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Resumo 

Na atualidade a busca pelo corpo perfeito se tornou ainda mais desejável e os padrões de 

beleza mais exigentes tanto para homens como mulheres. Por esse motivo muitas pessoas 

recorrem às cirurgias plásticas estéticas e lipoaspirações para obter o corpo dos sonhos. 

Decorrente de procedimento cirúrgico, o pós-operatório deve ter um tratamento que ajude o 

paciente a ter uma boa recuperação, tornando o resultado mais satisfatório possível. A 

drenagem linfática manual é uma técnica, onde manobras são realizadas para o melhor  

resultado no pós operatório imediato de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos. A 

lipoaspiração se tornou uma técnica cirúrgica das mais procuradas e muitos artigos relatam 

a drenagem linfática manual relacionada ao pós-operatório, sendo encaminhadas por 

cirurgiões para profissionais habilitados. O método da pesquisa foi uma revisão bibliográfica 

de artigos científicos e livros acadêmicos, com base de dados o Portal BioCursos, a base de 

dados da biblioteca digital SCIELO (Scientific Eletronic Library Online) e Google 

acadêmico. Os benefícios da drenagem linfática manual no pós-operatório imediato de  

lipoaspiração é o objetivo desse artigo, prevenindo o  edema e a fibrose, em procedimentos 

cirúrgicos estéticos.  

Palavras chaves: Drenagem linfática manual, lipoaspiração e pós-operatório. 

 

1. Introdução 

Um corpo perfeito e bonito para homens e mulheres se tornou algo muito desejável e por esse 

motivo, se recorre á várias técnicas cirúrgicas e tratamentos estéticos para se obter o corpo 

dos sonhos. Existem vários procedimentos cirúrgicos utilizados para definir contornos e 

modelar o corpo da maneira mais desejada. Entre eles, existe a técnica de lipoaspiração ou 

lipoescultura que é muito procurada, mais requer muitos cuidados no pós-operatório. Podem 

ocorrer, complicações como a presença de edema, equimose e fibrose. 1  

_______________ 
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Essas complicações poderiam ser evitadas, quando há correta indicação da cirurgia e uma 

preparação do tecido no pré-operatório. Nos recursos utilizados no pós-operatório de cirurgias 

plásticas e lipoescultura, podemos citar a Drenagem Linfática Manual (DLM), como terapia 

não evasiva, que tem influência direta no sistema imunológico e vascular melhorando o 

edema, o desconforto do quadro álgico, da congestão tecidual, do retorno precoce da 

sensibilidade cutânea e principalmente no pós-operatório imediato cuidando da prevenção do 

edema e da fibrose. 2  

O objetivo principal desse artigo é relatar os benefícios da drenagem linfática manual no pós-

operatório imediato de lipoaspiração, sendo indicada por cirurgiões para profissionais 

habilitados e com conhecimento da terapia ou técnica, muito utilizada na recuperação de 

cirurgias plásticas estéticas. 

 

2. Fundamentação teórica 

2.1  Cirurgia plástica  

A cirurgia plástica é utilizada na contribuição da harmonia e equilíbrio dos pacientes em 

relação a sua própria imagem corporal. Transformando aqueles aspectos indesejáveis, em 

perfeitos contornos, dando ao paciente maior segurança em relação ao seu corpo e imagem. 

“Grande parte das técnicas se deve aos recentes avanços da cirurgia plástica.” 3 

Segundo Garcia (2010) 4 “atualmente, a medicina estética vem apresentando uma ascendência 

no mercado de trabalho”. Hoje o Brasil é o segundo país em numero de cirurgias estéticas no 

mundo. Essa situação promoveu uma procura muito grande por tratamentos estéticos 

complementares aos procedimentos cirúrgicos.  

 

2.2 Lipoaspiração 

Surgindo no início da década de 1980, pelo cirurgião francês Yves Gerard Illouz, que se 

baseou em retirada de tecido adiposo realizadas por outros cirurgiões, Illouz idealizou uma 

cânula de metal com orifícios laterais, conectada a um sistema a vácuo-aspirador.3  

Segundo Mauad (2008) 3 “O surgimento de uma nova técnica conhecida como lipoaspiração 

representou um dos principais avanços da cirurgia plástica, em particular a do contorno 

corporal”. Essa técnica tornou-se a mais utilizada pelos cirurgiões na retirada de tecido 

adiposo melhorando o contorno do corpo e  satisfazendo as expectativas das pacientes.  

Segundo Santos (2017),5 “a lipoaspiração logo se destacou entre os demais procedimentos 

cirúrgicos, pois extrai uma grande quantidade de gordura, através de uma pequena incisão na 

pele” . 
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6A lipoaspiração é a retirada cirúrgica de gordura, por meio de cânulas introduzidas por 

incisões em pontos estratégicos na pele. A realização desse procedimento pode ser de forma 

seca ou úmida com a utilização de soros. 

 

2.3 A estrutura da pele 

7A pele consiste em diferentes tecidos que são reunidos para realizar atividades específicas. 

