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Resumo 

 

O presente trabalho trata de enfatizar a importância do fisioterapeuta dermato-funcional que têm 

ocupado um espaço cada vez maior nos caso de paciente mastectomizada. O câncer de mama e a 

principal neoplasia que acomete as mulheres, o tratamento geralmente utilizado é a mastectomia, 

retirada cirúrgica da mama,  e sua principal complicação e o linfedema acarretando importantes 

alterações físicas, psicológicas e sociais, que comprometem a qualidade de vida das mulheres. De 

fato trata-se de assunto muito importante e interessante para o profissional da saúde, que envolve 

uma miríade de queixas clínicas.   

Tendo como objetivo caracterizar a presença da drenagem linfática manual no linfedema do 

membro superior na paciente mastectomizada. Para isto, estudou-se uma paciente submetida à 

mastectomia radical modificada a direita , com linfedema grau I, em braço, antebraço e mão. Foi 

aplicada uma ficha de avaliação e perimetria.  

Pois através desta busca de informações sobre a importância da drenagem linfática, os 

profissionais poderão se sensibilizar e compreender que é preciso conhecimento atualizado para 

evitar um problema maior. O objetivo deste trabalho foi analisar se a intervenção fisioterapêutica 

escolhida apresentou uma redução significativa no edema melhorando a qualidade de vida. 

Palavras-chaves- Drenagem linfática; Linfedema; Câncer de mama. 

 

 

1.Introdução 

 

O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o mais comum entre as 

mulheres. O número de casos novos de câncer de mama esperados para o Brasil em 2012 será de 

52.680, com um risco estimado de 52 casos a cada 100 mil mulheres (INCA). 

A mulher vive momentos de angustia, para saúde psicológica saber do diagnóstico de câncer de 

mama, da possibilidade de retirar um seio, associa-la a morte, dos distúrbios ocasionados pelo 

tratamento frente a sua imagem corporal e qualidade de vida são necessárias adaptações devido as 

perdas e os sintomas vivenciados pela paciente.( SQUARCINO, BORRLLI, SATO, 2007). 

O desenvolvimento do câncer de mama é decorrente de vários fatores sendo biológicos e 

ambientais, é  uma doença que apresenta uma evolução prolongada e progressiva, podendo ás vezes 

ser interrompido em uma de suas fases. Nada mais é do que a sobreposição celular, sendo estas 

células anormais originadas de células normais ( GUIRRO,2006). 
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De forma resumida, consiste em um tumor maligno, originado por uma hiperplasia desordenada de 

células que invadem tecidos sadios à sua volta (ACIOLY, 2003). 

O câncer de mama é uma doença complexa e heterogênea, de evolução lenta ou rapidamente  

progressivas, dependendo do tempo de duplicação celular e outras formas biológicas de progressão, 

sendo a neoplasia mais comum nas mulheres (CAMARGO e MARX, 2000). 

A ocorrência desta patologia era mais alta em mulheres na faixa etária de 45 a 50 anos, hoje são 

mulheres mais jovens de pleno vigor físico, profissional, reprodutivo e social. Isso se da devido a 

fatores como, a alimentação inadequada, a alta ingestão de gordura animal, o estresse diário e a 

hereditariedade, onde o parentesco de primeiro grau, por parte de mãe que apresentou neoplasia 

mamária, aumenta a probabilidade em quatro vezes em desenvolver essa patologia (FARIA,  

LEME, 2000). 

Entre as neoplasias, o câncer de mama e considerado a doença mais temida pelas mulheres devido 

sua gravidade, evolução imprevisível e muitas vezes mutilação, que provocam efeitos psicológico 

que afetam a percepção da própria imagem pessoal e da sexualidade ( CARVALHO, 2001). 

O câncer de mama carrega consigo ansiedades, depressões e medos, além de distúrbios do auto-

conceito, especialmente no que se refere a auto-estima e imagem corporal. Todos estes sintomas 

influenciam na vivencia familiar, muitas vezes, gerando conflitos pela falta de compreensão no seio 

da família (ESTHER, 1996). 

A cirurgia e de acordo com o diagnostico clinico e o tipo histopatológico deve conter todos os 

elementos necessários para o adequado manuseio clínico da paciente  prognóstico e terapêutico, 

apresentando a descrição das características da neoplasia, do estado linfonodal, do 

comprometimento das margens cirúrgicas de ressecção, tendo como o tratamento conservador 

Hormonioterapia, Quimioterapia, Radioterapia e  tratamento cirúrgico, cirurgias radicais e cirurgias 

conservadoras. 

Podendo ser conservadora quadrantectomia e nodulectomia retirada de uma parte da mama. E 

radicais, halsted, patey e madden referindo-se  respectivamente, à retirada dos músculos grande e 

pequeno peitoral e esvaziamento axilar radical, removidos glândula mamária e músculo pequeno 

peitoral e removidos a glândula mamária, aponeurose anterior e posterior do músculo grande 

peitoral, sendo preservados os músculos grande e pequeno peitoral (COSTA, 2000). 

O tratamento cirúrgico do câncer de mama se apresenta menos invasivo pela possibilidade de 

preservação do músculo peitoral com o advento da mastectomia radical modificada. Mais a paciente 

ainda poderá apresentar surgimento de seqüelas limitantes ao tratamento do câncer como o 

linfedema do membro superior ipsilateral à cirurgia, que pode ser causado pelo esvaziamento  

axilar, método padrão para estadiamento da axila (SQUARCINO, BORRELLI, SATO, 2007). 

