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Resumo 
 
A drenagem linfática manual (DLM) é uma técnica criada por Emil Vodder e sua esposa 
Estrid Vodder, em 1936. Os cientistas observaram que uma parte significativa da população 
apresentava um aumento nos linfonodos da região cervical devido à gripe crônica. A DLM 
tem por objetivo drenar o excesso de líquidos estacionados nos espaços intersticiais, os quais 
respondem pelo equilíbrio hídrico e pela remoção de detritos ou dejetos oriundos do 
biomecanismo celular. Este artigo tem como objetivo geral apontar as benesses e vantagens 
da drenagem linfática manual em gestantes no terceiro trimestre, tendo como objetivos 
específicos tecer considerações históricas sobre a DLM; expor as conceituações pertinentes à 
DLM; descrever as técnicas de Foldi, Leduc e Vodder; verificar as indicações da DLM, 
contextualizando a gravidez. Trata-se de uma revisão de literatura, onde utilizou-se a técnica 
da pesquisa bibliográfica, obtida de fontes secundárias, tais como livros e artigos científicos. 
Concluiu-se que tal método auxilia o sistema linfático na sua ação de drenagem, removendo 
as proteínas e as escórias metabólicas, facilitando a permuta de oxigênio e nutrientes. A 
drenagem linfática manual na gravidez traz consigo benesses e vantagem, pois atua trazendo 
resultados positivos para a saúde da mãe e do bebê. 
 
Palavras-chave: Gestação; Edema; Drenagem Linfática Manual (DLM). 

1. Introdução 
 
Várias são as alterações fisiológicas que acontecem no corpo materno no período gravídico, e 
envolve diferentes sistemas. Tais alterações sucedem devido ao aumento da carga fisiológica 
que se inicia na primeira semana da gestação e persiste até o final da gravidez. Sabe-se que 
em nenhum período da vida existe mudança tão brusca no funcionamento do corpo humano 
em tão pouco tempo. Além das mudanças fisiológicas acontecem também as mudanças 
emocionais e psicológicas, que sofrem interferência de diversos fatores, entre eles da relação 
da mulher com o seu corpo em intensa modificação (BARACHO, 2007). 
Para Alves et. al. (2005), as modificações no corpo da mulher decorre de alterações 
hormonais e/ou mecânicas, as quais caracterizam-se por elevações de estrogênio, 
progesterona, beta HCG, prolactina e uma variedade de hormônios e mediadores que mudam 
as funções do organismo. 
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As alterações acontecem no organismo feminino com o propósito de proporcionar ao feto o 
máximo de desenvolvimento. Conforme Leduc; Leduc (2000), no terceiro trimestre, que se 
estende da 27º a 40ª semana gestacional; o útero mostra-se extenso. Na maioria das vezes, as 
grávidas se queixam de dor lombar, micção frequente, fadiga, edema, sobretudo em membros 
inferiores. 
A drenagem linfática manual (DLM) é uma metodologia de massagem bem característica, que 
tem objetivos bem definidos, tendo sido desenvolvida por Vodder e, depois, por Leduc. A 
diferença entre esses dois criadores está na distinção dos movimentos ou procedimentos 
utilizados. Vodder apresenta manobras mistas, extensas, passivas; Leduc expõe 
procedimentos protocolados para algumas doenças, cujas manobras são mais limitadas que as 
de Vodder (LEDUC; LEDUC, 2000). 
Sabemos que a drenagem linfática é uma terapia muito indicada para a mulher grávida, haja 
vista que providencia uma redução significativa do líquido retido no corpo, melhorando a 
oxigenação dos músculos e diminuindo os inchaços característicos da fase gravídica, 
mormente no primeiro e no derradeiro trimestre. A drenagem dinamiza a circulação que nesse 
período costuma ficar menos enérgica devido à maior quantidade de sangue na gestante. 
Este estudo tem como objetivo geral apontar as benesses e vantagens da drenagem linfática 
manual em gestantes no terceiro trimestre. Quantos aos objetivos específicos são os seguintes: 
tecer considerações históricas sobre a Drenagem Linfática Manual; expor as conceituações 
pertinentes à DLM; descrever as técnicas de Foldi, Leduc e Vodder; verificar as indicações da 
DLM, contextualizando a gravidez. 
No que diz respeito à metodologia, trata-se de uma pesquisa de natureza exploratório-
descritiva. Utilizou-se a técnica da pesquisa bibliográfica (documentação indireta), numa 
abordagem dedutiva, obtida de fontes secundárias, tais como livros, artigos e meios 
eletrônicos, tendo características dialéticas, descritivas, analíticas e reflexivas. 
 