Ela é um dos maiores órgãos em área superficial e peso. A pele é dividida em duas partes que 

são a epiderme e a derme e nesta segunda parte estão o tecido adiposo e o tecido conjuntivo. 

A epiderme é, basicamente, um tecido epitelial estratificado queratinizado, com variações 

estruturais e funcionais significativas na dependência do seu sítio anatômico.8  

 7“A derme é composta de tecido conjuntivo contendo fibras colágenas e fibras elásticas”. 

Essas fibras combinadas dão à pele força, capacidade de se distender com a extensibilidade e 

também de retornar a sua forma de inicio com a elasticidade. Também segundo o autor a 

capacidade da pele de se distender pode ser observada facilmente durante a gestação, 

obesidade e edema. 

Na derme tem uma região inferior de “tecido conjuntivo denso e irregular, tecido adiposo, 

folículos pilosos, nervos, glândulas sebáceas e ductos de glândulas sudoríparas.”7  

 

2.4 Sistema linfático 

Há muito tempo se estuda o processo do sistema linfático e a maior dificuldade ainda é os 

seus vasos serem translúcidos e delicados. Alguns autores como Garcia e Borges4,9 

apresentaram o sistema linfático e o dividiram em componentes: capilares linfáticos, vasos 

pré-coletores, os troncos linfáticos, o ducto linfático, linfonodos e linfa. 

“O sistema linfático é uma via acessória de circulação pela qual o líquido pode retornar dos 

espaços intersticiais para o sangue”.10  

Esse sistema retira o líquido acumulado no espaço intersticial e o leva de novo ao sangue por 

meio de drenagem dos dutos linfáticos, fluindo pelo canal torácico, junto às junções venosas 

da veia jugular interna e subclávia bilateralmente.11 

Para Elwing10“o sistema linfático é composto por capilares linfáticos, que são os linfáticos 

iniciais, os quais chegam aos troncos linfáticos e desembocam à direita no ducto linfático e à 

esquerda no ducto torácico”.     

                       

2.5  Drenagem linfática manual 
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Uma das primeiras descrições acerca de drenagem linfática manual data dos anos 1930, por 

intermédio do dinamarquês Emil Vodder e de sua esposa, Estrid Vodder.12 

A drenagem Linfática manual é uma técnica que traz muitos benefícios aos pacientes no pós-

operatório de cirurgias plásticas, e se utilizada de forma adequada ajudará no bom 

funcionamento do organismo e melhorará a qualidade de vida dos pacientes. 4 A drenagem 

linfática manual drena os líquidos excedentes que banham as células, mantendo desse modo o 

equilíbrio hídrico nos espaços intersticiais.11  

Ela e também responsáveis pela evacuação dos “restos” do metabolismo celular. Dois 

processos muito diferentes contribuem para a evacuação desses líquidos intersticiais.13
  

Segundo Piccinini, (2011) 14a DLM esta apresenta 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 mais restritos. 

Para Zanella,15 ambas as técnicas associam três categorias de manobras: Capitação, 

reabsorção e evacuação da linfa. Tais manobras são realizadas com pressões suaves, lentas, 

intermitentes e relaxantes .  

Todas as manobras, basicamente, constam de três fases: a primeira é a de apoio da mão e dos 

dedos sobre a pele da paciente, seguido pela fase ativa, que é a de empurrar o fluido; a terceira 

é a fase de repouso na qual a pele volta sozinha a sua posição inicial.13 

Segundo Garcia (2010) 4 DLM é uma técnica de movimentos finos, suaves, superficiais, 

monótonos, com direção centrípeta de proximal para distal em todo o corpo. Tem a função de 

evacuar as toxinas e restos metabólicos drenando os líquidos excedentes das células. 

Segundo Mauad (2008),3 “os movimentos devem ser lentos, delicados e rítmicos, 

reproduzindo o bombeamento fisiológico, evitando, assim, o rompimento dos vasos.” 

Para Alencar apaud Lacerda (2010),16  Uma Drenagem Linfática bem feita é capaz de alcançar 

os mais diversos resultados [...] como otimização de resultados de pós-operatório, tratamentos 

e preparação para todas as cirurgias estéticas.  

O tratamento no pós-operatório tem o objetivo de diminuir o edema e auxiliar no processo de 

cicatrização, na redução das áreas anestesiadas, na tonificação muscular e na 

microcirculação3. 

Para Foldi (2012),17  72 horas após a cirurgia de lipoaspiração é necessária o uso da técnica de 

drenagem linfática manual para a prevenção de possíveis fibroses e retrações no tecido 

aspirado. Essas manobras tem que acompanhar a circulação linfáticas sendo rítmicas,  suaves 

e lentas. 
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Segundo Santos (2017) 5 a drenagem linfática manual deve ser realizada no 3º dia após a 

cirurgia e mantida por dez dias no caso de uma lipoaspiração de abdômen, flancos e coxas. 

