
 

1 Drenagem Linfática Resportes 

MATERIAL DE APOIO 
 

HISTÓRIA DA DRENAGEM LINFÁTICA 
O primeiro relato de utilização da drenagem linfática data de 1892, quando Winiwarter, 
um cirurgião austríaco iniciou a aplicação da técnica. Em 1936, o dinamarquês Emil 
Vodder e sua esposa Estrid desenvolveram o estudo e a prática da drenagem linfática 
na Riviera Francesa. Observou-se sucesso no tratamento de pacientes com estados 
gripais crônicos por meio de estimulação suave nos linfonodos cervicais.  
Em 1967 foi criada a Sociedade de Drenagem Linfática Manual incorporada em 1976 à 
Sociedade Alemã de Linfologia. Muitos grupos aderiram à técnica e passaram a difundi-
la, acrescentando contribuições individuais, porém mantendo os princípios 
preconizados por Vodder. 

Na década de 60, Foldi estudou as vias linfáticas da cabeça e suas relações com o líquor 
cérebro espinhal. Ele e sua equipe desenvolveram a terapia complexa descongestiva, 

associando cuidados higiênicos, o uso de bandagens compressivas e exercícios 
linfomiocinéticos à drenagem linfática manual, principalmente no tratamento clínico do 
linfedema. 

Em 1977, os professores Albert e Oliver Leduc, adaptaram o método do professor Foldi 
e do Dr. Vodder, demonstrando mediante radioscopia, o efeito de aceleração do fluxo 
linfático mediante drenagem linfática manual. Em 1978, em um Congresso Internacional 
da Associação para Drenagem Linfática Manual, na Áustria, comprovou-se a eficácia da 
drenagem linfática manual em pacientes pós-mastectomizados. (2004, GODOY) 
Dentre as ressalvas dos autores Albert Leduc e Emile e Astrid Vodder, a primeira 
diferença entre os dois está no tipo de movimento usado. Vodder utiliza uma 
combinação ampla de movimentos passivos e técnicas manuais de drenagem linfática. 

Leduc possui uma combinação mais restrita de movimentos e propõem protocolos de 
tratamentos com base no tipo de distúrbio encontrado e utiliza bandagens compressivas 
após as técnicas de drenagem linfática. (2001, DE BARROS) 

 

A Drenagem Linfática Manual - Método LEDUC 

 

A drenagem linfática manual é uma técnica específica aplicada através de manobras 
suaves nas vias linfáticas e nos linfonodos que tem como finalidade evacuar os 

subprodutos do metabolismo celular e drenar líquidos excedentes que banham as 
células, mantendo o equilíbrio hídrico dos espaços intersticiais. (2002, LEDUC)  

O objetivo da drenagem linfática é criar diferenciais de pressão para promover o 

deslocamento da linfa e do fluido intersticial, visando à sua recolocação na corrente 
sangüínea. A drenagem linfática manual deve obedecer ao sentido do fluxo, pois, se for 
realizada em sentido contrário, pode forçar a linfa contra as válvulas, podendo danificá-
las e, conseqüentemente, destruir um “coração linfático”.  (2004, GODOY) 
O primeiro processo é de captação que é realizada no mesmo nível da infiltração. O 
segundo processo consiste na evacuação que é transparência dos líquidos captados 
longe da zona de captação. O objetivo da captação é absorver os líquidos excedentes da 
região com estase (com edema, celulite, etc.) e transportá-la através dos vasos linfáticos 

de volta para a circulação venosa. (2000, LEDUC)  
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O objetivo da evacuação é proporcionar um aumento do fluxo linfático na região 

proximal, deixando essa descongestionada e preparada para receber a linfa de outras 
regiões mais distais. Ao se facilitar e melhorar a circulação linfática dessa região, não 

haverá sobrecargas maiores a esses vasos. (2001, DE BARROS) 
 

 
Figura 1: Sentido da Drenagem Linfática Manual  

 

A drenagem linfática é indicada para:   
• Edemas e linfedemas;   
• Fibro edema gelóide (celulite);   
• Pré e pós-cirurgias;   
• Insuficiência venosa crônica;   
• Obesidade; 

• Gravidez (atenção aos cuidados básicos);   
• Mastodinia (dor nas mamas que precede a menstruação). 

 

Contra-indicação: 
• Tumores malignos;   
• Tuberculose;   

• Infecções agudas e reações alérgicas;   
• Edemas sistêmicos de origem cardíaca ou renal;   
• Insuficiência renal;  
• Trombose venosa;      
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Os benefícios da drenagem linfática: 

• Edema corporal e  pós-traumáticos como, por exemplo, as fraturas; 

• Estimular a produção de anticorpos, necessários para a imunidade; 
• Favorece a regeneração tecidual, por exemplo, pós operatório de cirurgia 

plástica; 
• Alterações do sistema linfático, linfedema, lipedema, fleboedema; 

• Desintoxica o organismo;  
• De relaxamento, sistema parassimpático.  

