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RESUMO 

 

Rinoplastia é o nome dado à cirurgia realizada no nariz, que pode ser por fins 
estéticos, correções de fraturas e desvio de septo, essa cirurgia é muito delicada, 
pois interfere na simetria e característica do rosto. O presente artigo tem como 
objetivo demonstrar o benefício da drenagem linfática manual no pós–operatório da 
cirurgia de rinoplastia, analisando e expondo os diversos estudos e pesquisas 
realizados na área de atuação os benefícios da Drenagem Linfática Manual (DLM) 
no pós-operatório e salientando que a DLM deve ser feita por fisioterapeutas que 
conheçam e dominem a anatomia e fisiologia do sistema linfático além da técnica de 
drenagem a ser utilizada. O método utilizado foi a revisão bibliográfica, e o resultado 
esperado é disseminar estudos com comprovação científica na comunidade de 
profissionais de saúde. O estudo demonstrou que os procedimentos cirúrgicos de 
rinoplastia estão incluídos entre as intervenções mais difíceis e contravertidas em 
cirurgia estética facial com o fim de conseguir um bom resultado estético e funcional 
do nariz 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 Rinoplastia é o nome dado à cirurgia realizada no nariz, geralmente indicada 

para correções estéticas que na maioria das vezes é realizada por insatisfação 

pessoal ou por correções patológicas. Existem duas técnicas usadas para a 

realização desta cirurgia, a rinoplastia aberta e a rinoplastia fechada. Ambas as 

técnicas são definidas pelo cirurgião dependendo de cada caso, pois é uma cirurgia, 

que interfere na característica facial do paciente, pois o formato do nariz é diferente 

de pessoa pra pessoa, essa cirurgia é considerada a mais complicada de se realizar, 

pois o nariz deve ser modificado levando em conta a simetria facial do paciente1.  

                                                           
1
 Graduanda do Curso de Pós-Graduação em Estética. 

2
 Fisioterapeuta, Pós-Graduado em Cardiorespiratória. 
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Essa cirurgia pode ser bem dolorosa no pós-operatório, pois dependendo da 

técnica e do quanto o nariz foi modificado o paciente se queixa de inchaço facial, 

dores e dificuldade para respirar, tendo que ficar em repouso por um período 

específico. Os fármacos e os tratamentos fisioterapêuticos são importantes nessa 

fase, à drenagem linfática manual é um dos recursos benéficos da fisioterapia, a 

técnica é utilizada para descongestionar os vasos linfáticos e trazer um alivio no 

quadro doloroso deste paciente, a DLM pode ser realizada no segundo dia pós-

cirúrgico, pois não precisa fazer a retirada do gesso de proteção do paciente, a 

drenagem pode ser realizada nas partes adjacentes do nariz, facilitando o 

descongestionamento das vias linfáticas, contribuindo para diminuição do quadro 

doloroso, facilitando a respiração do paciente e logo diminuindo o edema facial 

característico da agressão da cirurgia, no inicio do pós-operatório é mais indicado à 

drenagem, pois não tem a necessidade de ser realizada em cima do nariz, trazendo 

assim um conforto ao paciente, fazendo com que a qualidade de vida seja melhor e 

seu tempo de repouso seja mais confortável1.  

Esse estudo tem como finalidade, apontar os benefícios da drenagem linfática 

manual, entender tal técnica, demonstrar por meio de referências como tal técnica 

pode ajudar no pós-operatório imediato da rinoplastia.  

2. FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA 

2.1 Nariz 

Cada osso nasal articula-se com outros quatro ossos na face o osso frontal na 

parte superior, o osso etmoide na parte superolateral, a maxila na parte lateral ao 

longo da abertura piriforme e o osso nasal contra lateral na parte medial. A 

articulação lateral entre o osso nasal e a maxila, na verdade, não se localiza no vale 

entre o nariz e o complexo malar, mas estende- se ate a parede nasal lateral2.  

O nariz tem uma grande importância no sistema respiratório. Tanto o nariz 

como a cavidade nasal têm maior importância como vias de passagem do ar do que 

para o sentido do olfato, sendo costumeiramente referidos pelos clínicos como trato 

respiratório superior3.  

Proporções, harmonia e simetria das características faciais são consideradas 

determinantes da percepção de beleza. Simetria refere-se ao fato de um lado ser 

semelhante ao outro4. 
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Todas as partes da face tem um papel na criação da simetria facial, mas 

algumas partes contribuem mais que outras. O nariz e o queixo são os maiores 

determinantes da simetria facial, principalmente porque eles estão no centro do rosto 

e protraem da face. O nariz é o centro do rosto, e, portanto o ponto focal da face. A 

forma e o tamanho do nariz podem variar muito de pessoa para pessoa e podem 

afetar significativamente a simetria facial1.  