A dessecação axilar é importante uma vez que demonstrará comprometimento dos linfonodos e a 

possibilidade de metástases no controle local da doença e no planejamento dos tratamentos 

complementares, uma vez que se os gânglios axilares já contiverem células tumorais será necessário 

um tratamento sistêmico com quimioterapia. Este esvaziamento tem possíveis complicações como o 

edema do braço ou linfedema inchaço, parestesia diminuição da sensibilidade da região axilar e do 

terço mediais do antebraço e pequenas alterações nos movimentos do ombro ( COSTA, 2000).  

Remoções cirúrgicas de parte do sistema linfático ou alterações subseqüentes a cirurgia ou a 

radioterapia resultam na obstrução parcial da drenagem linfática e no desenvolvimento de linfedema 

no membro afetado e na parte do troco associada, o tempo de instalação varia e, em alguns casos, 

ocorrem muitos anos após o inicio do tratamento do câncer ( DANGELO,2005). 

O tratamento de câncer de mama tem enfocado o tratamento de linfedema, diminuição da função do 

ombro e extremidade superior. A fisioterapia pode estar auxiliando as pacientes no pós-operatório 

utilizando drenagem linfática que ajuda a diminuir o edema (STEPHENSON, LINDA, 2004). 

A atuação do fisioterapeuta deve ser iniciada no pré-operatório, objetivando conhecer as alterações 

pré-existentes e identificar os fatores de risco para as complicações pós-operatórias, e quando  
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necessário, realizar o tratamento fisioterapêutico nesta fase, minimizando e prevenindo as possíveis 

sequelas. No pós-operatório imediato, identificar alterações neurológicas ocorridas durante o ato 

operatório, presença de sintomatologias álgicas, edema linfático precoce, e alterações na dinâmica 

respiratória. 

Antes preconizava a sobrevivência das pacientes, hoje a atenção está direcionada, principalmente 

para a qualidade de vida que elas terão ao logo do tratamento principal havendo a necessidade de 

serviço mais completo a paciente, para garantir maior independência e retorno precoce as atividades 

de vida diária, cicatrização, prevenção de complicações linfáticas, até fortalecimento muscular  

(SASARI, 2000). 

O linfedema é causado pela redução do transporte do sistema linfático e alterações em seu fluxo. É 

o acumulo anormal de proteínas no interstício, edema e inflamação crônica de uma extremidade 

causado pela perca do sistema linfática em remover líquidos e substâncias que por ele normalmente 

são drenadas. Pode ser primário, quando decorrente de alterações congênitas que tornam esse 

sistema deficiente e secundário quando essas alterações ocorrem durante a vida e são causadas por 

agressão ao sistema. E uma doença complexa que se manifesta pelo aumento de volume de uma 

determinada região principalmente membros ocorrendo uma sobrecarga funcional deste sistema, 

provocando incompetência das válvulas (CAMARGO, MARX, 2000). 

E uma doença crônica onde o tratamento pode  controlar a doença. O sistema linfático origina-se 

nos espaços teciduais do corpo e consiste de capilares, vasos e ductos linfáticos e linfonodos 

(GODOY, GODOY, 2007). 

A drenagem linfática manual constitui um das bases da terapia física complexa e está representada 

por um conjunto de manobras que visam drenar o excesso de líquido acumulado nos tecidos e 

dentro dos vasos, removendo assim, o excesso de proteína plasmática, restaurando o equilíbrio entre 

a carga protéica linfática e a capacidade de transporte do sistema linfático. 

A drenagem linfática atua no deslocamento de proteínas extravasadas para serem reabsorvidas, 

equilibrando as pressões hidrostáticas e tissulares, diminuindo o edema, pode ser iniciada após 48 

horas de ocorrido a cirurgia (DUQUE, 2000). 

As mulheres diagnosticadas por neoplasia mamária, encaram como um diagnóstico sem chances de 

cura, gerando instabilidade emocional. Porém com o avanço da medicina situações como essa são 

minimizadas, mesmo submetidas à cirurgia, pode se oferecer alternativa de tratamento que 

diminuam o edema e aumente a ação de recuperação, e é justamente neste aspecto que a fisioterapia 

pode contribuir. 

A fisioterapia vem melhorar a recuperação da paciente que passou pelo tratamento cirúrgico, 

prevenindo e tratando as complicações pós-operatória. Tem um papel importantíssimo no que diz 

respeito a redução do linfedema; buscando não só devolver-lhes  capacidades e habilidades que em 

decorrência do linfedema estão alteradas, mas tentar resgatar, através da drenagem linfática manual, 

harmonia entre corpo e o psicológico mulher restabelecendo precocemente a função física da 

mulher. 

Assim o objetivo deste estudo foi o de analisar se a drenagem linfática em paciente mastectomizada 

em pós-operatório tardio irá reduzir o linfedema e irá influenciar na qualidade de vida do indivíduo.  

 

 

2. A importância da atenção fisioterapêutica na minimização do linfedema de mamoplastia 

 

Na população brasileira, a maioria dos diagnósticos de câncer de mama é realizada em uma fase 

mais tardia , onde se faz necessário incluir tratamentos mais radicais, com aumento significativo da 

morbidade e uma pior qualidade de vida (BERGMANN, 2004).  

A forma mais simples sendo eficaz que previne e utilizada no diagnóstico que constitui o auto-

exame da mama que deve ser feito de forma cuidadosa e sistemática, por meio da inspeção e  
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palpação, observando tamanho, forma, limites, consistência e mobilidade, incluindo o exame das 

regiões areolar, supraclavicular e axilar (CAMARGO e MARX, 2000). 

A mastectomia é o tratamento no qual muitas mulheres com câncer de mama são submetidas, 

podendo ter complicações física, emocional e social (FERREIRA, 1999). 