 

ANATOMIA E FISIOLOGIA DO SISTEMA 
LINFÁTICO 

 

Morfologia 

 

O Sistema Linfático representa uma via acessória , paralela a micro circulação, por meio 

do qual o líquido pode fluir dos espaços intersticiais para o sangue. Quando o líquido 
intersticial passa para dentro dos capilares linfáticos recebe o nome de linfa. A linfa 
apresenta uma composição semelhante ao plasma sanguíneo, contendo principalmente 
água, eletrólitos e quantidades variáveis de proteínas de maior peso molecular que não 
podem ser removidas por absorção direta dos capilares.  (1996, Fisioterapia em Estética) 
 

O Sistema Linfático consiste em: 
• Sistema Vascular: conjunto particular de capilares vasos coletores e troncos 

linfáticos; 
• Linfonodos: Servem como filtros do líquido coletado pelos vasos; 

• Órgãos Linfóides: Tonsilas, baço e timo, encarregados de recolher o líquido 
intersticial e reconduzi-lo ao sistema vascular sanguíneo. 
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Figura 2: Esquema do fluxo da linfa, do capilar sanguíneo para o capilar linfático.   
 

Função do sistema linfático: 
• Conservação das proteínas plasmáticas e do líquido: A circulação de linfa faz 

retornar à corrente sanguínea substâncias vitais, na maioria proteínas que 

escapam dos capilares com o líquido intersticial acumulado; 
• Defesa contra Doenças: O Sistema linfático protege o organismo contra 

microorganismos patogênicos e outras substâncias invasoras de duas maneiras: 
A) Por Fagocitose; B) Pela resposta imunológica (produção de anticorpos); 

• Absorção de Lipídios: Os linfáticos intestinais são as vias de absorção dos lipídios 
ingeridos na alimentação. 

 

Canais Linfáticos do Corpo 

 

Quase todos os tecidos corporais têm canais linfáticos especiais que drenam o excesso 

de líquido diretamente dos espaços intersticiais, as exceções incluem: 
• Superfície da pele; 
• Sistema nervoso central; 
• Endomísio dos músculos e ossos.  

Entretanto, esses tecidos possuem minúsculos canais, chamados de canais pré-
linfáticos, que levam o líquido drenado para os vasos linfáticos. 
 

Vasos Linfáticos - Parte Inferior do Corpo - Membros Inferiores e Quadril 
Todos os vasos linfáticos da parte inferior do corpo escoam-se, por fim, para o ducto 
torácico, que por sua vez se escoa para o sistema venoso do sangue na junção da veia 
jugular interna esquerda com a veia subclávia esquerda.  
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Vasos Linfáticos - Parte superior do corpo - Cabeça, Braço Esquerdo e parte do Tronco 

A linfa do lado esquerdo da cabeça, braço esquerdo e de partes da região 
torácica  também penetra o ducto torácico antes de se escoar nas veias.  
 

Vasos Linfáticos -  Cabeça, Pescoço, Braço Direito e Hemitórax Direito  

A linfa do lado direito da cabeça e pescoço, braço direito e partes da do hemitórax 
direito segue pelo ducto linfático direito (muito menor que o ducto linfático), que se 
escoa no sistema venoso do sangue, na junção da veia subclávia com a veia jugular 

interna direita.  
 

 
Figura 3: Sistema Linfático  
 

Permeabilidade da linfa no capilar linfático 

 

O líquido que retorna a circulação pelos linfáticos é extremamente importante, por 

conter alto peso molecular, tais como proteínas que não podem ser absorvidas dos 
tecidos por qualquer outra via, embora possam entrar nos capilares linfáticos quase sem 

impedimentos. Isso ocorre por causa da estrutura especial dos capilares linfáticos. As 
células endoteliais dos capilar linfático, presas, por filamentos de ancoragem, ao tecido 

conjuntivo que o circunda. Nas junções entre as células endoteliais adjacentes, a borda 
de uma célula se sobrepões a borda da célula seguinte, de modo que a borda sobreposta 

fique livre  para se dobrar para dentro, formando uma válvula que se abre para o interior 
do capilar linfático.  
O líquido intersticial, juntos com outras partículas suspensas, pressiona e abre a válvula, 
fluindo diretamente para os capilar linfático. Entretanto, esse líquido tem dificuldade 
para deixar o capilar, uma vez que tenha entrado, porque qualquer refluxo fecha a 
válvula.  
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Figura 4: Estrutura especial dos capilares linfáticos permitindo a passagem de 
substâncias de alto peso molecular para a linfa.  
 