2. Considerações iniciais sobre drenagem linfática 
 
 Histórico 
 
Lima (2007) afirma que através dos tempos sempre houve alguma forma de massagem, ou de 
superposição das mãos, cuja finalidade foi melhorar e aliviar os doentes. Para os antigos 
médicos gregos e romanos, a massagem era um dos principais meios de suprimir as aflições 
ou desconfortos do corpo. No começo do século V a.C., Hipócrates, considerado o pai da 
medicina, afirmou que o médico deveria ter vivência ou conhecimento em muitas coisas, 
porém era indispensável que tivesse habilidade na “fricção”, haja vista que a mesma poderia  
curar uma articulação com demasiada folga ou afrouxar uma junta demasiadamente rígida. 
Plínio, célebre naturalista romano, se utilizava periodicamente das fricções para mitigar sua 
asma; Júlio César, o imperador, era epilético e para combater as neuralgias e dores de cabeça 
consequentes da doença era submetido a beliscões. No século V d.C., com o advento da queda 
do Império Romano, houve pouco avanço, na Europa, em relação a terapias. Entretanto, 
foram os árabes que passaram a estudar e desenvolver os ensinamentos da era clássica. 
Avicena,o filósofo e médico árabe do século XI, ressaltou que a finalidade da massagem era 
estava relacionada com as “matérias estéreis ou esgotadas” dos músculos, as quais não foram 
não foram expulsas durante os exercício (LIMA, 2007). 
Na Europa, no decorrer da Idade Média, raramente falava-se em massagem, entretanto a 
mesma passou a ser praticada novamente no século XVI, sobretudo foi revivida nos escritos 
de Ambroise Paré, que traduziu e divulgou registros antigos sobre fricções juntamente com 
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seus próprios procedimentos ou movimentos exclusivos para pacientes cirúrgicos. Sua obra 
foi reconhecida e os termos em francês para as técnicas são usados até os dias atuais, sendo 
Paré considerado “o pai da massagem” (LIMA, 2007). 
No começo do século XIX, o sueco Per Henrik Ling criou procedimentos conhecidos como 
massagem sueca, com base na ginástica, na fisiologia, e em técnicas chinesa, egípcia, grega e 
romana. Em 1813 foi fundada em Estocolmo a primeira escola que incluía massagem na 
grade curricular; desde então foram disseminados institutos e estações de banho pelo 
continente europeu os quais incluíam a massagem em suas atividades. Nos tempos atuais, o a 
importância terapêutica da massagem foi novamente reconhecida, continuando a prosperar de 
forma generalizada no ocidente (LIMA, 2007). 
Em 1892, Winiwarter, professor de cirurgia, austríaco, desvelou o primeiro método de 
drenagem linfática, uma suave massagem em pacientes acometidos de edemas importantes. 
Entretanto, Dr. Vodder e a sua esposa, nos anos 30 do século XX, desenvolveram com êxito a 
Drenagem Linfática Manual (DLM), no tratamento de afecções crônicas das vias respiratórias 
superiores, sendo que suas aplicações médicas se ampliaram e se aprofundaram conforme o 
tempo foi passando. Conforme a doença, a DLM constitui-se na principal forma de 
tratamento, como, por exemplo, nos linfoedemas; enquanto noutros casos há que considerá-la 
simplesmente como uma terapia acompanhante ou de apoio. É impensável não pensar na 
DLM quando se fala de pós-mastectomia ou de qualquer outra intervenção cirúrgica.  
Chaves (2003, p. 56) também dá sua contribuição história para o Método DLM: 

Em 1936 o Dr. Vodder, um fisioterapeuta, adaptou um método inteligente chamado 
método de Drenagem Linfática, onde tratava grande parte dos seus pacientes que 
possuíam enfermidades infecciosas crônicas das vias respiratórias superiores, como 
sinusites, renites, gripes; manipulando gânglios linfáticos através de movimentos 
circulares suaves, obtendo assim, melhora no estado de saúde daqueles pacientes. 