A metástase desempenha um papel importante junto à equipe multidisciplinar, pois se trata de um 

fato  extremamente devastador, abrangendo aspectos familiares, sociais e ocupacionais, além de 

traumas pessoais, físicos e psicológicos das mulheres acometidas (ORIKASSA E BRITO, 2006). 

A maioria dos tumores malignos é clonal surgido de uma única célula, e que a agressividade da 

malignidade aumenta com a quantidade de células tumorais que foram adquirindo modificações 

genéticas com a capacidade de invasão e metastase. Assim o câncer é considerado uma doença do 

genoma, resultante do acúmulo de deficiências, hereditárias ou adquiridas através de uma série de 

insultos ambientais (CALEFFI,1998). 

As mastectomias radicais são classificadas em mastectomia radical de Halsted, mastectomia 

modificada a Patey e mastectomia modificada a Madden, onde é preservada a musculatura peitoral 

e oferece melhor resultado estético e melhor amplitude de movimento do membro homolateral à 

cirurgia, sendo assim, a mais indicada pelos cirurgiões (LEAL, 2004). 

Independente da procedimento cirúrgico, radical ou conservadora, complicações físicas e motoras 

podem aparecer imediata ou tardiamente  à cirurgia, tais como: infecção, hemorragia, lesão de 

nervos, necrose cutânea, seroma, distúrbios de cicatrização, limitação dos movimentos de ombro e 

braço, dor e incapacidade funcional, parestesia, assimetrias posturais, fibrose da articulação 

escápulo-umeral, celulite e linfedema (BARAÚNA, 2004). 

No controle de câncer de mama. São as modalidades de mastectomia: 

Mastectomia simples ou total (retirada da mama com pele e complexo aréolo papilar); 

Mastectomia com preservação de um ou dois músculos peitorais acompanhada de  

linfadenectomia axilar (radical modificada); 

Mastectomia com retirada do(s) músculo(s) peitoral(is) acompanhada de linfadectomia axilar  

(radical); 

Mastectomia com reconstrução imediata; 

Mastectomia poupadora de pele. 

A cirurgia promove o controle local, através da remoção de todas as células malignas, o que 

proporciona maior sobrevida, como também a orientação da terapia complementar, definir o 

estadiamento cirúrgic do câncer de mama que é baseado na classificação dos Tumores Malignos  

 e identificar grupo de maior risco de metástase. Inclui-se o esvaziamento axilar, que é feito visando 

o controle da doença, a determinação do prognóstico e também a orientação da terapia 

complementar. (ESTHER,1996). 

O pós-operatório comprometera alterações psicológicas, após  a mastectomia, as mulheres 

apresentam um corpo mutilado, experimentando sensações de impotência, dor e limitação, que 

caminham para uma baixa auto-estima e dificuldade em se reintegrar à sociedade, uma vez que 

perdem o interesse com a aparência e apresentam dificuldade no relacionamento interpessoal  e 

sexual ( FERREIRA, 2003). 

O tratamento do câncer de mama vem sofrendo mudanças importantes na vida de paciente 

mastectomizados, com técnicas mais conservadoras, estéticas e menos agressivas e mutiladoras, 

devido às alterações funcionais, sociais e psicológicas que algumas técnicas poderiam causar às 

pacientes, modificando sua auto-estima (MARINHO e MACEDO, 2006). 

O linfedema é considerado um problema sério e como uma das complicações mais temidas 

resultantes do processo cirúrgico da mastectomia é uma enfermidade que não permite esperar êxito 

de cura total, portanto o tratamento certo trará resultados compensadores. 

O linfedema de membro superior é dito como uma patologia crônica altamente complexa que se 

manifesta pelo aumento do volume do membro homolateral à cirurgia. É a principal complicação do  
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tratamento do câncer de mama,  definido como acúmulo de linfa nos espaços intersticiais, causado 

pela destruição dos canais de drenagem axilar provocados pela cirurgia, radioterapia ou ainda pela 

progressão da doença (BERGMANN, 2004). 

A retenção de liquido de grande conteúdo protéico produz uma modificação histopatológica no 

tecido celular subcutâneo, comprometendo a pele e os vasos linfáticos. O linfedema, e de 

diagnóstico fácil e um árduo tratamento, por ter cronicidade da doença (CARVALHO, 1984). 

Nas palavras de Guiton (1977) O sistema linfático é uma via acessória e paralela da circulação 

sangüínea. Este sistema permite que os líquidos dos espaços intersticiais possam fluir para o sangue 

sob a forma de linfa (do latim - água nascente/pura). 

As grandes moléculas, que não passam para os capilares sangüíneos, são resgatados pelos capilares 

linfáticos, permitindo a passagem de água, proteína e cristalóides, e que se regeneram em pouco 

tempo. Dos capilares  linfáticos, a linfa segue através dos vasos linfáticos, os quais permitem a 

filtração do líquido para os espaços intersticiais, e desemboca nos troncos linfáticos, que constitui-

se de  ducto torácico, ducto esquerdo e ducto direito, sendo então lançada em veias de médio ou 

grande calibre. Os vasos linfáticos possuem válvulas que asseguram o fluxo da linfa numa só 

direção, ou seja, para o coração ( TIVERON e  BARREIROS, 2004). 

O sistema linfático é um sistema vascular constituído por um conjunto particular de capilares 

linfáticos, vasos coletores, troncos linfáticos e órgãos linfoides. Tendo como função recolher o 

liquido tissular que não retornou a circulação sanguínea, filtrando-o e reconduzindo-o a circulação 

sanguínea. (GUIRRO, 2006). 