Assim, os linfáticos têm válvulas nas extremidades dos capilares linfáticos terminais e ao 

longo de seus vasos mais grossos, até o ponto em que se escoam para a circulação 

sanguínea. (2006, Guyton) 
 

Formação da Linfa 

 

A linfa é derivado do líquido intersticial que flui para os linfáticos, logo após entrar nos 
linfáticos terminais, ela apresenta a mesma composição que o líquido intersticial.   A 

composição de proteína do líquido intersticial é em média 2g/dL, e a da linfa é próxima 
desse valor.  

A linfa formada no fígado apresenta concentração elevada de proteínas de 6g/dL, já a 
linfa formada nos intestinos, tem uma concentração de proteínas de 3 a 4 g/dL.  

O Sistema linfático é, também, umas das principais vias de absorção de nutrientes vindo 
do trato gastrointestinal, em especial, para a absorção de todos os lipídios. Após uma 

refeição rica em gorduras, a linfa do ducto torácico chega a conter, por vezes, até 1 a 2% 
de lipídeos.  

Além disso, os capilares linfáticos absorvem grandes partículas, como as bactérias, e a 
medida em que essa linfa passa pelos linfonodos, essas partículas são quase 

inteiramente removidas e destruídas, sendo um sistema importante para a imunidade 
do corpo humano.  
 

 

Intensidade do Fluxo Linfático 

No ducto torácico flui cerca de 100 mililitros/hora de linfa em repouso, e cerca de 20 

mililitros/hora fluem para a circulação. O Total estimado de fluxo linfático é cerca de 120 
mL/h, ou 2 a 3 litros por dia.  

O Fluxo linfático normal é baixo, qualquer fator que aumente a pressão do líquido 
intersticial por conseguinte, aumenta o fluxo linfático, esse efeito da pressão do líquido 
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intersticial sobre o fluxo linfático é considerado dentro dos padrões como normal. 

Alguns fatores podem influenciar esse efeito da pressão, como: 
• Pressão capilar elevada; 

• Pressão coloidosmótica diminuída do plasma; 
• Pressão coloidosmótica aumentada do líquido intersticial; 

• Permeabilidade aumentada dos capilares 
Todos esses fatores fazem com que o balanceamento das trocas de líquido na 

membrana capilar sanguínea, favorece o movimento de líquido para o interstício, dessa 
forma aumentando, ao mesmo tempo, o volume e a pressão do líquido intersticial e do 

líquido linfático. Porém, quando a pressão do líquido intersticial fica maior que a  pressão 
atmosférica (0 mmHg) o fluxo linfático para de aumentar, mesmo sobre maiores 

pressões.  
Esse processo ocorre, porque a pressão tecidual não somente aumenta a entrada de 

líquido para os capilares linfáticos, mas comprime as superfícies externas dos grandes 
linfáticos, impedindo o fluxo da linfa. Sob pressões maiores, esses  dois fatores se 

contrabalançam, atingindo a intensidade/velocidade máxima do fluxo linfático. (2006, 
Guyton) 
 

A Bomba linfática aumenta o fluxo de linfa 

Todos os canais linfáticos têm válvulas típicas, junto aos linfáticos coletores que drenam 
os linfáticos capilares.  

Toda vez que um linfático coletor ou vaso linfático maior é estirado, o músculo liso na 

parede deste vaso se contrai automaticamente. Além disso, cada segmento do vaso 
linfático, entre válvulas sucessivas, funcionam como uma válvula linfática automática 

isolada. Ou seja, mesmo o pequeno enchimento de um segmento provoca sua 
contração, e o líquido é bombeado pela válvula para o seguinte segmento linfático, esse 

processo ocorre ao longo de todo o vaso linfático, até que o líquido se escoa na 
circulação sanguínea.  

No ducto torácico, que é um vaso linfático muito grande, essa bomba linfática pode 
gerar grandes pressões de até 50 a 100 mmHg.  
 

 
Figura 5: Estrutura de capilares linfáticos e um linfático coletor mostrando, também, 

válvulas linfáticas.  
 



 

8 Drenagem Linfática Resportes 

Além do bombeamento causado pela contração intermitente intrínseca das paredes dos 

vasos linfáticos, qualquer fator externo que comprima, de modo intermitente, o vaso 
linfático pode provocar o bombeamento. Fatores externos que podem causar o 

bombeamento do vaso linfático: 
• Contração dos músculos esqueléticos; 

• Movimento de partes do corpo; 
• Pulsações de artérias adjacentes aos linfáticos; 

• Compressão dos tecidos por objetos externos ao corpo. 
A bomba linfática fica muito ativa durante o exercício, aumentando o fluxo linfático por 

10 a 30 vezes. Em repouso, o fluxo linfático é extremamente lento, quase nulo. (2006, 
Guyton) 
 

Resumo dos fatores que determinam o fluxo linfático: 

• Pressão do líquido intersticial;  
• Atividade da bomba linfática. 

