passar por alguma etapas, como escolher a 

prótese ideal para o seu corpo, optar por um bom médico e fazer uma série de ações  

antes e depois da cirurgia. Vou abordar esses e outros temas neste material.

Aproveito para convidá-la a acompanhar meu blog e o site da Boa Plastica.

E a propósito, eu já ia me esquecendo... Qual é o termo correto: “prótese” ou “implante”? 

O termo médico correto é “implante” apesar de “prótese” ter se popularizado e ser 

muito mais usado. Aqui você encontrará um pouco dos sois serem usados.

Uma boa leitura!

Dr. Cláudio Mokross
CRM 9385

http://boaplastica.com.br/blog/
http://boaplastica.com.br/
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A mastoplastia de aumento

As mamas estão muito relacionadas à feminilidade 

e o seu tamanho também está muito relacionado à 

autoestima de muitas mulheres. Se sentir confiante para 

usar uma roupa de banho ou um decote é um desejo que 

pode ser alcançado com o uso de próteses de silicone. 

A mastoplastia de aumento, a famosa cirurgia para 

colocar silicone, tem o objetivo de aumentar o volume 

das mamas e é indicada para mulheres que acham 

suas mamas pequenas ou desejam restaurar o volume 

mamário perdido após perda de peso ou gravidez.

Se o seu desejo é passar pela mastoplastia de aumento, 

existem alguns fatores que você deve levar em 

consideração: a escolha da prótese ideal, seu tamanho e 

formato, qual será a técnica  utilizada, o local da cicatriz, 

etc. Mas não se preocupe, nas próximas páginas vamos 

conhecer mais a fundo todos esses detalhes.
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Uma das primeiríssimas dúvidas das pacientes é 

“qual é o tamanho ideal das próteses?”. É muito 

comum não se ter ideia  de volume e do resultado 

que se pode ter, então entender bem esse tópico é 

fundamental para ter um resultado de acordo com 

a sua expectativa:

Existem implantes dos mais variados tamanhos, 

indo de 125 ml até mais de 1 litro, e a tendência 

das últimas décadas são mamas cada vez maiores. 

Sabia que há uns 15 anos um implante de 180 ml 

era considerado um exagero? Há 5 anos o tamanho 

médio dos implantes usados pelas brasileiras era 

de 250 a 275 ml. Esses números vêm aumentando e 

últimamente é frequente o desejo por implantes de  

325 ml ou mais.

Escolher uma prótese grande pede alguns pontos 

de atenção, como o comprometimento dos 

tecidos das mamas e a sobrecarga de peso sobre 

a coluna a médio e longo prazo. Atualmente, dois 

grandes cirurgiões americanos; Dr. Adams, que eu 

conheci pessoalmente, e Dr. Tebbetts; têm artigos 

publicados em que chegam à conclusão de que 

nem sempre mais é melhor. Eles chegaram a uma 

“fórmula científica” de quanto de volume pode ser 

colocado em uma mama e que eu aplico já  

há alguns anos. Nela, avalia-se:

1. Base das mamas e conformação torácica. Se 

a base da mama e do tórax for menor que a base 

do implante, ele simplesmente “brigará” com a 

anatomia e os limites do contorno da região.

2. Quantidade e qualidade de pele. Pele elástica, 

de boa qualidade e sem sobras recebem e 

acomodam melhor implantes maiores.

3. Quantidade e qualidade do tecido mamário. 

Mamas com tecido de glândula firme e de boa 

consistência geralmente “vestem” melhor os 

implantes e “desenham” com muito mais beleza  

e harmonia as mamas.

Analisando esses fatores e levando em conta a 

vontade da paciente, chegamos ao tamanho das 

próteses a serem utilizadas.

 O tamanho das próteses - como escolher?
2

Observação: é importante confiar na 

experiência do cirurgião no momento 

dessa escolha. Muitas vezes a mulher 

acredita que um tamanho X vai ficar 

bom, sem levar em consideração 

esses fatores mencionados. Minha 

orientação é deixar claro para o 

médico qual é a sua expectativa 

para que ele possa orientar o melhor 

caminho para chegar lá.
VOLTAR AO ÍNDICE
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Nem todas as próteses são iguais, e embora cada cirurgião tenha as suas  

preferências, para cada tipo de situação é preciso saber das opções.

