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RESUMO
Introdução: Siliconoma é o termo utilizado para caracterizar uma reação 
semelhante a um corpo estranho no organismo humano causada pelo 
uso do silicone.

Objetivo: Este relato tem como objetivo descrever a evolução clíni-
ca de 45 anos de um siliconoma de mama, incluindo a descrição de 
procedimentos cirúrgicos e farmacoterapêuticos realizados na paciente.

Métodos: Foi realizado um relato de um caso clinico de uma mulher que 
foi submetida ao implante de silicone industrial nos seios, com finalidade 
estética, mediante procedimento médico, no ano de 1965. Os dados 
foram obtidos nas consultas médica e de enfermagem, complementados 
com dados do prontuário da paciente, disponível na versão impressa e 
eletrônica. A paciente foi atendida em uma clínica de cirurgia plástica do 
Hospital Regional da Asa Norte, Brasília, Distrito Federal, Brasil.

Resultados: A paciente teve a piora clínica levando a uma internação 
prolongada. Devido ao alto grau de acometimento do tecido, não foi 
possível a reconstrução mamária. Contudo ao final do período a equipe 
obteve resultados satisfatórios quando a paciente esteve sob os cuidados 
de uma equipe multidisciplinar e realizou a adesão ao tratamento de an-
timicrobianos, debridamentos e curativos, possibilitando a recuperação 
de sua saúde e a preservação da vida.

Conclusão: O silicone não é uma substância inerte e, em especial, na 
forma líquida, quando administrado diretamente no tecido humano 
pode migrar para diferentes órgãos, com consequências deletérias. A 
inserção de silicone, mesmo na forma próteses contendo esta substância 
em gel, aprovada pelo Food and Drug Administration, requer vigilância 
médica periódica para a detecção de complicações em estágios iniciais.
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INTRODUÇÃO

Siliconoma é o termo utilizado para caracterizar 
uma reação semelhante a um corpo estranho no 
organismo humano causada pelo uso do silico-
ne, similar à descrita a outros líquidos como a 
parafina1.

Entre o período de 1945 a 1965, o silicone líquido 
industrial foi muito utilizado com finalidade esté-
tica para aumentar as mamas ou delinear o corpo. 
Com a evolução dos materiais médico-hospitalares, 

surgiram novos tipos de silicones como próteses 
infláveis, ou com camada de revestimento e gel 
em seu interior2.

Em trabalho realizado por Megumi (1989), foram 
relatados 14 casos acompanhados no período de 
1977 a 1984 que apresentaram reações de 3 a 4 
anos após o procedimento de aumento das mamas 
com silicone injetável, um caso de reação após seis 
meses e outro após 14 anos do procedimento3.

ABSTRACT
Introduction: Siliconoma is the term used to describe a similar reaction 
to a foreign body in the human body caused by the use of silicone.

Objective: This report aims to describe the clinical outcome along 45 
years of a siliconoma breast, including the description of surgical and 
pharmacotherapeutic procedures performed in the patient.

Methods: We conducted a report of a clinical case of a woman who 
underwent silicone breast implant, with aesthetic purposes through me-
dical procedure in 1965. Data were obtained from medical and nursing 
consultations, supplemented by data from the patient’s medical records, 
available in printed and electronic versions. The patient was assisted at 
a plastic surgery clinic of the Asa Norte (North Wing) County Hospital, 
Brasilia, Federal District, Brazil.

Results: The patient had clinical deterioration leading to a prolonged 
hospitalization period. Due to the high degree of tissue involvement, we 
were unable to perform breast re-construction. However, upon conclu-
sion of treatment, the team obtained satisfying results after the patient 
was cared for by a multidisciplinary team and adhered to treatment with 
antibiotics, debridement and dressings, enabling the recovery of her 
health and the preservation of life.

Conclusion: The silicone is not an inert substance particularly in liquid 
form. When administered directly into human tissue it can migrate to 
different organs with deleterious consequences. The insertion of silicone 
even in prostheses gel form containing this substance duly approved by 
the Food and Drug Administration, requires periodic medical surveil-
lance for detecting complications at early stages.

Keywords: Breast siliconoma; 45 years of evolution; Mastectomy.
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Em estudo realizado por Duff & Woods (1994) 
foi descrito que das 2.033 pacientes que se 
submeteram ao procedimento para o aumento 
das mamas com um único cirurgião, sem especifi-
cação do tipo de silicone utilizado, 200 pacientes 
apresentaram reação após a implantação4.

Existem poucos dados na literatura sobre a in-
cidência do siliconoma ou de eventos adversos 
causados pelo aumento das mamas com injeção ou 
prótese de silicone, sendo a limitação do presente 
relato.