Cada osso nasal articula-se com outros quatro ossos na face o osso frontal na 

parte superior, o osso etmoide na parte superolateral, a maxila na parte lateral ao 

longo da abertura piriforme e o osso nasal contra lateral na parte medial. A 

articulação lateral entre o osso nasal e a maxila, na verdade, não se localiza no vale 

entre o nariz e o complexo malar, mas estende- se ate a parede nasal lateral1.  

Tanto o nariz como a cavidade nasal tem maior importância como vias de 

passagem do ar do que para o sentido do olfato, sendo costumeiramente referidos 

pelos clínicos como trato respiratório superior2.  

Proporções, harmonia e simetria das características faciais são consideradas 

determinantes da percepção de beleza. Simetria refere-se ao fato de um lado ser 

semelhante ao outro1. 

2.2 Rinoplastia 

A cirurgia de rinoplastia tem a finalidade de remover o excesso, corrigir 

desvios e assimetrias do nariz, moldando os tecidos remanescentes de modo a 

formarem um todo harmônico com o conjunto facial4.  

É necessário avaliar o paciente antes e depois da cirurgia, para análise das 

características decorrentes da cirurgia, como exemplo: análise do trofismo cutâneo e 

muscular, do edema, da cicatriz, dor e sensibilidade. As queixas principais são: 

linfedema complexo ou residual da face, dor e dificuldade respiratória devido à 

vasodilatação das narinas e edema5.   

Através de seus movimentos suaves e uma pressão suficiente para 

propulsionar o líquido intersticial para dentro dos capilares linfáticos, a drenagem 

linfática manual proporciona o aumento da velocidade da linfa transportada, 

aumenta a filtração e a reabsorção dos capilares sanguíneos, aumenta a quantidade 

de linfa processada dentro dos gânglios linfáticos, promove oxigenação dos tecidos, 
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nutrição das células, aumento da quantidade de líquidos excretados, diminuindo o 

edema e desconfortos possíveis do trauma7 8 9.  

Com a técnica, diminui a expectativa dos resultados da cirurgia tanto do 

paciente quanto do trabalho do médico. O desconforto referente à cirurgia é menor, 

melhorando a qualidade de vida do paciente, fazendo desta maneira com que o 

paciente retorne mais rapidamente as suas atividades diárias5. 

2.3 Drenagem Linfática Manual 

A Drenagem linfática Manual (DLM) é uma técnica específica de massagem, 

introduzida por Vodder (Alemanha) e mais recentemente por Leduc (Bruxelas), que 

tem como principal finalidade esvaziar os líquidos exsudados e os resíduos 

metabólicos por meio de manobras nas vias linfáticas e nos linfonodos10.  

A DLM é uma técnica massoterápica, criada e desenvolvida pelo biólogo e 

fisioterapeuta Dr. Phil Emil Vodder, no começo da década de 1930, que favorece a 

drenagem da linfa da periferia do organismo para o coração. Hoje considerada de 

ampla utilização no tratamento de várias patologias, a drenagem linfática manual 

desenvolve sua ação principal sobre o sistema circulatório linfático, ou seja, sobre 

“uma estrutura orgânica multifatorial”, formada pela linfa, vasos linfáticos e 

linfonodos. A 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 linfático11.  

Todos os vasos linfáticos da cabeça e do pescoço drenam para os linfonodos 

cervicais profundos, através de grupos de nodos linfáticos, que são constituídos pelo 

chamado colar pericervical que se localiza no nível da junção da cabeça com o 

pescoço. A drenagem linfática da cabeça realiza-se através de quatro correntes 

principais: anterior, parotídea, occipital e retroauricular ou mastoidea12.  

A DLM drena os líquidos excedentes que banham as células, mantendo 

assim, o equilíbrio hídrico dos espaços intersticiais. Também é responsável pela 

evacuação dos dejetos provenientes do metabolismo celular12. 

Os efeitos fisiológicos da drenagem são vários, inclusive 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 
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reabsorção de proteínas nos capilares linfáticos, auxilia na distribuição de hormônios 

e medicamentos no organismo, acentua a defesa imunológica entre outras13.  

O sistema linfático representa uma via acessória por meio do qual o liquido 

pode fluir dos espaços intersticiais para o sangue. A linfa é derivada do liquido 

intersticial que flui para os linfáticos14.  