Os diferentes formatos

Alguns dos formatos mais conhecidos das próteses de silicone são:

•	 Redondas de perfil super alto, perfil alto, perfil moderado ou perfil baixo  

(a diferença aqui está na proporção de base ou diâmetro com relação a  

projeção ou altura - simplificando: o mesmo volume pode ser mais estreito  

com mais projeção ou mais largo com menos projeção);

•	 Anatômicas (algumas chamadas de gota e outras de formato natural )

•	 Cônicas (muito pouco usadas)

Não há uma “receita de bolo” que diga qual o melhor formato para cada mulher.  

No consultório sempre oriento que a harmonia corporal às vezes é mais importante 

do que apenas um peito grande, afinal as mamas devem combinar com a cintura e o 

bumbum. Para ajudar na escolha, há provadores de diversos tamanhos que podemos 

usar para simular o que ficará melhor. Alguns cirurgiões mostram fotos com o  

resultado de cirurgias para exemplificar.

Eu particularmente gosto muito dos implantes redondos de perfil alto e tenho 

conseguido bons resultados com pacientes muito satisfeitas.  

Mas cada cirurgião tem a sua preferência e a sua experiência.

 Os formatos das próteses
3

Per�l super alto - 9,9 x 5,2 cm

Per�l alto - 11,1 x 4,7 cm

Per�l baixo - 12.5 x 3,5 cm

REDONDA - 300ml

CÔNICA

ANATÔMICA

Per�l super alto 

Per�l alto

Per�l baixo

VOLTAR AO ÍNDICE
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Além do tamanho e do formato, há outros detalhes essenciais para 

a sua segurança e para um melhor resultado da cirurgia. São eles:

MAteRiAl

Hoje, o material mais utilizado e seguro é o silicone. Já estamos 

na 5ª geração de implantes de silicone, que tem camadas de gel 

de silicone coeso revestidas por uma cápsula também feita de 

silicone. A textura não é líquida, o que impede que o material vaze 

caso haja alguma ruptura da prótese, garantindo a segurança da 

paciente.

Quanto à sua resistência, ele se rompe a uma pressão média 

de 100 atmosferas. Ou seja, seria preciso mergulhar a uma 

profundidade de mais de 1000 metros para que ele “estourasse”. 

Eles também têm 400% de elasticidade, ou seja, podem ser 

esticados até 4x seu tamanho sem que nada aconteça.

Atenção: as informações acima valem para implantes em bom 

estado. Se nem os diamantes são eternos, quanto mais os 

implantes. Os fabricantes orientam que a troca das próteses seja 

feita a cada 10 anos. Eu oriento a troca quando for necessária: 

Material, textura e marca

pode ser com 1 ou 100 anos, tudo depende de cada caso. Por isso, 

é preciso fazer acompanhamento periódico com o seu cirurgião.

textuRA

Há próteses lisas ou texturizadas, mas as texturizadas hoje são 

praticamente regra. Isso porque elas dão mais “aderência” entre 

os implantes e as mamas como se fosse um efeito “velcro”, o que 

melhora a formação da cicatriz ao redor dos implantes.

MARCAs

Há diferentes fornecedores e  as marcas que podem ser 

comercializadas no Brasil são vistoriadas e aprovadas pela Anvisa, 

nosso órgão regulador.

Eu particularmente costumo usar os implantes aprovados pelo 

FDA (Food and Drugs Administration) americano, que é bastante 

rigoroso. Eles aprovam apenas 3 marcas: Natrelle (da Allergan, a 

mesma do Botox), Mentor (da Johnson & Johnson) e Sientra (da 

Silimed brasileira). Essas marcas para serem aprovadas pelo FDA 

precisam ter investimento em pesquisas científicas além de um 

controle de qualidade e acompanhamento de longo prazo.
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Além de escolher as próteses também 

é preciso escolher qual técnica será 

usada para colocá-las: por cima ou por 

baixo do músculo?

A escolha do local depende de 

alguns fatores que veremos a seguir, 

e também trazem vantagens e 

desvantagens para ambas as opções. 

Mas antes de mais nada, vou explicar a 

diferença entre as duas técnicas.

Quando as próteses são colocadas 

abaixo da glândula mamária e acima 

do músculo, são chamadas de 

Subglandular. Já quando elas  

são postas abaixo do músculo,  

são chamadas de Submuscular.  

Vamos ver agora alguns prós e  

contras de cada técnicas: 

Técnicas: por cima ou 
por baixo do músculo?  
Ou um pouco das duas? 

