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Resumo 

A Drenagem Linfática Manual é um dos recursos massoterapêuticos utilizados para 

estimular o sistema linfático a trabalhar de forma mais rápida e eficiente, sendo, ao longo de 

sua criação, amplamente usada nos tratamentos de afecções circulatória e linfáticas, como o 

linfedema. Este presente artigo científico apresenta uma análise comparativa de duas 

técnicas de drenagem linfática manual: a técnica convencional que segue os preceitos de 

Vodder, e a mais recente Godoy & Godoy, que foi desenvolvida a partir de conhecimentos de 

anatomia e fisiologia. As duas técnicas apresentam pontos semelhantes como a pressão 

imposta na drenagem e o sentido da linfa, e também muitos pontos divergentes como a 

utilização de algumas manobras como bombeamentos e trações, na técnica convencional e o 

uso de outros meios de contato como rolos e bastões, além das mãos, na técnica Godoy & 

Godoy. Embora haja diferença nas duas técnicas estudas, estudos mostram a eficácia de 

ambas.  

Palavras-chave: Drenagem linfática; Sistema linfático; Vodder; Godoy. 

 

1. Introdução 

O sistema linfático compreende o conjunto formado pela linfa, pelos vasos linfáticos e órgãos 

relacionados ao sistema linfático como os linfonodos, o baço, o timo e as tonsilas palatinas.  

A linfa é um líquido claro, ligeiramente amarelado, que flui lentamente no corpo através dos 

vasos linfáticos. Parte do plasma sanguíneo extravasa continuamente dos vasos capilares, 

formando um material líquido entre as células dos diversos tecidos do organismo – o líquido 

intercelular ou intersticial.  

Este trabalho tem como objetivo demonstrar as diferenças entre as duas técnicas mais 

utilizadas para tratamentos de afecções do sistema circulatório: a Técnica Vodder, 

considerada a técnica original de Drenagem Linfática Manual e a Técnica Godoy & Godoy, 

que surgiu com objetivo de demonstrar de forma científica a eficiência da drenagem linfática, 

utilizando-se não apenas das mãos, mas também de outros mecanismos. 
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Visto que muitas técnicas surgiram a partir da criação do primeiro método de Drenagem 

Linfática Manual, este trabalho teve como finalidade comparar a técnica inicial, a Técnica 

Vodder, com a Técnica Godoy & Godoy, demonstrando suas principais semelhanças e 

diferenças. 

 

1.1 O Sistema Linfático 

O sistema linfático é uma rede complexa de órgãos linfóides, linfonodos, ductos linfáticos, 

tecidos linfáticos, capilares linfáticos e vasos linfáticos que produzem e transportam o fluido 

linfático, chamado de linfa, dos tecidos para o sistema circulatório (GARRIDO, 2000). 

Esse sistema é constituído por uma vasta rede de vasos semelhantes às veias, que se 

distribuem por todo o corpo e recolhem o líquido tissular que não retornou aos capilares 

sanguíneos, filtrando-o e reconduzindo-o à circulação sanguínea, são os vasos linfáticos 

(SEELEY, 2001). 

 O sistema linfático também é um importante componente do sistema imunológico, pois 

colabora com glóbulos brancos para proteção contra bactérias e vírus invasores. O estudo do 

sistema linfático na sala de dissecação não é muito satisfatório porque a tenuidade das paredes 

dos vasos e seu pequeno tamanho fazem com que sejam indistinguíveis dos tecidos vizinhos 

(NETTER, 2008). 

A maior parte da informação sobre o sistema linfático tem sido obtida por estudos em 

laboratórios, com injeção de massa corada dentro de vasos muito pequenos. A injeção em 

grandes vasos não apresenta resultado satisfatório para estudo do sistema linfático devido a 

presença de numerosas válvulas (GUYTON, 2006). 

Possui três funções interrelacionadas: a remoção de fluidos em excesso dos tecidos corporais, 

absorção dos ácidos graxos e transporte subsequente da gordura para o sistema circulatório; 

produção de células imunológicas, como linfócitos, monócitos e células produtoras de 

anticorpos conhecidas como plasmócitos (GUYTON, 2006). 

Os vasos linfáticos tem a função de drenar o excesso de líquido que sai do sangue e banha as 

células. Esse excesso de líquido, que circula nos vasos linfáticos e é devolvido ao sangue, 

chama-se linfa (GARRIDO, 2000). 

A linfa é um líquido transparente, esbranquiçado, algumas vezes amarelado ou rosado, 

alcalino e de sabor salgado, que circula pelos vasos linfáticos. Cerca de 2/3 de toda a linfa 

derivam do fígado e do intestino. Sua composição é semelhante à do sangue, mas não possui 

hemácias, apesar de conter glóbulos brancos dos quais 99% são linfócitos (GUYTON, 2006). 