Após publicar suas descobertas em uma revista da época, o método começou a ser aplicado 
em outras regiões da Europa e, mais tarde, no mundo inteiro. Sua técnica mostrou-se de 
grande ajuda no tratamento de vários tipos de inchaços (edemas) internos e externos, causados 
por doenças, acidentes ou cirurgias. Vodder observou que a maioria de seus pacientes sofria 
de constipação, retenção de líquidos e apresentavam os gânglios linfáticos alterados. Ele 
passou a tratar seus pacientes intuitivamente com massagens que estimulavam estes gânglios 
atingindo grandes êxitos com diversos pacientes. Seu método foi desenvolvido e se tornou 
muito eficaz (GODART et. al., 1970). 
De acordo com Nascimento (2004), nos últimos anos de sua vida, Vodder concedeu seu 
método à escola de Walchsee, na Áustria, e ao professor Foldi na Alemanha. Na década de 
60, Dr. Foldi, pesquisou as vias linfáticas da cabeça e suas relações com o líquor cérebro 
espinhal. O professor Foldi e sua esposa Ethel, com sua equipe, na Alemanha dos anos 70, 
começaram a Terapia Complexa Descongestiva (TCD) após profundos estudos científicos 
terapêuticos, enfatizando a DLM como peça fundamental, realizado em regime de 
internamento hospitalar, empregando exercícios linfomiocinéticos, drenagem postural, 
cuidados com a pele e bandagem com ataduras de baixíssima elasticidade. 
Em 1977, os professores Albert Leduc e Oliver Leduc, adaptaram o método do professor 
Foldi e do Dr. Vodder, onde demonstrou a ação da drenagem linfática manual (DLM) através 
da radioscopia (LEDUC; LEDUC, 2000). Em 1978, num Congresso Internacional da 
Associação para Drenagem Linfática Manual, na Áustria, o professor Krahe comprovou a 
eficácia da técnica de DLM em pacientes pós mastectomizadas (GUELFI; SIMÕES, 2003). 
Leduc expôs que o sistema linfático alcança maiores níveis de absorvimento quando os 
pacientes enfaixados com ataduras inelásticas são submetidos a atividades musculares, sendo 
que as malhas compressivas são utilizadas depois que o tratamento termina, e por tempo 
indeterminado, como medida preventiva para que o edema não volte a se manifestar. Como o 
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comprimento ou medida, volume ou forma dos membros são sempre variáveis ou 
imprevisíveis há uma necessidade elementar de se prescrever malha sob medida, assim como 
determinar-se a pressão adequada para cada caso, sendo que nos linfedemas de MMSS a 
variação está entre 30 e 50mmHg.  
A DLM tem aplicabilidade em vários países europeus, como Áustria, Alemanha, França, 
Bélgica, Suíça e Itália, e é utilizada por profissionais da área médica, fisioterapêutica, 
odontológica, bem como em segmentos do campo da estética. Conforme Leduc; Leduc 
(2000), a DLM escoa os líquidos excedentes que circundam as células, conservando, assim, o 
equilíbrio hídrico dos espaços intersticiais. Ela é também responsável pela evacuação dos 
dejetos provenientes do metabolismo celular. 
 

Definição 
 
A drenagem linfática manual é uma técnica de massagem que envolve apenas a superfície 
cutânea e que segue as vias linfáticas do organismo (BRENNAN, 1998). Tais procedimentos 
irão possibilitar o escoamento dos líquidos excedentes que circundam as células, sustentando 
dessa forma o balanceamento hídrico nas dimensões intersticiais e, por outro lado, permite o 
banimento de resíduos ou degradações provenientes do metabolismo celular. (ANDREA et al 
ERIKA,2008) afirma que a drenagem linfática pode ser realizada por meio de uso de 
equipamentos ou da técnica manual,  a qual é mais utilizada devido ao seu efeito terapêutico e 
à sua eficácia.  
 
