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RESUMO 

A lipodistrofia ginóide (LDG), indevidamente chamada de celulite, pode ser 

definida como uma patologia multifatorial, que resulta na degeneração do tecido 

adiposo, com as fases de alteração da matriz intersticial, estase e hipertrofia dos 

adipócitos, com evolução para fibrose cicatricial. A drenagem linfática é de grande 

valia no tratamento da lipodistrofia ginóide, diante do quadro de estase sanguíneo e 

linfática. O presente estudo tem como o objetivo descrever os benefícios da 

drenagem linfática manual, com o método de Leduc em lipodistrofia ginóide. Trata-

se de uma pesquisa bibliográfica. Observou-se na literatura pesquisada, que o uso 

da drenagem linfática é um recurso eficiente e indicado para o tratamento da LDG. 

 

INTRODUÇÃO 

A Lipodistrofia ginóide (LDG), é uma infiltração edematosa do tecido 

conjuntivo, não inflamatória, seguida da polimerização da substância fundamental 

que, infiltrando se nas tramas, produz uma reação fibrótica consecutiva, é uma 

afecção que provoca deficiência da circulação sanguínea e linfática 

(GUIRRO;GUIRRO, 2004). 

De incidência predominante no sexo feminino, cerca de 95%, a lipodistrofia 

ginóide não pode ser considerada uma patologia grave, entretanto é uma patologia 

que gera problemas tanto de ordem funcional quanto estéticos (KEDE; 

SABATOVICH, 2009). 

A massagem de drenagem linfática é de grande valia no tratamento da 

lipodistrofia ginóide, diante do quadro de estase sanguíneo e linfática (GUIRRO; 

GUIRRO, 2004).                                                                                           

A drenagem linfática manual é um método destinado a estimular o sistema 

linfático, eliminando os dejetos e renovando a linfa nos tecidos, favorecendo a 

reabsorção e o transporte de líquidos, contudo sem aumentar a filtração 

(MONSTERLEED, 2011).                     

 

OBJETIVO 

Descrever os benefícios da drenagem linfática manual, com o método de 

Leduc em lipodistrofia ginóide. 

 

METODOLOGIA 



            Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, onde foi pesquisado em bases dados 

científicas e literatura da biblioteca escola. 

 

DESENVOLVIMENTO 

            A presente pesquisa iniciou-se com uma leitura detalhada do material 

bibliográfico, depois foi feito uma leitura exploratória de todo o material selecionado, 

procedendo uma leitura seletiva e posteriormente a leitura analítica e interpretativa 

de todo o material bibliográfico. 

A pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito 

sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema novo enfoque, chegando a 

conclusões inovadoras (MARCONI; LAKATOS, 2006). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A melhora da lipodistrofia ginóide ocorre devido à drenagem linfática auxiliar 

na remoção de fluido acumulado, que tornam o tecido cutâneo 

edemaciado e com aderências teciduais, normalizando o ph intersticial, reduzindo o 

edema com consequente melhora da oxigenação prevenindo e evolução da mesma 

(BORGES, 2006; GODOY; GODOY, 2004). 

           Godoy; Godoy (2004) destacam também a melhora do turgor da pele 

observado após a realização de sessões de DLM, podendo ser explicado por uma 

melhor distribuição de nutrientes para o sistema sanguíneo sendo então depositados 

na pele e no tecido subcutâneo.  

             Verificou-se nesse trabalho os efeitos da drenagem linfática no tratamento 

da lipodistrofia ginóide, visto que pesquisas bibliográficas apontam que a drenagem 

linfática reduz o edema, o processo fibrótico, melhorando o aspecto aderente da 

pele.  
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