O objetivo básico da massagem no edema linfático é drenar o excesso do 

fluido acumulado nos espaços intersticiais, de forma a manter o equilíbrio das 

pressões tissulares hidrostáticas. A pressão mecânica da massagem elimina o 

excesso de liquido e diminui a probabilidade de fibrose, expulsando o liquido do 

meio tissular para os vasos venosos e linfáticos. Os efeitos fisiológicos dessa 

massagem, ou seja, das manobras realizadas, as quais são denominadas de 

reabsorção e captação, aumentam o fluxo da linfa para dentro dos capilares 

linfáticos, aumentam a velocidade de transporte da linfa. Existe um bombeamento 

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

no linfonodos6. 

A drenagem linfática manual esta representada principalmente por duas 

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

linfáticos e linfonodos, associando basicamente três categorias de manobras: 

manobra de capitação, manobras de reabsorção, manobras de evacuação11.  

A drenagem linfática pela técnica de Vodder baseia-se nos trajetos dos 

coletores linfáticos e linfonodos usando basicamente três manobras: captação 

(realiza-se sobre o segmento edemaciado, aumentando a captação da linfa pelos 

linfocapilares), reabsorção ( são manobras nos pré-coletores e coletores linfáticos 

que transportarão a linfa captada pelos linfocapilares) e evacuação ( acontece nos 

linfonodos, os quais recebem a confluência dos coletores linfáticos14. 

A manobra de Leduc preconiza a utilização de cinco movimentos que, 

combinados entre si, formam seu sistema de massagem: drenagem dos linfonodos, 

círculos com os dedos, circulo com o polegar, movimentos combinados, pressão em 

bracelete. Dentre as manobras de drenagem propostas por Vodder, distingue- se 

quatros tipos: círculos fixos, movimentos de bombeamentos, movimentos giratórios 

ou de rotação10.  

As manobras são indicadas na prevenção de doenças ou tratamentos de 

edemas, linfedemas, fibro edemas gelóide, queimaduras, enxertos, entre outros. São 
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contra indicadas na presença de processos infecciosos, neoplasias, trombose 

venosa, erisipela, entre outras10.  

A execução correta da drenagem linfática manual deve-se atentar para 

seguintes questões: o segmento corpóreo em questão deve esta em posição de 

drenagem; a pressão exercida deve seguir o sentido fisiológico da drenagem; a 

massagem deve iniciar-se pelas manobras que facilitem a evacuação, objetivisando 

descongestionar as vias linfáticas10.  

A aplicação da drenagem linfática manual deve ser em um ritmo igual e lento, 

agradável, a pressão deve ser de 15 a 40 mmHg (milímetros de mercúrio) não pode 

ocorrer dor, assim o liquido intersticial será carreado para as redes de capilares 

linfáticos, depois gânglios linfáticos e os ductos direito e torácico desembocando na 

veia subclávia esquerda e direita, correspondendo assim ao trajeto da circulação 

linfática, para que sejam eliminas do corpo16.  

A sua execução deve ser lenta, rítmica e suave obedecendo ao sentido da 

drenagem fisiológica. Sendo esta técnica contra indicada nos casos de trombose 

venosa profunda, arritmias cardíacas graves, processos inflamatórios e 

infecciosos17.  

É importante salientar que a DLM deve ser feita por fisioterapeutas 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 massagem14. 

3. METODOLOGIA 

Buscou-se amparo nos trabalhos já publicados acerca do tema, cerca de 20 

artigos, como também é inevitável que se utilize os recursos que a internet propicia, 

a partir da consulta livre de trabalhos, notícias e informações pertinentes ao tema 

proposto. Portanto, trata-se de uma revisão bibliográfica. 

Para a realização deste estudo foram utilizados artigos de revistas indexadas 

em sites de busca como Scielo, Bireme, Pubmed, além de livros relacionados ao 

assunto. Os critérios adotados para a seleção bibliográfica foram livros e artigos 

datados desde 2010 até o presente momento. Foram selecionados apenas os 

artigos escritos em inglês e português e as palavras chaves utilizadas foram: 

rinoplastia, nariz e drenagem linfática manual. 
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Foram considerados critérios de inclusão, artigos publicados nos idiomas 

português espanhol e inglês que abordavam sobre o tema “Os benefícios da 

drenagem linfática manual no pós-operatório de rinoplastia”.  

Para análise de conteúdos e dados utilizados utilizou-se a metodologia de 

Análise de conteúdo, que consiste em um conjunto de instrumentos metodológicos 

cujo objeto de estudo é o conteúdo das mensagens contidas nas palavras, trazendo 

à tona novas realidades. 

