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BENEFÍCIOS DE DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL EM MULHERES COM 

SÍNDROME PRÉ-MENSTRUAL. 

1  RESUMO:  

Os sintomas da síndrome pré-menstrual são muito comuns em mulheres no 

período do ciclo menstrual. Estes sintomas aparecem entre 10 a 14 dias antes 

da menstruação. A drenagem linfática manual auxilia na melhora desses 

sintomas, promovendo bem-estar, eliminação de toxinas e líquidos retidos, 

redução de edemas, melhoras dos sintomas da tensão pré-menstrual (TPM), 

melhora do estresse, além de minimizar a aparência das celulites e estrias e 

proporcionar relaxamento. O objetivo desta pesquisa foi avaliar quais os 

melhores benefícios alcançados com essa técnica em pacientes com síndrome 

pré-menstrual. Foram incluídas no presente estudo 10 mulheres com idade 

entre 20 a 30 anos, saudáveis, excluindo mulheres gestantes e lactantes. 

Realizou-se uma sessão de 50 minutos de drenagem linfática manual em uma 

clínica particular especializada em estética localizada na cidade de Mogi Mirim 

no ano de 2017. Após 24 horas dessa sessão foi realizado um questionário 

para cada participante com intuito de verificar a melhora dos sintomas pré-

menstruais como inchaço dos membros inferiores, estresse, irritabilidade, dor 

nos seios, insônia, desejos de doces e tensão muscular. Todas as pacientes 

analisadas até o momento (40%) apresentaram melhora em relação a inchaço, 

estresse, qualidade do sono e níveis de humor, 25% relataram melhora em dor 

no seio e desejo de doces e 50% relataram melhora em dor de cabeça. 

 

2 INTRODUÇÃO: 

A síndrome pré-menstrual ocorre entre 10 a 14 dias antes do fluxo menstrual e 

é caracterizada por sintomas que se cessam ao início desse fluxo. É relatado 

na literatura que entre a 70% a 90% das mulheres apresentam sintomas 

periódicos, e que 20% a 40% das mulheres apresentam sintomas de 

incapacidade física ou mental durante esse período. A técnica de drenagem 

linfática manual criada por Dr. Emil Vodder na Alemanha é utilizada desde 

1936 e após 27 anos, Johannes Asdonk comprovou os resultados da 

drenagem linfática manual estatisticamente e também esclareceu 

cientificamente os efeitos fisiológicos desta técnica. Estudos recentes 



comprovam que a drenagem linfática proporciona melhora da pressão 

osmótica, provocando melhora na atividade da linfa e dos hormônios, além de 

realizar a limpeza do meio intersticial, contribuindo para a defesa imunológica, 

aumento da capacidade de filtração e reabsorção de proteínas nos capilares 

linfáticos, melhor distribuição de medicamentos e também contribui para 

relaxamento dos músculos. A drenagem linfática manual é uma massagem 

feita com as mãos por toques suaves e lentos seguindo um trajeto do sistema 

linfático superficial, essa massagem tem por objetivo reduzir, melhorar e 

prevenir edemas e linfedemas de diversas naturezas.  

 3 OBJETIVOS: 

3.1 Objetivo Geral  

Avaliar os benefícios da drenagem linfática manual (DLM) em mulheres com 

síndrome pré-menstrual. 

3.2 Objetivos específicos 

Relacionar os benefícios da drenagem linfática manual com o inchaço dos 

membros inferiores; 

Avaliar a melhora dos sintomas de estresse, irritabilidade e dor nos seios; 

Constatar a melhora do sono, desejos de doces e sensação de relaxamento 

em pacientes com síndrome pré-menstrual. 

4 METODOLOGIA: 

O presente projeto foi enviado e aprovado pela Plataforma Brasil, número do 

CAAE 69149617.5.0000.5679. Trata-se de uma pesquisa transversal, com 

aplicação de questionário após a realização de uma sessão de drenagem 

linfática. Serão incluídas 10 mulheres com idade entre 20 e 30 anos, que 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, e que frequentam uma 

clinica de estética particular na cidade de Mogi Mirim no ano de 2017. Realiza-

se nesta clínica sessões de 50 minutos da técnica de drenagem linfática 

manual, sendo posteriormente, entregue as pacientes um questionário que 

deverá ser preenchido 24 horas após a sessão. O questionário aborda 

questões sobre os benefícios da técnica de drenagem, com intuito de verificar a 

melhora dos sintomas pré-menstruais como inchaço dos membros inferiores, 



estresse, irritabilidade, dor nos seios, insônia, desejos de doces e tensão 

muscular. 

5 DESENVOLVIMENTO: 

A presente pesquisa foi realizada em uma clínica particular de estética 

localizada na cidade de Mogi Mirim/SP no ano de 2017.   

Os dados incluídos foram analisados observando-se os benefícios 

relatados pela própria paciente. Em nenhum momento os nomes dos pacientes 

foram identificados, sendo usados números de 1 a 10. 

Os resultados foram tabulados em planilha eletrônica e posteriormente 

serão representados graficamente a fim de permitir sua análise e interpretação. 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento foram analisados os resultados de 4 (40%) das 10 

participantes incluídas neste estudo. As 4 pacientes incluídas apresentavam 

idade entre 20 e 30 anos e todas (100%) relataram melhora nos itens: inchaço 

nos membros inferiores, estresse, irritabilidade, qualidade do sono e melhora 

nos níveis de humor. Quanto aos outros itens avaliados, 2 pacientes (50%) 

relataram melhora da dor de cabeça, 1 paciente (25%) relatou melhora da 

sensibilidade e dor nos seios e 1 paciente (25%) relatou melhora em relação 

aos desejos de doces.  
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