No sangue os linfócitos representam cerca de 50% do total de glóbulos brancos. A linfa é 

transportada pelos vasos linfáticos em sentido unidirecional e filtrada nos linfonodos, também 

conhecidos como nódulos linfáticos ou gânglios linfáticos. Após a filtragem, é lançada no 

sangue, desembocando nas grandes veias torácicas (NETO, 2004). 

Ao contrário do sangue, que é impulsionado através dos vasos pela força do coração, o 

sistema linfático não é um sistema fechado e não tem uma bomba central. A linfa depende 

exclusivamente da ação de agentes externos para poder circular. Ela move-se lentamente e 

sob baixa pressão devido à compressão provocada pelos movimentos dos músculos 

esqueléticos que pressionam o fluido (NETTER, 2008). 

A contração rítmica das paredes dos vasos também ajuda o fluido através dos capilares 

linfáticos. Este fluido é então transportado progressivamente para vasos linfáticos maiores e 

se acumulando no ducto linfático direito (para a linfa da parte direita superior do corpo) e no 

duto torácico (para o resto do corpo); estes ductos desembocam no sistema circulatório na 

veia subclávia esquerda e direita (OLIVEIRA, 2001). 
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O ducto linfático direito corre ao longo da borda medial do músculo escaleno anterior na base 

do pescoço e termina na junção da veia subclávia direita com a veia jugular interna direita. 

Seu orifício é guarnecido por duas válvulas semilunares, que evitam a passagem de sangue 

venoso para o ducto. Esse ducto conduz a linfa para circulação sanguínea nas seguintes 

regiões do corpo: lado direito da cabeça, do pescoço e do tórax, do membro superior direito, 

do pulmão direito, do lado direito do coração e da face diafragmática do fígado (GUYTON, 

2006). 

O ducto torácico conduz a linfa da maior parte do corpo para o sangue. É o tronco comum a 

todos os vasos linfáticos, exceto o ducto linfático direito. O ducto torácico se estende da 

segunda vértebra lombar para a base do pescoço, ele começa no abdômen por uma dilatação, 

a cisterna do quilo, entra no tórax através do hiato aórtico do diafragma e sobe entre a aorta e 

a veia. Termina por desembocar no ângulo formado pela junção da veia subclávia esquerda 

com a veia jugular interna esquerda (GUYTON, 2006). 

Os órgãos do sistema linfático são: o baço, os linfonodos (nódulos linfáticos), as tonsilas 

palatinas (amígdalas), a tonsila faríngea (adenoides) e o timo (tecido conjuntivo reticular 

linfóide rico em linfócitos). Alguns autores consideram a medula óssea pertencente ao sistema 

linfático por produzirem os linfócitos. Estes órgãos contêm uma armação que suporta a 

circulação dos linfócitos T e B e outras células imunológicas, tais como os macrófagos e 

células dendríticas (SEELEY, 2001). 

Quando micro-organismos invadem o corpo ou o mesmo encontra outro antígeno, estes são 

transportados do tecido para a linfa. A linfa é conduzida pelos vasos linfáticos para o 

linfonodo regional. No linfonodo, os macrófagos e células dendríticas fagocitam os antígenos, 

processando-os, e apresentando os antígenos para os linfócitos, os quais podem então iniciar a 

produção de anticorpos ou servir como células de memória para reconhecer o antígeno 

novamente no futuro (SEELEY, 2001). 

As tonsilas palatinas encontram-se na parede lateral da parte oral da faringe, entre os dois 

arcos palatinos. São as amígdalas e produzem linfócitos. AS tonsilas faríngeas são saliências 

produzidas por tecido linfático encontradas na parede posterior da parte nasal da faringe. 

Estas, durante a infância, em geral se hipertrofiam em uma massa considerável conhecida 

como adenoide (MOORE e DALEY, 2007). 

O baço está situado na região do hipocôndrio esquerdo, porém sua extremidade cranial se 

estende na região epigástrica. Ele está situado entre o fundo do estômago e o diafragma. Ele é 

mole, de consistência muito friável, altamente vascularizado e de uma coloração púrpura 

escura. O tamanho e peso do baço varia muito, no adulto tem cerca de 12 cm de comprimento, 

7cm de largura e 3cm de espessura (SOBOTTA, 2000). 

O baço é um órgão linfóide apesar de não filtrar a linfa, ou seja, é um órgão excluído da 

circulação linfática, porém interposto na circulação sanguínea, cuja drenagem venosa passa, 

obrigatoriamente, pelo fígado. Possui grande quantidade de macrófagos que, através da 

fagocitose, destroem micróbios, restos de tecidos, substâncias estranhas, células do sangue em 

circulação já desgastadas como eritrócitos, leucócitos e plaquetas. Dessa forma, o baço 

“limpa” o sangue, funcionando como um filtro desse fluído tão essencial. O baço também tem 

participação na resposta imune, reagindo a agentes infecciosos. Inclusive, é considerado por 

alguns cientistas, um grande nódulo linfático (NETTER, 2008). 