Este relato tem como objetivo descrever a evolução 
clínica de 45 anos de um siliconoma de mama, 
incluindo a descrição de procedimentos cirúrgicos 
e farmacoterapêuticos realizados na paciente.

MÉTODO

Foi realizado um relato de um caso clinico de 
uma mulher que foi submetida ao implante de 
silicone industrial nos seios, com finalidade 
estética, mediante procedimento médico, no 
ano de 1965. Os dados foram obtidos em uma 
consulta de enfermagem realizada em uma tarde, 
complementados com dados dos procedimentos 
no prontuário da paciente, disponível na ver-
são impressa e eletrônica. O consentimento, em 
participar do estudo foi solicitado e obtido, pela 
paciente, após a exposição dos objetivos e o 
esclarecimento de que a participação seria de ca-
ráter voluntário. A paciente foi atendida em uma 
clínica de cirurgia plástica do Hospital Regional da 
Asa Norte, Brasília, Distrito Federal, Brasil.

Descrição do caso clínico
ESF, 70 anos (data de nascimento: 16.05.1940), 
divorciada, aposentada, branca, nível superior 
de escolaridade. Aos 25 anos de idade (1965) foi 
submetida a procedimento médico para inserção 
de silicone industrial líquidos nos seios, em clínica 
particular.

Em 1967 apareceram pequenos abscessos na re-
gião dos seios que regrediram espontaneamente.

Em 1975 a paciente foi submetida à mastectomia 
bilateral simples para a retirada dos inúmeros 
abscessos que progrediram com infecção bacte-
riana. A paciente permaneceu por longo período 
assintomática e não apresentava nenhuma comor-

bidade anterior à hospitalização em virtude de si-
liconoma.

Em 2008 a paciente foi hospitalizada em decorrên-
cia de pequenos abscessos que surgiram em região 
de abdômen e tórax com drenagem de secreção 
purulenta. Permaneceu internada sem dados que 
possam descrever esse período.

Em 2009 a paciente foi hospitalizada novamente 
devido a novos episódios de abscessos em região 
do tórax.

Em 14.04.2010, ESF foi novamente hospitalizada 
e submetida ao primeiro debridamento (Figura 1).

Figura 1
Paciente ESF após cicatrização de procedimento de 
mastectomia bilateral e antes do debridamento.

Após esse procedimento os curativos foram 
realizados no Centro Cirúrgico devido ao caráter 
invasivo, sendo necessária a administração de fár-
macos opióides e anestésicos para diminuir a dor 
intensa relatada pela paciente. No mesmo ano, 
na data de 02.05, foram realizados novamente 
o debridamento e curativos no centro cirúrgico 
(Figura 2).
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Figura 2
Áreas com a presença de siliconomas no tecido. Paciente 
ESF durante procedimento de curativo realizado no centro 
cirúrgico.

Foram encontradas áreas de necrose liquefeita, 
com presença de granulação e bordas de aspecto 
violáceo. Foi realizada a limpeza e desinfecção da 
área com o antisséptico a base de iodo (iodo-poli-
vidona – PVPI) e o curativo foi finalizado com gaze 
de rayon e ocluído. Em 17.05, durante o curativo 
no centro cirúrgico, foram colocados dois expan-
sores em ambos lados do dorso com o volume de 
400 ml cada. Em 22.05 durante novo curativo no 
centro cirúrgico, foi renovado o volume de um 
dos dois expansores em região dorsal, à direita 
colocado 1000 ml e à esquerda instalado outro 
expansor, sendo preenchido o existente com 700 
ml e no outro com 800 ml (Figura 3).

Figura 3
Região torácica da paciente ESF antes da colocação dos 
expansores no centro cirúrgico.

Em 30.05 durante o curativo no centro cirúrgico, 
foi visualizada uma área de hiperemia em local do 
expansor do ombro esquerdo. Foi realizada a lava-
gem de loja de expansor com solução de cloridrato 
de clindamicina e soro fisiológico a 0,9%, após 
o seu esvaziamento, e administrado, novamente, 
100 ml de soro fisiológico a 0,9% nos outros ex-
pansores.

Em 01.06 foi realizada a lavagem de loja de expan-
sor de ombro esquerdo com solução contendo clo-
ridrato de clindamicina. Foi observado o aumento 
da reação inflamatória bilateral ocasionada por 
siliconoma em região de carótida, acompanhada 
por dor e, posteriormente, foi notado uma dimi-
nuição da reação inflamatória em ombro direito. 
Foi realizado procedimento de expansão em tórax 
esquerdo com 100 ml em cada expansor, seguido 
da aplicação de 100 ml em expansor de ombro 
direito. Os procedimentos foram conduzidos na 
paciente em centro cirúrgico com anestesia.

