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Resumo  

O presente trabalho se propõe a mostrar a importância da Terapia Física Complexa  no 

tratamento de paciente com linfedema. O linfedema é caracterizado por um tipo de edema 

decorrente do acúmulo anormal de líquidos e de substâncias nos tecidos, resultantes da falha 

no sistema linfático de drenagem associado a insuficiência de proteólise extralinfática do 

intersticio celular e mobilização de macromoléculas. A abordagem fisioterapêutica no 

tratamento do linfedema é a Terapia Física Complexa ou Linfoterapia, que utiliza recursos 

como drenagem linfática manual (DLM), enfaixamento compressivo, cinesioterapia, cuidados 

com a pele, contenção elãstica e automassagem. Este tratamento é dividido em duas fases. A 

primeira, fase intensiva e na segunda a manutenção e total adesão do paciente. Esta terapia 

se mostrou favorável e eficaz na redução de linfedemas independente da localização do 

membro acometido. Para tal foram analisadas pesquisas em artigos científicos analisando a 

importância desta terapia. 
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1. Introdução 

 

O linfedema é caracterizado por um tipo de edema decorrente do acúmulo de líquidos e de 

substâncias nos tecidos, resultantes da falha no sistema linfático de drenagem, associado à 

insuficiência de proteólise extralinfática do interstício celular e mobilização de 

macromoléculas (GODOY e GODOY, 2005). É uma doença crônica e progressiva, com o 

aumento de volume do membro pode desfigurar a imagem corporal (REZENDE, 2008). 

As opções de tratamento são controversas e várias têm sido propostas. Dentre as medidas 

clínicas usadas para tratar os linfedemas periféricos o tratamento fisioterapêutico, chamado 

por Terapia Física Complexa (TFC) é a mais utilizada e que traz melhores resultados 

principalmente na primeira fase do tratmento (NETO, 2003) A Terapia Física Complexa é 

uma associação de drenagem linfática, bandagens, exercícios e cuidados higiênicos. Essas 

idéias foram divulgadas abrindo novas perspectivas de tratamento clínico do linfedema e que 

permanece até os dias atuais. (GODOY E GODOY, 2005). 

Para Godoy e Godoy (2004), a drenagem linfática age ativando a circulação linfática e a 

regeneração do sistema linfático, é um dos pilares no tratamento do linfedema e é utilizada no 

pós-operatório de algumas cirurgias. Essa técnica utiliza manobras superficiais, suaves, no 

trajeto dos vasos linfáticos com o intuito de mobilizar a linfa e reduzir o edema. 

O mesmo autor relata que a técnica de drenagem linfática manual foi criada por Vodder e 

sofreu várias contribuiçoes nesses anos, porém mantiveram seus princípios. 

O tratamento da TFC é dividido em duas fases, sendo que na primeira fase tem como objetivo 

a redução máxima do volume do membro e a segunda fase do tratamento é a fase de 
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manutenção do linfedema que tem como objetivo manter a redução do volume do membro 

pelo máximo tempo possível (CAMARGO, 2003; PORTELA, 2007).  

O objetivo deste trabalho foi revisar os estudos da literatura, a fim de verificar e avaliar os 

benefícios dos recursos fisioterapêuticos usados na Terapia Física Complexa como sua 

importância no tratamento e na prevenção do linfedema. 

  

 

 

2. Referencial Teórico 

 

2.1 Sistema Linfático 

 

Segundo Guirro e Guirro (2004), o sistema linfático assemelha-se ao sistema sanguíneo, que 

está intimamente relacionado anatômico e funcionalmente ao sistema linfático. Esse 

importante sistema possui várias funções importantes: retorno do líquido intersticial para a 

corrente sanguínea, destruição de microorganismos e partículas estranhas da linfa, e respostas 

imunes específicas como a produção de anticorpos.  

 

2.2 Formação da linfa 

 

Para Godoy e Godoy (2005), a linfa inicial é pobre em células e durante a passagem pelos 

linfonodos é enriquecida por células com função imunológica (linfócitos, monócitos e 

plasmócitos). 

Conforme O’Sullivan e Schimitz (1999), o sistema linfático congrega uma extensa rede de 

capilares, vasos coletores, linfonodos e órgãos linfóides, como as tonsilas, o baço e o timo. 

