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Resumo 

 

O artigo trata da importância da drenagem linfática no tratamento estético e terapêutico 

no pós-operatório de lipoaspiração, observando as alterações funcionais, os cuidados, 

as contra-indicações e os benefícios. A drenagem linfática é uma terapia em prol da 

saúde que atua de forma eficaz no campo da Estética. Auxilia na redução da celulite e 

gorduras localizadas através da estimulação da circulação linfática ajudando o corpo a 

eliminar toxinas e a nutrir os tecidos. Este procedimento consiste em promover  melhora 

da circulação, reduzindo edemas e  dor, hidratando e embelezando a pele, além de atuar 

no processo de cicatrização tornando a cicatriz estética. Objetivo Geral: Discutir a 

importância da drenagem linfática no tratamento estético e terapêutico no pós-

operatório de lipoaspiração para promover saúde e qualidade de vida a mulher. 

Específicos: Explicar o que é a drenagem linfática e lipoaspiração; Esclarecer sobre a 

importância da drenagem linfática no tratamento estético e terapêutico no pós-

operatório de lipoaspiração. A pesquisa é Bibliográfica e técnica de fichamento. 

Utilizou-se autores relevantes: BORGES2; GODOY3; MATTOS1, que contribuíram no  

estudo. Foi possível refletir que os cuidados no pós-operatório exercem uma importante 

influência para evitar sequelas desagradáveis e que a intervenção de profissional 

qualificado é essencial para um resultado sem complicações. 
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1.Introdução 

O presente estudo volta-se para a discussão da importância da drenagem linfática 

no tratamento estético e terapêutico no pós-operatório de lipoaspiração, uma terapia 

potencializadora para redução não só de edemas, como também prevenção de seromas, 

fibroses e aderências. 

A procura por cirurgias plásticas tem aumentado gradativamente por vários 

fatores, um deles é a mídia, que dita o modelo ideal de beleza para ser seguido e que 
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também é exigido pela sociedade, a fim de que as pessoas sejam aceitas no meio social, 

o que as levam a procurarem por cirurgias, produtos de beleza, academias, fármacos, etc. 

          Desse modo, a população tem se submetido a inúmeras cirurgias plásticas, em 

várias partes do corpo e uma delas é a lipoaspiração, buscando uma saída para a 

insatisfação e o desequilíbrio da conexão corpo e mente. Como em qualquer 

procedimento cirúrgico, são necessários cuidados antes, durante e depois da cirurgia.  

O interesse pela temática justifica-se pelas oportunidades estéticas que tem sido 

disponibilizada as mulheres, estimulando-as a buscar seus cuidados e bem-estar, 

devolvendo-lhes a auto-estima. Nesse sentido, cresce a demanda por esses serviços, o que 

requer profissional qualificado para atuar nessa área de drenagem linfática a fim de evitar 

agravos e outras complicações a saúde da pessoa e apresentar bons resultados, tornando 

este um bom negócio profissional na área da estética, ampliando assim novas 

possibilidades de atuação no mercado de trabalho. 

Este estudo se constitui de relevância social e acadêmica, pois se este 

procedimento for realizado de maneira inadequada por profissional não habilitado, sem 

conhecimento aprofundado em anatomia e fisiologia do sistema linfático trará 

implicações na saúde da mulher, podendo comprometer a circulação, piorar a celulite, 

causar hematomas e dores intensas. 

De acordo com Mattos1, a lipoaspiração ou lipossucção é um procedimento 

cirúrgico podendo ser com anestesia local (peridural) ou geral. É uma cirurgia realizada 

através de pequenas incisões na pele, onde são introduzidas cânulas que aspiram gorduras 

localizadas em pequenas regiões do corpo através de uma pressão negativa. 

Borges2 assevera que para este caso a Drenagem Linfática Manual (DLM) é 

indicada, contribuindo na recuperação e satisfação dos resultados estéticos, cuja função é 

definida não só para o tratamento estético, mas também para tratamento em afecções de 

natureza angiológica, traumáticas, neurológicas, metabólica e cirúrgica. 

Sobre esse assunto, Godoy3, aponta que a drenagem linfática manual está contra- 

indicada em casos de tumores malignos, tuberculose, infecções agudas, reações alérgicas, 

hipotireoidismo, asma, bronquite, e trombose venosa profunda. 

