
 

Cirurgia Mamária 
 

Cuidados Pós-operatório 

 

 Nos próximos 15 dias:  

• Não pegar em pesos;  

• Não correr ou saltar;  

• Evitar conduzir;  

Evitar encontrões ou empurrões (nos  

elevadores, etc.);  

• Usar um soutien tipo desporto, que faça 

um bom apoio.  

Não necessita de ter cuidados especiais 

com a alimentação . 

 

 

 

 

 

Se foi submetida a esvaziamento axilar não 

se esqueça dos cuidados que lhe foram 

ensinados.  

Pense sobre o assunto e coloque-nos as 

suas dúvidas.  

Não se esqueça da boa disposição e da  

Confiança. 
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Sinais de Alerta:  

Dor – É habitual haver dor ligeira, tipo picada ou ardor. 

No entanto, não é normal se essa dor aumentar e/ou 

persistir;  

Inchaço – Deve diminuir ao longo dos dias. Se estiver 

a aumentar verifica-se também, o aumento da dureza 

da mama, ficando mais vermelha;  

Penso mamário – Deve-se manter limpo e colado;  

Dreno de vácuo – O dreno serve para limpar restos de 

sangue e outros fluidos resultantes da cirurgia.  

Inicialmente o seu aspeto é mais parecido com sangue 

mas vai clareando. A quantidade deve diminuir  

progressivamente.  

 

 

 

 

Após uma cirurgia é necessário vigiar sinais e 

sintomas que revelam possíveis problemas 

relacionados com a intervenção.  

 

Este folheto esclarece algumas dúvidas e alerta 

para os aspetos mais relevantes, tornando o 

seu regresso a casa e a sua estadia mais 

fáceis.  

 

Em caso de dúvidas deve contactar a Equipa 

de Enfermagem do Serviço de Ginecologia—

Polo HUC de preferência no período das 9h às 

20h.  

 

 

 

 

 

 

Deve passar no secretariado do internamen-

to e fazer uma inscrição para a consulta de 

reavaliação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidados com o dreno:  

• Não abrir o frasco do dreno ou desfazer o vácuo;  

 Evitar puxões no dreno, o qual está fixo com um  

ponto;  

• Manter o dreno num saco (não colocar o frasco 

no chão);  

• Não clampar o dreno - não dobrar o tubo, não se 

sentar em cima do dreno e verificar se a "patilha" 

branca está aberta.  

• A ponta do dreno pode ser palpável, sentindo-se 

uma zona endurecida na região mamária.  

 

 