Para Godoy e Godoy (2005), a linfa é formada a partir de produtos dos filtrados do capilar 

arterial pelos produtos gerados do metabolismo das células e do interstício. Este líquido  após 

penetrar nos vasos linfáticos é denominado de linfa, e enquanto está no espaço intersticial é 

denominado de líquido intersticial. 

O sistema vascular linfático possui vasos superficiais e profundos geralmente seguem as veias 

profundas, que via de regra caminham com as artérias. Os vasos superficiais passam através 

da fáscia superficial e os linfonodos relacionados são usualmente encontrados onde as grandes 

veias superficiais se anastomosam com as profundas (GUIRRO E GUIRRO, 2004). 

 

2.3 Capilares Linfáticos 

 

Estes pequenos vasos são compostos de um cilindro de células endoteliais que se unem ao 

tecido conjuntivo intercelular através dos filamentos de proteção, também denominados de 

filamentos de Casley-Smith, compostos de ácido hialurônico (GUIRRO E GUIRRO, 2004). 

Thibodeau e Patton (2002), salientam que o movimento da linfa nos vasos capilares é 

unidirecional, ao contrário do sangue, a linfa não flui e reflui ao longo de vasos que formam 

um trajeto circular. Portanto o sistema linfático é um sistema de mão única, isto é, ele somente 

retorna o líquido intersticial para a corrente circulatória e dessa forma previne a formação de 

edema. 

Segundo Prentice (2002), os capilares linfáticos são feitos de uma única camada de células 

endoteliais, com fibrilas, se irradiando das junções das células endoteliais. Essas fibrilas 

apoiam os capilares linfáticos e os ancoram ao tecido circunvizinho. Esses capilares linfáticos 
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são chamados de terminações linfáticas, permitem que o excesso de líquido intersticial e 

proteínas do plasma entrem no sistema linfático. 

 

2.4 Linfonodos 

 

De acordo com Guirro e Guirro (2004), os linfonodos são formações que se dispõem ao longo 

do vasos linfáticos e são em número de 600 a 700 ao todo. Eles apresentam variações na 

forma (esféricos ou elipsóides, na forma de um feijão), tamanho e coloração, ocorrendo 

geralmente em grupos, embora possam apresentar-se isolados. Estão geralmente localizados 

na face anterior das articulações. Desempenham em geral o papel de reguladores da corrente 

linfática, cuja função é filtrar impurezas da linfa e produzir linfócitos, células de defesa 

especializadas. 

Drake et al (2005), afirma que os linfócitos são filtros eficientes e o fluxo através deles é 

lento, devido estes fatores células metastáticas (que migram de outro local) de tumores 

primários podem penetrar nestes linfonodos, se instalar e crescer como tumores secundários. 

Linfonodos que drenam regiões que estão infectadas ou que contêm outros tipos de patologia 

podem aumentar de volume ou terem suas propriedades físicas alteradas, tornando-se “duros” 

ou “hipersensíveis”. Estas alterações podem ser usadas pelos cilindros para detecção de 

patologias ou para monitorar o avanço de doenças. 

Podem ser classificados quanto à sua localização em superficiais e profundos. Há grupos de 

linfonodos na axila, virilha, pescoço, pernas, bem como em várias regiões profundas do 

corpo. Técnicas que visam incrementar o fluxo da linfa devem considerar o sentido natural da 

drenagem nos diferentes segmentos conforme ilustra a fig. 1 (GUIRRO E GUIRRO, 2004). 

 

 
Fonte: Guirro e Guirro, 2004 

Figura 1 – Sentido do fluxo linfático 

 

2.5 Orgãos Linfóides 

 

Os orgãos linfóides são constituídos por tecidos nos quais leucócitos de origem linfóide ou 

mielóide amadurecem, se diferenciam e proliferam. São agrupamentos especializados de 

células linfóides distribuídos pelo organismo (CARDOSO, 2012). 

Os tecidos linfóides são classificados em primários e secundários. Os primários representam o 

local onde ocorrem as principais fases de amadurecimento dos linfócitos. O timo e a medula 
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óssea são tecidos primários, pois é o local onde amadurecem os linfócitos T e B. Os 

secundários são os que efetivamente participam da resposta imune, seja ela humoral ou 

celular. Neles estão presentes os nodos linfáticos difusos, ou encapsulados como os 

linfonodos (ABBAS, 2003). 

