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Sistema Linfático



Linfedema

O linfedema é uma doença crônica

Edema decorrente de uma insuficiência linfática;

Falta de reabsorção de macromoléculas protéicas 

teciduais → acúmulo de líquidos, ricos em proteínas, nos 

espaços intersticiais

Grada and Phillips, 2017



LinfedemaLinfedema

Resulta da acumulação de líquido linfático no
espaço intersticial do tecido subcutâneo.

Habitualmente cursa com uma evolução
crônica e progressiva

Morbidade significativa e redução na
qualidade de vida



Linfedema

Linfedema Primário: anomalias no desenvolvimento do 

sistema linfático durante a linfangiogênese.

Linfedema Secundário - resulta da obstrução ou disfunção 

do sistema linfático.

IVC;

IC;

Imobilidade;

Obesidade.

Linfedema



Linfedema x Lipedema



Lipedema



Reduzir o líquido acumulado no espaço
intersticial, melhorar a reabsorção
macromoléculas e proteínas.

Interromper a evolução do edema e quando
possível reduzir o edema presente.

Melhorar a capacidade funcional e
qualidade de vida.

M

Objetivo da Fisioterapia



O principal objetivo do tratamento é reduzir o edema;

Os efeito secundários do linfedema, como disfunção 

musculoesquelética e baixa integridade da pele não devem 

ser ignorados.

Objetivo da Fisioterapia



1,92 1,39

EFEITO DO TRATAMENTO

DESCONGESTIVO INTENSIVO



É o padrão-ouro para tratamento de linfedema

Drenagem linfática manual é uma terapia efetiva no linfedema primários e secundário. 

1ª Fase

Drenagem Linfática Manual;

Bandagem compressiva;

Exercício;

2ª Fase

Auto-cuidado com a pele;

Auto-drenagem;

Compressão elástica;

Manutenção dos exercícios.

Terapia Descongestiva

Completa

Lasinski, 2012

Lasinski, 2012



Terapia Descongestiva

Completa



Espectroscopia no infravermelho permitiu verificar:

Mudanças na oxiemoglobina tecidual e na desoxiemoglobina;

Oxigenação no membro ↑ com o uso de meias de compressão graduada.

↓ níveis de citocinas pró-inflamatórias (interleucina- 1, interleucina-6 e 

interferon-γ.

Tecido ulceroso em paciente com úlceras ativas foi significamente reduzido 

após terapia de compressão. 

Compressão

Agu, 2004; Beidler, 2009.



Terapia de Exercícios



Fortalecimento de 

Panturrilha



Fortalecimento de 

Panturrilha



Elevação dos Membros 

Inferiores

45 º de elevação;

Joelhos semi-flexionados;

Leve rotação externa.



Relato de caso

Paciente 50 anos, em pós-operatório (~ 12 dias de

transplante cardíaco); Realizando diálise em dias

alternados; Não conseguia ficar em ortostatismo por dor

em membros inferiores.



Relato de caso
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