Linfa é o liquido que circula pelos vasos linfáticos. Sua composição é semelhante à do sangue, mas 

não possui hemácias, apesar de conter glóbulos brancos. O fluxo da linfa é impulsionado por vários 

fatores, um deles é a contração da musculatura lisa da parede dos vasos linfáticos. (WOODBURNE, 

1984) 

Vasos linfáticos são verdadeiros plexos que se entrelaçam com os capilares sanguíneos, estão 

dispostos de forma superficial e profunda, em relação à rede capilar sanguínea, tendo como função 

coletar e transportar a linfa ate o sistema venoso. 

O maior ducto linfático do corpo é o ducto torácico, a parede do ducto tem uma maior riqueza em 

fibras musculares lisas que a de grandes veias. No ducto torácico, as fibras musculares mais 

relevantes no abdome e vão decrescendo no tórax e região cervical respectivamente. Esse dado 

corresponde à necessidade fisiológica que a linfa tem de manter seu fluxo em direção cranial, para 

desembocar nos ângulos venosos entre as veias jugular interna e subclávia de cada lado, na 

transição linfático-venosa, observa-se que as fibras musculares lisas encontram-se desordenadas em 

alguns pontos e com um arranjo helicoidal em outros ( DUQUE, 2000). 

Portanto, o Sistema Linfático é a via acessória pela qual líquidos podem fluir dos espaços 

intersticiais para o sangue. Podem remover proteínas e grandes materiais particulados dos espaços 

teciduais. 

Os tecidos e órgãos que produzem armazenam e transportam células (linfócitos) são responsáveis 

por combater infecções e doença. Desempenha papel importante nas defesas do corpo contra a 

infecção e alguns outros tipos de doença, inclusive o câncer. O sistema inclui: 

Medula óssea,  

Nódulos linfáticos; Linfonodos (às vezes chamados de „glândulas linfáticas‟ ou Gânglios linfáticos) 

Vasos e Capilares linfáticos que transportam linfa. 

Órgãos como amígdalas (tonsilas), adenóides, baço, e timo (tecido conjuntivo reticular linfóide: rico 

em linfócitos). 

Linfonodos são dilatações que se dispõem ao longo dos vasos do sistema linfático, ocorrendo 

geralmente em grupos, podendo apresentar-se isolados, tendo como função a filtração de impurezas 

e produzir linfócitos.  

Os vasos linfáticos vão em direção à raiz dos membros, formando o grupo de linfonodos axilares e  
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inguinais. Nas regiões do cotovelo e joelho, algumas vezes, existem pequenos linfonodos                 

(GUIRRO, GUIRRO, 2006). 

O sistema imune mantém seu próprio sistema de circulação os vasos linfáticos, este sistema, por sua 

vez, permeia todos os órgãos do corpo, menos o cérebro. Como o sistema sanguíneo, o sistema 

linfático faz parte do sistema circulatório, mas possui um fluido conhecido por linfa, em vez de 

sangue. 

Os fatores que devem ser evitados para que o linfedema não se agrave, são os que aumentam a 

circulação sanguínea para a extremidade, reduzem o retorno linfático e venoso e que favorecem as 

infecções. Neste caso evitar o uso excessivo da extremidade, a aplicação local de calor ou frio, o 

aquecimento generalizado, os ferimentos perfurantes (PINOTTI, 1991). 

Pacientes com linfedema apresentam sensação de peso no membro, alterações psicológica, 

prejudicando na sua atividade de vida diária e qualidade de vida. 

Segundo o grau de intensidade, o linfedema pode ser: (CAMARGO, 2000). 

Fase I: há um pequeno aumento da linfa intersticial e regride facilmente. 

Fase II: possui fibrose do fluido intersticial. 

Fase III: grande aumento de volume e alto grau de fibrose linfostática. 

Fase IV: o mais grave de todos, chamado de elefantíase. 

O linfedema traz incômodos físicos como diminuição da amplitude de movimento, sobrepeso do 

membro e assimetria na composição corporal, além disso envolve aspectos emocionais como perda 

de auto-estima, prejuízo estético e dificuldades para o relacionamento interpessoal e sexual 

(MORTIMER,1998). 

Em geral o linfedema trás transtornos físicos deformantes, alterando intensamente o aspecto 

emocional e psicológico da paciente. 

O linfedema é uma das mais difíceis experiências para a paciente, podendo trazer à perda de 

interesse nas atividades sociais, pois com o aumento do linfedema, as dificuldades na realização das 

tarefas em casa e no trabalho aumentam (MAMEDE, 2002). 

Sendo uma patologia crônica, é preciso em primeiro lugar reduzir o volume da região afetada, evitar 

processos inflamatórios ou infecciosos que agravariam o problema, e depois manter o linfedema 

controlado, com recursos terapêutico. Não basta um tratamento medicamentoso, é preciso melhorar 

ou restabelecer a circulação linfática da região afetada e drenar o liquido congestionado (VALLE, 

1999). 

A técnica mais utilizada e a perimetria do membro em diferentes pontos,  quando comparada com o 

membro contralateral à cirurgia, a diferença de 1 a 1,5cm já pode estabelecer um diagnóstico de 

linfedema, diferença inferior a 3cm o linfedema é considerado leve, de 3 a 5cm moderado e acima 

de 5cm severo (BERGMANN, 2004). 

A fisioterapia está deixando de ser apenas “curativa/reabilitativa”, ampliando principalmente à 

prevenção, a fim de proporcionar cada vez mais, uma melhor qualidade de vida às pacientes. 