 

3. Linfedema 

 

Na visão de Helito e Kauffman, 2007, o linfedema é definido como acúmulo de líquidos 

(água), sais, eletrólitos e proteínas de alto peso molecular no espaço intersticial, levando ao 

aumento do volume de extremidades ou de outras regiões corporais. Para Godoy e Godoy 

(2005), refere-se ao tipo de edema decorrente de acúmulo anormal de líquidos e substâncias 

nos tecidos, resultante da falha no sistema linfático de drenagem, associado à insuficiência de 

proteólise extralinfática das protéinas do interstício celular e da mobilização de 

macromoléculas. 

Para O’Sullivan e Schimitz (1999), o primeiro sistema de classificação clínica do linfedema 

foi elaborado por Kinmonth em 1957, dividindo em primário e secundário conforme a causa: 

- Primário: pode ser congênito (linfedema de nascença); precoce (que se apresenta antes dos 

35 anos) e tardio (depois dos 35 anos); 

- Secundário: são decorrentes de causas externas. As lesões teciduais graves podem levar ao 

desenvolvimento de linfedema quando afetam a estrutura e/ou funcionamento dos vasos 

linfáticos. A filariose, parasita inoculado pela picada de um mosquito infectado, quando 

penetra na pele, atinge os vasos linfáticos, sanguíneos e os linfonodos, preferencialmente na 

região inguinal e genitália externa, ocasionando um linfedema grave e progressivo. A 

insuficiência venosa crônica, quando grave, pode sobrecarregar o sistema linfático, ou estar 

associada a uma insuficiência congênita dos vasos linfáticos. Nos casos de recidivas de 

erisipela, linfangite ou celulite, o linfedema pode ser instalado, devido a quadros infecciosos e 

inflamatórios (MARX, 2003). 

De acordo com Godoy e Godoy (2005), há outra classificação também pertencente a 

Kinmonth, que leva em consideração as aparências linfográficas em: 

- Aplasias: não se detectam vasos pela técnica de linfografia; 

- Hipoplasia: detecta-se um número menor de vasos; 

- Hiperplasia: detecta-se um número maior de vasos que o normal. 

Outra classificação baseada no estágio clínico da doença foi sugerida no X Congresso 

Internacional de Linfologia, em 1985, segundo o qual o linfedema se divide em agudo e 

crônico. 

A classificação do linfedema através do julgamento clínico e fisioterapêutico é baseada nas 

características clínicas e nos vários níveis de severidade e complicações, levando em 

consideração a inspeção, palpação, mudanças com a elevação do membro, e a 

função/mobilidade articular dos membros (MILLER et al., 1999). 

 

3.1 Fisiopatologia 

 

O acúmulo de líquidos no intersticio exerce aumento de pressão intersticial sobre as estruturas 

adjacentes e nos capilares linfáticos. Isso provoca o afastamento dos seus filamentos de 

fixação, distendendo as células endoteliais e abrindo os espaços intercelulares (GUIRRO E 

GUIRRO, 2004). 

Na insuficiência linfática ultrapassamos a capacidade de drenagem do sistema linfático, 

identificada pela presença do edema. A insuficiência dinâmica é reconhecida quando o 

sistema linfático está inteiro e o volume a ser drenado excede a sua capacidade de drenagem 

(GODOY E GODOY, 2004) conforme a figura 2. 
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Fonte: Godoy e Godoy, 2005 

Figura 2 -  Insuficiência dinâmica 

 
 

O mesmo autor descreve que na insuficiência mecânica do sistema linfático ocorre redução da 

capacidade dos vasos de realizar a drenagem, porém o volume a ser drenado é normal 

conforme mostra a figura 3. 

 

 
Fonte: Godoy e Godoy, 2005 

Figura 3 – Insuficiência mecânica 

 

 

Recentemente demonstrou-se que o ácido hialurônico, componenete essencial da matriz 

celular, apresenta acúmulo marcante nos tecidos afetados, podendo ter significado importante 

na fisiopatologia da doença (LIU & ZHANG, 1998). 

