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Resumo 

A fisioterapia dermato-funcional com seus avanços tecnológicos e recursos, baseada no 

seu amplo conhecimento do corpo humano vem se destacado no campo da saúde. 

Segundo a OMS (organização mundial de saúde) tem demonstrado que a obesidade 

vem cada vez mais crescente, sendo uma doença crônica que é caracterizada pelo 

acumulo excessivo de gordura corporal. Utiliza se o IMC (índice de massa corporal) 

como parâmetro avaliativo que determina qual o grau da obesidade. Hoje no Brasil a 

obesidade é uma das principais causa de mortalidade, devidos a varias alterações 

fisiológicas e funcionais. A cirurgia bariátrica tem se mostrado uma técnica de grande 

auxilio em alguns casos de obesidade mórbida. A drenagem linfática manual é um 

recurso para tratar as conseqüências das alterações causadas tanto fisiológicas quanto 

funcionais ou deixadas pela cirurgia bariátrica. Este artigo tem como objetivo 

demonstrar a importância da drenagem linfática manual no pós operatório de cirurgia 

bariátrica. Os objetivos específicos é expor o aumento da obesidade no Brasil, definir a 

cirurgia bariátrica e seus principais métodos e demonstrar os efeitos fisiológicos da 

drenagem linfática manual em pacientes pós cirurgia bariátrica. Os objetivos atingidos 

foram através de pesquisa de revisão bibliográfica, utilizando a bases de dados 

SCIELO, PUBMED, LILACS, MEDLINE, Biocursos e Livros. 

Palavras-chave: Fisioterapia; Drenagem Linfática; Cirúrgia Baríatrica.  
 

1. Introdução  
 

A obesidade (lati pm obesos = muito; edere = comer) na antiguidade era conhecida 

como sinal de riqueza, “boa vida”, as pessoas obesas eram bem vistas, por serem 

considerada mais saudáveis que as pessoas de porte magro. (MENDONÇA, 2011). É 

uma doença crônica, multifatorial com origem genética e metabólica podendo ser 

agravada por fatores ambientais, culturais e socioeconômicos, associados quanto ao 

sexo, idade, sedentarismo e raça. É definida pelo acúmulo excessivo e generalizado de 

tecido adiposo ocasionando danos à saúde. A morbi-mortalidade aumenta gradual e 

proporcionalmente ao índice de massa corpórea (IMC), reconhecido como padrão 

internacional de mensuração corporal e relativamente viável como indicador de 

sobrepeso e obesidade em adultos. O fator genético é um importante determinante na 

suscetibilidade de uma pessoa quanto ao ganho de peso, e o equilíbrio do peso 

determinado pela ingesta de caloria versus gasto calórico. Sendo assim, a epidemia de 

obesidade tem sido dirigida por mudanças da sociedade e dos hábitos alimentares, 

acarretados pelo crescimento econômico, modernização, urbanização e globalização 

(DELGADO, 2011; FARIAS, 2012). 

A obesidade é considerada um problema de proporção mundial pela Organização 

Mundial de Saúde, porque atinge um número elevado de pessoas e predispõem o  
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organismo as várias doenças e morte prematura (COSTA et al,2008). Segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) há cerca de 300 milhões de obesos no mundo e  

um terço deles encontra-se nos países em desenvolvimento. No Brasil há cerca de 17 

milhões de obesos, o que representa 9,6% da população. Além disso, os dados apontam  

que cerca de 40% da população está com sobrepeso onde 10% dos gastos públicos com 

a saúde estão relacionados à obesidade. Um recente estudo realizado pelo Ministério da  

Saúde revelou que o excesso de peso e a obesidade aumentaram nos últimos seis anos 

no Brasil, proporção de pessoas acima do peso avançou de 42,7%, em 2006, para 

48,5%, em 2011. No mesmo período, o percentual de obesos subiu de 11,4% para 

15,8% (FARIAS, 2012). A obesidade no ponto de vista estético, é extremamente 

prejudicial, pois denigre a imagem do indivíduo, podendo causar alterações 

psicológicas, e está diretamente relacionada com o esquema da imagem corporal, 

principalmente, onde os padrões estéticos estão mais rígidos (MORO, 2010). 

O Índice de Massa Corpórea (IMC) foi proposto por Quetelej em 1835 e adotado pela 

OMS em 1997 como um indicador de sobrepeso e obesidade em adultos e, usado como 

padrão internacional de classificação e mensuração da obesidade corporal. A morbi-

mortalidade aumenta gradual e proporcionalmente a este Índice. É obtido pelo cálculo 

dividindo-se o peso do paciente em kilogramas (Kg) pela sua altura em metros elevada 

ao quadrado. Através do IMC que se determina o grau de obesidade do paciente, sendo 

dividido em quatro tipos conforme tabela abaixo:  

 

Classificação da obesidade – OMS 

Normal (eutrófico)                                         Até 25 Kg/m2 

Pré-obesidade                                                25-29,9 Kg/m2 

Obesidade Grau I                                          30-34,9 Kg/m2 

Obesidade Grau II                                        35-39,9 Kg/m2 

Obesidade Grau III (Obesidade mórbida)     > 40 Kg/m2 

 
FONTE: FARIAS, 2012 

Tabela I – Classificação da obesidade aceita pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

