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Drenagem Linfática e massagem clássica localizada em 
mulheres à cima de 30 anos com vida sedentária 

 
Resumo 
 

Este projeto visa atender mulheres sedentárias com classificações de 

Fibroedema gelóide (FEG) popularmente conhecido como celulite e que relatam 

dores nas pernas em função do edema, tendo como objetivo melhorar o grau da 

celulite e eliminar a dor causada pelo edema e também esculpir o corpo com a 

Drenagem linfática manual e massagem clássica localizada. Durante o procedimento 

serão utilizados cremes à base de nicotinato de metila para ajudar na circulação, 

castanha da Índia, Centella Ásiatica e Gincko Biloba. Os atendimentos serão feitos 

uma vez por semana, totalizando 10 semanas consecutivas e esperamos que, não 

somente o grau da celulite diminua, mas principalmente a autoestima por se sentir 

bem, e não ter mais dores em função dos edemas tendo como consequência um 
estilo de vida com muita qualidade. O tratamento é focado na junção da drenagem 

linfática com a massagem clássica, onde entendemos que durante a quebra e 

movimentação dos líquidos intersticiais drenamos até os gânglios e estes 

movimentos são feitos diversas vezes para que venhamos encaminhar a maior 

quantidade de linfa e eliminar uma quantidade satisfatória de resíduos pra que o 

quadro álgico e estético melhore a cada sessão. 
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Introdução 

 
O Fibro edema gelóide (FEG) é um conjunto de transtornos que ocorrem no 

tecido conectivo cutâneo e subcutâneo, as alterações tem um aumento da sua 

densidade que acarreta em aspecto acolchoado, aparência irregular, saliente 

depressiva como hiperplasia adipocitária. A incidência é maior na raça branca que 

nas outras raças. Ao apalpar o FEG encontra-se: aumento da espessura do tecido 
celular subcutâneo, (Figuras 1a e 1b) maior consistência individual, maior 

sensibilidade à dor e diminuição da mobilidade por aderência aos planos profundos. 

(Guirro Guirro, 2004) .              



 
(a)                                      (b) 

Figura1. Testes de identificação do FEG (a) teste de casca de laranja (b) teste de preensão. Fonte: 
www.amrscirurgiaplastica.med.br/Dermato/celulite.htm - acessado em 18/06/2013 

 

Devido à vida sedentária muitas mulheres acabam adquirindo um grau de 

celulite, podendo evoluir para um edema, algia e deformidade corpórea, no qual  sua 

vida passa a ser prejudicada pelo desconforto gerado pela falta de cuidado e 
disciplina com a alimentação, exercícios físicos e hidratação.(LESSA et al,2012) 

Este estudo vai dar uma clareza diante desta situação feminina que é um 

problema genético, sedentário, mas que afeta diretamente a estética. A massagem 

clássica juntamente com a drenagem linfática possibilita um tratamento mais eficaz, 

através das manobras manuais. 

A sessão será de 1h e 30 minutos para que possa dar qualidade e ter um 

resultado satisfatório. A faixa de idade das mulheres deverá ser entre 30 a 50 anos e 
todas com vida sedentária e com histórico de dores nas pernas por edema e serão 

atendidas em 10 semanas. 

 
Objetivos 

 
O objetivo dessa pesquisa é verificar a eficiência da junção das técnicas de 

drenagem linfática e massagem clássica aplicada na celulite visando a melhora do 

quadro de álgico e diminuição do edema. 

 
Metodologia  

 

O estudo será iniciado com a anamnese em 10 voluntárias, onde serão 

abordadas as questões sobre identificação, avaliação física, queixa principal, 

restrição ao princípio ativo a ser utilizado durante o tratamento. Após a avaliação dos 

principais segmentos corpóreos onde estão localizados a FEG (região glútea, interno 



de coxa, região posterior da coxa, abdomem), será realizado os testes para a 

classificação da FEG, após, a perimetria com o uso de uma fita métrica será utilizada 

para avaliar a circunferência do edema em membros inferiores. Durante o 
procedimento da drenagem linfática manual e massagem clássica serão utilizados 

cremes à base de nicotinato de metila para ajudar na circulação, castanha da Índia, 

Centella Ásiatica e Gincko Biloba. Os atendimentos serão feitos uma vez por 

semana, totalizando 10 semanas consecutivas.Todas as voluntárias receberão o 

termo de consentimento livre e esclarecido para que possam estar de acordo com o 

estudo e assim dar procedência. 

 
Desenvolvimento 
 

O estudo está em andamento na clínica de Fisioterapia da Faculdade 

Anhanguera de Indaiatuba, pela aluna: Joice Soares, sob a supervisão da 

professora Angélica Moises Arthur.  

As 10 voluntárias propostas, com faixa etária de 30 a 50 anos foram avaliadas 

estando aptas no perfil do estudo, foi aplicado à ficha de anamnese, obteve-se a 
classificação da FEG e a perimetria dos membros inferiores. A partir disso serão 

iniciados os procedimentos de drenagem linfática manual e massagem clássica. 

  
Resultados Preliminares 
 

Até o momento não foram alcançados resultados preliminares, pois só foi 

possível iniciar o estudo após a aprovação do comitê de ética. Espera-se no final 

das 10 sessões que a aparência da pele comparada com a avaliação inicial tenha 

uma melhora significativa, e principalmente a redução ou eliminação do edema e do 

quadro álgico. 
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