A intensidade fluxo linfático é determinada pelo produto da pressão do líquido linfático 
intersticial e pela atividade da bomba linfática. 
 

Mecanismo de transbordamento - Overflow    

O Sistema linfático funciona como um mecanismo de transbordamento para devolver à 
circulação o excesso de proteína e de líquido nos espaços teciduais. Portanto, 

desempenha papel central no controle:  
• Da concentração de proteínas; 

• Do volume; 
• Da pressão do líquido intersticial  

Esses fatores se interagem, uma vez que a concentração de proteína no líquido 

intersticial atinge certo nível e provoca o aumento do volume e da pressão do líquido 
intersticial, o retorno da proteína e do líquido pelo sistema linfático passa a ser 

suficientemente grande para contrabalancear a intensidade do extravasamento de 
proteína e de líquido para o interstício pelos vasos sanguíneos. (2006, Guyton)  

  
Edema 

Os tecidos do corpo são mantidos unidos, de forma integral, pelas fibras de tecido 
conjuntivo, porém em muitas partes do corpo, as fibras de tecido conjuntivo são muito 

fracas ou até mesmo, ausentes. Isso ocorre, de modo geral, nos pontos onde os tecidos 
deslizam uns sobre os outros, nesses lugares os tecidos são mantidos unidos por pressão 

negativa do líquido intersticial, que é na verdade um vácuo parcial.  
Quando os tecidos perdem a pressão negativa, ocorre acúmulo de líquido nos espaços, 

resultando na condição chamada de edema.  (2006, Guyton) 
 

FISIOLOGIA DA MICROCIRCULAÇÃO 

 

Na microcirculação a principal função do sistema circulatório é transportar nutri entes 
para os tecidos, trocas de H2O e a remoção dos produtos da excreção celular, isso ocorre 

através das paredes delgadas das arteríolas, formada por uma camada de células 
endoteliais.  
 



 

9 Drenagem Linfática Resportes 

Estrutura da microcirculação e do sistema capilar 

A microcirculação de cada órgão é organizada de uma maneira específica, cada tecido 
controla seu próprio fluxo sanguíneo de acordo com a demanda. Estrutura típica do leito 

capilar: 
• Arteríolas: controle do fluxo sanguíneo é realizado pelas arteríolas (ramificações 

das artérias nutrientes) que suprem o sangue para os capilares, têm diâmetro 
interno de 10 a 15 micrômetros, são muito musculares, podendo alterar seu 

diâmetro; 
• Metarteríolas: são arteríolas terminais, não possui revestimento muscular 

contínuo, as fibras musculares lisas circundam os vasos em pontos intermitentes;  
• Esfíncter pré-capilar: no ponto de cada capilar verdadeiro se origina da 

metarteríola, uma fibra muscular lisa circunda o capilar, essa fibra forma o 
esfíncter. Sua função é abrir e fechar a entrada do capilar; 

• Vênulas: são maiores que as arteríolas e têm um revestimento muscular muito 
mais fraco, a pressão nas vênulas é muito menor que nas arteríolas.   

O mais importante é o fato que as metarteríolas e o esfíncter pré-capilares estão em 
contato íntimo com os tecidos que irrigam, por essa razão as condições locais dos 

tecidos (concentrações de nutrientes, produtos finais do metabolismo, íons de 
hidrogênio), podem causar efeitos diretos sobre os vasos, no controle do fluxo 
sanguíneo local, em cada região tecidual.  
 

 
Figura 6: Estrutura do leito capilar mesentérico. 
 

Estrutura da parede capilar 

Células endoteliais típicas na parede capilar, circundada por uma membrana basal muito 

fina, no lado externa do capilar. Encontrada especialmente nos músculos e nos tecidos 

conjuntivos. A espessura da parede é de 0,5 micrômetros, com diâmetro interno de de 
4 a 9 micrômetros, necessários para a passagem dos eritrócitos e outras células 

sanguíneas.   
“Poros” na membrana capilar: Na figura 7, é possível observar duas pequenas vias de 

passagem ligando o interior capilar com o exterior.  
• Fenda Intercelular: cada fenda é interrompida por curtas cadeias de proteínas 

aderidas que mantêm as células endoteliais unidas, mas podendo se difundir o 
líquido através da fenda; A velocidade/intensidade da movimentação térmica 
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molecular de H2O, íons hidrossolúveis e dos pequenos solutos é muito rápida, 

difundindo-se facilmente para interior e exterior da célula.  
• Vesículas Plasmalêmicas: formadas pela capturas de pequenas porções de 

plasma ou líquido extracelular, podendo se mover lentamente, através das 
células endoteliais.  