Abaixo do músculo (submuscular):

A colocação das próteses abaixo do músculo é 

indicada quando se tem pele muito fina e pouca 

mama, pois o tecido muscular ajuda a dar cobertura 

para as próteses. Muitas pessoas acreditam que por 

estar “sustentada” pelo músculo, as próteses e as 

mamas sofrem menos ação da gravidade e ficam  

mais firmes por mais tempo.

É um mito. Isso não é totalmente confiável uma vez 

que o músculo não cobre toda a prótese, cerca de 

25 a 30% dela ficam “fora” do músculo e  justamente 

na parte que mais interessa: a porção inferior, onde 

queremos uma maior sustentação e suporte.

Uma das vantagens da técnica é cobrir 

e  esconder as possíveis irregularidades ou 

deformidades dos implantes e deixar as suas 

bordas menos aparentes. Se os implantes são 

de qualidade superior este risco é muito baixo. 

5

Como exemplo posso citar que nos Estados 

Unidos essa é a técnica mais utilizada porque os 

implantes lá são preenchidos com soro fisiológico, 

o que frequentemente causa irregularidades na 

superfície das próteses.

Uma desvantagem é que a ação do músculo 

sobre o implante pode deslocá-lo no período 

de pós-operatório, fazendo-o mudar de lugar 

e muitas vezes causando uma diferença muito 

grande de um lado para o outro. 

Outra situação que pode acontecer é os implantes 

acompanharem os movimentos da musculatura 

peitoral e “dançarem” ou se “movimentarem” para 

cima e para baixo.

Além disso, a queixa de dor no pós-operatório 

costuma ser mais frequente neste tipo de técnica, 

portanto o repouso deve ser redobrado.
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Abaixo da glândula mamária (subglandular):

A recuperação para a cirurgia que coloca as próteses logo abaixo da 

glândula mamária é mais tranquila que a anterior. Essa é uma boa 

opção para quando se tem uma pele de boa qualidade e uma mama 

de boa consistência que “protege”e “sustenta” as próteses.

Uma vantagem da técnica é que o risco de deslocamento do implante 

após a operação é menor. Quando é utilizado um implante de boa 

qualidade com contornos sem irregularidades e consistência suave, 

este tipo de técnica pode propiciar um resultado mais natural.

3a opção: Entre o músculo e a fáscia1a opção: Submuscular

glândula glândula glândula

músculo músculo músculo

prótese prótese prótese

fáscia

2a opção: Subglandular

uma terceira opção: técnica subfacial -  

um pouco do melhor das duas!

Há ainda uma terceira alternativa: a técnica subfascial. A fáscia ou 

aponeurose é uma camada de tecido fino, firme e muito resistente  

que recobre o músculo.Nessa opção, o implante é colocado abaixo  

da glândula, mas entre o músculo e essa camada chamada fáscia.  

A vantagem aqui é que unimos as vantagens das outras duas técnicas: 

uma camada a mais para proteger, dar firmeza e sustentação ao 

implante com um resultado mais natural.

VOLTAR AO ÍNDICE
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O tamanho da cicatriz varia muito pouco conforme o tamanho do 

implante, geralmente em torno de 4 a 5 cm. Dependendo de como a 

cirurgia é feita, a cicatriz pode ser em 3 lugares: no sulco da mama, na 

aréola ou na axila. 

•	 No sulco mamário: O corte é feito embaixo das mamas, onde elas 

encaixam nos sulcos, o que facilita o acesso ao local onde a prótese 

será colocada.  É o melhor local para se esconder uma cicatriz, pois 

fica escondido sob o biquíne.

•	 Na aréola: O corte é feito em semicírculo, no contorno da  da  

metade inferior da aréola, na transição com a pele. Embora seja 

pouco frequente, é nessa técnica que pode acontecer com mais 

frequência a alteração de sensibilidade e eventuais transtornos na 

hora de amamentar. E por melhor que seja a cicatriz, é aqui que ela 

fica mais em evidência.

•	 Na axila: Proporciona a vantagem de não ter nenhuma cicatriz 

diretamente nas mamas. E embora a qualidade de cicatriz nessa 

região geralmente fique muito boa, pode ficar evidente quando se 

usa roupas sem mangas. É a via de acesso que dá mais trabalho em 

cirurgias futuras, quando quando há a necessidade de uma troca dos 

implantes.

Onde ficam as cicatrizes?

SULCO MAMÁRIO

ARÉOLA

AXILA

6

VOLTAR AO ÍNDICE
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Pré e pós-operatório - o que precisa ser feito?