Os linfonodos ou nódulos linfáticos são pequenos órgãos em forma de feijões localizados ao 

longo do canal do sistema linfático. São os órgãos linfáticos mais numerosos do organismo. 

Armazenam células brancas (linfócitos) que tem efeito bactericida, ou seja, são células que 

combatem infecções e doenças (GUYTON, 2006).  

Quando ocorre uma infecção, podem aumentar de tamanho e ficar doloridos enquanto estão 

reagindo aos micro-organismos invasores. Eles também liberam os linfócitos para a corrente 
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sanguínea. Possuem estrutura e função muito semelhantes às do baço. Distribuem-se em 

cadeias ganglionares: cervicais, axilares, inguinais e etc (SEELEY, 2001). 

Os linfonodos tendem a se aglomerar em grupos nas axilas, pescoço e virilha. Quando uma 

parte do corpo fica infeccionada ou inflamada, os linfonodos mais próximos se tornam 

dilatados e sensíveis. O termo popular “íngua” refere-se ao aparecimento de um nódulo 

doloroso. Existem cerca de 400 gânglios no homem, dos quais 160 encontram-se na região do 

pescoço (NETTER, 2008). 

Linfócito é um tipo de glóbulo branco do sangue. 99% dos glóbulos brancos presentes na linfa 

são linfócitos. Produzem anticorpos para defender o organismo de infecções. Tal como outros 

tipos de células sanguíneas, os linfócitos se desenvolvem na medula óssea e se deslocam no 

sistema linfático. Existem dois tipos principais de linfócitos: B e T (MOORE e DALEY, 

2007). 

Ambos os linfócitos T e B desempenham papel importante no reconhecimento e destruição de 

organismos infecciosos como bactérias e vírus. As células assassinas naturais, discretamente 

maiores que os linfócitos T e B, são assim denominados por matarem determinados micróbios 

e células cancerosas (SEELEY, 2001).  

O “natural” de seu nome indica que elas estão prontas para destruir uma variedade de células-

alvo assim que são formadas, em vez de exigirem a maturação e o processo educativo que os 

linfócitos B e T necessitam. As células assassinas naturais também produzem algumas 

citosinas, substâncias mensageiras que regulam algumas das funções dos linfócitos T, dos 

linfócitos B e dos macrófagos (SEELEY, 2001). 

Os Linfócitos B permanecem na medula óssea e amadurecem transformando-se em células B. 

As células B reconhecem células e materiais ‘estranhos’ (como bactérias que invadiram o 

corpo). Quando essas células entram em contato com uma proteína estranha, por exemplo, na 

superfície das bactérias, elas produzem anticorpos que ‘aderem’ à superfície da célula 

estranha e provocam sua destruição. Derivados de uma célula-tronco (célula-mãe) da medula 

óssea e amadurecem até transformarem-se em plasmócitos, os quais secretam anticorpos 

(GUYTON, 2006). 

Os linfócitos T começam a viver como células imaturas chamadas de células-tronco. Ainda na 

infância, alguns linfócitos migram para o timo, onde amadurecem e se transformam em 

células T. Em condições normais, a maioria dos linfócitos em circulação no corpo são células 

T. Sua função é a de reconhecer e destruir células anormais do corpo , por exemplo, as células 

infectadas por vírus (NETTER, 2008).  

Os linfócitos T aprendem como diferenciar o que é próprio do organismo do que não é ainda 

no timo. Os linfócitos T maduros deixam o timo e entram no sistema linfático, onde eles 

atuam como parte do sistema imune de vigilância (GUYTON, 2006). 

O timo de uma criança é um órgão proeminente na porção anterior do mediastino superior, 

enquanto o timo de adulto de idade avançada mal pode ser reconhecido, devido às alterações 

atróficas. Durante seu período de crescimento ele se aproxima muito de uma glândula, quanto 

ao aspecto e estrutura. Considerado um órgão linfático por ser composta por um grande 

número de linfócitos e por sua única função conhecida que é de produzir linfócitos. Órgão 

linfático mais desenvolvido no período pré-natal, involui desde o nascimento até a puberdade 

(MOORE e DALEY, 2007). 