 

E nos dois últimos graus da obesidade pode haver alguma patologia associada (ou 

comorbidade) como Hipertensão Arterial, Diabetes Melito tipo dois, Osteoartrite, 

Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) ou Síndrome da Hipoventilação 

Noturna (SHN), tornando-os pacientes de alto risco para possíveis complicações 

ventilatórias. De acordo com a Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica e pela 

Federação de Cirurgia da obesidade há outra classificação aceita por eles segundo a 

tabela abaixo:  

 

 

FONTE: FARIAS, 2012 

Tabela II – Classificação da obesidade segundo a Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica e pela 

Federação Internacional de Cirurgia da Obesidade. 

Classificação da obesidade 

Obesidade pequena                                             27 a 30 Kg/m2 

Obesidade moderada                                          30 a 35 Kg/m2 

Obesidade grave                                                 35 a 40 Kg/m2 

Obesidade mórbida                                            40 a 50 Kg/m2 

Superobesidade                                                  50 a 60 Kg/m2 

Super-superobesidade                                         > 60 Kg/m2 
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Os critérios para indicação da cirurgia bariátrica são considerados quando o IMC é 

maior que 40 Kg/m2 ou maior que 35 Kg/m2 com alguma comorbidade associada, tais 

como a diabetes melitus tipo dois, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e apneia 

obstrutiva do sono, colecistopatia calculosa, problemas osteoarticulares ou em casos 

quando os pacientes entre 18 e 65 anos de idade não obtiveram resultado satisfatório 

com histórico pelo menos um ano de tratamento. Ela tem sido utilizada há décadas e um 

grande número de estudos tem mostrado sucesso terapêuticos, porem como toda 

cirurgia abdominal alta, não é isenta de complicações. (DELGADO, 2011; FARIAS, 

2012). Há também as contra indicações que são elas, a cirrose hepática, doenças renais, 

psiquiátricas, vícios (drogas e alcoolismo), disfunções hormonais, pneumonias graves 

como enfisema avançado ou embolias pulmonares repetidas e lesão acentuada do 

miocárdio. Os distúrbios fisiopatológicos causados pela obesidade estão associados ao 

prognóstico dos pacientes obesos. Dentre estes distúrbios são: 1) cardiovascular 

(hipertensão arterial, trombose venosa profunda); 2) endócrinos (diabetes mellitus tipo 

dois, infertilidade e hipotireoidismo); 3) respiratórios (doença pulmonar restritiva e 

síndrome da apneia); 4) gastrintestinal (hérnia de hiato e colecistite); 5) dermatológico 

(estrias e papilomas); 6) musculoesqueléticos (osteoartrose) e também pode apresentar 

distúrbios psicossociais tendo outras implicações como o risco cirúrgico e anestésico. 

Além das comorbidades associadas à obesidade, o excesso de peso causa alterações 

biomecânicas e funcionais no organismo (FARIAS, 2012). 

De acordo com a distribuição da gordura corporal pode-se classificar a obesidade em 

três grupos: difusa ou generalizada; andróide ( mais comum aos homens), associada a 

maior concentração de gordura na região abdominal, intravisceral e intensamente 

relacionada com altos riscos para doenças metabólicas e cardiovasculares; e a obesidade 

ginecoide ( mais comum as mulheres) em que a reposição de gordura está predominante 

na região do quadril e associada a riscos maiores de artrose e varizes de membros 

inferiores (MENDONÇA, 2011). 

Quando se trata de obesidade mórbida, verifica-se que o tratamento conservador, 

através de mudanças no habito alimentar, comportamental, exercícios físicos e 

medicamentos são ineficazes, ou seja, vários estudos demonstram que, mesmo com 

emprego de novos medicamentos emagrecedores, a cada 100 pacientes tratados apenas 

34 conseguem perda ponderal de 10% ao final de 12 meses, perda esta pequena 

considerando-se o obeso mórbido. Então, ficou estabelecido que o único tratamento 

eficaz na perda e manutenção ponderal do obeso mórbido é o tratamento cirúrgico 

(FANDIÑO, MENDONÇA 2004). 
 

2. Cirurgia Bariátrica 

 

A cirurgia bariátrica tem se mostrado uma técnica de grande auxilio na condução clínica 

de alguns casos de obesidade. A indicação desta intervenção em crescendo nos dias 

atuais e baseia-se numa analise abrangente de múltiplos aspectos do paciente. 

(FANDIÑO, 2004). O ato cirúrgico constitui uma agressão tecidual que, mesmo bem 

direcionado pode prejudicar a funcionalidade destes tecidos, cabendo ao Fisioterapeuta 

atuar com todos os recursos disponíveis para minimizar a alteração tissular. A 

fisioterapia dermato-funcional é fundamental em uma solida base cientifica sendo uma 

forte contribuinte tanto no pré quanto no pós operatório, prevenindo ou tratado respostas 

advindas das intervenções cirúrgicas e apesar de seu papel ter início no pré-operatório, 

sua atuação torna-se fundamental nos pós-cirúrgicos. A atuação fisioterapêutica no pré 

operatório tem por objetivo fortalecer os vasos sanguíneo e linfáticos da região a ser 

operada, desobstruindo possíveis congestionamentos, no pós operatório nos permitir 
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tratar edemas, drenando e descongestionando os tecidos, promovendo uma cicatrização 

mais rápido e de melhor qualidade (MACEDO, 2010).  