A drenagem linfática manual é uma técnica de massagem manual que foi descrita,  como um 

método para tratamento de edemas, em especial o linfedema. Sua principal finalidade é esvaziar os 

líquidos exsudados e os resíduos metabólicos por meio de manobras nas vias linfáticas e nos 

linfonodos (BARROS, 2001). 

A drenagem linfática manual  é uma técnica de massagem altamente especializada, com manobras 

lentas, rítmicas, intermitentes, relaxantes e  

suaves que envolvem a superfície da pele, seguem todo o trajeto do sistema linfático, caminhos 

anatômicos  do corpo, aprimorando e melhorando algumas de suas funções visando a drenar o 

excesso de líquido no interstício, no tecido e dentro dos vasos, por meio das anastomoses 

superficiais áxilo-axilar e áxilo-inguinal; a estimular pequenos capilares inativos; e a aumentar a 

motricidade da unidade linfática (linfangion), além de dissolver fibroses linfostáticas que se 

apresentam em linfedemas mais exuberantes (TIVERON e BARREIROS, 2004). 
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Drenagem manual consiste em estimulação manual dos centros linfonodais superficiais e vias 

linfáticas, iniciando pelos centros e vias proximais, prosseguindo com a estimulação de áreas 

sucessivamente mais distais ( FOLDI, 1998). 

Esse método manual tem a capacidade de drenar o excesso de líquido acumulado no interstício, no 

tecido e dentro dos vasos, através das anastomoses superficiais linfo-linfáticas, axilo-axilar e  

axilo-inguinal, também dissolvendo fibroses linfostáticas que se apresentam em linfedemas mais  

exuberantes, visto que produz um aumento da absorção, do transporte e do fluxo linfático 

superficial, deslocando a linfa mais rapidamente, estimulando os pequenos capilares que  

se encontram inativos e aumentar a motricidade da unidade linfática (BARACHO, 2002). 

As vias linfáticas da pele e do tecido subcutâneo não possuem direção do fluxo definida, isto é, 

esses capilares não são valvulados como os coletores linfáticos mais profundos. O sentido do fluxo 

linfático superficial depende de forças externas ao sistema linfático ( DUQUE, 2000). 

A direção de fluxo das vias linfáticas da pele e do tecido subcutâneo depende de forças externas ao 

sistema linfático, assim a drenagem linfática manual promoverá um aumento nessa drenagem pelos 

linfáticos superficiais, deslocando a linfa para outros locais. O que aumenta a rapidez de absorção 

linfática, acentuada quando a região tratada estiver em posição que facilite a drenagem linfática  

(MARX e CAMARGO, 1984). 

A pressão adequada é aquela suficientemente forte para propulsionar o líquido intersticial para 

dentro dos capilares linfáticos, e aumentar sua absorção através dos capilares, os movimentos da 

drenagem linfática manual são lentos, leves e monótonos, mantendo um ritmo inalterado entre 

aumento e relaxamento das pressões. Eles estimulam o ramo parassimpático do sistema 

neurovegetativo, que age predominantemente no sentido construtivo, reparador e calmante 

(WINTER, 1995). 

A drenagem linfática estimula a contração da musculatura lisa dos vasos linfáticos, aumenta a 

velocidade de transporte da linfa, capacidade de processamento da linfa no interior dos gânglio 

linfáticos, melhora as condições de absorção intestinal, a atuação do sistema nervoso vegetativo, 

aumenta a captação de oxigênio pelos tecidos, fornece a nutrição celular pelo maior aporte 

sanguinio, eliminação dos produtos finais resultantes do metabolismo tecidual, aumenta a absorção 

dos nutrientes e princípios ativos através do trato digestivo e a quantidade de líquidos a serem 

eliminados (MARX  e CAMARGO, 2000). 

Os efeitos da drenagem linfática estão baseados nos mecanismos fisiológicos de pressões existentes 

entre os tecidos e os vasos sanguíneos e linfáticos. A drenagem linfática manual está indicada na 

prevenção e/ou tratamento de edema, inclusive no linfedema. 

A drenagem linfática manual drena o excesso de fluido acumulado nos espaços intersticiais, de 

forma a manter o equilíbrio das pressões tissulares e hidrostáticas atuando sobre o sistema linfático 

superficial, visando drenar o excesso de líquido acumulado nesse interstício, nos tecidos e dentro 

dos vasos, através das anastomoses superficiais linfo-linfáticas ( GODOY, 1999). 

A drenagem linfática manual tem o papel de destaque no tratamento de linfedemas, o principal 

benefício e sobre o tecido subcutâneo, linfático e sanguíneo. 

 

 

3.Materiais e métodos 

 

Todos do sexo feminino de uma clinica particular de Manaus foram convidados a participar (N=10). 

Destes, 1 (taxa de participação= 1%) compuseram a amostra. 

Trata se de um estudo de caso, qualitativo do tipo descritivo. Esta pesquisa foi realizada com a 

participação de um indivíduo do sexo feminino, 45 anos, residente na cidade de Manaus, 1,65, 83 

kg, casada, comerciante que foi submetida à mastectomia radical modificada tipo madden no ano 

2004 no hemitórax direito. Foram excluídas desta pesquisa pacientes que realizassem algum tipo de  
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tratamento fisioterapêutico, que não apresentassem pós cirúrgico tardio e ausência de linfedema. 

A paciente assinou um termo de consentimento livre e esclarecido onde concordou em participar da 

pesquisa de forma voluntária sem receber qualquer ajuda de custo. Foram realizados 10 

atendimentos no Setor de Fisioterapia de uma clínica particular, duas vezes por semana, no turno  

matutino, no período de setembro a outubro de 2011, recebendo alta após o 10  atendimento.  