O timo consiste de dois lobos laterais mantidos em estreito contato por meio de tecido 

conjuntivo, o qual também forma uma cápsula distinta para o órgão todo. Ele situa-se 

parcialmente no tórax e no pescoço, estendendo-se desde a quarta cartilagem costal até o 

bordo inferior da glândula tireoidea. Os dois lobos geralmente variam em tamanho e forma, o 

direito geralmente se sobrepõe ao esquerdo. Ele apresenta uma coloração cinzenta rosada, 
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mole e lobulado, medindo aproximadamente 5 cm de comprimento, 4cm de largura e 6mm de 

espessura (SEELEY, 2001). 

O papel do sistema linfático é de suma importância devido as suas funções na formação 

transporte, filtração de células linfóides e no equilíbrio circulatório, como reabsorção, 

transporte do líquido e da carga protéica excedente do espaço intersticial. Um distúrbio nesse 

sistema leva a um quadro disfuncional que varia de acordo com o fator desencadeante 

(OLIVEIRA, 2001). 

O linfedema é um quadro patológico de desordem vascular, geralmente, por bloqueio do 

sistema linfático, onde se observa um déficit no equilíbrio das trocas de líquidos em nível de 

interstício. Consiste em um acúmulo do fluido linfático no tecido intersticial, o que causa 

edema. É mais frequente em braços e pernas, quando os vasos linfáticos estão prejudicados 

(CEBRA, 2005). 

De modo geral, as causas mais comuns são: cirurgias com remoção dos linfonodos; câncer 

metastático; radioterapia na região dos linfonodos; infecção bacteriana ou por fungos; danos 

no sistema linfático e outras doenças relacionadas com o sistema linfático (DE FREITAS 

JÚNIOR, 2001). 

O líquido acumulado na região afetada é rico em proteínas e pode causar redução na 

disponibilidade de oxigênio e fornecer um meio de cultura bacteriana, o que pode levar a 

linfagite. Geralmente é indolor com uma sensação crônica de peso nas extremidades, se 

afetadas (BERGMANN, 2004). 

Os sintomas que eventualmente podem aparecer são: pele lisa e/ou brilhante; sensação de 

braços ou pernas pesados; pele similar a casca de laranja; hiperqueratose; marcas ou 

espessamento da pele quando pressionada; desenvolvimento de verrugas ou bolhas pequenas; 

inchaço indolor que começa nas mãos ou pés e progride em direção ao tronco e o uso de 

anéis, relógios e roupas tornam-se difíceis (DE FREITAS JÚNIOR, 2001). 

O linfedema pode ser agudo ou crônico. O linfedema agudo pode se desenvolver alguns dias 

ou semanas apões a radioterapia ou cirurgia e dura menos de seis meses. Contudo, com o 

retorno da circulação normal da linfa, o inchaço tende a desaparecer (ALEGRANCE, 2010). 

Já o linfedema crônico ocorre quando as alterações do sistema linfático já não suprem as 

necessidades do corpo em relação à drenagem da linfa, podendo ocorrer logo após a cirurgia 

ou radioterapia, ou meses ou anos apões o tratamento do câncer. O linfedema crônico, 

contudo, não há cura, porém pode ser controlado (ALEGRANCE, 2010). 

Segundo Bergmann (2004) as classificações do linfedema podem ser:  

- Grau I – Linfedema reversível com elevação do membro e repouso no leito durante 24-48h, 

nesse caso é um edema depressível à pressão; 

- Grau II – Linfedema irreversível com repouso prolongado, fibrose no tecido subcutâneo de 

moderada a grave e edema não depressível à pressão; 

- Grau III – Linfedema irreversível com fibrose acentuada no tecido subcutâneo e aspecto 

elefantiásico do membro. 

O diagnóstico do linfedema pode ser feito através da observação dos sintomas, e através de 

exames clínicos que são necessários não somente para dar precisão ao diagnóstico, mas 

também para o planejamento do tratamento (GUEDES, 1996). 

A linfocintilografia é um procedimento confiável para confirmar o diagnóstico de linfedema. 

A tomografia computadorizada mostra a localização e o padrão do sistema linfático, e se um 

tumor ou outra massa pode estar obstruindo o fluxo do sistema linfático. Usa-se a perimetria 

como forma de acompanhar o edema e para calcular o volume de líquido acumulado. O 

ultrassom é utilizado para visualizar o fluxo do sistema linfático (CEBRA, 2005) 
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Para o diagnóstico ser feito com exatidão, deve-se garantir que outras doenças não estão 

causando o edema, para tal é necessária a solicitação de exames cardíacos, sanguíneos, 

infecciosos, hepáticos ou renais e até alérgicos (CEBRA, 2005). 

Segundo Meirelles (2006) os tratamentos para o linfedema buscam a redução do edema, 

prevenção de infecção, além da melhora do aspecto e aumento do uso dos membros. Dentro 

do tratamento estão técnicas de elevação, drenagens, compressão, elevo-compressão, 

higienização, eletroterapia, laserterapia e cinesioterapia. 