 

3.4 Diagnóstico 

 

O diagnóstico do linfedema é eminentemente clínico, pela anamnese e pelo exame físico. 

Métodos de diagnóstico por imagem podem complementar a avaliação da doença linfática, 

monitorar seu tratamento e fazer diagnóstico diferencial em casos duvidosos e incipientes 

(LOPES, 2006). 

Segundo Humble (1995), a pessoa que apresenta linfedema costuma relatar sensação de peso 

e de tensão no membro afetado. Normalmente, são os pacientes que observam as primeiras 

mudanças, através da dificuldade em colocar anéis, pulseiras e relógios ou ao vestir roupas. 

Outras alterações percebidas se relacionam à aparência da pele, que se torna esticada, com 
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ausência de dobras cutâneas, e com sensação de espessamento e tensão. Ocasionalmente, 

apresentam também limitação dos movimentos da mão, cotovelo ou marcha limitada. 
Na avaliação do linfedema, são utilizadas mensurações variadas como cirtometria, volumetria 

e bioimpedância elétrica (BE) de multipla frequência, que permitem pretizer o grau de 

linfedema do membro acometido (LOPES, 2006) 

De acordo com Borges, (2010) a caracterização do linfedema se dá quando na realização da 

cirtometria verifica-se a existência de  diferença entre os membros. Não há concordância entre 

os autores em relação a partir de quantos centímetros pode ser considerado linfedema. 

 O edema é a principal manifestação clínica da doença. Os membros edemaciados podem 
apresentar sensação de peso, infecções de repetição, verrucosidades, pigmentação, úlceras, 

etc. As micoses interdigitais são freqüentes nessa doença, necessitando atenção diária do 

paciente. A febre e calafrios são indícios de uma provável infecção o que coloca o paciente 

em sinal de alerta. As erisipelas de repetição também são um sinal de alerta para a 

possibilidade de um linfedema subclínico e de agravamento da doença (GODOY & GODOY, 

2009). 

Para Godoy et al., (2008) a avaliação clínica do paciente que se apresenta com edema em 

extremidades deve incluir, inicialmente o diagnóstico diferencial das várias causas de edema 

de membros inferiores, posto que os edemas de membro inferior dificilmente trarão 

dificuldades diagnósticas. São exemplos de diagnóstico diferencial em membros inferiores: 

- Doenças sistêmicas; 

- Insuficiência cardíaca; 

- Insuficiência renal; 

- Cirrose hepática; 

- Hipoproteinemia; 

- Edema cíclico idiopático hereditário; 

- Angiodema; 

- Doenças venosas; 

- Miscelânea; 

- Más-formações vasculares; 

- Lipedema; 

- Eritrocianose frígida; 

- Edema postural; 

- Quadros psiquiátricos; 

A linfocintilografia é, atualmente, o exame de escolha para avaliar o sistema linfático, pois 

avalia a função e a anatomia do sistema linfático, sendo um método pouco invasivo, de fácil 

realização e poder ser repetido sem causar dano ao vaso linfático (GODOY E GODOY, 

2004). 

  

4. Tratamento 

 

O tratamento do linfedema está baseado em técnicas já bem aceitas e descritas na literatura 

mundial, conhecida como CPT (Complex Physical Therapy), sendo que no Brasil é chamada 

de TFC (Tratamento Físico Complexo) ou Linfoterapia. Este tratamento consiste de várias 

técnicas que atuam conjuntamente, dependendo da fase em que se encontra o linfedema, 

incluindo: cuidados com a pele, drenagem linfática manual (DLM), contenção na forma de 

enfaixamento ou por luvas/braçadeiras, meias elásticas e cinesioterapia específica. O 

tratamento é dividido em duas fases, sendo que na primeira o objetivo é a redução do volume 

do membro, tendo a duração de 2 a 6 semanas, e a segunda é a fase de manutenção e controle 

do linfedema (FOLDI, 1993). Esse termo  TFC é o mais utilizado, mas pode-se encontrar com 

outros termos na literatura como Terapia Complexa para Linfedema ou Terapia Complexa 
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Descongestiva ou mesmo Fisioterapia Complexa Linfática Descongestiva. O quadro 1   

resume os componentes desses programas (KISNER E COLBY, 2005). 

