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Prefácio
Durante a Reunião de Oncologia da Primavera que decorreu em Évora, em Março de 2010, discutiu-se em Workshop de Enfermagem as principais
linhas de consenso e de procedimentos para enfermeiros na intervenção do Seroma da Mama. A discussão e redacção final deste documento, teve
lugar um ano após, em Abril de 2011 na Reunião de Oncologia da Primavera. Trata-se de um documento complementado e discutido pelos enfermeiros que trabalham em várias Unidades com patologia mamária a nível nacional e que lidam directamente com estes doentes. Este documento
a que chamamos Linhas de Consenso definem a orientação para Enfermeiros.
Elisabete Valério
Coordenação AEOP Grupo Mama

Seroma da Mama: Linhas de Consenso
para uma melhor Estratégia
I. Seroma da Mama: Introdução
nnn

II. Identificação do Seroma
nnn

Por definição, o seroma mamário é uma colecção de líquido seroso, clinicamente identificável que surge após o descolamento cirúrgico dos tecidos, e que permanece dentro
de uma ou mais locas cirúrgicas. A formação de seroma é
a complicação com maior incidência em toda a Europa em
cerca de 80% das doentes operadas.

Apresenta-se em seguida o algoritmo para o procedimento
de identificação do seroma:

Para Hashemi et Al (2004) o seroma é a complicação mais
frequente no pós-operatório de cirurgia da mama. Este
problema ocorre pelo extravasamento de plasma e linfa
para a cavidade virtual entre a parede torácica e os retalhos
cutâneos criados pela cirurgia mamária. Surge ainda como
consequência de uma extensa secção de vasos sanguíneos e
linfáticos.
Considera-se que poderá resultar de um processo inflamatório e cicatricial aumentado (fase exsudativa) e com aumento de actividade fibrinolítica. Pode, assim, ser considerado
como um efeito colateral da cirurgia e não como complicação. Este problema difere do hematoma e do abcesso.
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1 – FACTORES DE RISCO / PROMOTORES
DESENCADEANTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Idade?
Obesidade?
Tamanho do tumor?
Maior extensão da dissecção cirúrgica
Maior tamanho do retalho cutâneo
Linfadenectomia axilar
Radioterapia previa
Hipertensão arterial
Remoção previa
Remoção precoce dos sistemas de drenagem
Técnica do cirurgião
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2 - SINAIS E SINTOMAS VERIFICADAS PELO DOENTE
E PELO ENFERMEIRO NA PALPAÇÃO LOCAL

DOENTE

ENFERMEIRO

Dor e desconforto local

Flutuação / balanceamento

Redução da mobilidade
do membro

Sensação de
deslocamento de líquido

Aumento do volume no
local operado

Zona operada distendida

Problema potencial para o doente

Assimetria mamária

Incomodativo/doloroso causando desconforto:
• Pelo estiramento dos tecidos
• Pela acumulação do líquido
• Pelo surgimento de complicações associadas

Sinais de tensão: edema,
pele reluzente, ligeiro rubor
Drenagem espontânea

Abalamento local

acumulação
de líquidos
complicações
associadas

DESCONFORTO
estiramento
dos tecidos

Ausência de sinais
inflamatórios

Localizações do seroma mamário
• Axila
• Parede torácica
• Região do grande dorsal

Complicações associadas ao seroma
• Necrose tecidular
• Deiscência da sutura
• Aumento do período de convalescença com eventual
atraso no inicio dos tratamentos adjuvantes.
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Riscos associados à aspiração
• Aumento do risco de infecção (pelas sucessivas
punções aspirativas)
• Desconforto e transtorno para a doente (deslocações
repetidas ao hospital)
• Atrasos na cicatrização de ferida cirúrgica
• Aumento da morbilidade
• Risco de pneumotorax causada pela inserção da agulha
• Hemorragia por perfuração traumática de um vaso
• Aumento do consumo de recursos

Contra indicação da aspiração
•
•
•
•

Presença de prótese expansiva ou implante
Infecção
Sinais de celulite
Recorrência de seroma (grandes volumes de conteúdo
aspirado, sem resolução com aspiração manual)