Piccinini4 informa que a Drenagem Linfática Manual está representada 

principalmente pelas técnicas de Voldder e Leduc. A diferença está no tipo de movimento. 

Voldder utiliza movimentos circulares, rotatórios e de bombeio, já Leduc propõem 

movimentos mais restritos. 
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Sobre esse assunto, Lopes5 elucida que a manobra de drenagem linfática deve ser 

executada em ritmo lento, pausado e repetitivo, em consideração ao mecanismo de 

transporte da linfa, cuja à frequência de contração é de 5 a 7 vezes por minuto, não deve 

ser brusco. As sessões devem ter no mínimo 30 minutos, e o corpo deve ser posicionado 

de maneira que a pele esteja menos tensa possível, para dar condições de melhor 

deslocamento da linfa. 

Diante destas questões que envolve a saúde da mulher, indaga-se: De que forma a 

drenagem linfática pode promover qualidade de vida à saúde da mulher submetida ao 

procedimento cirúrgico de lipoaspiração? 

Frente a essa discussão voltada a saúde da mulher, o estudo tem como Objetivo 

geral: Discutir a importância da drenagem linfática no tratamento estético e terapêutico 

no pós-operatório de lipoaspiração para promover saúde e qualidade de vida a mulher. 

Específicos: Explicar o que é a drenagem linfática e lipoaspiração; Esclarecer sobre a 

importância da drenagem linfática no tratamento estético e terapêutico no pós-operatório 

de lipoaspiração. 

 

2.Fundamentação Teórica    

2.1. Conceituando Lipoaspiração e Drenagem Linfática. 

 

UTIYAMA6 aponta que a lipoaspiração é uma técnica simples, rápida, pouco 

dispendiosa e, quando bem indicada, apresenta excelentes resultados. Através dessa 

técnica, é possível realizar uma grande quantidade de correções que antigamente não eram 

possíveis na cirurgia plástica. 

Assevera o referido autor que com a realização de uma cirurgia plástica, como a 

lipoaspiração, podem acontecer alguns eventos clínicos comuns no pós-operatório tais 

como: edema, hematomas, fibrose e outros. 

Daí a importância da drenagem linfática conforme afirma o autor, que realizado 

por profissional capacitado na área de estética pode auxiliar na redução desses eventos 

clínicos, acelerando o processo de recuperação pós-operatória, prevenindo e controlando 

as complicações comuns. 

Explica ainda que a drenagem linfática atualmente é considerada de ampla 

utilização no tratamento de várias patologias, desenvolve sua ação principal sobre o 

sistema circulatório linfático, formado pela linfa, vasos linfáticos e linfonodos.  
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Segundo o autor, sua aplicação auxilia o aumento do transporte da linfa, que 

melhora a vascularização, a anastomose linfolinfática e linfovenosa e proporciona maior 

resistência defensiva-imunitária do organismo, devido ao aumento de células imunitárias 

que veiculam no próprio sistema linfático. 

A esse respeito, Leduc7 relata que o método de drenagem linfática manual Dr. 

Vodder teve origem na Alemanha em 1932. Vodder começou a tratar pacientes 

manipulando os gânglios do pescoço com movimentos suaves e rotativos, com sucesso. 

Daí desenvolveram o método que serviu de base para outros de Drenagem Linfática 

Manual. 

Destaca que a verdadeira Drenagem Linfática Manual é um método todo original, 

bastante diferente da Massagem tradicional, possuindo manobras precisas e monótonas, 

feitas em direções específicas, com velocidade e pressão corretas. 

Afirma que as manobras do método de Drenagem Linfática Dr. Vodder aumentam 

a capacidade dos capilares linfáticos, a velocidade da linfa, a filtração e absorção dos 

capilares sanguíneos, a quantidade de linfa processada nos gânglios, a motricidade dos 

intestinos. 

A técnica da Drenagem linfática manual está diretamente relacionada ao sistema 

linfático, sendo esse sistema uma grande via auxiliar de drenagem do sistema venoso e o 

sistema mais complexo do ser humano. A rede linfática faz parte do sistema vascular, 

sendo uma via acessória a qual permite que os líquidos dos espaços intersticiais possam 

fluir para o sangue.  