 

Componentes de um Programa de Fisioterapia Linfática Descongestiva 

 Elevação 

 Drenagem Linfática Manual 

 Intervenção direta de um fisioterapeuta 

 Automassagem pelo paciente 

 Compressão 

 Bandagem não elástica ou de baixa distensão ou vestes feitas sob medidas 

 Bomba Compressiva pneumática sequencial intermitente 

 Programa individualizado de exercícios 

 ADM ativa (exercícios de bombeamento) 

 Exercícios de flexibilidade 

 Exercícios resistidos de baixa intensidade 

 Condicionamento cardiovascular 

 Cuidados com a pele e preucações para a vida diária 

Fonte: Kisner & Colby, 2005 

Quadro 1 - Componentes de um Programa de Fisioterapia Linfática Descongestiva 

 

 

4.1 Drenagem Linfática Manual 

 

Em 1976, a drenagem linfática, acabou sendo incorporada pela sociedade alemã de linfologia. 

Os renomados linfologistas como os Drs. Földi (Alemanha), Leduc (Belgica); Mayall (Brasil). 

Földi orientou a associação da drenagem linfática, dos cuidados higiênicos, dos exercícios e 

das bandagens que acabou sendo conhecida como Terapia Física Complexa (GODOY & 

GODOY, 2005). 
Para Lopes, (2006), a drenagem linfática manual deverá ser realizada por um terapeuta 

especializado e com conhecimento detalhado da anatomia linfática, com manobras de baixa 

pressão (menores que 40mmHg para evitar danos maiores ao endotélio linfático), atividade 

manual, ritimica e lenta. 

A drenagem linfática foi criada por Emil Vodder e Estrid Vodder entre 1932 e 1936, quando 

publicaram em Paris as bases dessa técnica (GODOY& GODOY, 2011). 

O mesmo autor relata que inicialmente, foi divulgada no meio da estética e, nas décadas de 

1960 e 1970, despertou o interesse de alguns médicos, que a transformaram em uma das 

formas de tratamento do linfedema. 
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Atualmente a drenagem linfática está representada principalmente por duas técnicas a de 

Leduc e a de Vodder. Ambos são baseadas nos trajetos dos coletores linfáticos e linfonodos, 

associando basicamente três categorias de manobras: manobras de captação, manobras de 

reabsorção e manobras de evacuação. A diferença entre elas reside somente no local de 

aplicacão (GUIRRO E GUIRRO, 2004). 

De acordo com Ribeiro (2004), os efeitos fisiológicos destas monobras aumentam o fluxo da 

linfa para dentro dos capilares linfáticos, aumentam a velocidade da linfa. Existe um 

bombeamento causado pela compressão externa dos linfáticos e a quantidade  de linfa 

processada nos linfonodos. 

O objetivo da drenagem linfática é criar diferenciais de pressão para promover o 

deslocamento da linfa e do fluido intersticial, visando a sua recolocação na corrente sanguínea 

(GODOY E GODOY, 2011) 

Em 1997, Godoy e Godoy (2005), desenvolveram uma nova técnica simplificada de 

drenagem linfática, utilizando roletes como instrumento facilitador na drenagem linfática. 

Houve uma evolução a partir dessa nova abordagem, com a ampliação das formas de 

tratamento do linfedema. 

Para Giardini & Respizzi, (2000) há considerações que devem ser observadas na aplicação da 

drenagem linfática:  

- O trabalho deve ser executado no sentido proximal-distal; 

- Praticar por maior espaço de tempo onde há maior retenção de líquido; 

- Executar as manobras em sentido lento, pausado e repititivo, em respeito ao mecanismo de 

transporte da linfa, cuja frequência de contração é de 5-7 vezes por minuto; 

- Não deve ser desagradável e sem dor; 

- Aconselha-se que a primeira sessão seja breve, trabalhando a cadeia linfonodal, do pescoço, 

analisando as reações; 

- Pode-se utilizar medidas paralelas como terapia postural e prática de exercícios respiratórios. 

Na abordagem de Kisner e Colby (2005), a DLM envolve deslizamento repetitivo lento, muito 

leve e movimentos circulares de massagem feitos sequencialmente, com o membro envolvido 

elevado sempre que possível. A congestão proximal no tronco, na virilha, nádega ou axila é 

removida primeiro para dar espaço ao líquido de outras áreas mais distais. A massagem é feita 

em direção aos linfonodos epecíficos e geralmente envolve deslizamento de distal para 

proximal. O fluido no membro é removido, primeiro na porção proximal e depois na distal. 