III - Princípios para a realização da aspiração
(Procedimentos de Enfermagem com competência para a sua realização)

nnn
Quais?
66 Avaliação / palpação da área operada adequada
66 Informação / educação à doente acerca do seroma
(sinais e sintomas)
66 Ensino sobre riscos / complicação inerente à
aspiração / punção
66 Identificação de co-morbilidade associada (exemplo:
infecção)
Com?
66 Carro de apoio de pensos, rodado com recipiente
para materiais cortantes e perfurantes
66 Kit de penso simples / campo esterilizado com
compressas esterilizadas
66 Luvas esterilizadas
66 Desinfectante de pele / solução desinfectante (ex.:
cutasept)
66 Resguardo impermeável
66 Agulha n.º19, 21G, recurso ao abocath n.º14 e seringa
de 20 mL para aspiração
66 Recipiente para a colocação de conteúdo aspirado
(ex.: saco de plástico transparente)
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Como?
66 Avaliar o local cirúrgico, verificando se existe sinais
de flutuação, edema, tumefacção e/ou desconforto no
local manifestado pela doente
66 Desinfectar de forma alargada a região a picar para
aspirar seroma
66 Abrir kit de penso, colocar material esterilizado no
campo, calçar luvas esterilizadas
66 Puncionar e aspirar o líquido linfático localizado na
loca cirúrgica, vigiando as suas características
66 Realizar penso local oclusivo
66 Informar a doente sobre os cuidados no domicílio
66 Marcar nova avaliação na sala de tratamentos em
função do conteúdo aspirado:
100 cc – 150 cc (uma semana)
> 150cc – 300 cc (quatro dias)
> 300 cc (três dias)
Importante: Independentemente das marcações programadas na sala
de tratamentos, as doentes devem recorrer à consulta Mama por desconforto ou dor no local cirúrgico.
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PROCEDIMENTOS A UTILIZAR NA ASPIRAÇÂO

INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM

JUSTIFICAÇÃO

1. Posicionar a doente de forma a permitir fácil acesso ao seroma.

Garantir conforto à doente.
Visualização adequada.

2. Explicar procedimento, garantir privacidade.

Compreensão do procedimento.
Colaboração da doente.

3. Preparar o material.
Cobrir a superfície do carro de apoio com campo esterilizado e dispor
de todo o material que vai ser utilizado imediatamente antes do
procedimento.

Optimizar o procedimento.
Prevenir infecção.
Garantir condições de assepsia na
realização do procedimento.

4. Escolher o melhor local para realizar a punção.
O local deve ser cerca de 1.5 cm a 3 cm abaixo da sutura.
Localiza-se:
Na região mediana inferior à sutura em doentes mastectomizadas.
Na região axilar em doentes não mastectomizadas.

Garante o êxito e evite mais do que
uma punção.
Previne infecção.

Desinfectar o local de punção com antiseptico para a pele e permitir que
o mesmo seque.
5. Inserir a agulha com seringa adaptada num ângulo de 45º em relação
ao seroma. O procedimento não é doloroso por a doente apresentar
hipoestesia na região próxima da sutura.

Facilitar a drenagem do seroma.

6. Puxar suavemente o êmbolo da seringa, descartar o líquido várias
vezes até eliminar a totalidade do mesmo. Não retirar a agulha, o
procedimento deve ser feito com uma única punção. No caso das
tumorectomias poderá ser necessário manter algum seroma residual
para garantir a estética mamária.

Drenar o fluido e garantir ambiente
seguro de contaminação.

7. Ter em atenção que na região da axila se situam estruturas vasculares
e nervosas que exigem cuidados especiais (ex.: artéria axilar, veia axilar,
artéria braxio lateral e nervo braquial intercostal).

Segurança no procedimento.

8. Se a quantidade e pressão do líquido for grande pode obturar se a saída
da agulha com o dedo enquanto se desperdiça o conteúdo no saco de
lixo.

Promover e proteger o local.

…
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9. Observar as características do líquido aspirado, contabilizar o seu volume
total. Comunicar ao médico qualquer alteração no líquido aspirado,
colher líquido para exame bacteriológico em caso de dúvidas.

Identificar sinais de infecção, presença
de líquido turvo e mau cheiro. Identifica
presença de hematoma por líquido
hemático.

10. Estar atento às queixas de dor ou desconforto da doente. Especialmente
quando o volume do líquido do seroma começa a diminuir.
A possibilidade de provocar traumatismo e dor aumenta. Por redução de
espaço para mobilização da agulha.
A fase final da aspiração é a que requer mais cuidados e maior vigilância
aos sinais e sintomas da doente.

