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RESUMO 

 

Este artigo apresenta a drenagem linfática manual no pós-operatório em abdominoplastia. 

Considerando que dentre os diversos recursos cirúrgicos na área da estética, a 

abdominoplastia vem sendo cada vez mais realizada em indivíduos que apresentam gordura 

localizada, flacidez decorrente de grande emagrecimento, gravidez múltipla, flacidez, diástase 

abdominal, dentre outras. Diante desse contexto, o objetivo deste trabalho consiste em realizar 

uma revisão bibliográfica a respeito da importância e benefícios da drenagem linfática manual 

no pós-operatório em abdominoplastia. Para alcançar o objetivo dessa pesquisa foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica junto a literaturas com abordagem do tema proposto com 

aprazamento dos dez últimos anos, de 2006 a 2016. Os resultados dessa pesquisa mostram 

que a drenagem linfática manual é um recurso que vai reparar as consequências das alterações 

vasculares. Os movimentos suaves e rítmicos da drenagem linfática manual ajudam a eliminar 

o edema e a retenção de líquidos que se instala no pós-operatório, diminuindo dor, inchaço e 

outras consequências da cirurgia. Desse modo, a drenagem linfática é uma técnica embasada 

em conceitos científicos e pode ser usada no tratamento pós-operatório de cirurgias plásticas 

reparadora, ajudando diretamente na eliminação das toxinas, diminuindo edemas, deiscências, 

fibroses e cicatrizes. 

 

Palavras-chave: Drenagem linfática manual; Abdominoplastia; Pós-operatório. 

 

1 Introdução 

Segundo Queiroz1 o culto ao corpo e a beleza pode ser observado, sobremaneira na 

sociedade atual. A mídia, diariamente, impõe formas padronizadas de um perfil físico ideal 

para todas as idades, atingindo principalmente ao público feminino, que mais recorre aos 

recursos estéticos.  

O publico feminino, atualmente, têm uma constante preocupação com o corpo e a 

beleza, isso faz com que haja uma grande procura aos tratamentos estéticos. A cirurgia 

plástica é um tratamento muito procurado por estas, em virtude dos grandes resultados obtidos 

nessa cirurgia. 

De acordo com Borges2 além do planejamento cirúrgico a eficiência de uma cirurgia 

plástica depende também da intervenção e cuidados antes e depois do procedimento, o que 
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tem evidenciado fator preventivo de possíveis complicações e promoção de um resultado 

estético mais satisfatório. 

Fernandes3 afirma que por mais simples que seja a cirurgia, tem suas consequências, 

traumatiza o corpo, podendo provocar edemas, hematomas de diversos níveis, desconforto e 

dor. Essas são algumas das queixas mais frequentes nos pós-operatório, com as quais os 

pacientes convivem durante a recuperação.  Sendo o processo de cura total desconfortável e, 

por vezes, ainda causa algumas surpresas não muito agradáveis, tais como fibroses, dores 

persistes, transtornos do sono, digestão e disposição energética debilitada. 

Para Voloszin4 mesmo não sendo comum, a abdominoplastia como qualquer outro ato 

operatório, pode apresentar complicações dentre as quais podem ocorrer: seroma, hematoma, 

deiscência de sutura, infecção, necrose de pele e outros. 

Para Borges5 nos últimos anos, a cirurgia plástica tem apresentado larga divulgação e 

importante aprimoramento de suas técnicas. Esteticamente, o abdômen tem sua função de 

contorno corporal, e suas alterações causam desconforto e implicações sociopsicológicas 

relevantes. 

De acordo com Silva et al6 existem diversos tipos de intervenções cirúrgicas na área da 

estética. Todavia, a abdominoplastia vem sendo a melhor e mais utilizada cirurgia plástica 

para indivíduos que apresentam gordura localizada, flacidez decorrente de grande 

emagrecimento, ou gravidez múltipla (abdômen em avental), flacidez aponeurótica, diástase 

abdominal, abaulamentos e hérnias.  

Dentre os recursos indicados para possibilitar a melhora na recuperação do ato 

cirúrgico, está a drenagem linfática manual que segundo Coutinho et al7 atua no deslocamento 

de proteínas extravasadas para serem reabsorvidas, equilibrando as pressões hidrostáticas e 

tissulares, diminuindo o edema e pode ser iniciada após de ocorrido a cirurgia.  