A fisioterapia possui importante papel quanto à aceleração do processo de reabilitação. 

É focada nas complicações pós cirúrgicas objetivando restaurar a funcionalidade, tendo 

um caráter estético e reabilitador do paciente globalmente, melhorando o quadro álgico, 

a ansiedade, o edema e a funcionalidade do paciente, o restabelecendo de maneira 

global (MIGOTTO et al, 2013). 

Indicações para o tratamento cirúrgico: paciente com IMC acima de 40; pacientes com 

IMC acima de 35 que possuem co-morbidades médicas; Pessoas que não são 

dependentes de drogas ou álcool; Pessoas que não obtiveram sucesso em tratamentos 

clínicos anteriores; ter uma obesidade que seja estável nos últimos dois anos; Não ser 

portador de nenhuma doença ou condição que contra indique a cirurgia (OLIVEIRA, 

2012). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: HTTP://g1.globo.com/bemestar/noticias/2012/02/metade-dos-obesos-que-reduzem-o-estomago-

voltam-a-engordar.html 

Figura 1: Índice de retorno ao estado inicial antes da cirurgia bariátrica por falta da redução alimentar. 

 

Não é esclarecido se a obesidade está diretamente envolvida com certas patologias, 

porém pode-se apontar como fatores de risco da obesidade (MORO, 2010):  

a) Doenças Respiratórias (Dispnéia, apnéia do sono);  

b) Doenças Cardiovasculares (Doenças coronarianas, hipertensão, doença 

cerebrovascular, varizes e trombose venosa profunda);  

c) Osteoarticulares (artrose);  

d) Metabólicas (Diabetes Mellitus II, dislipidemia);  

e) Digestivas (hérnias, hemorróidas, constipação, esteatóse hepática);  

f) Cutâneas (linfoedemas, celulite, micoses, dermatites);  

g) Mama (genecomastia);  

h) Urológicas (incontinência urinária);  

i) Gravidez (macrossomia fetal);  

j) Endócrinos (ovários policísticos).  

 

http://g1.globo.com/bemestar/noticias/2012/02/metade-dos-obesos-que-reduzem-o-estomago-voltam-a-engordar.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticias/2012/02/metade-dos-obesos-que-reduzem-o-estomago-voltam-a-engordar.html
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Fonte: Oliveira, 2012. 

Tabela 01: Evolução da obesidade no Brasil nas últimas três décadas em mulheres com mais de 20 anos. 

 

O tratamento cirúrgico para a obesidade mórbida ou cirurgia bariátrica como é 

denominada atualmente, é dividida em três tipos de procedimentos que são os 

restritivos, os disabsortivos e o misto. No restritivo há um retardo do esvaziamento 

estomacal devido ao anel e existem dois subtipos; a banda gástrica ajustável por 

laparoscopia ajustável e a gastroplastia vertical restritiva de Mason. Nas cirurgias 

disabsortivas há a redução da absorção intestinal por retirar-se parte do duodeno e 

jejuno e são eles; o desvio bilio-pancreático (Scopinaro) e o desvio bilio-pancreático 

com derivação duodenal (Duodenal Switch) e nas cirurgias mistas é quando produzem 

um menor desvio intestinal e há apenas a gastroplastia com derivação em Y de Roux, 

mais conhecida como Capella ou Fobi-Capella. Para Farias (2012) estas há quatro 

técnicas mais utilizadas que são: 

 

2.1 Balão Gástrico  

 

Desenvolvido a partir de uma bola de silicone, que é introduzida no estômago por 

endoscopia, ou seja, sem cirurgia. Uma bola com uma sonda é introduzida pela boca e 

levada ao estômago. Ela é preenchida com soro fisiológico, mais ou menos 700 mL, 

permanecendo dentro do estômago por um período de aproximadamente 6 meses. Neste 

período o paciente deve fazer uma dieta com acompanhamento, para perda de peso 

necessária. A indicação para o tratamento por Balão Gástrico é para pacientes 

extremamente obesos e que não têm condições iniciais de cirurgia. Dessa forma o balão 

deverá permanecer por 6 meses para perda de peso inicial, a fim de conseguir condições 

cirúrgica. Este tratamento também é indicado para pacientes que não têm indicação 

cirúrgica e cuja perda de peso estimada não seja superior à média de 15 a 20 kg 

(OLIVEIRA, 2012; MORO, 2010). 
 