- A elevação ajuda a reduzir o edema e incentivar a drenagem (gravitacional) do sistema 

linfático, contudo não se deve manter por períodos prolongados. 

- A drenagem linfática ajuda a reduzir o edema, e seus resultados são os melhores, quanto 

mais cedo o início da aplicação da técnica mais cedo o resultado. 

- A compressão se dá pela aplicação de pressão em cima da parte afetada, incentivando a 

drenagem do sistema linfático. É muito útil na prevenção do edema. 

- A elevo-compressão proporciona a redução do edema e o incentivo à drenagem linfática 

gravitacional.  

- A higienização ajuda a prevenir infecções na região do linfedema impedindo a evolução de 

algo mais grave. Lavar a área com sabão e usar loções sem álcool podem garantir a prevenção 

de infecção. Medicamentos antifúngicos ou antibióticos podem ajudar.  

- A eletroterapia ajuda a reduzir o edema, pois promove a redução da saída de proteínas dos 

vasos linfáticos, bem como a acentuação da passagem dessas proteínas pelos canais linfáticos 

e a formação de anastomoses linfáticas.  

- A laserterapia utilizada é a de baixa intensidade, que proporciona o alívio do linfedema, 

especialmente pós-mastectomia, principalmente nos braços. 

- Os exercícios da cinesioterapia melhoram o fluxo do sistema linfático, pois a contração 

muscular auxiliar no retorno da linfa, melhora a capacidade do corpo de absorver proteínas 

presentes no líquido extravasado, além de favorecer o fortalecimento muscular. Contudo, o 

exercício deve ser feito utilizando luvas ou bandagens de compressão. 

O método usado pela fisioterapia atua sobre o trajeto dos vasos linfáticos, seguindo suas 

correntes derivativas, e promovendo a reabsorção e condução do acúmulo de líquido da área 

edemaciada, para as áreas saudáveis (LEDUC, 2007). 

A drenagem linfática manual é uma técnica de massagem que tem por objetivo estimular o 

sistema a trabalhar de forma mais acelerada movimentando a linfa até os gânglios linfáticos. 

Entre os principais benefícios do método estão a redução da retenção de líquido, ativação da 

circulação sanguínea, combate à celulite e até o relaxamento corporal (SOARES, 2005). 

Utilizam-se manobras específicas descongestionantes manuais e mecânicas, seguidas de uma 

técnica de compressão externa, constituída por bandagens de baixa elasticidade, apões a 

aplicação de pressoterapia a 40 mmHg de pressão, onde a pressão é feita de distal para 

proximal (BARROS, 2001). 

A função da drenagem linfática é retirar a linfa que fica acumulada entre as células, o que 

pode ser ocasionado por um retardo da pessoa na produção da linfa, por exemplo, ou por 

dificuldades da absorção por parte das células. Com essa estimulação, há a diminuição do 

edema. O procedimento melhora também a circulação em geral, relaxa o corpo e pode atuar 

discretamente no combate a gordura localizada, uma vez que a massagem aumenta o 

metabolismo do local (SOARES, 2005). 

 

1.2 Técnica Vodder 

Essa técnica foi desenvolvida em 1932 pelo terapeuta dinamarquês Vodder e pela sua esposa, 

tornou-se popular graças aos efeitos referidos pelos pacientes, tendo sido posteriormente 

aperfeiçoada. É uma técnica usada para drenar e limpar macromoléculas e resíduos celulares 

http://www.minhavida.com.br/beleza/tudo-sobre/16462-drenagem-linfatica-tratamento-para-inchaco-e-celulite
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que, devido ao seu tamanho, não entram no sistema venoso acabando muitas vezes por ficar 

no organismo devido à sua má drenagem linfático (SATO, 2013). 

Ora, como indubitavelmente se deduz, são estas macromoléculas e estes resíduos celulares os 

responsáveis pela acumulação de água e de gordura criando e ajudando a criar pernas 

cansadas, cansaço, celulite, problemas musculares e articulares bem como muitos outros 

problemas, o que se refletirá em todo o corpo e no bem-estar geral (DOMENE, 2002). 

A principal função desta técnica de massagem é, portanto, retirar os líquidos acumulados 

entre as células e os resíduos metabólicos. Ao serem retiradas do local armazenado, essas 

substâncias são encaminhadas para o sangue através da circulação e, por meio de variados 

movimentos suaves, são levadas a caminhar para que sejam eliminadas (SATO, 2013). 

A Drenagem Linfática é realizada em dois processos: a evacuação, que consiste em 

desobstruir os gânglios e as demais vias linfáticas, e a captação, que consiste em realizar de 

fato a drenagem. De forma manual a drenagem é feita a partir de círculos com as mãos e com 

o polegar, movimentos combinados e pressão em bracelete (SANTOS, 2013). 