Técnicas: Foldi, Leduc e Vodder 
 
Para Foldi a insuficiência linfática acontece quando a possibilidade de transportar a carga 
linfática é inferior à necessidade ou demanda. O edema surge quando o volume intersticial 
congestionado ultrapassa os 20% do normal (NASCIMENTO, 2004). A terapia física 
complexa baseia-se nas técnicas de Foldi. Elas orientam o líquido do espaço intersticial para 
os centros de drenagem através de manobras cinésicas especializadas chamadas “drenagem 
linfática manual”, instigando as correntes oriundas da área afetada. 
Trata-se de técnicas intensamente empregadas; massagem de drenagem próxima (massagem 
centrípeta), inicialmente descrita pelo Dr. Foldi na Alemanha, vem a ser uma estimulação 
manual dos centros linfonodais superficiais e vias linfáticas, começando pelos centros e vias 
proximais, progredindo através da excitação de áreas consecutivamente mais distais, 
conseguindo-se o descongestionamento das vias e restabelecimento do fluxo linfático. 
Também, coloca-se uma bandagem multiextrato e indica-se a realização de exercícios 
metabólicos personalizados. Tão logo o paciente deixe a bandagem, indicam-se meias ou 
mangas elásticas de compressão graduada para o tratamento de manutenção. Em caso de 
edemas mais acentuados, Leduc trabalha com drenagem linfática manual, pressoterapia e 
bandagens (CIUCCI, 2004).  
No método Leduc a drenagem linfática manual é fundamentada no fluxo ou trajetória dos 
coletores linfáticos e linfonodos, integrando duas manobras: manobras de captação ou de 
reabsorção e manobras de evacuação ou de demanda. Captação ou reabsorção – os dedos 
produzem sucessivamente uma pressão, através de um movimento circular do punho. 
Evacuação ou demanda – os dedos desenrolam-se a partir do indicador até o anular, tendo 
contato com a pele que é distendida no sentido proximal ao longo da manobra (LEDUC; 
LEDUC, 2000).  
Alguns autores recomendam que a massagem de drenagem linfática seja iniciada pelo 
segmento proximal, processo de evacuação, conseguindo, dessa forma, uma desocupação 
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prévia das vias por onde a linfa deverá escorrer. Na técnica de Vodder a DLM instiga a ação 
imunitária, ao majorar, na zona cortical dos gânglios linfáticos, a cultura de linfócitos; é 
recomendada indiscutivelmente em todo e qualquer caso de linfoedemas, isto é, de edemas 
oriundos de um enfraquecimento ou de um decréscimo na capacidade de condução do sistema 
linfático (GUIRRO; GUIRRO, 2004).  
Tal efeito regenerador pode ser explicado pela supressão do edema intersticial, variável de 
decréscimo da velocidade de micro circulação. Segundo Vodder, este evento também é 
explicável pelo acréscimo da produção de linfócitos, cujo núcleo tem uma função 
alimentadora e regeneradora de tecidos. Este acontecimento foi notado em úlceras varicosas, 
osteoporoses, celulites e enxertos de órgãos. 
De acordo com Leduc; Leduc (2000), a drenagem linfática é uma técnica que escoa os fluidos 
excedentes que circundam as células, sustentando assim a estabilização hídrica dos espaços 
intersticiais. Trata-se de um processo que promove a evacuação dos detritos ou dejetos 
oriundos do metabolismo celular. A DLM é detentora de inúmeras indicações, sendo uma 
prática eficaz na remoção do excesso de líquido, promovendo a desintoxicação do tecido 
intersticial, melhorando a oxigenação e nutrição celular e proporcionando a otimização da 
circulação sanguínea venosa. 
A forma de massagem feita pela drenagem linfática, melhora a nutrição dos tecidos, após 
algum tempo de massagem a temperatura cutânea aumenta, podendo subir até três graus 
centígrados (LEDUC, 2000).  

Dentro do contexto de edema linfático, a massagem é um dos recursos de grande 
auxílio ao terapeuta. O objetivo básico da massagem no edema linfático é drenar o 
excesso de fluido acumulado nos espaços intersticiais, de forma a manter o 
equilíbrio das pressões tissualares e hidrostáticas (GUIRRO; GUIRRO, 2004, p.73). 