Existem tipos especiais de poros, nos capilares de certos órgãos, que possuem 
características peculiares:  

• Cérebro:  junções oclusivas entre as células epiteliais permite que apenas 
moléculas extremamente pequenas (água, oxigênio, dióxido de carbono etc) se 

difundem. 
• Fígado:  fenda entre as  células  são muito abertas  e quase todas as substâncias 

do plasma podem se difundir para os tecidos hepáticos. 
• Membranas capilares gastrointestinais: tamanhos intermediários entre poros 

dos mm e do fígado . 
• Glomérulos renais: fenestrações (aberturas ovais) atravessam a s células 

endoteliais e permitem filtração de íons e moléculas pequenas sem necessidade 
de passar entre células endoteliais. 

 

 
Figura 7: Estrutura da parede capilar.  
 

Fluxo de sangue nos capilares 

Vasomotilidade: é a contração intermitente dos metarteríolos e dos esfíncteres pré-
capilares (as vezes das pequenas arteríolas). Assim, o fluxo sanguíneo é controlado 

ocorrendo uma interrupção a cada poucos segundos.  
A regulação da vasomotilidade é determinada pelo grau de abertura e fechamento das 

metarteríolas e dos esfíncteres pré-capilares é a concentração de oxigênio nos tecidos.  
• Quanto maior a intensidade de consumo de oxigênio, menor é a concentração 

de O2 nos tecidos, levando a maiores períodos de intermitência do fluxo 
sanguíneo, levando a um maior aporte de O2 e nutrientes para os tecidos.  

Função Média do Sistema Capilar 

Representação da função de bilhões de capilares atuando de forma intermitente, em 
resposta às condições locais dos tecidos intensidade média de fluxo sanguíneo no leito 
capilar 
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• Pressão capilar média 

• Transferência média de substâncias: entre o sangue dos capilares e o líquido 
intersticial.  

 

Troca de água, nutrientes e outras substâncias entre o sangue e o líquido intersticial   

Difusão: O meio mais importante de transferência de substâncias entre o plasma e o 
líquido intersticial. A medida que o sangue flui ao longo do capilar, quantidades de água 

e de partículas dissolvidas se difunde para dentro e para fora, através da parede do 
capilar, mistura o líquido com o plasma.  
 

Substâncias Lipossolúveis: podem difundir diretamente através das membranas 

celulares do capilar, sem ter que atravessar os poros, como o O2 e o CO2, porém as 
substâncias mais pesadas lipossolúveis como os íons de sódio e glicose só atravessam 

pelo poros.  
Substâncias Hidrossolúveis, não-lipossolúveis: muitas substâncias são solúveis em água, 

mas não podem cruzar as membranas lipídicas das células endoteliais como as próprias 
moléculas de água, íons de sódio, íons de cloreto e íons de glicose.  A troca da água é 80 

vezes maior que a do fluxo linear do plasma ao longo do capilar.  
 

 
Figura 8: Difusão de moléculas de líquido e de substâncias dissolvidas entre o capilar e 
os espaços do líquido intersticial.  
 

Os capilares em diferentes tecidos, apresentam grandes diferenças de permeabilidade: 

Membrana dos capilares sinusóides hepáticos: é tão permeável que até as proteínas 
plasmáticas passam livremente por suas paredes. 

Membrana glomerular renal: para a água e os eletrólitos é cerca de 500 vezes maior, do 
que a permeabilidade dos capilares musculares. 

Fígado: a permeabilidade é necessária para a transferência de nutrientes entre o sangue 
e a as células parenquimais para a formação da urina.  
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Figura 9: Permeabilidade dos poros capilares, do músculo esquelético e a Molécula de 

diferentes tamanhos.  
 

O Interstício e o Líquido Intersticial 
O interstício consiste em espaços entre as células, no qual se encontra o líquido 

intersticial.  
Contém dois tipos de estruturas sólidas: 

• Feixes de Fibras de Colágeno: estendem-se por longas distâncias pelo interstício, 
são extremamente fortes , fornecendo força tensional dos tecidos.  

• Filamentos Proteoglicanos: moléculas espiraladas, extremamente finas, 
compostas por 98% de ácido hialurônico e 2% de proteína.  

A combinação dos filamentos de proteoglicanos com o interstício é chamada de gel  
tecidual, que promove resistência ao fluido do líquido (velocidade d e difusão de 95 a 
99% em relação à difusão do plasma).  

