
Lipomas 

O QUE É? 

O Lipoma é um tumor benigno constituído 

por células de gordura (células adiposas). 

Costuma crescer no tecido subcutâneo, 

ou seja, logo abaixo da pele, localizando-

se, mais frequentemente, nos ombros, 
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EM QUE CONSISTE O TRATAMENTO? 

Nos casos em que o Lipoma cresce demais, dói 

ou quando está localizado em locais  

esteticamente indesejáveis, é aconselhada a 

sua remoção cirúrgica. 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE ANESTESIA 

Pode ser anestesia local, geral ou BSA (picada 

nas costas), de acordo com o Médico Anestesista. 

 

COMPLICAÇÕES 

 Hematoma Local: deve aplicar gelo no local; 

 Dor na mobilização, sobretudo ao levantar, 

deitar ou tossir: apoiar a zona do penso com 

a mão. 

PÓS-OPERATÓRIO 

Alimentação:  

Dependendo da localização do Lipoma, a  

alimentação deve, ou não, sofrer alterações. 

Nos casos específicos de Lipoma no  

abdómen, a alimentação deve ser constituída 

por alimentos de fácil digestão, com pouco 

teor de fibras, de forma a diminuir o volume 

das fezes e, por conseguinte, diminuindo o 

esforço necessário para a evacuação. 

 

Atividade Física: 

Dependendo da localização do Lipoma, nos 

primeiros 15 dias deve evitar: 

 Esforços físicos; 

 Levantar objetos com mais de 10 Kg; 

 Conduzir; 

 Ter relações sexuais; 

 Fazer exercício físico. 

Retome a atividade física habitual aos  

poucos, tendo em conta que a cicatrização 

interna total demora cerca de 6 meses. 

Se esta não é a primeira vez que faz cirurgia 

a este local, o tempo de recuperação poderá 

ser maior. 

 

PENSO 

 Evitar molhar o penso. 

 O penso será realizado segundo as  

recomendações da enfermeira no  

momento da alta clínica (se tiver dreno, 

tem de ser diário). 

 Os pontos são retirados conforme  

indicação médica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPO APROXIMADO DE  

BAIXA MÉDICA 

Deverá ser, aproximadamente, de um mês, de 

acordo com a evolução da cicatrização e com a 

localização do Lipoma. 

 

 

 

 

 

 

A MOTIVAÇÃO DO UTENTE É MUITO  

IMPORTANTE PARA O SUCESSO DO TRATAMENTO 