Portanto, a drenagem linfática é um procedimento criado com o objetivo de auxiliar no 
funcionamento do sistema linfático; a DLM é uma técnica altamente especializada, feita com 
pressões suaves, lentas, intermitentes e relaxantes, que seguem o trajeto do sistema linfático, 
melhorando algumas de suas funções. Este processo estimula a drenagem de líquidos e a 
defesa imunológica, aumentando a diurese, a eliminação de toxinas, desenvolvendo com isso 
o equilíbrio do organismo (GUELFI; SIMÕES, 2003). 
Desse modo, a DLM é uma arte fisioterápica específica de massagem manual que determina 
uma capacitação adequada. Esta prática caracteriza-se por manipulações precisas, em forma 
circular e espiral e por um trabalho intensivo efetuado nos centros de gânglios linfáticos. O 
objetivo é abrandar os sintomas; primeiramente trata-se o sistema linfático superior, isto é, a 
zona do coração, as zonas dos gânglios linfáticos do pescoço, da garganta, e dos ombros, 
avançando posteriormente para as zonas atingidas, mais distantes do coração.  
Segundo Picaró; Perloiro (2005), o resultado do tratamento do linfedema dependerá do 
estágio em que este for detectado, ou seja, quanto mais cedo melhor. As informações durante 
a fase ambulatorial são importantes para mostrar que devido às modificações geradas pelo ato 
cirúrgico no sistema linfático da região, há uma grande possibilidade de desenvolvimento de 
linfedema.  
Segundo, Clinical Practice Guideline for the Care and Treatment of Breast Cancer uma 
diferença para mais de 2 cm em qualquer ponto da perimetria deve ser indicação para um 
tratamento de linfedema. Estudos mostraram que as pacientes com linfedema revelaram 
alterações sexuais, psicológicas, sociais, e funcionais consideráveis quando confrontadas com 
as pacientes que se submeteram ao tratamento para o câncer de mama, mas que não 
apresentaram o linfedema (BERGMAN, 2000). 
Na maior parte dos casos o tratamento dura 1 (uma) hora. Estimula a circulação linfática nos 
vasos linfáticos ao precipitar a absorção de líquidos e das macro-moléculas do tecido 
intersticial, pela ativação da capacidade peristáltica destes vasos. 
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Uma sessão de DLM tem uma duração entre 60 a 90 minutos, consoante o grau do 
Linfoedema e da sua localização. Se estiver localizado na extremidade do membro requer 90 
minutos. Para Lemos (2004) a drenagem tem uma duração de mais ou menos três horas e, às 
vezes, não dá tempo de o vaso capilar voltar ao normal. Com o enfaixamento, se consegue 
esvaziar a região e controlar o crescimento do braço. Já com o braço esvaziado, alguns 
recomendam a utilização da luva compressiva.  
De acordo com Barros (2001), podem ser realizadas duas sessões de drenagem linfática 
manual por dia, em casos como o linfedema, porém para outras indicações estéticas devem ser 
feitas entre 3 a 5 sessões na semana. Para Guirro; Guirro (1996) as sessões de DLM devem 
ser feitas de uma a três vezes por semana. Segundo Leduc; Leduc (2000) para o tratamento do 
Fibro Edema Gelóide são necessárias no mínimo 10 sessões, dependendo de cada paciente, 
em alguns casos a melhora é visível a partir da primeira sessão, e em outros, são necessárias 
20 sessões para um resultado suficiente. 
Protocolos fisioterapêuticos para o tratamento do linfedema, que incluem DLM, enfaixamento 
compressivo funcional (ECF), exercícios, orientações ao autocuidado e à automassagem e uso 
de braçadeira elástica, divididos em uma fase intensiva e outra de manutenção do tratamento; 
mostram que a fase intensiva de tratamento é eficiente para reduzir significativamente o 
linfedema dessas mulheres, e que esta redução se dá, principalmente, na primeira semana de 
tratamento, sendo que após a terceira semana, a redução ocorre de maneira pouco significativa 
(MEIRELLES, 1998). 
De acordo com Erickson et.al. (2001), o plano de tratamento pode variar tanto em duração (90 
minutos a seis horas) como em frequência (duas a três sessões semanais durante três a quatro 
semanas). A aplicação desta técnica pelo método de Van Der Molen consiste no envolvimento 
de todo o membro superior por uma banda de borracha que vai originar o aumento da pressão 
tissular forçando as anastomoses linfovenosas.  
Esta garrotagem, com uma pressão entre os 40 a 80 mmHg, produz a diminuição, em vários 
centímetros, do diâmetro do membro, especialmente no caso dos edemas moles. Este 
resultado é mantido pela colocação de uma manga compressiva de contenção forte. A 
compressão pneumática é bastante eficaz na redução do LMS, desde que a doente aceite o 
tratamento na totalidade e coloque posteriormente a manga elástica compressiva (ERICKSON 
et.al., 2001). 
Segundo Leduc; Leduc (2000), a contenção por bandagens é realizada através de faixas 
inelásticas ou meias de alta compressão que tem como objetivo manter o ganho obtido na 
drenagem linfática manual e/ou na compressão pneumática intermitente. A contenção é 
elástica e atua de maneira a manter o resultado obtido. Esta prática tem por objetivo a 
contenção do edema. Sendo utilizada dia e noite, ela serve para aumentar a pressão tissular.  
A contenção por bandagens é feita manualmente de distal para proximal, com auxílio de 
faixas elásticas medidas e ajustadas individualmente. Os procedimentos são realizados com os 
membros elevados para facilitar o retorno linfático e venoso. Sendo que entre uma sessão e 
outra o paciente deve ser mantido com o uso da contenção inelástica ou uso de meias elásticas 
de alta compressão, com o propósito de manter o ganho da redução volumétrica do membro 
na DLM. 
 