Esta técnica pode ser feita de forma manual, mecânica ou por estimulação elétrica. É aplicada 

com movimentos de pressão leve, suave, rítmica, lenta e precisa. Assim, não há a necessidade 

de manobras que provoquem dor ou desconforto, podendo, no entanto, acontecer nos locais 

com inflamação ou cicatrizes recentes por estes estarem mais sensíveis. Com esta prática, são 

ativados os gânglios linfáticos e o seu trabalho combatendo assim infecções e estimulando as 

defesas imunitárias fazendo, deste modo, tanto a prevenção de infecções como o seu combate 

(DOMENE, 2002). 

Após as fases de toque, existe um relaxamento total da pressão e mantém-se apenas o contato 

da mão com a pele do paciente. O sentido da drenagem segue o sentido do fluxo linfático no 

tecido. Na técnica de Vodder, a massagem sempre se inicia distalmente ao segmento a ser 

drenado (BORGES, 2006). 

Círculos estacionários (fixos) realizados na face e no pescoço. Com a mão espalmada sobre a 

pele, os dedos realizam movimentos contínuos em forma de círculos ou espirais. A pressão 

deve ser realizada apenas na primeira metade do circulo. Na segunda metade, existe o contato, 

porém, sem a pressão, possibilitando o retorno do tecido ao local de origem. Realiza-se entre 

5 e 7 movimentos (SANTOS, 2013). 

Movimentos de bombeamento nesta manobra, o polegar e os dedos movem-se na mesma 

direção em sentido circular. As pontas dos dedos não são utilizadas, sendo o controle do 

movimento realizado pelo punho do terapeuta. Assim como na manobra anterior, a pressão 

deve ser realizada apenas na primeira metade do circulo. Na segunda metade, existe o contato, 

porém, sem a pressão, possibilitando o retorno do tecido ao local de origem. Realiza-se entre 

5 e 7 movimentos (SANTOS, 2013). 

 

1.3 Técnica Godoy & Godoy 

A técnica de drenagem linfática manual Godoy & Godoy foi desenvolvida pelos professores 

Prof. Dr. José Maria Pereira de Godoy, médico e cirurgião vascular e pela Profa. Dra. Maria 

de Fátima Guerreiro Godoy, Terapeuta Ocupacional, que desde 1999 divulgam seus trabalhos 

sobre a técnica sempre baseada em evidencia cientifica (GODOY, 1999). 

Durante seu processo de validação, os autores seguiram as fases de avaliação cientifica, sendo 

a técnica analisada nas três etapas: estudo In vitro, In vivo e clínico. Sendo este o único 

método de drenagem linfática manual que segue toda a rigorosidade cientifica exigida. 

Publicado em varias revistas nacionais e internacionais e vários livros, sendo que o último 

fora publicado na forma de e-book e esta na livraria Amazon.com, como o nome de Manual 

Lymphatic Therapy: The Godoy & Godoy Concept (GODOY, 2004). 
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Godoy & Godoy desenvolveram, além da técnica, novos conceitos no tratamento do 

linfedema que despertou interesse da Escola Linfoterapia Americana e de médicos da Mayo 

Clinic USA que visitaram a Clinica Godoy para conhecer os pacientes e ver os resultados do 

tratamento. Eles ficaram impressionados com os resultados e sugeriram a criação da Godoy & 

Godoy: International School of Lymphatic Therapy nos EUA. O método já tem escolas na 

Argentina e EUA, mas já foi divulgado em outros países (GODOY, 2004).  

Em 1999, Godoy e Godoy descreveram uma nova técnica de drenagem linfática, utilizando 

roletes como mecanismos de drenagem. Com essa técnica, passou-se a questionar a utilização 

dos movimentos circulares preconizados pela técnica convencional e sugeriu-se a utilização 

dos conceitos de anatomia, fisiologia e hidrodinâmica (DE GODOY, 2004). 

A técnica de Godoy e Godoy consiste na utilização de roletes que seguem o sentido de fluxo 

dos vasos linfáticos e mantêm a sequência de drenagem proposta por Vodder. Além dos 

roletes, pode-se fazer uso das mãos ou de outro instrumento que permita a realização da 

drenagem linfática seguindo o sentido dos vasos linfáticos ou da corrente linfática, 

simplificando, desse modo, toda a técnica de drenagem linfática (GODOY, 2004). 

Em associação a esses movimentos de drenagem, a técnica de Godoy valoriza o estímulo na 

região cervical como parte importante da abordagem desses pacientes. Apenas esse estímulo 

isolado melhora os padrões volumétricos (DE GODOY, 2008). 