Diante desse contexto, o objetivo deste trabalho consiste em realizar uma revisão 

bibliográfica a respeito da importância e benefícios da drenagem linfática manual no pós-

operatório em abdominoplastia. Com a finalidade de alcançar o objetivo dessa pesquisa foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica junto a literaturas com abordagem do tema proposto cujo 

aprazamento permeia dos dez últimos anos, decorrentes no período de 2006 a 2016. 

 

2 Fundamentação Teórica 

2.1 Abdominoplastia 

Santos, Cândido e Silva8 dizem que no início do século XIX, houve mudanças no 

padrão estético de beleza, onde as pessoas procuram mais intervenções cirúrgicas por ser um 



3 

 

método rápido, eficaz e sem tanto esforço. Atendendo essas características a abdominoplastia 

é uma cirurgia muito solicitada que consiste na retirada de tecido abdominal excedente, 

através de uma incisão supra-púbica com transposição do umbigo e com a plicatura (costura) 

dos músculos reto-abdominais, geralmente associa-se a lipoaspiração, cujo objetivo é remover 

o excesso de gordura através de finas cânulas, proporcionando uma redefinição corporal.  

Vieira e Netz9 afirmam que o Brasil está classificado como o segundo no mundo, em 

número de cirurgias plásticas. O motivo que leva as pessoas a passarem por essas mudanças 

estão intimamente ligadas à mídia que propõe um "padrão de beleza". As cirurgias plásticas 

podem proporcionar transformação, ajudando as pessoas a melhorarem sua autoestima e com 

isso a qualidade de visa. 

Para Migotto e Simões10 a abdominoplastia ou dermolipectomia é uma correção 

estética e funcional da parede abdominal, devido alterações por flacidez da musculatura, 

excesso de emagrecimento, gestações sucessivas, diástase abdominal, extenso depósito de 

tecido gorduroso na parede abdominal e hérnias. 

Na concepção de Sousa11 a abdominoplastia consiste na retirada de tecido subcutâneo 

excedente na região do abdome, através de uma incisão supra-púbica com transposição do 

umbigo e com plicatura dos músculos reto-abdominais. Associada a uma lipoaspiração, com a 

intenção de proporcionar retirada de excesso de gordura através de finas cânulas, permitindo 

uma redefinição global do tronco. 

Cabral12 enfatiza que a abdominoplastia ou dermolipectomia abdominal é uma cirurgia 

plástica do abdome realizada sob anestesia peridural com sedação, podendo ser geral a critério 

da equipe cirúrgico-anestésica e normalmente dura em torno de 3 a 5 horas. Caracteriza-se 

pela remoção de gordura localizada na região inferior do abdome, além da flacidez de pele ao 

redor do umbigo e estrias. 

Lange13 afirma que a abdominoplastia consiste nos seguintes procedimentos: Uma 

incisão transversa baixa; Deslocamento da pele até o processo xifóide e rebordo costais; 

Tratamento de toda parede músculo-aponeurótica; Confecção de uma nova cicatriz umbilical, 

chamada de onfaloplastia e a retirada do excesso dermo-adiposo; Colocação de drenos em 

cada lado exteriorizados na região dos pêlos pubianos; Procede-se, a seguir, a fixação da 

porção inferior do retalho à aponeurose e a sutura do retalho na região suprapúbica, em dois 

planos com fio absorvível. 

Segundo Lacrimanti et al14 a primeira cirurgia desse gênero foi realizada em 1899, 

para correção do abdômen em avental. A abdominoplastia, descrita em 1890 por Demars e 
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Marx como lipectomia abdominal, se refere às cirurgias onde ocorre a ressecção de pele e 

tecido subcutâneo existente em excesso. 

Para Antunes e Domingues15 a abdominoplastia é indicada a indivíduos com gordura 

localizada abdominal e flacidez. É uma correção funcional e estética da parede abdominal que 

pode estar alterada por gestações sucessivas, extenso emagrecimento, excesso de depósito de 

tecido gorduroso na parede abdominal, flacidez da musculatura e acúmulo gorduroso na 

porção abdominal inferior. 

Segundo Borges2 a abdominoplastia (ou dermolipectomia abdominal) é indicada para 

pacientes com moderada ou acentuada flacidez cutânea associada à lipodistrofia localizada ou 

generalizada, com ou sem eventrações ou hérnias da parede abdominal, com o objetivo de 

restabelecer o contorno corporal, eliminando o excesso cutâneo e o tecido adiposo, quando 

possível; e corrigir a flacidez músculo aponeurótico e eventuais hérnias ou eventrações. Está 

contra-indicada quando existir flacidez tecidual mínima, em pacientes com alterações 

pulmonares, diabetes e grandes tabagistas por existir risco de necrose tecidual. 