Há pequenas corrente e vesículas d e líquido livre (sem moléculas de proteoglicanos), 
que aumentam em caso de edema. 

O líquido intersticial é derivado da filtração e difusão pelos capilares, contendo 
praticamente os mesmos constituintes do plasma, exceto por concentrações muito 

menores de proteínas, que não passam facilmente pelos poros capilares. 

 
Figura 10: Estrutura do Interstício 

 

A Filtração do Líquido pelos capilares  
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• Pressão Hidrostática: nos capilares tende a forçar o líquido e as substâncias nela 

dissolvidas, através dos poros capilares para os espaços intersticiais.  
• Pressão Osmótica: gerada pelas proteínas plasmáticas (chamada de pressão 

coloidosmótica), faz com que o líquido se movimente, por osmose do espaço 
intersticial para o sangue, impedindo a perda de líquido do sangue para os 

espaços intersticiais.  
• Sistema Linfático: traz de volta para a circulação a pequena quantidade de 

proteína e líquido em excesso que extravasam do sangue para os espaços 
intersticiais.  

Esses sistemas em conjunto, controlam a filtração capilar e a função do fluxo linfático, 
com o objetivo de regular os volumes respectivos do plasma e do líquido intersticial.   
 

Força de Starling 

As quatro forças determinam o movimento do líquido através da membrana capilar: 
• Pressão Capilar (PC): força o líquido para fora através da membrana capilar. 

• Pressão do Líquido Intersticial (Pli): força o líquido para dentro quando o Pli for 
maior. Quando o Pli for menor, força o líquido para fora através da membrana 

capilar.  
• Pressão Coloidosmótica Plasmática (πp): provoca a osmose do líquido para 

dentro. 
• Pressão Coloidosmótica do Líquido Intersticial (πli): provoca a osmose do líquido 

para fora.  

Se a soma dessas forças, a pressão efetiva de filtração, for positiva, ocorrerá a filtração 
de líquido pelos capilares. Se for negativa, ocorrerá a absorção de líquido. Essa pressão 

efetiva de filtração (PEF) é calculada por: 
• PEF= Pc - Pli - πp + πli  

Em condições normais a PEF é ligeiramente positiva, resultando na filtração de líquidos 
pelos capilares para o espaço intersticial.  

 
Figura 11: As forças da pressão do líquido e pressão coloidosmótica. 
 

Coeficiente de filtração capilar Kf 
Medida da capacidade das membranas capilares de filtrar água sob uma dada PEF, 
expresso em mL/min por mmHg da PEF. Determinado por: 

• Forças de Starling 

• Número de capilares 
• Número de poros em cada capilar 

Filtração= Kf x PEF 



 

14 Drenagem Linfática Resportes 

 

Bombeamento pelo Sistema Linfático 

Remove excesso de líquido,  proteínas,  detritos orgânicos  e outros materiais dos 
espaços  teciduais e bombeia para a circulação sanguínea causando ligeira pressão 
negativa no espaço intersticial. 

• Forças que provocam filtração na extremidade arterial do capilar: 

 
 
 

• Forças que provocam a reabsorção na extremidade venosa do capilar: 

 
 
 

• Equilíbrio de Starling para a troca capilar: 

 
 

Efeito do desequilíbrio anormal das forças na membrana capilar  

Se a pressão capilar média aumentar acima de 17 mmHg a força efetiva que tende a 
fazer a filtração de líquido para os espaços teciduais aumenta. Assim, um aumento de 
20 mmhg da pressão capilar média provoca um aumento da Pressão efetiva de 0,3 
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mmHg, totalizando 20,3 mmHg, ou seja acumulando 68 vezes líquido no espaço 

intersticial, provocando o edema. Esse processo de desequilíbrio é inversamente 
possível.   
 

Anatomia Topográfica, Anastomoses 
Linfo linfáticas e Áreas de Drenagem 

Fisiológicas 

 
Em cirurgias com incisões amplas, especialmente em abdominoplastias, existe uma 
interrupção dos vasos linfáticos superficiais prejudicando a drenagem linfática 

fisiológica dos líquidos. Ao realizar a drenagem linfática no sentido clássico podem surgir 
edemas pericicatricial, uma vez que as vias não estão íntegras, promovendo uma tensão 

indesejável no local da lesão. No entanto, existe uma densa rede de capilares linfáticos 
que se anastomosam e se intercomunicam livremente, absorvendo e conduzindo à linfa 

a várias direções, são divisórias das áreas linfáticas que delimitam as distintas zonas 
linfáticas, formando quadrantes ou áreas linfáticas com zonas de esvaziamento 
independentes.  