Promover o conforto.
Evite o traumatismo, a dor e
hemorragia.

11. Mobilizar o líquido residual no final da aspiração com a ajuda da mão
livre, de forma a deslocar o líquido para o local da punção.

Garantir a aspiração da totalidade do
líquido presente.

12. Retirar a agulha, aplicar pressão com compressa sobre o local de punção
por um período pelo menos de 1 minuto.
Limpar a pele e colocar um penso rápido ou similar.

Finalizar o procedimento.
Diminuir o risco de saída de líquido
pelo local de punção e promover o
encerramento.
Proteger o local de punção e diminuir o
risco de infecção.

13. Explicar à doente o que fazer em caso de re-acumulação de seroma. Faz
marcação de novo tratamento se necessário (verificar folha de volumes
drenados).

Promover autonomia da doente

14. Fazer registo do procedimento.

Garantir continuidade de cuidados.
Confirmar a sua reabilitação, identificar
quem o executa e quando.

Importante:
Volumes drenados de seroma
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ALGORITMO DE INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM NA PESQUISA DE SEROMA

TUMORECTOMIA
COM OU SEM
ESVAZIAMENTO
AXILAR

MASTECTOMIA
SIMPLES

MASTECTOMIA
RADICAL

PESQUISA DE
SEROMA

NEGATIVA

POSITIVA
(Palpação de Flutuação)

PUNÇÃO ?

SIM

AVALIAR
• Quantidade (cc)
• Coloração
• Densidade
• Descolamento de planos

NÃO

• Hematomas
• Tratamentos de QT e/ou
RT <3 semans
• Sinais inflamatórios locais
• Seroma vestigial

• Cuidados à ferida cirúrgica
• Apoio emocional
• Informação sobre mobilização
M. S. homolateral
• Informação sobre sinais de alerta
• Informação sobre higiene e
hidratação dos tegumentos

SE NECESSÁRIO
PEDIR AVALIAÇÃO
MÉDICA

MODO DE ACTUAÇÃO
• Recomendação do uso de
prótese de silicone
• Recomendação da
aplicação de um peso de
1 Kg no local do seroma
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Primeira Discussão:
Encontros de Oncologia da Primavera, Évora, Março de 2010
Revisão:
Encontros de Oncologia da Primavera, Évora, Abril 2011.

8

Bibliografia Consultada:
1. BARWELL J et al. How Long Should
Suction Drains Stay in After Breast Surgery
with Axillary Dissection? Annals of the
Royal College of Surgeons of England, 1997.
2. DOUGHERTY L, Lister S. The Royal
Marsden Hospital Manual of Clinical
Nursing Procedures, 6th edition, 2004.
3. EUNYOUNG K et al. Fibrin Glue Reduces
the Duration of Lymphatic Drainage
after Lumpectomy and Level II or III
Axillary Lymph Node Dissection for
Breast Cancer: A Prospective Randomized
Trial. Journal of the Korean Academy
of Medical Sciences, 2009: 24.
4. HASHEMI E et al. Seroma Formation After
Surgery for Breast Cancer. World Journal
of Surgical Oncology, December 2009.
5. LIDA S et al. An Analysis of Factors
that Influence the Duration of Suction
Drainage in Breast Cancer Surgery. Journal
of Nippon Medical School, 2008; 75(6).
6. KUROI K et al. Effect of Mechanical
Closure of Dead Space on Seroma
Formation After Breast Surgery. Breast
Cancer, Vol. 13 n.º 3, July 2006.
7. KUROI K et al. Evidence-Based
Risk Factors for Seroma Formation
in Breast Surgery. Japan Journal of
Clinical Oncology, 2006; 36(4).
8. KUROI K et al. Pathophysiology
of Seroma in Breast Cancer. Breast
Cancer, Vol. 12 n.º 4, October 2005.
9. SOMERS R et al. The Use of Closed
Suction Drainage after Lumpectomy
and Axillary Node Dissection for Breast
Cancer - A Prospective Randomized Trial.
Annals of Surgery, Vol. 215 n.º 2, 1992.
10. STANCZYK M et al. Surgical Ressection
for Persistent Seroma, Following Modified
Radical Mastectomy. World Journal
of Surgical Oncology, 2007; 5:104.

www.aeop.net