 

2.2.A Questão da cirurgia estética de lipoaspiração e a importância da Drenagem 

Linfática no tratamento pós-operatório. 

 

Segundo Ribeiro8 a cirurgia estética é a realizada para dar nova forma as estruturas 

normais do corpo, com o objetivo de melhorar a aparência e a auto-estima. Assim, a 

cirurgia plástica estética tem por objetivo melhorar a aparência de pessoas cujo problema 

não tenha sido causado por doença ou deformidade. São alterações fisiológicas, como o 

envelhecimento, a gravidez ou desvios da forma externa do corpo, que não configuram 

patologia, mas que causam alterações psicológicas. 

O procedimento de pós-operatório na cirurgia plástica de acordo com o autor, é 

tão importante de ser realizado quanto a cirurgia propriamente dita, para se obter os 

resultados esperados e evitar sequelas comprometedoras. 
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 Mauad 9 afirma que eficiência de uma cirurgia plástica não depende somente do 

seu plano cirúrgico, mas também dos cuidados pré e pós-operatório, que são fatores 

preventivos de possíveis complicações e promovem um resultado estético mais 

satisfatório. 

Aponta a autor, que a drenagem pós-cirúrgica deve ser feita no corpo todo para 

estimular a circulação linfática geral e, na área operada, o trabalho deve ser mais 

detalhado. Quanto antes se fizer drenagem linfática, melhor será o resultado final e menor 

será a formação de fibroses pós-operatórias. 

Enfatiza ainda que a Drenagem linfática manual deve ser feita por profissionais 

que conheçam, e dominem a anatomia e fisiologia do sistema linfático além da técnica de 

drenagem a ser utilizada, uma vez que executadas de maneira errada, poderão prejudicar 

o indivíduo que estará recebendo a massagem. 

No estudo feito por Godoy3, a Drenagem linfática manual é uma técnica de 

extrema importância para redução do edema. Para o autor, diversos materiais além das 

mãos podem ser utilizados como facilitadores para exercer uma pressão externa, como o 

uso de um rolete no membro afetado. O resultado encontrado foi satisfatório quando há 

uma junção da drenagem linfática manual com um instrumento para realizar a pressão no 

local. 

 

BENEFÍCIOS E OBJETIVOS DA DRENAGEM LINFÁTICA  
 Recolocar em movimento o líquido intersticial e permitir 

uma maior reabsorção do excesso de líquido e das 

macromoléculas; 

 Aumentar a regeneração celular e estimular o sistema 

imunológico; 

 Favorecer a abertura dos capilares linfáticos, e com isso, a 

eliminação dos resíduos provenientes do metabolismo 

celular; 

 Melhora a capacidade linfática, favorecendo a circulação de 

entorno, aliviando a dor, reduzindo o edema e consequente 

relaxamento da gestante.   

 

  

                                   Fonte:Winter10. Drenagem linfática na gestação. 

                     Tabela 01: Benefícios e Objetivos da Drenagem Linfática 

 

Winter10 elenca que os benefícios da técnica de drenagem linfática manual, 

promove através da técnica específica, um melhor funcionamento linfático, facilitação do 

retorno circulatório, com consequente redução do edema e relaxamento corporal, 

podendo-se obter, de forma simples e eficaz, resultados satisfatórios e decisivos, 

possibilitando seu uso como terapêutica nesta alteração, de acordo com o protocolo de 

tratamento utilizado.  



6 
 

 Conclui o autor, que muito mais do que um método estético, a drenagem linfática 

oferece efeitos benéficos no pós-operatório. A massagem além de eliminar o excesso de 

líquidos retidos que provocam inchaços, promete ativar a circulação e combater possíveis 

dores musculares e desconfortos provocados pela cirurgia estética de lipoaspiração. 

3. Metodologia 

A Drenagem linfática manual é uma técnica de massoterapia realizada com o 

intuito de mobilizar a linfa, removendo o acúmulo de líquido em determinado segmento 

corporal, resultando em melhora local da oxigenação e circulação nos tecidos, na 

aceleração da cicatrização de ferimentos, no aumento da capacidade de absorção de 

hematomas e equimoses e melhora no retorno da sensibilidade. 