2.2 By Pass 
 

A cirurgia idealizada por José Lazzarotto de Melo e Souza é a técnica mais aceita no 

mundo atualmente e possui os melhores resultados. Associa a redução do reservatório 

gástrico com uma diminuição da absorção jejunal (gastroplastia vertical associada a 

derivação gastrojejunal); esta técnica também chamada de Capella, proporciona uma 

perda média de peso de 30 a 40% do peso corporal, atingida em 12 a 18 meses de pós-

operatório. Esta perda, longe de restaurar a perfeição estética, melhora a qualidade de 

vida e possibilita um controle mais adequado da hipertensão arterial e dos distúrbios 
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metabólicos, permitindo que os pacientes se reintegrem a muitas atividades 

profissionais e socioculturais. (OLIVEIRA, 2012; MORO, 2010). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: HTTP://g1.globo.com/bemestar/noticias/2012/02/metade-dos-obesos-que-reduzem-o-estomago-

voltam-a-engordar.html. 

Figura 1: Redução de estomago. 

2.3 Banda Gástrica  

 

A Banda Gástrica Ajustável é uma das técnicas mais utilizada na Cirurgia Bariátrica. É 

introduzida em intervenção cirúrgica realizada por videolaparoscopia, esta feita através 

de orifícios onde se introduz a banda de silicone que produzirá o efeito do volume 

gástrico. Esta técnica é considerada minimamente invasiva, sem agressão cirúrgica, isto 

quer dizer que a intervenção é realizada em um dia com alta no dia seguinte. A Banda 

Gástrica pode ser insuflada e desinsuflada, a qualquer tempo, em procedimento de 

consultório, sem precisar de nova cirurgia o que permite a adequação da quantidade de 

alimento ingerido de acordo com a tolerância do paciente (OLIVEIRA, 2012). 

 

2.4 Gastroplastia  

 

Existe um procedimento cirúrgico comprovado para tratamento da obesidade mórbida: 

gastroplastia vertical de Mason (técnica restritiva, onde tornam impossível que o 

paciente consuma grandes quantidades de alimentos sólidos). As complicações foram 

infreqüentes e raramente sérias. Os critérios fundamentais para a cirurgia são a 

existência de risco médico muito alto (IMC acima de 40 Kg/m² ou ainda entre 35 e 39 

Kg/m² quando associado à co-morbidade importante), obesidade presente há pelo menos 

cinco anos, ausência de história de alcoolismo ou desordem psiquiátrica e idade entre 18 

a 65 anos (MORO, 2010). 
 

2.5 Marcapasso Gástrico  

Ainda está em fase experimental, mas trata-se de uma técnica onde eletrodos são 

implantados no estômago e o marcapasso manda ondas elétricas para o estômago, 

fazendo com que ele fique constantemente em contração e cause sensação de saciedade. 

Tem vida útil de 10 anos (MORO, 2010). 
 

http://g1.globo.com/bemestar/noticias/2012/02/metade-dos-obesos-que-reduzem-o-estomago-voltam-a-engordar.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticias/2012/02/metade-dos-obesos-que-reduzem-o-estomago-voltam-a-engordar.html
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Fonte: HTTP//WWW.institutovictordib.com.br/cirurgia-bariatrica-metabolica.php. 

Figura 2: Tipos de cirurgias Bariátrica. 

 

 

A cirurgia bariátrica, hoje em dia, é o tratamento mais efetivo para a obesidade grau III 

e vem se expandindo exponencialmente, de encontro a esta epidemia global, sendo que 

até o momento, dos pacientes submetidos a esta cirurgia, apenas 1% tem os efeitos desta 

terapia (perda de peso) revertida (COSTA, 2008). 

 

3. Sistema Linfático 

 

A anatomia do sistema linfático é estudada desde os primórdios, ainda que haja grande 

dificuldade devido ao delicado aspecto e à coloração translúcida dos vasos linfáticos. 

Autores como Leduc, apresentaram o sistema linfático e o dividiram em componentes, 

dentre os quais podemos citar: os capilares linfáticos, vasos pré-coletores, os troncos 

linfáticos, o ducto linfático, linfonodos e linfa (SILVA, 2012). O sistema linfático 

auxilia o organismo a drenar o líquido intersticial e remover resíduos celulares, 

proteínas, de maior tamanho que o sistema sangüíneo não consegue coletar, ele é 

constituído por capilares (rede muito fina que corresponde à primeira estrutura do 

sistema linfático, permite a entrada de macromoléculas de proteínas e minerais), pré-

coletores (suas paredes são formadas por tecido endotelial, possuem válvulas, por isso o 

fluxo da linfa é unidirecional), coletores (com maior calibre, também possuem válvulas 

e conduzem a linfa no sentido centrípeto), canal ou ducto torácico direito ( termina no 

tronco das veias jugular interna e subclávia a direita, assim recebendo linfa do lado 

direito da cabeça, pescoço, tórax e membro superior direito) e canal ou ducto linfático 

esquerdo (se origina por uma dilatação a cisterna do quilo e continua como ducto 

torácico propriamente dito, termina no tronco das veias jugular interna e subclávia 

esquerda,coleta quase todos os vasos linfáticos do corpo, com excessão dos que são 

coletados pelo anal torácico direito), linfonodos ( estão localizados em trajetos nos 

vasos linfáticos, eles produzem linfócitos e filtram a linfa), válvulas linfáticas e linfa 

(SOUZA,2012). 