Em 06.06 o curativo foi realizado no leito, 
contudo em 25.06, o curativo necessitou ser 
realizado no centro cirúrgico, devido a realização 
de procedimento de rotação de retalhos para a re-
construção torácica e a dissecção de veia venosa 
basílica esquerda.

Em 29.06 foi realizado curativo em região toráci-
ca e dorsal na paciente no leito, utilizando colage-
nase e cloranfenicol pomada 30g e cloridrato de 
clindamicina. A região apresentou áreas cruentas 
com secreção serosanguinolenta e purulenta, com 
odor fétido. Em 04.07, ao realizar curativo no 
leito, foi observado presença de abscesso em re-
gião supra-clavicular à direita, local em que não 
havia sido submetida a procedimento cirúrgico.

Em 10.07 foi realizado em centro cirúrgico o debri-
damento de necrose dos retalhos de dorso para face 
anterior de tórax. Foi mantida a área de necrose 
bilateral do dorso para aguardar a liquefação. Não 
foi observado infecção. A área de siliconoma do 
trígono vascular cervical à direita com 3 pontos 
de drenagem superficiais sem sinais de infecção.

Em 14.07 foi realizado curativo no leito em região 
dorsal e face anterior do tórax, apresentando ainda 
áreas de tecidos desvitalizados, esfacelos e serosi-
dade em tórax. Dorso com 12 a 17 cm de tecido 
necrosado e endurecido foi colocado o hidrogel 
disponível no hospital. Em 18.07 foi realizado no 
leito um debridamento mecânico em região dor-
solateral.
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Em 23.09 vinha apresentando secreção em axila 
direita, realizado cultura que seu resultado para 
Kleibsiela Pneumoniae sensível a cloridrato de ci-
profloxacino.

Em 24.09 foi realizado enxertia em tronco anterior, 
com área doadora de coxa direita. Em 17.10 foi 
conduzida ao centro cirúrgico para realizar res-
secção de siliconoma em região peitoral superior 
direita.

Em 24.10, a paciente estava em seu 103.º dia de 
pós-operatório de rotação de retalhos, 27.º dia 
de pós-operatório de enxertia de tronco e 7.º dia 
de pós-operatório de ressecção de siliconoma em 
axila direita. A paciente recebeu alta hospitalar 
com acompanhamento e curativo ambulatorial 
(Figura 4).

Figura 4
Região torácica da paciente ESF na alta hospitalar, após a 
cicatrização de procedimento de enxertia.

Durante a internação recebeu o seguinte esquema 
de antibióticoterapia:

14.04:  Cloridrato de Clindamicina 600mg 
endovenosa e oral durante 07 dias.

17.05:  Cefazolina sódica 1g endovenosa durante 
14 dias.

13.06: Sultamicilina de 374 mg durante 6 dias.

23.09:  Cloridrato de Ciprofloxacino 500mg 
durante 14 dias.

DISCUSSÃO

Os casos de siliconoma descritos na literatura 
referiam, em sua maioria, a casos de rápida evo-
lução e desfecho clínico, resolvidos com mas-
tectomia. Alguns autores buscaram associação 
epidemiológica entre o siliconoma e o câncer de 
mama, porém a relação causal não foi comprovada2.

Inicialmente o silicone injetável estava relacionado 
com o aparecimento de reações secundárias, po-
rém foi comprovado que ele causa alterações do 
parênquima mamário, desde um processo inflama-
tório até o aparecimento de tumor nas mamas2. De 
acordo com a viscosidade do silicone industrial, a 
infiltração e a formação de cistos de retenção foram 
diferenciados. A evolução dos eventos adversos nas 
pacientes variaram de 6 meses a 3 anos e o tipo 
de procedimento em que foram submetidas variou 
de acordo com o acometimento do tecido. E em 
alguns casos foi possível fazer a reconstrução ma-
mária ou até mesmo preservar a mama3.

No caso relatado foi observada uma evolução de 
45 anos, desde a colocação do silicone líquido 
até a ultima internação em 2010, com a descri-
ção das técnicas cirúrgicas, curativos realizados 
com coberturas, sob os cuidados de uma equipe 
multidisciplinar, a adesão ao tratamento e a con-
fiança da paciente na equipe, associados a ausência 
de comorbidades e doenças crônico-degenerati-
vas comuns em indivíduos idosos, foram fatores 
que contribuíram para sua recuperação e pre-
servação da vida, embora devido ao alto grau de 
acometimento do tecido, não tenha sido possível 
reconstruir a mama.
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