Quanto aos possíveis mecanismos de ação desse estímulo, a hipótese é que ele interfira com a 

estimulação dos linfonodos através do sistema nervoso. A técnica sugere a eliminação dos 

movimentos circulares da técnica convencional e a utilização de movimentos mais objetivos, 

seguindo as regras da hidrodinâmica, da anatomia e da fisiologia do sistema linfático. Os 

principais cuidados se referem aos linfonodos, que funcionam como limitantes da velocidade 

de fluxo e podem ser lesados quando abordados de maneira inadvertida (DO GODOY, 2008). 

 

2. Materiais e Métodos 

Este artigo se trata de uma revisão bibliográfica com aspectos descritivos sobre duas técnicas 

de Drenagem Linfática Manual, onde foi realizada uma comparação com entre as técnicas 

Vodder e Godoy & Godoy.  

As fontes de consulta utilizadas para a produção deste artigo se deram a partir de consultas 

livros, sites e outros artigos científicos de que tratavam os temas abordados, compreendidos 

entre os anos de 1996 e 2013.  

O período de pesquisa foi de 9 meses, a  coleta dos dados ocorreu entre o período de fevereiro 

a abril, a análise do material aconteceu no período de maio a julho, e a escrita do artigo 

aconteceu de julho a setembro de 2014. 

 

3. Resultados e Discussão 

A técnica de Drenagem Linfática Manual foi criada pelo dinamarquês Emil Vodder e sua 

esposa Estrid Vodder, em 1936. A Drenagem Linfática Manual então se tornou uns dos 

pilares no tratamento de linfedemas. Eles observaram que a maioria das pessoas quando 

apresentavam quadros de gripes crônicas, os linfonodos da região cervical aumentavam de 

tamanho. E começaram aplicar nessas pessoas determinados movimentos de estimulação 

física (massagem) e observaram uma melhora no quadro (GODOY, 2004). 

Em 1999, o casal de médico e terapeuta ocupacional Godoy & Godoy desenvolveram uma 

nova técnica de drenagem linfática baseada nos conceitos de fisiologia, fisiopatologia, 

anatomia e hidrodinâmica, que surgiu para questionar certos movimentos da técnica 

convencional de drenagem linfática (DE GODOY, 2004).  

É importante lembrar que o corpo humana faz naturalmente a drenagem, todo esse processo 

de retirar o líquido do meio intersticial é feito pelo sistema linfático. Em casos de patologias 

javascript:void(0);/*1337809897450*/
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esse processo fica mais lento e defeituoso. A drenagem linfática é um mecanismo que ajuda o 

sistema linfático no processo de drenagem, retirando o excesso de líquido dos interstícios, 

remove as proteínas e resíduos metabólicos, favorecendo a troca de oxigênio e nutrientes. A 

técnica de DLM é complexa, possui um conjunto de manobras específicas, que atuam no 

sistema linfático (OLIVEIRA, 2001). 

Guyton (2006) descreve os trajetos do sistema linfático, e diz que qualquer tipo de 

compressão externa que promova um diferencial de pressão sobre as extremidades pode 

deslocar um fluido contido num conduto, que pode ter como resultado final a redução da 

pressão no seu interior, e assim facilitar a entrada de novo conteúdo por diferente pressão  
Segundo Domene (2002), as manobras fundamentais da drenagem linfática manual proposta 

por Vodder são manobras de bombeamento, tração, torção, e circulares. O contato da mão do 

terapeuta com a pele do paciente é suave como uma carícia e lento.  Quanto maior a superfície 

de contato com as mãos do terapeuta, maior e melhor serão os movimentos de empurre, 

sempre evitando pressões excessivas. 

A técnica Godoy & Godoy se difere da técnica convencional porque utiliza, além das mãos, 

também bastões, rolos, roletes de materiais leves e macios que permitam a realização da 

drenagem seguindo o sentido da corrente linfática, simplificando toda a técnica original de 

Vodder (GODOY, 1999). 

A pressão proposta para a realização da técnica de Vodder deve ser de 15 mmHg a 40 mmHg, 

dessa forma consegue-se ativar a drenagem da linfa sem ativar a irrigação sanguínea. Os 

movimentos de empurre da pele são exercidos basicamente em direção aos gânglios de cada 

quadrante linfático. Quando começa a haver acúmulo de líquidos em um tecido, os vasos 

daquela região ficam cheios de linfa, portanto é indicado que se estimule os gânglios dessa 

região antes do início das manobras para melhor eliminar o acúmulo de liquido.  A pressão 

utilizada na técnica Vodder e na técnica Godoy e Godoy giram em torno de 15 a 40 mmHG. 

(ELWING, 2010). 