Mauad16 diz que as cirurgias plásticas do abdômen, ocorrem comumente na parede 

abdominal anterior que está limitada acima pelo apêndice xifóide do esterno e pelas 

cartilagens costais da sétima e da décima costela. Abaixo apresenta as cristas ilíacas 

bilateralmente, como a espinha do púbis e a sínfise púbica. 

Para Evans17 os procedimentos operatórios utilizados para modificar o contorno e a 

forma do abdome incluem a abdominoplastia, ou a dermolipectomia clássica; a 

abdominoplastia modificada ou “miniabdominoplastia”; a abdominoplastia circunferencial ou 

em cinto; e a dermolipectomia.  

Para Garcia, Garcia e Borges18 uma das intervenções cirúrgicas habitualmente 

realizadas é a abdominoplastia, apesar da cicatriz ser extremamente antiestética e agressiva. É 

definida como um conjunto de técnicas cirúrgicas que retira o tecido subcutâneo excedente da 

região do abdômen.A indicação é para pacientes que apresentam flacidez abdominal sendo ela 

decorrente de hérnias, gravidez, flacidez aponeurótica, diástase abdominal, emagrecimento e 

abaulamentos. 

 

2.2 Drenagem linfática manual 

Para Elwing e Sanches19 a técnica de Vodder baseia-se em movimentos monótonos, 

lentos, harmoniosos, suaves e rítmicos, respeitando sempre o sentido do fluxo linfático 

superficial em direção ao terminal (subclavicular), onde finda a circulação linfática. 

Publicadas por Vodder em 1936 as manobras fundamentais de Drenagem Linfática Manual 
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(DLM), foram denominadas e classificadas em círculos verticais, bombeamento, manobras de 

tração e de torção. 

Segundo Godoy, Godoy e Godoy20 a drenagem linfática manual constitui em um dos 

grandes pilares do tratamento do linfedema e contribui para transformar a abordagem clínica 

na principal forma de tratamento, foi desenvolvida a partir de um estudo observacional e 

divulgada nas décadas de 60 e 70 despertando interesse de alguns médicos em razão dos 

resultados obtidos.  

Elwing e Sanches18 afirmam que para o desenvolvimento das manobras práticas da 

DLM, levaram em consideração as técnicas de Vodder e de alguns de seus seguidores que 

continuaram as pesquisas e puderam comprovar a eficácia de alguns movimentos, 

maximizando algumas manobras e acrescentando outras como as manobras profundas e 

especiais, visando potencializar os resultados. 

Segundo Borges2, a drenagem linfática é um recurso utilizado no tratamento das 

consequências das alterações vasculares, ou seja, o edema. Levando em consideração que a 

cicatrização está recente, desta maneira realizada da forma mais suave possível, evitando 

trações e deslizamentos no tecido em cicatrização. Ao perceber que nas cirurgias plásticas 

com incisões extensas há uma secção dos vasos linfáticos superficiais prejudicando a 

drenagem tradicional.  

Sdregotti, Souza e Paula21, afirmam que a DLM é uma das formas terapêuticas auxiliar 

mais eficaz em tratamentos pós cirúrgicos com a finalidade de estimular a reação do 

organismo às agressões sofridas pela intervenção obtendo assim melhores resultados. O 

tratamento deve ser iniciado ainda na fase aguda, já que a DLM é um recurso para tratar 

consequências de alterações vasculares, características da fase inicial quando ocorre o reparo 

tecidual e o edema. 

De acordo com Tacani e Tacani22 para a aplicação da DLM de maneira correta, deve-

se ter conhecimento e respeitar tanto anatomia e fisiologia do sistema linfático, além da 

integridade dos tecidos superficiais. Realizada de maneira suave, rítmica, lenta, sem causar 

dor, danos ou lesões ao paciente. 

Elwing e Sanches19 dizem que para uma correta aplicação da DLM, é imprescindível 

saber a localização dos gânglios regionais superficiais e as divisórias linfáticas que delimitam 

os quadrantes. Os movimentos são realizados em direção aos gânglios superficiais regionais 

onde a linfa passará para as vias mais profundas de “deságue”. As alterações no 

direcionamento da linfa só devem ocorrer se tiver impedimento para o fluxo normal. As 

manobras quando realizadas adequadamente, causam um aumento da absorção dos líquidos 
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intersticiais nos vasos linfáticos, nos linfonodos ocorre uma filtração linfática mais rápida, 

incentiva a formação de anastomose e provoca dilatação nos capilares e pré-coletores. 