 

 
 

By-pass- gástrico Banda Gástrica  Gastrectomia vertical Duodenal switch 
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Figura 3: Sistema Linfático e seus principais pontos região: cervical, axilar, inguinal e poplítea 

Fonte: WWW. Portalsaofrancisco.com.br. 

 

Leduc e Leduc (2002) apresentam os principais componentes das vias linfáticas:  

Capilares linfáticos: possuem a função de coletar o líquido da filtragem carregado de 

dejetos do metabolismo celular. A progressão da linfa no nível dos capilares é facilitada 

por pressões exercidas pelas contrações dos músculos vizinhos e pela pulsação arterial. 

As mobilizações de diversos planos tissulares entre si, durante movimentos do corpo 

beneficiam a progressão da corrente linfática. Pré-coletores: recebem a linfa coletada 

pelos capilares para levá-la à rede dos coletores. Os pré-coletores são valvulados: a 

porção situada entre duas válvulas é denominada linfângio e seu percurso é sinuoso. 

Eles desembocam nos coletores, onde uma válvula impede qualquer possibilidade de 

refluxo. Os pré-coletores são a sede de contrações, ou seja, sua parede é equipada com 

células musculares que se contraem. Essas células estão situadas na media, a porção 

contrátil do pré-coletor está situada na porção média do linfângio. Coletores: recebem a 

linfa para levá-la até os gânglios. Esses canais compõem vias muito importantes de 

evacuação: desembocam nas cadeias gânglio mares (coletores aferentes) e deixam o 

gânglio em menor número (coletores eferentes). Os coletores são munidos de 

musculatura própria que submete os vasos a contrações espetaculares, enviando a linfa 

pouco a pouco em direção a uma desembocadura terminal.  

A respiração favorece o retorno da linfa no canal torácico. Os movimentos de inspiração 

e de expiração produzem aumentos de pressões seguidos de diminuições que atuam 

sobre o canal torácico e facilitam o trânsito linfático ate a sua desembocadura venosa.  

O sistema linfático possui diversas funções e opera das seguintes maneiras:  

-Retorna substâncias vitais, como proteínas do plasma, à corrente sanguínea a partir de 

tecidos do corpo;  

-Auxiliar na manutenção do equilíbrio de fluído, drenando-os dos tecidos do corpo;  

-Auxilia a defesa do corpo contra substâncias que causam doenças;  

-Ajuda na reabsorção de gorduras do sistema digestório (SILVA, 2012). 

No que se refere a linfa, sabe-se que as vias linfáticas não possuem um órgão central 

bombeador, assim os movimentos da linfa dependem da capilaridade e forças externas 

sobre o sistema.A linfa é transportada até se misturar com o sangue novamente de, 

devolvendo desta maneira as proteínas plasmáticas do líquido intersticial de volta ao 

sangue ( SOUZA, 2012). 

Segundo Macedo et al (2010) e Silva (2012), nos traumas mecânicos, como na cirurgia 

plástica, pode haver alteração estrutural ou funcional dos vasos linfáticos, causada por 

laceração ou compressão (hematoma, fibrose). Essa obstrução mecânica alterará o 

equilíbrio das tensões, resultando de maneira inevitável em edema. Esse edema é 

definido como o acúmulo de excesso de líquido no espaço intersticial como resultado da 
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quebra do equilíbrio entre a pressão interna e externa da membrana da célula, ou de uma 

obstrução do retorno linfático e venoso.  

 

4. Drenagem Linfática Manual 
 

A drenagem é uma técnica de compressão manual dos tecidos que utiliza pressões 

intermitentes e tem como objetivo aumentar o fluxo da circulação linfática para 

tratamento de patologia (SOUZA, 2012). Deve-se respeitar a anatomia e fisiologia do 

sistema linfático além da integridade dos tecidos superficiais. Para tanto a drenagem 

linfática manual precisa ser realizada de forma suave, lenta e rítmica, sem causa dor, 

danos ou lesão aos tecidos do paciente (SILVA, 2012). 

Diversas técnicas de massagem e terapias manuais tem sido usadas ao longo dos tempos 

para tratar condições inestéticas. Atualmente, devido ao maior interesse da população 

por tratamento que melhore os contornos corporais, as adiposidades localizadas e o 

fibro edema geloide, tem havido grande procura por diferentes recursos terapêuticos e 

massagens ditos como “redutores” ou “modeladores” (TACANI, 2011). 

Na década de sessenta a drenagem linfática começou a ser empregada com a intenção de 

melhorar os resultados cosméticos de cirurgias. Desde então, já eram observados os 

benefícios da drenagem linfática manual no tratamento e prevenção de algumas 

complicações no pós-cirúrgico. Sendo que a execução de manobras no pós-operatório 

imediato apresenta grandes benefícios para a prevenção e tratamento das seqüelas 

procedente do ato cirúrgico. A drenagem linfática manual aplicada com movimentos 

rítmicos atua de forma eficaz na drenagem do edema proveniente do ato cirúrgico 

(SILVA, 2012). 