Como a drenagem linfática manual é um procedimento intensivo em termos de esforço e 

tempo, assim que é possível são ensinados, no tratamento, métodos de automassagem ao 

paciente. 

Pacientes com linfedema de membro inferior após linfadenectomia inguinal, deve-se 

estimular as anastomoses, que permitem evacuar o edema em direção ao lado oposto e aos 

quadrantes superiores (hemitórax homolateral), garantindo o deslocamentodo edema para o 

abdome (FERRANDEZ et al., 2001; OLIVEIRA et al., 2005). 

 

4.2 Cinesioterapia 

 

Os exercícios visam à amplitude total do movimento, respeitando, porém, o limite individual. 

A auto-massagem consiste em massagear suavemente, em círculos, as duas regiões de 

linfonodos mais próximas, ou seja, a axila oposta ao linfedema e a virilha homolateral; seguir 

realizando manobras em semicírculos nas regiões compreendidas entre os grupos de 

linfonodos íntegros e a região edemaciada (MEIRELLES et al., 2006). Uma atividade de 

resistência à fadiga cardiovascular/pulmonar e de baixa intensidade, como a bicicleta, 

frequentemente vem após a ADM e os exercícios de fortalecimento (KISNER & COLBY, 

2005).  
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Para Oliveira (2005), nos exercícios, as contrações são realizadas sem resistência, de forma 

estática ou dinâmica, séries curtas com várias repetições ao dia, devendo ser realizadas sob 

contenção ou bandagem. 

 

4.3 Profilaxia da pele 

 

Para Lopes, 2006 a profilaxia com higiene local e medicamentos faz-se necessária, evitando-

se surtos infecciosos. Os cuidados higiênicos constituem uma das bases preconizadas por 

Földi e, portanto fundamental para o sucesso do tratamento. As micoses, os ferimentos, a 

alimentação (evitar a obesidade) são aspectos que devem ser vigiados constantemente 

(GODOY & GODOY, 2005). 

 

4.4 Compressão 

 

Após as sessões de drenagem linfática manual, utilizam-se as ataduras de baixa eslasticidade 

em sistema de multiextrato, com a finalidade de, numa primeira fase, obter-se a redução do 

edema. Depois, dá-se continuidade ao tratamento prescrevendo-se meias fortes (acima de 40 

mm Hg), para a consolidação dos resultados obtidos. Leduc (1987), indica o uso de 

compressoterapia pneumática sequencial, após a sessão de DLM como parte do tratamento 

descongestivo. Nos linfedematosos, a compressão atua também como medida protetora da 

pele, desempenhando papel importante na profilaxia da linfagites de repetição (BELCZACK 

E FRANCCHIA, 2001) 

Na compressão pneumática intermitente são utilizadas botas, que são insuflada e 

densinsufladas criando um gradiente de pressão que empurra o fluido para fora do membro 

afetado. Podem ter um único compartimento ou múltiplos, que se insuflam sequencialmente, 

facilitando a drenagem no sentido proximal. As sessões podem ser de uma até oito horas ao 

dia, dependendo do tamanho do membro ou do edema ser refratário à compressão. Vários 

autores mostraram a efetividade do método para a redução do volume do membro, no entanto, 

é bastante criticado porque somente retira os líquidos, o que leva ao aumento do conteúdo 

protéico do interstício e piora da fibrose e do prognósticoda extremidade. Também pode haver 

aumento do edema nas porções mais proximais da extremidade, levando proximais da 

extremidade, levando à formação de anel fibroso que pode levar progressivamente à piora do 

edema distal. (PEREZ, 1997). 

 

5. Metodologia 

 

A metodologia usada neste trabalho foi uma revisão bibliográfica, pesquisa baseada em 

artigos selecionados em bancos de dados Scielo, Lilacs, Pubmed, Bireme, revistas cientifícas 

e livros, utilizando os seguinte unitermos: linfedema, terapia complexa física, drenagem 

linfática manual e fisioterapia. 