Infelizmente colocar silicone não é como um passe de mágica. Quem tem 

interesse em fazer uma mastoplastia de aumento precisa saber tudo que se 

passará antes, durante e depois da cirurgia. Trago aqui algumas informações 

importantes para ficar bem claro como você deve se preparar:

Duas semanas antes

•	 Parar de tomar medicamentos em uso a base de ácido acetil-salicílico 

(AAS, Aspirina®, Melhoral®, Bufferin®, Doril®, etc), antiinflamatórios  

(Cataflan®, Voltaren®, Dorflex®, Tilatil®, Diclofenacos, etc), medicações 

com efeito anticoagulante, remédios ou fórmulas para emagrecer;

•	 Suspender consumo de cigarro e álcool, bem como qualquer outro tipo  

de droga (mantendo a suspensão por mais três semanas após a cirurgia);

•	 Estabelecer uma dieta rica em fibras e água

No dia anterior à cirurgia

•	 Não tomar bebidas alcoólicas e nem fazer refeições exageradas  

antes da cirurgia;

•	 O jejum absoluto começa 8 horas antes da cirurgia;

•	 Não usar maquiagem ou esmalte (esmaltes claros podem ser usados);

•	 Para a alta é necessário ter um acompanhante

•	 Usar roupas largas e confortáveis
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Depois da cirurgia

•	 Fazer refeições leves, de fácil digestão e com boa base de 

proteínas;

•	 Manter a área operada limpa e seca e não mexer nas fitas;

•	 O primeiro retorno com o médico é feito em um ou dois dias 

para retirada de drenos quando eles forem necessários, bem 

como avaliar a evolução da cirurgia e dar orientações;

•	 O segundo e o terceiro retornos são feitos em uma e duas 

semanas respectivamente, para retirada de eventuais pon-

tos e troca de fitas e curativos. Depois serão feitos retornos 

periódicos - eu geralmente uso pontos internos absorvíveis 

no que chamamos de sutura intradérmica que dispensa a 

necessidade da retirada de pontos ;

•	 Após 2 semanas está liberado levantar um pouco os braços 

mas sem ultrapassar a altura dos ombros e para algumas 

atividades essenciais de higiene;

•	 Manter os braços baixos, com os cotovelos sempre juntos ao 

tórax por 1 mês; 

•	 Não levantar, forçar, apoiar ou deitar sobre o local da cirurgia 

por um mês;

•	 Usar o sutiã cirúrgico e evitar banhos quentes por um mês;

•	 Não dirigir por um mês;

•	 Não fazer exercícios ou atividades físicas que demandem da 

região operada por até três meses

•	 Evitar sol por 3 meses, pois ele pode manchar a sua cicatriz e 

até mesmo as mamas.

•	 Como cada caso é um caso, pode haver algumas diferenças 

nas orientações acima. O importante é tirar todas as suas 

dúvidas com o seu médico e se preparar da melhor maneira 

possível para o sucesso da sua cirurgia.

VOLTAR AO ÍNDICE
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Quando vamos pesquisar sobre algum 

assunto, sempre há informações 

diferentes e muitas vezes conflitantes, 

não é mesmo? Com a cirurgia para 

colocar silicone não é diferente.  

Porém, muitas vezes acabamos 

acreditando em coisas que não são 

verdade, o que pode ser prejudicial. 

Para esclarecer alguns mitos e verdades 

famosos, trago aqui uma lista de 

informações preciosas sobre o assunto. 

Vamos conferir:

A – O resultado sempre fica com um aspecto “artificial”

Não é verdade, em geral o resultado fica bastante harmonioso. Antes da operação o médico 

analisa junto com a paciente alguns critérios para determinar se o resultado ficará natural e em 

harmonia com o corpo. Como vimos nos capítulos anteriores, os fatores que interferem nisso  

são a qualidade e a quantidade do tecido de mama, a qualidade da pele e os tamanhos das  

próteses que serão colocadas.

Obviamente algumas mulheres pedem implantes maiores, e por isso algumas pessoas podem 

ficar com a impressão de um resultado artificial. Mas não se preocupe: se o seu desejo é uma 

aparência natural e discreta, saiba que isso também é possível.