Para Borges5 a drenagem linfática manual vai estimular a circulação linfática 

proporcionando a diminuição do linfoedema e a regeneração do sistema linfático. De suma 

importância que o fisioterapeuta tenha todo o domínio sobre processos patológicos e o estágio 

em que eles se encontram, assim como o tratamento ao qual foi submetido. 

Voloszin4 afirma que os efeitos fisiológicos da drenagem são dentre outros, o aumento 

e a reabsorção de proteínas, promovem a desintoxicação dos meios intersticiais, aumenta a 

velocidade da linfa, relaxa a musculatura, beneficia a filtração e a reabsorção de proteínas nos 

capilares linfáticos, auxilia na distribuição de hormônios e medicamentos no organismo, 

acentua a defesa imunológica.    

Macedo e Oliveira23 dizem que entre as complicações mais frequentes, também podem 

estar presentes durante o pós-cirúrgico, a tensão muscular, alteração postural e dor. A 

utilização da massagem proporciona efeitos circulatórios, neuromusculares e metabólicos 

aliados aos efeitos da drenagem linfática. 

 

3 Metodologia 

O tipo de pesquisa consiste no método descritivo, Vergara24 afirma ser um estudo 

capaz de expor as características de determinado fenômeno, pode ainda, estabelecer 

correlações entre as variáveis e definir sua natureza, não tem compromisso de explicar os 

fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação tem com finalidade de 

registrar, classificar, analisar e interpretar os dados coletados, mas sem interferência do 

pesquisador. 

Este estudo tem natureza qualitativa, para Triviños25 proporciona todas as perspectivas 

possíveis para o informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessária que venha 

enriquecer a investigação, dessa forma é destinada ao estudo sobre o comportamento humano.  

Quanto ao método cientifico utilizou-se o dedutivo, que Lakatos e Marconi26 definem 

como o método que parte das teorias e leis do assunto geral para o específico, via de regra 

prediz fenômenos particulares sua conexão é descendente. 

A técnica de estudo consistiu em uma Revisão Bibliográfica que segundo Vergara25 se 

tratam de um estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, 

revistas, jornais redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral. A pesquisa 

bibliográfica levanta tudo que foi publicado, em forma de livros, revistas, publicações 
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avulsas, e imprensa escrita. A partir do levantamento de fontes, onde foi realizada a seleção e 

fichamento de informação de interesse ao estudo do tema. 

A fonte deste estudo encontra-se fundamentado por meio de pesquisa bibliográfica, 

recorrerá a artigos, livros, etc., recentemente publicados cujos temas abordem a temática em 

questão. Acrescendo à literatura essa contribuição por meio da análise sobre o tema em 

questão.  

Essa pesquisa bibliográfica foi realizada junto a literaturas com abordagem do tema 

proposto cujo aprazamento permeia dos dez últimos anos, decorrentes no período de 2006 a 

2014. Por se tratar de uma pesquisa bibliográfica o local dessa pesquisa foram às bibliotecas 

públicas, privadas, universitárias, internet, dentre outros locais que proporcionaram 

acessibilidade das informações pertinentes ao tema em estudo, com vista a alcançar o objetivo 

proposto. 

  

4 Resultados e Discussão 

Para Macedo e Oliveira23, a indicação da drenagem linfática é basicamente para 

retirada do edema excessivo encontrado no interstício. E ainda assim, só haverá a redução 

definitiva deste edema quando ocorrer a diminuição da secreção de cortisol, que é liberada 

durante o processo de inflamação/reparo e no término da formação do tecido cicatricial, que 

acontece em torno de 20 a 42 dias.  

Na mesma perspectiva Pereira et al27 afirmam que a drenagem linfática manual é um 

mecanismo que auxilia o sistema linfático no processo de drenagem do líquido intersticial. 

Técnica validada cientificamente para redução do edema de origem linfática. Nos últimos 

anos a DLM vem sendo utilizada, dentre as enumeras aplicações no pós-cirurgias plásticas 

dentre as quais a abdominoplastia.  

De acordo com os estudos de Migotto e Simões10 essa intervenção deve iniciar ainda 

na fase aguda, deve-se levar em conta que a cicatrização ainda esta recente, e a aplicação da 

técnica deve utilizar pressões manuais extremamente suaves (de até 30 a 40 mmHg) e lentas 

(em média de 12 vezes por minuto). 