Entre estas zonas existem comunicações chamadas anastomoses, que permitem em 
caso de necessidade desviar o líquido edematoso de uma área à outra: são as 
anastomoses linfo-linfáticas. Estas anastomoses, em situações de necessidade, podem 
ser estimuladas através de manobras manuais, que direcionam a linfa para a direção 
pretendida. (portaleducação.com) 
 

 
Figura 14: Anastomoses Linfo Linfáticas 
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Anatomia Topográfica do Sistema Linfático 

Podemos observar os vasos linfáticos e os órgão linfóide, no caso os linfonodos. 
Separamos uma vista superficial e profunda.  

• Vista superficial e profunda dos MMSS 

 

• Vista superficial e profunda dos MMII 

 
  

• Vista superficial e profunda da cabeça e pescoço 
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As áreas de drenagem fisiológicas são:  

• LInfonodos Cervicais; 
• Linfonodos Infraclaviculares;  

• Linfonodos Axilares; 
• Linfonodos Supratroclear; 
• Linfonodos Inguinais; 
• Linfonodos Poplíteos.  

 
Figura 15: Linfonodos principais do corpo humano.  

  

FORMAS DE UTILIZAÇÃO DA DRENAGEM 
LINFÁTICA MANUAL 

  

Como vimos anteriormente a DLM pode ser utilizada para fins estéticos, como pós 
operatório de cirurgia plástica, relaxamento, desportivas e gestacional, e para 

tratamentos das doenças do sistema linfático como disfunções linfáticas, fibro edema 
gelóide (celulite) e pós traumáticos.  
  

Fibro Edema Gelóide (FEG) - Celulite 

Para descrever ou definir a celulite é preciso ficar claro a inadequação do termo para a 
designação dessa afecção, alguns outros nomes são utilizados para designar a celulite: 

lipodistrofia localizada, infiltração celulítica, etc. Contudo a definição de fibro edema 
gelóide tem-se demonstrado como o conceito mais aceito atualmente. (2015, Cruz et al) 

Trata-se de uma disfunção metabólica localizada não-inflamatória do tecido subcutâneo 

e da derme, a qual provoca alteração na forma corporal feminina, causada pelo excesso 
de tecido adiposo retido no septo fibroso e por projeções deste na derme. É uma afecção 

corporal inestética indesejável que pode ocasionar quadros álgicos nas zonas 
acometidas, problemas emocionais e psicossociais, diminuição das atividades funcionais 

e em situações mais graves 

pode chegar até quase à imobilidade dos membros inferiores.(2015, Cruz et al) 

A etiologia do FEG é multifatorial, pois há três fatores envolvidos:  

• desencadeantes: Hiperestrogenismo 
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• predisponentes: genética, sexual, étnica, pelo biotipo corporal, pela distribuição 

de tecido adiposo e pelos receptores envolvidos. 
• agravantes: hábitos alimentares inadequados, sedentarismo, estresse, 

medicamentos e gravidez. 
As áreas corporais acometidas são:  

• região pélvica. 
• membros inferiores e o abdome. 

As regiões mais prevalentes são:  
•  glútea.  

• posterior de coxa. 
  

Fisiopatologia 

Diversas hipóteses sugerem que o FEG ocorra pela hiperpolimerização anormal do 

tecido conectivo subcutâneo e da derme associada a alterações primárias do tecido 
adiposo e alterações microcirculatórias. Algumas hipóteses sugerem o surgimento do 

FEG se dá pelo desenvolvimento do edema causado pelo acúmulo anormal de líquido 
intersticial, e pelas 

alterações circulatórias envolvendo as compressões venosa e linfática. (2015, Cruz et al) 
  

Identificação do FEG 

O FEG apresenta três classificações que diferem de acordo as alterações histológicas, 

são eles: 
• Grau I: para visualização, pressiona o tecido com os dedos o tecido, ou solicita 

uma contração muscular voluntária;  
• grau II - a alteração tecidual é visível mesmo sem a compressão dos tecidos;  
• grau III - o acometimento tecidual é visualizado com o indivíduo em qualquer 

posição;  
• grau IV - apresenta as mesmas características do grau III, associadas aos nódulos 

palpáveis, visíveis e dolorosos. 
Pode ser ainda classificado em compacta ou dura, flácida, mista e edematosa quanto a 

sua forma clínica.(2018, GUSMÃO) 
A literatura traz diversos recursos estéticos na terapêutica do FEG como: aplicação de 

dermocosméticos, recursos da eletroterapia e a drenagem linfática manual (DLM). Esta 
terapêutica tem o objetivo de drenar o excesso de fluido acumulado nos meios 

intersticiais, e é executada de maneira suave, de forma lenta e no sentido dos vasos 
linfáticos. O tratamento facilita as trocas gasosas e nutricionais no organismo, ajuda a 

remoção de líquidos ricos em proteínas e toxinas, e normaliza o potencial 
hidrogeniônico (Ph) intersticial, favorece a nutrição e a oxigenação tissular.(2018, 