A técnica de drenagem criada por Vodder foi baseada em massagens que eram realizadas nas 

regiões onde os linfonodos apresentavam aumento. A técnica era aplicada com as mãos 

utilizando óleos corporais, onde os resultados eram alcançados com determinados tipos de 

movimentos (LEDUC, 2007).   

A técnica Godoy & Godoy descreve um novo conceito utilizando-se de roletes e bastões 

como instrumentos facilitadores para exercer a pressão externa (DE GODOY, 2004).  

As manipulações segundo Vodder são compostas por três fases: uma fase ativa (moimentos 

de empurre) e duas fases passivas (o apoio das mãos e o relaxamento posterior); é dessa forma 

que os vasos linfáticos tem tempo para encher-se novamente e com isso pode-se mobilizar 

mais linfa do seu interior. As manobras por serem repetitivas, devem ser realizadas de cinco a 

oito vezes, ou mais (LEDUC, 2007). 

A Técnica Godoy & Godoy sugere a eliminação de alguns movimentos da técnica de Vodder, 

como os movimentos circulares e bombeamentos, e a utilização de movimentos mais 

objetivos, que sigam as regras da fisiologia, anatomia e hidrodinâmica (GODOY, 2007). 

Contudo, Elwing (2010) afirma ser conveniente estimular os gânglios regionais primeiro para 

eliminar melhor o líquido acumulado na região do edema.  

Contudo a grande diferença entre as técnicas está no direcionamento e velocidade.  Segundo 

Elwing e Sanches (2010), a técnica Vodder é baseada nas manobras de bombeamento, tração, 

torção e as circulares no sentido do fluxo linfático. Já a técnica Godoy & Godoy (2007) 

consiste na utilização de roletes que seguem o sentido do fluxo dos vasos linfáticos, mas 

mantém a sequência de drenagem proposta por Vodder.   

No que tange a velocidade adotada na técnica Vodder, esta consiste em movimentos ritmados, 

lentos, monótonos e suáveis (ELWING, 2010).  Enquanto na Técnica Godoy & Godoy (1999) 
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defende que a velocidade deve ser um ponto a ser observado com cuidado, pois os linfonodos 

funcionam como limitantes da velocidade do fluxo, logo, os movimentos precisam ser tão 

lentos quanto o trajeto da linfa. 

 

4. Conclusão 

Os vasos linfáticos são pequenos vasos cuja função é transportar linfa pelos gânglios, os 

linfonodos. Uma das principais funções do sistema linfático é transportar proteínas, outras 

substâncias e líquidos que saem do sangue para dentro dos vasos linfáticos. Este sistema serve 

como via secundária de acesso do corpo, por onde os líquidos do interstício são devolvidos ao 

sangue. 

Embora todos os tipos de massagem estimulem a corrente linfática, as técnicas de Drenagem 

Linfática Manual são especializadas e focadas na estimulação das funções do sistema linfático 

com o objetivo de drenar o excesso de líquido, e basicamente são compostos por dois 

processos: o transporte e a remoção do líquido do edema de volta à circulação sanguínea. 

A ativação do sistema linfático, que é caracterizado por ser frágil, somente é possibilitada por 

uma técnica de pressão suave e movimentos sutis, precisos, lentos e cadenciados como a 

Drenagem Linfática manual. 

A Drenagem Linfática Manual, quando estimula o sistema linfático, atua além de suas 

funções drenantes, também de forma relaxante e analgésica, mas as características 

terapêuticas da técnica que são mais importantes. 

O presente trabalho demonstrou, através de inúmeras pesquisas, quais as principais 

semelhanças e diferenças entre as duas técnicas de Drenagem Linfática Manuais mais 

utilizadas nos dias atuais: a técnica convencional que segue os conceitos idealizados por 

Vodder e sua esposa, e a mais recente que surgiu com o intuito de aprimorar a técnica mais 

antiga, a técnica Godoy & Godoy.  

As duas técnicas apresentam alguns pontos semelhantes como a quantidade de pressão 

imposta durante a realização da drenagem e o sentido da linfa, e também muitos pontos 

divergentes como a utilização de algumas manobras como bombeamentos, torções, trações e 

movimentos circulares presentes na técnica convencional de Vodder e o uso de outros meios 

de contato como roletes, rolos e bastões, além das mãos, na técnica Godoy & Godoy, tendo 

como principais diferenças entre as duas técnicas: a velocidade e o direcionamento.  

Embora hajam algumas diferenças nas duas técnicas apresentadas, estudos afirmam a eficácia 

de ambas nos tratamentos de doenças circulatórias. Á técnica de Drenagem Linfática Manual 

é comumente utilizada para o tratamento de linfedemas, afecções congênitas ou não do 

sistema linfático, além de atuar de forma positiva nos episódios de pré e pós-operatórios, 

assim como nos tratamentos oncológicos. 
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