Ultimamente, a drenagem linfática manual está representada principalmente por duas 

técnicas a de Leduc e a de Vodder. Ambas são baseadas nos trajetos dos coletores 

linfáticos e linfonodos (SILVA, 2012).  

 

4.1  Técnica de Leduc 

 

As manobras da drenagem Linfática de Leduc Baseia-se: Manobra de captação: é 

realizada sobre os segmentos edemaciados, visando aumentar a captação da linfa pelos 

linfocapilares. Manobra de reabsorção: as manobras se dão nos pré-coletores linfáticos, 

os quais transportarão a linfa capitada pelos linfocapilares; Manobra de evacuação: o 

processo de evacuação ocorre nos linfonodos que recebem a confluência dos coletores 

linfáticos.  

 

4.2 Técnica de Vodder 

 

As manobras básicas da drenagem linfática de Vodder diferenciam-se quatro tipos de 

movimentos: círculos fixos, movimentos de bombeamento, movimentos do “doador” e 

movimento giratório ou de rotação. Círculos fixos: Promove um estiramento do tecido, 

causando uma pressão/descompressão, isso é feito com a mão espalmada sobre a pele e 

realizando movimentos circulares com os dedos, esses movimentos são realizados de 5 

a 7 vezes no mesmo lugar. 
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Fonte: WWW.beleza-e-estetica.com/drenagemlinfatica.php 

Figura 4: Algumas Manobras de Drenagem Linfática Manual 

 
4.3 Indicação e Contra indicação da drenagem linfática: 

 
Segundo Macedo (2010) afirmam que indicação da drenagem linfática em cirurgia 

plástica é necessariamente para a remoção do edema excessivo localizado no interstício. 

Mas, só ocorrerá a diminuição deste edema quando houver redução da secreção de 

cortisol, que é liberado durante o processo de inflamação e reparo e no término da 

formação do tecido cicatricial, em torno de 20 a 42 dias.  

Para Camargo e Marx (2000) o edema é o acúmulo anormal de líquido intersticial, com 

característica predominantemente aquosa e não possui alta concentração protéica. 

Afirmam que a técnica de drenagem linfática manual vem sendo defendida para ser 

começada no primeiro dia pós-operatório com a emprego de manobras de evacuação e 

captação nas redes ganglionares e vias linfáticas, porém somente realizadas nas áreas 

afastadas da zona edematosa como uma maneira de estimular as anastomoses linfáticas. 

A drenagem linfática manual atua sobre o edema e hematoma pós-lesão. Mas, além 

dessa função, auxilia na reparação de ferimentos, pois o fibrinogênio da linfa é o 

elemento responsável pela formação de coágulos, que darão origem à barreira protetora 

das lesões. O trauma agudo ou a inflamação crônica no processo de cicatrização 

dependem inteiramente da eficiência da circulação sanguínea e linfática (BORGES, 

2006).  

De acordo com Guirro e Guirro (2002), as manobras de drenagem linfática manual são 

indicadas na prevenção e/ou tratamento de: Edemas, Lifedemas, Fibro edema gelóide, 

Queimaduras, Enxertos, Acne.  

Guirro e Guirro (2002), afirma que a drenagem linfática manual é contra-indicada na 

presença de: Processos infecciosos, Neoplasias, Trombose venosa profunda, Erisipela.  

A drenagem linfática manual não apresenta risco algum para o paciente de pós-

operatório de cirurgias plásticas, apenas se for mal aplicada concentrando muita força, 

rapidez excessiva, ou direção errada (BORGES, 2006).  

 

5.   A fisioterapia no tratamento pós cirurgia bariátrica 

 

O fisioterapeuta dermato-funcional ganhou seu espaço no mercado sendo cada dia que 

passa mais reconhecido pelo cirurgião plástico, pela sociedade e pelo paciente por 

mostrar tratamentos eficazes nos pós- operatórios estéticos. O tratamento com o 

http://www.beleza-e-estetica.com/drenagemlinfatica.php
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fisioterapeuta tornou-se indispensável e necessário fazendo com que esta seja 

reconhecida. A fisioterapia Dermato-funcional tem sido amplamente recomendada pelos 

cirurgiões plásticos como forma de procedimento de tratamento de cirurgias plásticas a 

fim de minimizar e tratar sintomas do pós-operatório. Umas das maiores queixas do 

paciente no pós-operatório é a recuperação no aspecto físico e nas atividades diárias 

(OLIVEIRA, 2012). 

Pós perda ponderal maciça, paciente vivencia nova condição de saúde, refletida pela 

melhora ou mesmo pela resolução das co-morbidades, especialmente o diabetes tipo II, 

e pela própria perda de peso, com reflexos bio-psicossociais positivos. Entretanto e 

quase que simultaneamente, o paciente defronta-se com a nova imagem corporal. A 

perda do excesso de peso poderá produzir um corpo magro, normal ou ainda com 

sobrepeso ou até mesmo obeso, a depender da gravidade da condição ponderal prévia. 