Os artigos foram submetidos a uma leitura analítica composta de leitura integral do texto, 

identificação das idéias-chaves e sintetização das idéias. Após a análise, realizou-se a leitura 

interpretativa. Os dados coletados foram organizados em fichas de leitura eletrônicas 

contendo: o título do artigo,  os objetivos do estudo, a metodologia usada, a intervenção 

fisioterapêutica e os resultados obtidos. 

Foram encontrados poucos artigos com revisão bibliográfica no que se refere a TFC, na sua 

maioria apareciam relatos de casos, mas todos foram analisados a apartir dos referenciais 

teóricos apresentados. 
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6. Resultados e Discussão  

 

O linfedema é um quadro patológico crônico e progressivo, resultante de uma anomalia ou 

dano para o sistema linfático, gerando déficit no equilíbrio das trocas de liquídos no 

interstício, desconforto, dores, aumento do risco de infecções, diminuição da amplitude de 

movimento, alterações sensitivas e problemas com imagem corporal, podendo levar a 

complicações como a celulite e, muito raramente, o linfangiossarcoma (BARACHO, 2007; 

LEAL et al., 2009). 

Reduzir o volume do membro é o principal objetivo no tratamento do linfedema, na fase 

precoce, quando os tecidos ainda estão relativamente preservados, podendo reduzir o membro 

ao seu tamanho inicial. No entanto, após o desenvolvimento da fibrose, os tecidos não 

retornam à sua normalidade,  mesmo com todas as medidas para reduzir o volume, aceitando-

se um certo grau de edema residual (PEREZ, 2003). 

Suas causas mais frequentes são: neoplasias que podem acometer os ductos ou linfonodos na 

forma de metástase ou ser sede da própria neoplasia (linfomas); radioterapia por fibrose 

linfática; inflamatória por fibrose linfática; filariose por ´paralisia linfática pela ação direta do 

verme; pós-operatória por ressecção de linfonodos ou linfáticos; pós traumáticas fazem lesão 

direta de ductos linfáticos, entre outras (COSTA E SILVA, 2011). 

Dentre algumas formas de tratamento para o linfedema estão: o tratamento físico complexo 

(TFC) ou linfoterapia que abrange a drenagem linfática manual (DLM),  as bandagens, os 

exercícios, a auto-massagem, a pressoterapia, as orientações quanto às atividades de vida 

diária (AVD’s), o apoio psicológico para pacientes como também para seus familiares, sendo 

o tratamento dividido em duas fases: uma intensiva com objetivo de redução do volume do 

membro e outra de manutenção para controle do linfedema (MEIRELLES, 2006). A primeira 

fase intensiva, com frequência diária ou em dias alternados, numa duração média de três a seis 

semanas (GODOY E GODOY, 2005). 

Já a segunda fase, de manutenção, consiste basicamente na conscientização e orientação do 

paciente com o tratamento. Focada no uso contínuo de contenção elástica adequada, indicada 

pelo fisioterapeuta e no reforço das orientações quanto aos cuidados da pele, exercícios físicos 

e auto-massagem. O objetivo é a manutenção da melhoria conseguida na 1ª fase, evitando 

assim a reicidiva do linfedema, com duração ditada por reavaliações mensais (COSTA E 

SILVA, 2011). 

A drenagem linfática manual (DLM) é uma técnica de massagem com manobras lentas, 

ritmicas e suaves que envolvem a superficíe da pele e seguem os caminhos anatômicos 

linfáticos do corpo, visando drenar o excesso de líquido do interstício, no tecido e dentro dos 

vasos, por meio de anastomoses superficiais  axilo-axilar e axilo-inguinal; a estimular 

pequenos capilares inativos; e aumentar a motrticidade da unidade linfática (linfagion), além 

de dissolver fibroses linfostáticas que se apresentam em linfedemas mais exuberantes 

(CAMARGO, 2000). Inicia-se a DLM na região proximal do lado contralateral ao membro 

afetado, para estimular o fluxo linfático normal, preparando-o para receber o fluido do lado 

envolvido. A drenagem do lado comprometido, inicia-se pelas porções mais proximais, até 

chegar às mais distais, drenando cada segmento, suavemente com pressões menores que 40 

mmHg, do sentido distal para proximal (PEREZ. 2003). As manobras são repetida várias 

vezes, por período de até 1 hora de duração, com isto, hipertrofia os linfáticos existentes que 

não participavam da circulação linfática principal (NETO et al., 2004). 