Para a coleta de dados utilizou-se uma ficha de avaliação, com o intuito de coletar a história clinica 

da paciente e perimetria. 

Para a avaliação método perimetria, para as medidas de circunferência, a 5cm, 15cm abaixo do 

olécrano, 5cm, 15cm acima do olécrano, mensurado em centímetros através da fita métrica como 

mostra a figura abaixo. 

 

 

 
Figura- Perimetria medidas, fita métrica, marcador 

 

 

Mensurado no início e final de cada atendimento, a abordagem da técnica de perimetria é realizada 

de forma diferente entre os diversos  autores, não tendo  dados específicos quanto  a relação ao 

posicionamento ideal para sua mensuração, os valores de normalidade, fatores de influência,  

utilização ou não de incentivo verbal e as regiões de mensuração. 

A anamnese englobou história clínica da paciente, incluindo dados sobre a cirurgia, tratamentos 

coadjuvantes, inspeção, e de uma avaliação física especificamente voltada para o membro superior, 

volume do membro superior e presença de linfedema. 

Desta forma adotamos medir regiões conforme a necessidade da pesquisa, tomando como referencia 

membro superior direito e esquerdo antes e após cada atendimento fisioterapêutico. 

O protocolo de tratamento fisioterapêutico aplicado nesta pesquisa tem por objetivo promover a 

redução dos sintomas apresentados bem como funcionalidade  do membro direito da paciente. 

Foram esclarecidos à paciente os objetivos da pesquisa e possíveis dúvidas, garantindo seu sigilo e 

anonimato, após as dez sessões a paciente foi reavaliada, prevenir complicações vasculares e 

linfáticas. 

 

 

4.Resultados 

 

A amostra foi composta por uma mulher do sexo feminino, voluntária participante deste estudo.  

A avaliação dos membros superiores  foi realizada através da perimetria, em cada atendimento onde 

ao fim obteve se a média entre os valores mensurados, onde foi possível observar diminuição 

significativa em ambos os valores, mais acentuado 5 centímetro acima do braço, conforme a tabela 

1. 
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   Inicio       INICIO                                 MSE           MSD          Diferença      Final(MSD)       Redução 

   5 cm acima (braço)                  30                37,5               7,5                    30                       7,5 

   10cm acima(braço)                  34,5             39,0               5,5                    34                       5 

   15cm acima(braço)                  40                46,5               6,5                    40,5                    6 

   5cm abaixo(antebraço)            28                34,5               6,5                    29                       5,5 

   10cm abaixo(antebraço)          26                30                  4,0                    26,5                    3,5 

   15 cm abaixo(antebraço)         20                24                  4,0                    21                       3 

 

Tabela 1: média dos valores da perimetria (MSE-membro superior esquerdo,MSD membro superior 

direito) 

 

 

A avaliação foi realizada através da perimetria, em cada atendimento onde ao fim obteve se a média 

entre os valores mensurados no antebraço e braço, onde foi possível observar diminuição 

significativa em membro superior direito, sendo que o esquerdo permaneceu sem nenhuma 

alteração. 

A redução  de linfedema de membro superior direito apresentou valores igual ou pertos ao do 

membro superior esquerdo. 

 

 

5. Discussão 

 

A redução do linfedema e melhora da qualidade de vida da paciente após a aplicação do tratamento 

proposto, é resultado do uso da técnica de drenagem linfática para o tratamento de linfedema  

interferindo diretamente na sintomatologia apresentada. A paciente apresentou expressiva redução, 

onde segundo a avaliação da perimetria, evidenciando assim  a redução do linfedema significamente 

na paciente, após a intervenção fisioterapêutica. Com exceção do terceiro dia de tratamento, onde a 

mesma apresentou menor redução, isso pode ser explicado pelo fato de a mesma relatar que 

encontrava se em período menstrual, e fez muito esforço físico. 

Este quadro pode ser neutralizado através de drenagem linfática manual fazendo no linfedema no 

pós–operatório tardio, tem-se dado muita importância aos resultados estéticos no tratamento do 

câncer de mama, porque eles possibilitam melhor recuperação física e principalmente psíquica da 

mulher após o tratamento cirúrgico.  

O tratamento de individuos com câncer está voltado para o aumento das possibilidades de cura e 

sobrevida, podendo melhorar a qualidade de vida desses individuos. Apesar disso, apresenta efeitos 

secundários importantes na vida desses pessoas. Por esta razão, tem-se observado, nos últimos anos, 

um crescente interesse em investigar a qualidade de vida de pacientes submetidos a tratamento 

oncológico, assim como o desenvolvimento de testes para medir a relação entre saúde e qualidade 

de vida. 

Estes dados de uma forma geral apresentou que a drenagem linfática teve benefícios a paciente que 

relatou melhora na qualidade de vida e nas atividades de vida diária, com redução significativa de 

edema de membro superior direito. 

O tipo de cirurgia com melhor resultado e a mastectomia radial modificada a Madden. Esse é o que 

tem melhor resultado estético e melhor amplitude de movimento do membro homolateral à cirurgia, 

sendo portanto, a mais indicada pelos cirurgiões.  

Independente do tipo de cirurgia realizada, as complicações podem advir, sendo as mais freqüentes, 

o linfedema e a diminuição da amplitude de movimento no membro superior afetado. 

O protocolo de tratamento fisioterapêutico aplicado nesta pesquisa tem por objetivo promover a 

redução do linfedema apresentados bem como a melhora da qualidade de vida da paciente. Segundo 

Golematis (1975) considera que os principais fatores para ocorrência do linfedema são estase  
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linfática e infecção. A mulher, tanto no pós-operatório imediato com no tardio, deverá estar atenta 

para os cuidados que possam ajudar na prevenção das complicações. E necessário, tanto no pós-

operatório imediato como no tardio, deverá estar atenta.  