B – As próteses podem estourar com impacto

O risco é praticamente zero, já que as próteses estão cada vez mais resistentes. Como vimos 

antes, as atuais suportam uma pressão de mais de 100 atmosferas (que é muita pressão) e 

também têm 400% de elasticidade. Ou seja, podem ser esticadas até 4x seu tamanho que em 

teoria nada deveria acontecer.

C – Colocar próteses irá afetar minha amamentação

Não, as técnicas evitam interferência na glândula mamária. A produção de leite não é prejudicada 

e nem o sabor do leite, como muitos acreditam. As futuras mamães não precisam se preocupar!

Mitos e verdades sobre 
as próteses de silicone

8
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D – todas as próteses são iguais

Não. Existem algumas diferenças muito importantes, sendo a primeira a maneira como o gel do 

silicone é tratado e o seu número de camadas (quanto mais camadas de silicone melhor).  

O tipo de textura do revestimento também influencia na qualidade e na segurança dos implantes. 

Além disso, há várias formas e tamanho de próteses. Os implantes mais usados são os redondos 

de perfil alto e texturizados, que eu particularmente uso bastante, mas ainda existem os cônicos, 

os em forma de gota, entre outros, e cada um deixa um resultado diferente.

e – O silicone interfere no exame de prevenção de câncer de mama

Não é verdade. As próteses não atrapalham a percepção de alterações ao toque durante o 

autoexame e não interferem de maneira alguma com os exames de imagem como a mamografia, 

a ultrassonografia e a ressonância magnética. 

F – As próteses de silicone duram para sempre

Embora existam algumas marcas que afirmem isso, nada dura para sempre. E os fabricantes 

sérios e comprometidos com os seus clientes orientam a troca a cada 10 anos. Embora seja 

bem resistente e duradouro, o silicone sofre desgaste como qualquer outro material, e quando 

isso acontece é preciso trocá-lo. Eu já tive pacientes que me procuraram depois de 20 anos 

com algum tipo de queixa, sendo que antes disso nunca tiveram problema com as próteses. 

Obviamente vale ressaltar que isso não é a regra. O ideal é fazer um acompanhamento constante 

com seu cirurgião e realizar a troca quando for necessário.

8

VOLTAR AO ÍNDICE
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Para fecharmos bem este guia, quero passar uma dica valiosa de como 

escolher o médico ideal para você. Para sua segurança e para alcançar 

um bom resultado sempre opte por um profissional especializado. 

Verifique se o médico é especialista pela Sociedade Brasileira de 

Cirurgia Plástica. Você pode fazer a busca do seu cirurgião clicando 

aqui. Essa certificação garante que o médico tem a formação adequada 

e necessária para realizar cirurgias plásticas. Não são poucos os erros 

médicos em cirurgias plásticas, e a maior parte deles é causado por 

pessoas que não estavam habilitadas a fazer esses procedimentos.

Por fim, minha última orientação é que você escolha um profissional 

que passe confiança. Um bom relacionamento entre o médico e a 

paciente é essencial para um ótimo resultado!

É isso aí! Espero ter ajudado a esclarecer várias dúvidas sobre próteses 

de mamas, e convido você a acompanhar mais materiais nossos no 

Blog da Boa Plástica e também em nosso canal do Youtube.

Escolha um bom cirurgião plástico
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Para sua segurança e  

para alcançar um bom resultado  

sempre opte por um  

profissional especializado. 

VOLTAR AO ÍNDICE

http://www2.cirurgiaplastica.org.br/encontre-um-cirurgiao/
http://www2.cirurgiaplastica.org.br/encontre-um-cirurgiao/
http://boaplastica.com.br/blog/
https://www.youtube.com/channel/UCuchr0Klu3BgMIbQXmVoz2w
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Rua Lages, 735, América  | Joinville - SC

Tel.: (47) 3422-2295  | boaplastica@gmail.com  

boaplastica.com.br

•	 Otoplastia

•	 Liftig facial

•	 Rinoplastia

•	 Mastoplastia de Aumento

•	 Mastoplastia Redutora

•	 Mastopexia

•	 Abdominoplastia

•	 Braquioplastia

•	 Cruroplastia 

•	 Gluteoplastia

•	 Lipoaspiração

•	 Blefaroplastia

Atendemos há mais de 10 anos com ética, competência e compromisso.

Procedimentos:

http://www.boaplastica.com.br
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http://boaplastica.com.br
https://www.youtube.com/channel/UCuchr0Klu3BgMIbQXmVoz2w
https://www.facebook.com/BoaPlastica
https://plus.google.com/+BoaPlasticaBr/about