Os textos foram analisados e sintetizados de forma crítica, a fim de discutir as 

informações obtidas que correspondiam especificamente ao tema pretendido para 

compor esta revisão. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A DLM tem como objetivo criar um diferencial de pressão a fim de promover o 

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

sanguínea e, consequentemente, a diminuição do edema do membro ou do local 

tratado. Esta técnica vem sendo bastante utilizada na atualidade para linfedemas de 

membros superiores e inferiores, principalmente em gestantes, com o intuito de 

proporcionar diminuição e alívio do edema de pernas e pés, bem como evitar a 

retenção de líquidos9. 

Através de seus movimentos suaves e uma pressão suficiente para 

propulsionar o líquido intersticial para dentro dos capilares linfáticos, a DLM 

proporciona o aumento da velocidade da linfa transportada, aumenta a filtração e a 

reabsorção dos capilares sanguíneos, aumenta a quantidade de linfa processada 

dentro dos gânglios linfáticos, promove oxigenação dos tecidos, nutrição das células, 

aumento da quantidade de líquidos excretados, diminuindo o edema e desconfortos 

possíveis do trauma4. 

É de extrema importância na avaliação pré-operatória de uma Rinoplastia a 

detecção e discussão da presença de assimetrias faciais pré-existentes, tanto na 

orientação ao paciente, quanto no planejamento cirúrgico, já que elas podem 

diminuir o impacto das melhoras no formato do nariz, após a cirurgia3.  

A cirurgia de rinoplastia tem a finalidade de remover o excesso, corrigir 

desvios e assimetrias do nariz, moldando os tecidos remanescentes de modo a 

formarem um todo harmônico com o conjunto facial4.   

Devem-se observar as seguintes orientações6:  
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- Proceder á drenagem linfática após retirada dos pontos, com o objetivo de 

reduzir o edema;  

- Melhorar quadro doloroso;  

- Incrementar a microcirculação;  

- Melhor a hidratação cutânea  

A face pode ser drenada manualmente de 3 a 5 vezes em cada região ou o 

quanto tempo achar necessário. Deve-se evitar a região próxima do nariz, região do 

procedimento cirúrgico13.  

No pós – operatório de rinoplastia os procedimentos ficam limitados ao uso da 

técnica de drenagem linfática manual, pois o edema facial é uma das principais 

queixas. Com a aplicação dessa técnica, o desconforto referente à cirurgia é menor, 

melhorando a qualidade de vida do paciente, fazendo-o dessa maneira, retornar 

mais rapidamente as suas atividades diárias por meio da diminuição dos transtornos 

desencadeados pela cirurgia11.  

Nesta fase, o paciente estará com gesso na região operada, devendo a DLM 

ser executada apenas nas regiões supraclavicular, cervicais superficiais, atingindo a 

região nasogeniana, e posteriormente na região frontal, drenando para os gânglios 

temporais, parotídeos, pré- auriculares, submandibulares, cervicais e 

supraclaviculares6.  

O estudo demonstrou que os procedimentos cirúrgico de rinoplastia estão 

incluídos entre as intervenções mais difíceis e contravertidas em cirurgia estética 

facial com o fim de conseguir um bom resultado estético e funcional do nariz12. 

Frequentemente a rinoplastia seja feita por motivos estéticos, ás vezes é realizado 

para reparar uma fratura do nariz ou um desvio do septo nasal18.  

O conceito de beleza e proporções faciais consideradas normais sofre 

variação com o tempo e diferentes culturas, portanto a noção de um padrão estético 

universal não é correta, devendo ser adequado a cada grupo étnico. Com a 

crescente demanda de cirurgias nasais estéticas, é fundamental que o cirurgião 

conheça os padrões da população com a qual ele esta lidando, a fim de manter as 

características daquela população3. 

5. CONCLUSÃO 

A DLM é um recurso benéfico imediato, pois pode ser realizada no segundo 

dia após a cirurgia, aonde o paciente se encontra com gesso na região operada e a 



9 

 

drenagem pode ser realizada na partes adjacentes causando um alivio na região, as 

vias linfáticas ficam sobrecarregadas, logo com a técnica facial, facilita no processo 

de descongestionamento. 

Para tanto, podemos confirmar que ha benefícios do uso da técnica, através 

de condutas fisioterapêuticas. Embora haja poucos estudos referentes ao assunto, 

vimos a validez de se pesquisar sobre os benefícios dessa técnica em um momento 

em que os pacientes estão com dores e inseguros sobre o resultado da cirurgia. 

Diante disto este estudo estará disponível a futuras pesquisas para uma ampliação e 

maiores divulgações do referido tema. 
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