O linfedema instalado rapidamente, ou surgido antes da cirurgia, indica a presença de metástases 

que invadem ou bloqueiam o sistema linfático, a paciente estudada não apresentava metástase. 

A paciente com edema grau I no membro superior direito, sentia indisposição devido ao linfedema. 

Estudos clínicos experimentais feitos por vários investigadores mostraram que o línfedema de 

membro superior pós mastectomia ocorre devido à obstrução ao fluxo linfático na axila (JUNIOR, 

RIBEIRO, TAIA, KAJITA, FERNANDES, QUEIROS, 2001). 

O tratamento eficaz para pacientes com linfedema é a Terapia Física Complexa, consiste de 

drenagem linfática manual, cuidados com a pele, compressão e tem como princípio a drenagem do 

líquido intersticial acumulado no membro afetado. A drenagem linfática manual é exercida com 

pressão suave e lenta em regiões proximais normais e,  às áreas afetadas proximais estendendo-se às 

áreas distais (SQUARCINO, BORRELLI, SATO, 2007). 

Vimos que a paciente relatou uma melhor qualidade de vida, representada pelo confronto dos 

resultados iniciais e finais feito pela perimetria. 

Os resultados finais demonstram que a intervenção fisioterapêutica influenciou na redução do 

linfedema e na melhora da qualidade de vida da paciente, retornando a suas atividades de vida 

diária. 

Segundo a organização mundial da saúde, qualidade de vida é a percepção do indivíduo de sua 

posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações. 

Gomes e Sabeh e Seidi e Zannon referem a expressão Qualidade de Vida Relacionada a Saúde, a 

percepção do paciente sobre os efeitos da enfermidade e da aplicação de um tratamento em diversos 

âmbitos de sua vida, especialmente nas conseqüências que provoca o bem estar físico, emocional e 

social. 

Desta forma, fica evidente que a intervenção fisioterapêutica deverá atuar de forma global as 

repercussões funcionais do paciente com linfedema, reduzindo assim os sintomas apresentados e 

promovendo uma melhor qualidade de vida. 

 

 

6. Conclusão 

 

Tendo em vista os objetivos desta pesquisa, pôde-se observar a importância da fisioterapia no pós-

operatório tardiodo câncer de mama, contribuindo de forma positiva na redução do linfedema. 

Conclui-se que os resultados deste trabalho mostra que a intervenção fisioterapêutica tem influencia 

direta na redução de linfedema e na qualidade de vida da paciente, por interferir no quadro clinico 

do paciente, reduzindo o edema apresentado. 

No tratamento pós mastectomia o fisioterapeuta deve valorizar pequenas realizações e dividi-las 

com suas pacientes, sendo necessária para isso manter uma linha de contato aberta com a mesma. 

A discussão de casos entre profissionais é extremamente útil pois acrescenta dados sobre aspectos 

particulares e sobre as diretrizes do tratamento, o que contribui para o crescimento profissional e o 

êxito do atendimento. 

Devem ser realizados sob orientação dos fisioterapeutas qualificados, com conhecimento na 

Fisioterapia que trás inúmeros benefícios no tratamento de complicações de mulheres 

mastectomizadas pós-operatório tardio. Essa constatação é a prova fidedigna de que os objetivos 

propostos desta pesquisa foram atingidos em sua plenitude facilitando o retorno da sua rotina e 

ocorrendo também a aceitação de seu corpo. 

A aplicação do protocolo de tratamento proposto mostrou ser eficaz na paciente, houve uma 

redução do edema onde a paciente relatou melhora na realização das atividades diária. 
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Porém, apesar dos resultados serem favoráveis faz se necessário a realização de um estudo com 

número de amostra superior além do confronto de técnicas a fim de estabelecer um protocolo de 

atendimento específico para o tratamento.  

De uma forma geral, ainda são escassos os estudos que demonstrem valores quantitativos, 

impossibilitando assim o confronto e avaliação dos dados obtidos. Assim fica claro que é 

imprescindível que as pesquisas atuais sejam cada vez mais embasadas em dados concretos, saindo 

da subjetividade dos processos de avaliação, tendo maior credibilidade e transparência em sua 

elaboração. 

Ao finalizar o presente estudo, pôde-se observar que a drenagem linfática manual é eficaz no 

tratamento do linfedema de paciente mastectomizada. Os métodos utilizados possibilitaram a 

obtenção de resultados satisfatórios. 

A drenagem linfática manual melhora as funções do sistema circulatório linfático durante manobras 

precisas acompanhando os trajetos linfática. A principal finalidade é mobilizar a corrente de 

líquidos que está dentro dos vasos linfático com uma pressão leve e intermitente deve ser realizada 

de forma rítmica a seguir sempre o sentido fisiológico da drenagem da linfa.  

Um dos efeitos da drenagem linfática manual e a melhor oxigenação e nutrição celular,  promove 

um retorno mais rápido da sensibilidade fina dos retalhos descolados, o que provavelmente 

contribuiu para a melhora da sensibilidade.  

No que se refere à concretização de um protocolo de tratamento para o linfedema, observou-se 

sucesso, uma vez que através das dez sessões de drenagem linfática manual propostas, obteve-se 

resultados positivos. 

Outro aspecto de importante relevância são as vantagens da drenagem linfática manual, que é um 

método simples, de baixo custo, não exige  aparelhagem, nem mesmo materiais caros, além de ser 

um procedimento não invasivo, exigindo apenas conhecimento e prática do fisioterapeuta.  