 Indicação da DLM 
 
A DLM exerce ação tranquilizante e relaxante; beneficia o sistema nervoso parasimpático, a 
parte do sistema nervoso autônomo que preside à recuperação de forças e à regeneração de 
tecidos. Quando se inicia o tratamento, a maioria dos pacientes sentem que os seus músculos 
se relaxam, as suas pálpebras pesam e uma sensação de torpor invade-os.  
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De acordo com Ritti; Torres (2006), a drenagem linfática tem um lugar de destaque entre os 
tratamentos aplicados em medicina estética. Ela pode ser realizada isoladamente ou em 
associação com outros tratamentos. É um procedimento que tenta auxiliar o organismo num 
processo natural para drenar os líquidos que devem ser eliminados. Sua indicação é para 
celulite, obesidade, pré e pós-operatório de cirurgias plásticas, varizes, inchaços da gestação, 
alívio nas dores musculares, pernas cansadas, na redução do edema da tensão pré-menstrual, 
etc. 
Redução e manutenção do volume do membro são os principais objetivos no tratamento do 
linfedema. As medidas terapêuticas utilizadas para a redução do edema são várias que podem 
ser empregadas individualmente ou em conjunto, dentre elas estão: elevação das 
extremidades, massagem manual, drenagem linfática manual, compressão pneumática 
intermitente, contenção elástica e uso de calor. A DLM pode ser indicada ao lado de outros 
tratamentos a fim de conter o edema em um nível confortável, reduzir a dor e a fibrose e 
realçar o relaxamento e os sentimentos de bem estar (PEREZ, 2003). 
A DLM é utilizada em diversas indicações terapêuticas tais como linfoedema primário e 
secundário; linfoedema do braço pós-mastectomia; edemas pós-operatórios e pós-traumáticos; 
problemas circulatórios; pós-cirurgia plástica; pós-lipoaspiração; sinusite, rinite e otite; 
varizes e pernas cansadas; edemas da gravidez; enxaquecas; atrozes, artrites, gota; tendinites; 
celulite. 
O sistema linfático representa uma via adicional onde pode fluir líquido dos espaços 
intersticiais para o sangue, pode ser removida pela absorção direta para o sangue capilar 
(GUYTON, 2006). A DLM é um método de massagem manual descrita inicialmente como 
um método para tratamento de edemas, em especial o linfedema; está indicada também na 
prevenção e/ou tratamento de edema gestacional (IBRAPE, 2001). 
 
3. Metodologia 
 
De acordo com Acevedo e Nohara, (2009) à metodologia ou método científico é o capitulo 
que ira caracterizar o estudo científico, tendo como objetivo explicar de forma detalhada aos 
leitores como o trabalho foi conduzido e explorado, e desta forma que o mesmo seja avaliado, 
replicado ou contestado por outros pesquisadores. O delineamento do estudo foi do tipo 
bibliográfico de caráter descritivo, as bases de dados utilizadas: BVS, LILACS, SCIELO, e 
GOOGLE acadêmico. Critérios de inclusão: artigos científicos em português, assuntos 
relacionados e drenagem linfática, gestação, edema. Critérios de exclusão: artigos em inglês e 
espanhol. 
 
 4. RESULTADO E DISCUSSÃO 
 
Nos artigos selecionados como mais relevantes pelos autores acerca da abordagem terapêutica 
da drenagem linfática em gestantes, o fator mais importante encontrado é a prevenção 
evitando a desidratação desnecessárias, especialmente em gestantes predispostas para 
formação de edemas ( retenção de líquidos). Tal técnica auxilia o sistema linfático na sua ação 
de drenar resíduos tóxicos para o corpo de uma gestante, removendo as proteínas e as escórias 
metabólicas, facilitando a troca de oxigênio e nutrientes. Sendo uma das técnicas mais 
indicadas por médicos obstetras, além de ser um procedimento em que todas as operações são 
efetuadas com mobilização lenta e suave seus benefícios são significativos em relação as 
principais queixas durante o período gestacional como dor lombar, peso nas pernas, fadiga, 
formigamento sintomas que por vezes prejudicam a gestante e o bebe, sendo realizada por 
profissionais de estética capacitados e treinados proporciona enorme relaxamento e alto grau 
de satisfação na gestante. 
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Drenagem linfática na gravidez 
 
A gravidez tem duração de aproximadamente 38 a 40 semanas e inicia-se na fecundação dos 
gametas. É normal que no período de gravidez ocorram alterações físicas no corpo da mulher 
para que se tenha um perfeito crescimento do feto. Porém, essas mudanças muitas vezes 
ocasionam dor e limitações em suas atividades diárias (SOUZA, 2000). 
Ocorrem alterações do metabolismo protéico, lipídico e glicídico; aumento do débito 
cardíaco, da volemia, hemodiluição e alterações na pressão arterial; aumento do fluxo 
glomerular; alterações na dinâmica respiratória; modificações do apetite, náuseas e vômitos,  
refluxo gastroesofágico, constipação e alterações imunológicas variadas, as quais permitem 
que a mulher suporte a sobrecarga de gerar um novo organismo (REZENDE, 2002). 
É comum a grávida apresentar queixas de edema nos membros inferiores; que segundo 
Zugaib; Kahhale (1995) é definido como um excessivo acúmulo de líquido nos tecidos. No 
terceiro trimestre há uma maior retenção de água que pode resultar em um grau variante de 
edema dos tornozelos e pés na maioria das mulheres, reduzindo a extensão da articulação. O 
edema pode causar também pressão nos nervos, como na síndrome de túnel carpal onde o 
edema nos braços e nas mãos causa parestesia e fraqueza muscular, afetando as porções 
terminais das distribuições nervosas mediana e ulnar (POLDEN, 2002). 
A gravidez é uma fase onde a mulher se encontra fragilizada, por causa das muitas 
modificações do seu corpo. No terceiro trimestre, 27ª a 40ª semana gestacional, o útero 
apresenta-se muito volumoso e com contraturas regulares. Usualmente, as queixas são de dor 
lombar, micção frequente, edema, principalmente em membros inferiores e fadiga 
(KONHLER; KISNER, 1998). 
 