A drenagem linfática manual é uma técnica bastante utilizada no tratamento do linfedema, 

porém, quando empregada de maneira isolada não apresenta resultados eficazes 

(CAMARGO, 2000; OLIVEIRA, 2008; FOLDI,1993). 

A contenção elástica é prescrita em um segundo período do tratamento do linfedema, para 

consolidar os resultados da primeira fase, que quase sempre foi realizada com bandagens, para 
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obter-se uma redução inicial rápida do edema. Pode-se afirmar que as luvas, mangas ou 

braçadeiras elásticas, atuam como suporte e coadjuvante sobre a musculatura do membro para 

melhorar o tônus e, consequentemente, favorecer a drenagem venosa e linfática em direção ao 

coração. As meias inelásticas podem ser aplicadas utilizando-se certas dose de força no 

momento da colocação, quando rapidamente é fechado com Velcro, com maior ou menor 

pressão dependendo ds variações do volume durante o dia. Os membros excessivamente 

dismórficos necessitam que se encomendem as feitas sob medida. (GODOY E GODOY, 

2005). 

Foram encontrados 53 artigos, dos quais 38 foram utilizados para esta pesquisa, porém para o 

resultado apenas 3 foram selecionados: Pereira et al.(2009), Leal et al (2011) e Meirelles et al. 

(2006). 

Nos estudos de Pereira et al (2009), foram avaliadas três pacientes com linfedema secundário 

grau II e IV de MMII, pós-infecção por erisipela. Foram selecionadas aleatoriamente e 

submetidas a avaliação físico-funcional, anamnese e perimetria, além de serem fotografadas 

através de máquina digital. As 15 sessões da Terapia Física Complexa (TFC) ou linfoterapia 

tiveram duração de 50 minutos, 3 vezes na semana. As mesmas, obtiveram redução 

significativas após a quinta sessão. 

Para Leal et al. (2011), foram avaliadas 12 voluntárias com linfedema pós câncer de mama, 

que foram divididas aleatoriamente em dois grupos e submetidas a diferentes protocolos 

terapêuticos, como o TFC. A reducão do linfedema foi avaliada por meio de perimetria e da 

volumetria de ambos os membros superiores. As intervenções foram realizadas duas vezes por 

semana por um período de 7 semanas. Não se observou diferença na redução do linfedema 

entre os protocolos usados, incluindo na TFC. 

Já o estudo de Meirelles et al. (2011), que também utilizou a mesma terapia foram 

selecionadas 36 mulheres com linfedema pós cirurgia de mama após a fase intensiva, 22 após 

6 meses; 15 após 12 meses, após 18 meses e 11 aos 24 meses. O resultado do presente estudo 

mostrou que técnicas fisioterapêuticas, como drenagem linfática manual, vestimentas 

elásticas, enfaixamento compressivo funcional, exercícios e orientações de autocuidados, 

revelam-se eficazes uma vez que essas técnicas observa-se a tendência de involução do 

linfedema. 

 

7. Conclusão 

 

Deve-se considerar que o linfedema é uma condição bastante complexa, sendo necessário um 

estudo específico para melhor compreender o comportamento dessa patologia. 

Diante de estudos pode-se observar que o tratamento do linfedema torna-se bastante eficaz 

quando há um diagnóstico precoce, assim também como a total adesão do paciente, já que o 

linfedema é uma enfermidade de caráter crônico e progressivo. 

O papel mais importante da Terapia Física Complexa ou linfoterapia é a prevenção do 

linfedema. O paciente que sofreu lesões linfáticas, deve procurar um fisioterapeuta 

especializado o mais rápido possível, para ser orientado em relação aos cuidados necessários. 

A TFC mostrou-se um tratamento conservador e de consenso da equipe multidisciplinar, 

mostrou-se bastante eficaz em sua primeira fase obtendo-se uma redução do linfedema , mas 

na segunda fase, que é a de manutenção deve-se ter a adesão total do paciente pois este deverá 

estar consciente que sua evolução dependerá realmente de sua participação na manutenção da 

redução do quadro linfodematoso. 
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