A paciente deve ter acompanhamento médico, pois em caso de metástase a drenagem pode 

disseminar, ocasionando um efeito adverso.  

A perimetria mostrou-se eficaz para avaliar o linfedema, sendo que as medidas foram feitas dos dois 

lados e acima das marcas para garantir maior precisão.  

A mulher tem que ser forte, trata-se de mutilação em um órgão que meche com a vaidade, a 

fisioterapia promove adequada recuperação funcional, e consequentemente proporcionando melhor 

qualidade de vida.  

 

 

4. Referências  
 

ACIOLY, M. Carcinoma Mamário: orientações fisioterapêuticas na fase ambulatorial, 2003.  

   

BORGES, F. S. Modalidades terapêuticas nas disfunções estéticas, 2006. 

 

BARAÚNA, M. Avaliação da Amplitude de Movimento do Ombro em Mulheres 

Mastectomizadas pela Biofotogrametria Computadorizada, 2004. 

 

BARCELAR, S. Reabilitação do câncer de mama, 2002. 

 

BERGMANN, A. Morbidade após o tratamento para câncer de mama, 2000. 

 

BARROS, M. H. Fisioterapia: drenagem linfática manual. São Paulo, 2001. 

 

CAMARGO, Márcia; MARX, Ângela. Reabilitação física no câncer de mama. São Paulo, editora 

Roca, 2000. 

 



12 
 

CARVALHO, M. Sentimentos, comportamentos e atitudes de mulheres com diagnostico de 

câncer de mama, 2001.  

 

COSTA, A. Câncer de mama: aspectos psicológicos e alterações ocorridas frente a tratamento 

quimioterápico, 2002. 

 

DANGELO, Fattine CS. Anatomia Humana. 2a ed. Atheneu, 2005. 

 

DUQUE, F; DUQUE, A. Circulação linfática: princípios fisiológicos, 2000. 

 

FLECK, MPA, O instrumento de avaliação de qualidade de vida abreviado da Organização 

Mundial da Saúde. Revista de Saúde Pública, 2000. 

 

FERRO, Andreia; GONTIJO, Adriana; BATTARO, Martim; VIANA, Jefferson. Os efeitos do 

tratamento fisioterapêutico na biomecânica morfofuncional no pós-operatório do câncer de 

mama.  

 

FARIA, S; LEME, L. FILHO, J. Câncer de mama diagnostico e tratamento. Medsi editora 

medica e cientifica, 2000. 

 

FERREIRA, Maria; ALMEIDA, Sandra. Mastectomia: reabilitação no pós operatório é 

essencial. 

 

FERNANDES, E. Câncer de mama: a melhor prevenção é o diagnóstico precoce, 2001. 

 

JUNIOR, R; RIBEIRO, L; TAIA,L; KAJITA, D; FERNANDES M; QUEIROZ G. Linfedema em 

pacientes submetidos à mastectomia radical modificada, 2001. 

 

LEDUC, A. LEDUC, O. Drenagem linfática terapia e prática. 2.ed. São Paulo, 2000. 

GARRIDO, M. Sistema linfático: embriologia e anatomia. 2 edição. Rio de janeiro, 2000. 

 

GODOY, José; GODOY, Maria; GODOY, Moacir; BRAIO, Domingos. Drenagem linfática e 

bandagem auto-adesiva em paciente com linfedema de membros inferiores. 

 

GUITON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 5. ed. Rio de Janeiro, 1977. 

 

GUIRRO, L, GUIRRO, R. Fisioterapia-Dermato-funcional. 3 ed: Barueri/SP: manole, 2002. 

 

MARINHO, A. C, MACEDO, A. Análise da Amplitude de Movimento do Ombro de  

Mulheres Mastectomizadas Submetidas a um Programa de Exercícios e Alongamentos  

Musculares,  2006. 

 

MORTIMER, P. A fisiopatologia do linfedema. Câncer,  1998. 

 

MARX, A.G.; CAMARGO, M.C. Reabilitação física no câncer de mama.  São Paulo. Ed. Roca, 

2000. 

 

ORIKASSA, R. M, BRITO, M. A. A Ação da Fisioterapia em Pacientes Pós-operatório de 

Mastectomia Prevenindo as Complicações. 2006. 

 

 



13 
 

REZENDE, Laura; RAMOS, Celso; GURGEL, Maria. Avaliação das compensações linfáticas no 

pós operatório de câncer de mama com dissecção axilar através da linfocintilografia. 

 

SQUARCINO, Isabelle; BORELLI, Milton; SATO, Monica. Fisioterapia no linfedema 

secundário à mastectomia, 2004. 

 

SASARI, T. Câncer de mama. São Paulo: Roca, 2000. 

 

STEPHENSON, Rebeca; LINDA, J. Fisioterapia aplicada à ginecologia e obstetrícia. São Paulo, 

2004. 

 

SEIDL, EMF, ZANNON, CMLC. Qualidade de vida e saúde: aspectos conceituais e 

metodológicos, 2004.   

 

SQUARCINO, I, BORRELLI, M, SATO, M. Fisioterapia no linfedema secundário à 

mastectomia, 2007. 

 

TIVERON, M,  BARREIROS, C.  Efeito da Drenagem Linfática Manual em Pacientes  

com Câncer de Mama em Pós-operatório. 2004.  

 

WOODBURNE, R.T. Anatomia humana. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1984. 

 

WINTER, W. R. Drenagem linfática manual. 2. ed. Rio de Janeiro: Vida Estética, 1995. 

 

WINTER, W. R. Drenagem linfática manual. 4. ed. Rio de Janeiro: Vida estética, 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