 
 
 

 
Drenagem Linfática na gravidez 

http://comunicabrasilia.blogspot.com.br/2013/05/descubra-os-tratamentos-recomendos-para.html 

No terceiro trimestre da gravidez, a gestante apresenta mobilidade reduzida de 
articulações de tornozelos e punhos apesar do aumento do relaxamento dos 
ligamentos. Essas alterações são provocadas pela retenção de água, principalmente 
na substância básica do tecido conjuntivo, resultando em edema visível no tornozelo 
na maioria das gestantes e parestesias nas mãos, fraqueza muscular e síndrome do 
túnel do carpo (KONHLER; KISNER, 1998, p.10). 

A retenção hídrica acresce em média 6,5 litros, por causa do aumento do líquido amniótico e do 
volume sanguíneo. De modo geral, as gestantes se queixam que seus pés tornam-se edemaciados 
no período da gravidez, haja vista que estas modificações podem ser explanadas pelo acréscimo de 
fluído e/ou gordura, ou pelas alterações nos ligamentos, devido ao peso extra carregado, ou 
alterações do tecido conjuntivo provocadas pela ação dos hormônios (RIBAS, 2006). 
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O edema gestacional é provocado pela maior flexibilidade e extensibilidade do estrogênio, do 
cortizol, da relaxina e da progesterona, além de outras alterações. Devido a estes eventos, ocorre 
um aumento da retenção hídrica, ocorrendo edema em 50% das grávidas, sobretudo nos membros 
inferiores (SILVA; BRONGHOLI, 2007). 
Embora o edema de membros inferiores seja a queixa mais observada trata-se de uma acomodação 
fisiológica da gestação. O edema gestacional é conceituado como um acúmulo anormal ou 
descomunal de líquido nos tecidos. Cerca de 1/3 das gestantes apresenta edema generalizado por 
volta da 38ª semana de gestação. Para atenuar tal desconforto, a drenagem linfática é a massagem 
mais recomendada. É uma massagem suave e lenta, que auxilia na diminuição da retenção de 
líquido, reduzindo os inchaços típicos da gravidez, auxiliando também em relação à redução 
da celulite e de varicosidades (FONSECA et al. 2009).  
Segundo Mollart apud Emrich (2013), as grandes modificações no período gravídico podem 
gerar percepções de ansiedade, vulnerabilidade e temor. Tais sensações podem provocar 
instabilidade emocional. Essas emoções estancadas ou não resolvidas podem esclarecer o 
motivo de algumas gestantes terem edema e outras não. 
As alterações hormonais são consideradas as causas mais importantes das transformações, 
lembrando que o volume total de sangue aumenta, consequentemente há um fluxo sanguíneo 
maior para o útero e para os rins; além disso, o crescimento do feto causa aumento e 
deslocamento do útero. Há ainda o aumento de peso corporal e mudanças adaptáveis no 
centro de gravidade e postura. Tais adulterações provocam muitas consequências ao corpo da 
futura mãe, em boa parte das vezes prejudicando-a, seja na saúde ou na estética, sendo que 
nesse período as mães sofrem conflitos psicológicos (medos, ansiedades, traumas, depressões, 
baixa estima) (FONSECA et. al., 2009). 
Com a finalidade de agir frente tais modificações, algumas técnicas são escolhidas com o 
propósito de atenuar o edema e seus sintomas. Uma prática que vem sendo empregada é a 
DLM, método massoterapia desempenhada com o propósito de movimentar a linfa 
deslocando a acumulação de líquido de um determinado segmento corporal (SCHWUCHOW, 
2008). 
Sabe-se que os benefícios da DLM em gestantes ajuda a reduzir celulites, ajuda na retenção 
de líquido, diminui os inchaços típicos da gravidez (que surgem principalmente no primeiro e 
no último trimestre); estimula à regeneração e à defesa dos tecidos; aumenta da diurese e da 
eliminação de toxinas (resultando no equilíbrio hídrico); ajuda na estabilidade do meio interno 
do organismo; alivia dores na coluna; relaxamento físico e mental; ação descongestionante; 
fortalece o sistema imunológico. 
De acordo com Lima (1976, p. 6): “quanto maior for o ganho ponderal na gravidez mais 
frequente e mais intenso será o edema”. Segundo Peixoto (1981), o edema da gravidez não 
tem necessariamente um cunho patológico e pode ser encontrado em 30-40% das grávidas nos 
pés e tornozelos e, em 5% sob forma distribuída. Quanto maior o ganho ponderal, mais 
frequente o edema. Mulheres com edema exibem recém-nascido com peso ligeiramente mais 
elevado, menor incidência de prematuridade, e menor índice de mortalidade perinatal. Isto 
mostra que a presença de edema não é patológica na ausência de hipertensão e albuminúria. 
Essa técnica além de prevenir as complicações decorrentes da gestação, auxiliando no alívio 
de problemas circulatórios e musculares, previne outros problemas relacionados às mudanças 
hormonais, tais como: enxaqueca, insônia, constipação intestinal e cansaço. 
Emrich (2013) esclarece que podem ser feitas até 2 sessões por semana. Porém, em alguns 
casos, o médico pode indicar até 3 vezes semanais. Existem algumas contraindicações para a 
realização das sessões, como hipertensão arterial não controlada; insuficiência renal; 
trombose; infecções de pele; lesões cutâneas, entre outras. A DLM também pode ser benéfica 
no pós-parto, uma vez que ajuda na redução do líquido retido durante a gestação, aumenta a 
estimulação do metabolismo basal. 
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Emrich (2013) menciona estudos de Oliveira (2010) que envolveu duas gestantes na 21ª 
semana de gestação, foram realizadas sessões de drenagem linfática manual; as gestantes 
estavam com edema presente em extremidades de membros inferiores e membros superiores. 
O resultado do estudo foi satisfatório, pois as mesmas relataram grande melhora, 
principalmente em mãos e pés, sendo que antes da realização da drenagem linfática manual 
elas estavam com dificuldades em realizar suas atividades de vida diária e depois das sessões 
sentiu um grande bem estar. 
Outro estudo que a autora cita é realizado por Silva e Brongholi com a participação de duas 
gestantes, não foi observado redução da PA depois das sessões de drenagem linfática manual, 
obtendo assim, um resultado diferente do estudo anterior. As mesmas realizaram 15 sessões 
de DLM após o 3º mês de gestação. Depois da realização das 15 sessões, observou-se 
diminuição do edema, que foi medido através da perimetria (medida realizada através da 
circunferência de um segmento, é utilizado uma fita métrica para realização da medida), 
houve também redução da frequência cardíaca. Outra alteração observada por Silva e 
Brongholi foi que a frequência e o volume urinário tiveram aumento significativo, deixando 
as gestantes satisfeitas com o resultado final. 
Emrich (2013) menciona estudos de Santos et. al. (2009) que realizaram estudos com 
resultados positivos, onde houve a participação de 6 gestantes no último trimestre de 
gestação. Para realização do mesmo, foi realizada uma única sessão de drenagem linfática 
manual em todas as participantes. Foi realizado a perimetria em membros inferiores antes e 
depois do atendimento e observou-se a redução da perimetria de até 2 cm por local 
demarcado, sendo que em cada membro inferior foram feitas cinco marcações. 
Estudo de Piccinin et. al (2009) confirmou os benefícios da drenagem linfática manual na 
reabsorção do líquido intersticial, sendo uma forma de tratamento eficaz no edema 
gestacional. A utilização dessa técnica traz diversos benefícios como melhora da circulação e 
oxigenação dos tecidos, acelera o processo de cicatrização aumentando a reabsorção de 
hematomas e equimoses (EMRICH, 2013). 