GUSMÃO) 

LINFEDEMA   
O linfedema é uma condição crônica, grave e progressiva, caracterizada pelo acúmulo 

de proteínas no interstício em virtude de deficiência do sistema linfático, a qual pode 
ser decorrente de alterações congênitas dos vasos linfáticos (linfedema primário) ou 

adquiridas, como traumas, lesões, linfadenectomias ou enfermidades infecciosas e 
crônicas (linfedema secundário). (2012, Tacani PM) 

A Sociedade Internacional de Linfologia, recomenda a utilização da Terapia Física 
Complexa (Complex Physical Therapy – CPT), a qual inclui drenagem linfática manual 
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estratégica, cuidados com a pele, enfaixamento compressivo inelástico ou contensão 

elástica, pressoterapia, cinesioterapia e autodrenagem. O tratamento deve ser iniciado 
o mais precocemente possível, pois, uma vez instalado e não tratado, o linfedema 

progride e 

interfere negativamente na qualidade de vida do indivíduo, causando alterações físicas, 

psíquicas e sociais, principalmente quando acomete bilateralmente os MMII, pois afeta 
a locomoção, a mobilidade e as atividades de vida diária.(1994, Borris)   

Os sinais e sintomas do linfedema incluem:  
• sensação de peso ou tensão no membro;  

• dor aguda;  
• alteração de sensibilidade;  

• dor nas articulações;  
• aumento da temperatura local com ausência de sinais flogísticos;  

• extravasamento de líquido linfático (linfócitos);  
• sinal de Steimer positivo (prega cutânea);  

• edema em dorso de mão;  
• papilomatoses dermatológicas;  

• alterações cutâneas como eczemas, micoses, queratosis. 
Entre os critérios diagnósticos do linfedema, a perimetria, é o método mais utilizado, 
esta técnica inclui a medida da circunferência em tuberosidades ósseas (processo 

estilóide da ulna, olécrano, articulação metacarpofalangeana), ou a medida de 
segmentos distais do braço, o membro contralateral é usado como controle. (2004, 

BERGMANN) 

 
Figura 12: Linfedema em membro superior. 
  

FLEBOEDEMA 

Na insuficiência venosa crônica o sistema linfático, que auxilia o sistema de retorno 
venoso, vai mostrando, com a progressão da doença, anomalias: irregularidades, 
tortuosidade, dilatação e refluxo dérmico. Varizes podem fazer parte do quadro ou ser 
sua causa, sendo essas e as síndromes pós-trombóticas responsáveis por 90% dos casos 
da insuficiência venosa crônica. Essas alterações morfológicas acentuam os efeitos da 
estase venosa, diminuindo a capacidade de reabsorção e freqüentemente, são 
precedidas ou acompanhadas de dor em peso nos membros inferiores. O edema venoso 
complica-se com um linfedema secundário, conhecido pelo nome de fleboedema.  
O tratamento do fleboedema envolve as condutas conservadoras, como: drenagem 
linfática manual, bandagens, meias elásticas, postura da declive, compressão 
pneumática. (2010, DA SILVA) 
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Figura 13: Fleboedema em MMII.  
 

LIPEDEMA 

O lipedema é uma disfunção hereditária crônica da distribuição de gordura na metade 
inferior do corpo de forma assimétrica, levando a um, aumento da circunferência do 

quadril, coxas, pernas e tornozelos, em muitos casos, os braços também são afetados. 
O dorso dos pés e das mãos normalmente não sofrem de inchaço. A síndrome tem mais 

predisposição em mulheres, causando aumento das pernas, dor e facilidade em criar 
hematomas e petéquias. 

O lipedema possui 4 estágios: 

• Estágio I : superfície da pele normal com aumento da hipoderme; 
• Estágio II: pele irregular, com sulcos. Grandes acúmulos de tecido gorduroso, 

lipomas e angiolipomas; 
• Estágio III: grandes massas de tecido adiposo causando deformidades, 

especialmente nas coxas e em torno dos tornozelos; 
• Estágio IV: lipedema com linfedema (lipolinfedema) 

Algumas opções terapêuticas são eficientes em diminuir o edema presente nessas 
pacientes, melhorando o aspecto da pele e diminuindo a dor, entre elas podemos citar 
a drenagem linfática manual, endermoterapia, terapia física complexa e pneumo-
compressão.(Kopittke) 

Figura 14: Lipedema. 
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