Elwing e Sanches19 afirmam que a DLM não deve ser confundida com uma simples 

massagem corporal, ainda que sua manipulação pareça uma suave sobre a pele. A pele deve 

ser empurrada até seu limite de elasticidade, sem friccioná-la ou deslizar sobre ela. A pressão 

deve ser de 15 mmHg a 40 mmHg (milímetros de mercúrio), muito mais suaves em relação as 

manobras empregada na massagem corporal que está na faixa de 70 mmHg a 80 mmHg, dessa 
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forma apenas a drenagem linfática vai ser ativada, sem ativar a irrigação sanguínea que 

produzirá uma maior filtração de líquido para os tecidos da região tratada. 

Para Lange13, na abdominoplastia, a drenagem dos quadrantes inferiores, conflui para a 

região inguinal, fica interrompida pela retirada do tecido, restando às vias dos quadrantes 

superiores que confluem para os linfonodos axilares.   

Na concepção de Lacrimanti14 a drenagem linfática manual no pós-operatório 

possibilita: melhora significativa na textura da pele, diminuição do edema, ausência de 

nodulações fibróticas no tecido subcutâneo, minimização de possíveis aderências teciduais, 

auxilia no processo de cicatrização, redução das áreas com hipoestesias, redução de 

hematomas e equimoses, além de melhorar a circulação venosa e linfática e o tônus muscular. 

Piccinini et al28 afirmam que a drenagem linfática manual representada principalmente 

pelas técnicas de Vodder e Leduc. A diferença entre elas está no tipo de movimento. Vodder 

utiliza movimentos circulares, rotatórios e de bombeio, já Leduc propõe movimentos restritos. 

As técnicas associam três categorias de manobras que englobam a captação, reabsorção e 

evacuação da linfa. Essas manobras são realizadas com pressões, suaves, lentas, intermitentes 

e relaxantes. 

Souza29 enfatiza que a drenagem linfática manual é de grande relevância como recurso 

pós-operatório de cirurgia abdominal, considerando que estimula a circulação linfática, 

elimina as toxinas e nutre os tecidos melhora a defesa e ação antiinflamatória fazendo com 

que o período de recuperação do pós-operatório em abdominoplastia, sendo muito mais 

rápido, evitando longas limitações.  Assim acelera o processo de reabilitação do paciente. 

Segundo Pinheiro30 a abdominoplastia é a cirurgia plástica para retirar o excesso de 

gordura e de flacidez do abdômen. Ela é especialmente indicada para quem perdeu muito peso 

ficando com a região da barriga estética feia, com visual muito prejudicial à beleza natural do 

corpo humano, causando desconforto psicossocial. A drenagem linfática é um dos recursos 

que podem auxiliar na recuperação do pós-operatório.  

Segundo Cabral12 a drenagem linfática é uma técnica que atua no sistema linfático, 

estimulando-o a trabalhar de forma mais acelerada, movimentando a linfa até os gânglios 

linfáticos. Por intermédio desse processo são descartados os excessos de líquido e as toxinas. 

A drenagem linfática pode ser feita de forma manual. Sendo aplicada com movimentos de 

pressão leve, suave, rítmica, lenta e precisa. Em pacientes pós-operatório de abdominoplastia 

tem por objetivo final recolher os líquidos presos entre as células, colocá-los nos vasos 

capilares e, por meio de variados movimentos suaves, fazê-los caminhar para que sejam 
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eliminados. Desta forma, tem que ser rítmica, sem muita pressão, já que a linfa corre na 

superfície da pele e seu fluxo é relativamente lento e precisa ser respeitado. 

Conforme Mauad16 o resultado estético do procedimento de abdominoplastia 

dependerá muito das proporções que o abdome manterá com o resto do tronco e membros. 

Além disso, também poderá haver redução de peso pela retirada de excesso de pele e tecido 

adiposo, muito embora os abdomens que apresentam os melhores resultados são aqueles em 

que se fazem as menores retiradas, tendo um preparo prévio que antecede o procedimento 

cirúrgico. 

 

5 Conclusão 

Conforme abordado nessa revisão, a abdominoplastia é uma técnica cirúrgica utilizada 

para corrigir imperfeições da região abdominal, a qual consiste na retirada do excesso de 

tecido subcutâneo do abdômen. 