O presente projeto se configura como uma pesquisa do tipo Bibliográfica e técnica 

de fichamento, utilizando autores relevantes para melhor embasamento teórico, tais 

como: BORGES2; GODOY3; MATTOS1 entre outros, que discutem a importância da 

drenagem linfática manual após procedimento cirúrgico de lipoaspiração, além de 

pesquisas em sites do scielo, além de outros livros relacionados ao assunto. 

Baseado em métodos adequados e cabíveis, o pesquisador buscou o conhecimento 

específico a fim de esclarecer e buscar informações do assunto estudado, ou ainda, o 

questionamento de determinados conceitos que poderão ser considerados importantes na 

época vigente. 

Todas as indagações desenvolvidas no período de preparação deste artigo, serviu 

para analisar a importância da drenagem linfática manual na qualidade de vida e bem-

estar das mulheres submetidas ao pós-cirúrgico de lipoaspiração, atuando na redução da 

dor e do edema no pós-operatório. 

 

4.Resultados e Discussão 

O poder da Drenagem linfática no cuidado pós-cirúrgico de Lipoaspiração. 

Na incessante busca pelo corpo perfeito, cada vez mais as pessoas se submetem 

às intervenções cirúrgicas para que o corpo desejado seja alcançado sem tanto esforço. 

Bevilacqua11 elucida que a cirurgia plástica visa à reparação dos defeitos 

congênitos ou adquiridos, com consequente melhora da aparência ou, eventual, 

restituição da função comprometida. 
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Sobre essa discussão, Guirro12 enfatiza que a cirurgia plástica promove lesões 

celulares e vasculares, provocando alterações temporárias na pele e produzindo um 

conjunto de eventos pós-operatórios caracterizados por um quadro de inflamação. 

Desse modo, conforme aponta o autor o tratamento no pós-operatório de cirurgia 

plástica torna-se crucial para os pacientes, já que irá acelerar a recuperação, 

prevenir/controlar algumas complicações comuns, pois os mesmos não toleram os 

transtornos provocados pela cirurgia uma vez que envolve a aparência do indivíduo. 

Corroborando com as ideias do autor, Soares13 afirma que os sintomas do pós-

operatório de cirurgia plástica de lipoaspiração pode ser reduzido com o tratamento da 

drenagem linfática manual, o qual contribui rapidamente para a diminuição do edema e 

do hematoma, bem como a redução da dor, com favorecimento da neoformação vascular 

e nervosa, além de prevenir e minimizar a formação de cicatrizes hipertróficas ou 

hipotróficas, retrações e quelóides. 

Sendo assim, após uma lipoaspiração, é frequente que os organismos dos 

pacientes acabem por reter uma grande quantidade de líquido que até chega a ser mais do 

que o corpo consegue drenar. Dessa forma, a drenagem linfática no pós-operatório surge 

como uma das melhores soluções para reduzir a retenção hídrica. 

A esse respeito, Ceolin 14 assevera que a lipoaspiração ou lipossucção, consiste na 

remoção cirúrgica de gordura subcutânea e uma pressão negativa é introduzida, por 

pequenas incisões na pele. É uma técnica cirúrgica que consiste em retirar de 

determinadas regiões do corpo, onde o emagrecimento não adiantou e o excesso de 

gordura regionalizada permanece. 

Tacani15, afirma 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. 

 

5.Conclusão 

Atualmente, para se alcançar um padrão de beleza padronizado pela mídia, do 

corpo belo e magro, as mulheres, principalmente, submetem-se a exaustivos sacrifícios 

em busca desse corpo considerado perfeito, utilizam medicamentos, dietas, exercícios e 

até intervenções cirúrgicas nessa busca. 
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É importante ressaltar que a técnica de Drenagem Linfática Manual para o 

tratamento pós-cirúrgico de lipoaspiração deve ser realizada por profissionais 

qualificados, pois estes devem conhecer a anatomia e fisiologia do sistema linfático. 

A drenagem Linfática Manual constitui uma terapia potencializadora para redução 

não só de edemas, como a prevenção de seromas, fibroses, equimoses, aderências e alívio 

da dor local como também reduz as chances de outras complicações, contribuindo no 

processo de cicatrização.  
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