Não é infreqüente que um paciente obeso mórbido apresente após cirurgia bariátrica de 

sucesso, indicies de obesidade (MORO, 2010). 

O fisioterapeuta poderá avaliar vários fatores que estejam relacionados à disfunção 

estética, dentre eles retrações musculares, deformidades articulares, desvios posturais 

que levam a alguma alteração estética e funcional. Deve-se avaliar as condições 

circulatórias dos pacientes, estabelecendo presença de alteração como edemas/ 

linfoedemas. De uma forma geral, o pré operatório fisioterapêutico funciona também 

como orientação para o paciente. É nesse momento que é preparado o mesmo para a 

cirurgia, e onde se conhece suas limitações e começa-se a tratar o plano de tratamento 

pós cirúrgico (MACEDO et al 2010). 

A drenagem linfática pode ser utilizada pelo fisioterapeuta e é eficaz para minimizar o 

edema no pós-cirúrgico de Bariátrico. Além do mais, a aplicação precoce da drenagem 

linfática manual após a cirurgia pode prevenir complicações, como o seroma e auxilia 

na reparação de ferimentos, proporcionando uma recuperação mais rápida no pós-

cirúrgico. Para realizar a drenagem linfática é necessário o conhecimento da anatomia, 

fisiologia do sistema linfático e princípios de hidráulica e hidrodinâmica. É uma técnica 

sistematizada, cujos movimentos devem ter uma sequência determinada (SILVA, 2012). 

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 sanguíneo, 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. 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. 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 (AMORIM,2012) 

Drenagem linfática: Atua na otimização ou restauração de sistema linfático deficiente, 

impulsionando a linfa que está acumulada constituída de resto de acúmulo anormal de 

líquidos e proteínas, além de resto de células, bactérias e imunocomplexos, com a 

drenagem linfática, ocorre um impulsionamento maior dessa linfa, fazendo com que 

ocorra um descongestionamento da vias e restabelecimento do fluxo linfático 

(SOUZA,2012) 
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6.     Metodologia 

 

O trabalho realizado é uma pesquisa de revisão bibliográfica de caráter descritivo que 

teve duração de três meses (janeiro à março de 2014). A pesquisa utilizou a base de 

dados SCIELO, PUBMED, LILACS, MEDLINE, Biocursos e livros, com bibliografias 

dos anos de 2000 a 2013. Sempre procurando evidenciar a pesquisa naquilo que foi 

proposto. 
 

7.   Resultado e Discussão 

 

A obesidade é uma doença complexa com consequências sociais e psicológicas graves, 

que afeta todas as idades e grupos sociais. O fator genético é um importante 

determinante na suscetibilidade de uma pessoa quanto ao ganho de peso, e o equilíbrio 

do peso determinado pela ingesta de caloria versus gasto calórico. Sendo assim, a 

epidemia de obesidade tem sido dirigida por mudanças da sociedade e dos hábitos 

alimentares, acarretados pelo crescimento econômico, modernização, urbanização e 

globalização (COSTA, 2008). 

Segundo Moro (2010) há uma prevalência maior de obesidade entre as mulheres, 

inclusive nos idosos. Em ambos os sexo seu maior pico ocorre entre 45 e 64 anos. Com 

o envelhecimento, há uma perda progressiva de massa magra com aumento da 

proporção de gordura corpórea, além da diminuição da estatura, relaxamento da 

musculatura abdominal, cifose e alterações de elasticidade da pele. 

Porem Costa (2008) afirma que a gravidade desta epidemia está o fato de que a 

obesidade é uma doença complexa com consequências sociais e clínicas graves, como a 

hipertensão arterial, apnéia do sono e até alguns tipos de câncer, que afeta todas as 

idades e grupos sociais, considerada de difícil tratamento. 

Moro (2010) relata que, pacientes com sobrepeso tem ótimo prognostico quanto a cura 

(emagrecimento permanente); pacientes com obesidade grau 1 tem prognostico bom, 

sendo muito provável o emagrecimento permanente; já paciente com grau II, o 

emagrecimento permanente é pouco provável; e o paciente grau III de obesidade, tem 

chances remotas de emagrecimento permanente, até mesmo com o emprego de medidas 

terapêuticas extremas (cirurgia), tendo a expectativa de vida diminuída. 

A cirurgia bariátrica é o tratamento mais efetivo para obesidade grau III. A finalidade 

do tratamento cirúrgico consiste em melhorar não somente a qualidade, como também o 

tempo de vida do obeso, resolvendo os problemas de ordem física e psicossocial que o 

excesso de peso acarreta (COSTA, 2008). 

A fisioterapia vem melhorar a recuperação do paciente que passou pelo tratamento 

cirúrgico, prevenindo e tratando as complicações pós-operatória (AMORIM, 2012). 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 aos 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). É necessário que os fisioterapeutas que trabalham com cirurgia 

plástica se conscientizem que, além da estética, deve haver preocupação com a 

reabilitação do paciente e com o retorno precoce e dinâmico às suas atividades. O ato 

cirúrgico constitui uma agressão tecidual e cabe ao fisioterapeuta atuar com todos os 

recursos disponíveis para minimizar esta alteração funcional (BORGES, 2006). 
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A fisioterapia estará presente no tratamento em todas as fases no pré-operatório, durante 

o período hospitalar, no pós-operatório imediato e tardio e o seu principal objetivo será 

de reduzir as chances de complicações cardiopulmonares, musculoesquelético e 

metabólico que irá exigir avaliações e reavaliações de acordo com a fase do tratamento 

(FARIAS, 2012). 