   

3. Metodologia 

Esse artigo tem com base uma pesquisa com revisão bibliográfica, com fontes primárias e 

secundárias do tipo qualitativo. Apresentado de maneira descritiva, com o objetivo, de relatar 

alguns dos benefícios da drenagem linfática Manual no pós-operatório de lipoaspiração. A  

revisão de livros acadêmicos e artigos científicos, tem como referência os publicados a partir 

de 2007. Também foi utilizado o Portal BioCursos, a base de dados da biblioteca digital 

SCIELO (Scientific Eletronic Library Online) e Google acadêmico. Sobre o tema: Os 

benefícios da drenagem linfática manual nos pós-operatório imediato de lipoaspiração vêm 

através da revisão bibliográfica, informar a importância da DLM no pós-operatório de 

cirurgias plásticas e lipoaspiração. O objetivo desse artigo é de mostrar que a drenagem 

linfática manual esta sendo bastante usada em razão da resposta positiva vista em tratamentos 

cirúrgicos.4 

 

4. Resultado e Discussão 

4.1 Resultados: 

Após analise dos artigos e bibliografias que relatam os benefícios da drenagem linfática 

manual como um tratamento pós-operatório de cirurgias plásticas e lipoaspiração, percebe-se 

que sua principal característica está em melhorar o estado do paciente, e que ainda é uma das 

principais técnicas recomendadas e utilizadas no pós-operatório. 

A técnica precisa ser indicada pelo medico e aplicada por profissional habilitado. E com o 

tratamento correto não há risco para o paciente, e sim uma melhora no edema, no quadro 

álgico, hematomas e prevenindo a fibrose principalmente em lipoaspiração. 

Nos traumas mecânicos, como na cirurgia plástica, pode haver alteração estrutural ou 

funcional dos vasos linfáticos, causados por laceração ou compressão (hematoma, fibrose).18 

Com base na revisão do artigo, foi detectado que o recurso fisioterapêutico mais utilizado para 

o tratamento pós-operatório de lipoaspiração [...]foi a drenagem linfática manual (100%).19 

Muitos autores recomendam a drenagem linfática manual como um dos recursos utilizados no 

pós-operatório, não para melhora simplesmente, mas como um tratamento eficiente para 

sintomas que são provenientes de cirurgias estéticas e lipoaspiração. 

 

4.2  Discussão:   
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Com a realização de diversos procedimentos cirúrgicos e com o estabelecimento de resultados 

que sejam satisfatórios, não poderia deixar de falar das complicações. No entanto, como 

qualquer outro procedimento cirúrgico, a lipoaspiração não é isenta de complicações locais ou 

sistêmicas. Dentre as locais destacam-se irregularidades na pele (visíveis e palpáveis).20 

Segundo Costa21, o objetivo no pós cirúrgico para reabilitação dermato-funcional é diminuir 

edema e equimose, diminuir a dor, evitar ou tratar as fibroses e aderências existentes no 

tecido. 

Devido o aumento das cirurgias de lipoaspiração realizadas atualmente, observamos por meio 

dos autores que a drenagem linfática manual tem sido uma grande aliada para o pós-

operatório. 

 Segundo Mauad,3 a “DLM continua sendo a técnica mais indicada para o pós-cirúrgico, 

auxiliando na diminuição do edema, do hematoma e na desintoxicação do tecido.” 

Segundo o Costa,21 Os recursos fisioterapêuticos mais utilizados no pós-operatório de 

cirurgias plásticas foram a drenagem linfática, endermoterapia, massagem de tecido 

conjuntivo e radiofrequência. Todos esses recursos tiveram como objetivo a diminuição do 

processo inflamatório e controle da disseminação da fibrose.  

19 Avaliando o número de sessões realizadas percebe-se que a maior parte [...] dos pacientes 

submetidos a lipoaspiração teve a necessidade de se submeter a mais de 15 sessões. 

O numero de sessões está ligado ao tipo de método cirúrgico utilizado. A duração do 

tratamento tem uma relação direta tanto com o numero de sessões, ou seja, quanto menos 

complicações no PO menor o numero de sessões.19 

Segundo Vieira, 22 realizar sessões de drenagem linfática a partir do dia seguinte à cirurgia 

facilita a modelagem corporal, melhora a cicatrização e acelera a recuperação. 

Os autores Foldi e Santos 17,5concordam entre si que a drenagem linfática manual dever ser no 

3º dia ou 72 horas depois da cirurgia. 

Com todos os recursos existentes para serem utilizados no pós-operatório ainda se coloca a 

drenagem linfática manual com o um dos recursos mais utilizados. 

 

5. Conclusão 

A lipoaspiração vem transformando e melhorando os contornos corporais de pacientes que 

estão insatisfeitos com sua aparência. e diante disso, como profissionais, temos a técnica que é 

Drenagem Linfática Manual pós-operatória imediata, resultando em um conforto na dor, 

melhorando os hematomas, diminuindo os edemas e ajudando na cicatrização com uma 

prevenção da fibrose. Os pacientes que passam por um pós-operatório bem feito, com 
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profissionais capacitados para a realização da DLM se recuperam melhor e mais rápido dos 

traumas sofridos por procedimentos cirúrgicos estéticos. A drenagem linfática manual traz 

muitos benefícios no pós-operatório, sendo a técnica mais indicada para tratamento e 

recuperação nos casos de lipoaspiração. 
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