Os resultados dessa pesquisa mostram que a drenagem linfática manual é um recurso 

que vai reparar as consequências das alterações vasculares. Os movimentos suaves e rítmicos 

da drenagem linfática manual ajudam a eliminar o edema e a retenção de líquidos que se 

instala no pós-operatório, diminuindo dor, inchaço e outras consequências da cirurgia. Desse 

modo, a drenagem linfática é uma técnica embasada em conceitos científicos e pode ser usada 

no tratamento pós-operatório de cirurgias plásticas reparadora, ajudando diretamente na 

eliminação das toxinas, diminuindo edemas, deiscências, fibroses e cicatrizes. 

A drenagem linfática manual é importante recurso que pode ser utilizado nos casos de 

pós-operatórios de abdominoplastias por constituir uma terapia que possibilita a redução não 

só do edema pós-cirúrgico, como também no processo de cicatrização.  Considerando que 

atua no sistema linfático onde são realizadas pressões suavemente, e com a técnica apropriada 

estimulamos a circulação linfática drenando os líquidos excedentes que banham as células, 

mantendo o equilíbrio hídrico dos espaços intersticiais e eliminando os metabólicos celulares 

para reduzir as chances de complicações como seromas, deiscências de suturas, queloides, 

alívio de dores causados pela cirurgia, entre outros.   

É importante destacar que a aplicação tardia da DLM pode diminuir os benefícios que 

ela produz, já que a eficiência da circulação linfática e sanguínea é fundamental na reparação 

da lesão cirúrgica.   

Em contrapartida vale ressaltar que a técnica de drenagem linfática manual também 

possui contra-indicações, devendo sempre ser  respeitadas , e as manobras são harmoniosas, a 

pressão é suave e o ritmo é lento.  A drenagem linfática mostra resultados e uma eficácia 
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muito grande nos tratamentos de pós-operatórios, principalmente com relação ao quadro 

álgico, congestão tecidual, do retorno precoce da sensibilidade local e do desconforto do pós-

operatório da dermolipectomia.   

A DLM consiste na drenagem, ou seja, o escoamento dos líquidos, mantendo assim o 

equilíbrio dos espaços intersticiais, fazendo primeiro a evacuação e depois a captação da linfa. 

Mediante essa pesquisa foi constatado que a drenagem linfática manual é extremamente 

importante para a melhora de edema, dor, hematomas e fibroses no pós-operatório de 

adbominoplastia. Tendo em vista que para a garantia de um resultado satisfatório da DLM 

deve ser feita por profissionais capacitados para realizar a manobra. 

No que se refere as condutas estéticas no pré e pós-operatório de cirurgias plásticas, a 

drenagem linfática manual está fundamentada em uma base cinética e contribui de forma 

efetiva na prevenção e tratamento patologias advindas das intervenções cirúrgicas. O sucesso 

de uma cirurgia plástica dependerá não somente da competência do cirurgião, mas também 

dos cuidados referentes ao e pós-operatório, estes são fatores imprescindíveis na prevenção de 

possíveis complicações e na garantia de resultados estéticos satisfatórios. 

O conhecimento do sistema linfático, da abdominoplastia e da drenagem linfática 

como tratamento suplementar aos pacientes submetido à abdominoplastia é de fundamental 

importância para o profissional de estética como forma de implantar seus princípios do 

tratamento de pessoas por meio da drenagem linfática, pois, a utilização do conhecimento dos 

procedimentos indicativos da aplicação da técnica pode facilitar bastante a aplicação de 

muitos elementos desta importante ciência para a melhoria da vida das pessoas, 

fundamentalmente da autoestima provocada pela recuperação de sua estética pessoal. 

Neste contexto, um bom terapeuta da área estética faz toda diferença para recuperação 

do paciente, pois através de condutas estéticas que tem por finalidade acelerar a recuperação e 

prevenir complicações indesejadas, o profissional esteticista devidamente qualificado pode 

atuar como um colaborador da equipe médica contribuindo para um resultado final 

satisfatório. Atuando de forma a auxiliar nessa busca pelo corpo desejado, ampliando cada dia 

mais a sua aplicabilidade, mostrando resultados. 

É necessário que sejam realizados novos estudos sobre o tema, pois se observou que 

na literatura pouco material inerente a esse assunto, na intenção de ampliar os conhecimentos 

na área. Além disso, sugere também que seja realizado um maior número de aplicações desse 

tratamento para obtenção de resultados ainda mais satisfatórios, promovendo o 

aperfeiçoamento da técnica de drenagem linfática manual, desenvolvendo  os diversos setores 

ligados à área da beleza, bem como, na área da saúde onde sua importância mais se evidencia. 
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