Na fase aguda, segundo Borges (2006) e Guirro e Guirro (2002), a drenagem linfática é 

um recurso para tratar as consequências das alterações vasculares, ou seja, o edema. No 

entanto, deve-se considerar que a cicatrização ainda está recente, e dessa maneira a 

aplicação da técnica deve ser o mais suave possível, evitando deslizamentos e trações no 

tecido em cicatrização. 

A sugestão da drenagem linfática manual é a reversa, na qual se realiza as manobras de 

drenagem direcionadas apenas para as vias íntegras, neste caso, as manobras serão 

direcionadas para a região axilar, até a reconstituição dos vasos, fato este que ocorre 

dentro de 30 dias. No entanto, o termo reversa, pode dar falsa impressão que o fluxo 

pode ser invertido, o que não ocorre, pois o “sistema linfático é um sistema de mão 

única”. A aplicação da drenagem linfática manual no pós-operatório deve obedecer aos 

seguintes princípios, (GUIRRO e GUIRRO, 2002):  Ser suave para evitar possíveis 

lesões teciduais; Evitar os movimentos de deslizamentos; Seguir o trajeto das vias que 

não foram comprometidas pelo ato cirúrgico; Elevação do segmento a ser drenado; Ser 

realizada de modo que não promova um maior tensionamento na incisão cirúrgica, 

fixando-a com uma das mãos. 

Borges (2006), afirma que para a execução correta da massagem de drenagem linfática 

manual, deve-se atentar para as seguintes questões: Os segmentos corpóreos em questão 

devem estar em posição de drenagem; A pressão exercida deve seguir sempre os 

sentidos fisiológicos da drenagem; A massagem deve iniciar pelas manobras que 

facilitem a evacuação, objetivando descongestionar as vias linfáticas; O conhecimento 

das vias de drenagem linfática é de vital importância para o sucesso da terapia; As 

manobras devem ser realizadas de forma rítmica e intermitente com uma pressão de 

45mmHg na presença de linfedema; Em lesões recentes, as manobras de arraste devem 

ser dispensadas pelo risco de promover cicatrização inadequada. A drenagem linfática 

manual vem cada vez mais ganhando seu espaço na área da reabilitação do paciente 

bariátrico, demonstrando melhora significativa aos pacientes submetidos à cirurgia 

bariátrica. 

 

8.   Conclusão 

 

O presente estudo evidenciou que a obesidade vem se destacado cada vez mais na 

sociedade, devido ao alto índice de consumo de alimentos que causam consequências 

severas para o organismo. Estando classificada como uma condição clinica grave que 

está associada a uma alta morbidade e mortalidade devido a várias complicações 

clinicas que acompanham estes pacientes. É uma doença que afeta o paciente de forma 

funcional, psicológica e estética. 

Seguindo os critérios de avaliação adequada a cirurgia bariátrica tem se mostrado como 

única intervenção eficaz, a logo prazo no tratamento da obesidade mórbida tendo em 

vista que o paciente e submetido a cirurgia cria alta expectativas para o resultado final. 

A drenagem linfática manual sendo um dos recursos principais da fisioterapia tem 

ganhado seu espaço, e reconhecimento dos cirurgiões como do próprio paciente que tem 

ganhando mais um estimulo para suportas as diversidades sofridas tanto no pré quanto 

pós-cirurgia. 
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A fisioterapia assume o papel de avaliar esse paciente num todo, desenvolvendo seu 

trabalho junto com uma equipe multidisciplinar para propiciar um bem estar completo a 

este paciente. Visto que o fisioterapeuta dermato –funcional pode avaliar e eleger quais 

métodos que pode auxiliar no tratamento no pré e pós operatório, visando minimizar as 

intercorrências e promover uma evolução boa do quadro clinico do paciente submetido 

a cirurgia bariátrica. 

Os sintomas podem ser reduzido e até mesmo solucionado com a técnica da drenagem 

linfática manual que tem como finalidade a redução de edemas evitar outras 

complicações, além de diminuir a ansiedade do paciente, visto que as conclusões de 

todos os autores citados neste estudos confirmam de forma unânime que a drenagem 

linfática manual é uma excelente coadjuvante no tratamento pós cirurgia bariátrica 

desde que seja executada de maneira correta e coerente pelo profissional capacitado. 

O estudo consta que a fisioterapia junto com recurso da drenagem linfática manual tiveram 

excelentes resultados obtidos. 

Entretanto faz-se necessário um maior aprofundamento deste estudo no campo da pesquisa, 

para que possam ser obtidos novos resultados e identificado e coletados outros dados dos 

quais venha trazer resultados mais precisos e coerente na pesquisa. 
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