5. CONCLUSÃO 
 
Verificou-se que a Drenagem Linfática Manual é uma excelente ferramenta para cuidar da 
saúde da mulher no período gestacional, haja vista que possibilita à futura mãe lançar mão de 
um método prático completamente natural não invasivo, dando-lhe a possibilidade de 
vivenciar este momento de intensas modificações físicas e emocionais de modo mais humano 
e em harmonia com seu corpo, sem conferir risco à sua saúde e a do seu bebê, através de 
medicamentos. É importante que a gestante procure um profissional Esteticista que já trabalhe 
com procedimentos em gravidas, pois a técnica da DLM neste caso requer cuidados especiais 
como posicionamento, não pode ser feita nas mamas e abdômen onde se deve apenas hidratar, 
jamais esquecer que o obstetra deve autorizar a realização da DLM, no pós-parto também é 
indicada contribuindo imensamente para o bem-estar da mãe em uma recuperação sem 
retenção hídrica.  
A drenagem linfática manual na gravidez traz consigo benefícios  e vantagem, pois atua 
trazendo resultados positivos para a saúde da mãe e do bebê, podendo começar a ser realizada 
a partir do 3º mês de gestação. Essa arte medicinal terapêutica praticada por esteticistas 
extingue as toxinas e ativa a circulação, serenando ou abrandando o inchaço das pernas e pés, 
sendo que os fluidos acumulados são eliminados de forma natural ou espontaneamente pela 
urina.  
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