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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A drenagem linfática manual é baseada em dois conceitos: a 

evacuação da linfa, que é o esvaziamento das vias linfáticas e a captação que visa 

drenar e absorver o líquido acumulado no interstício. A Bioimpedância Elétrica é um 

dos métodos mais utilizados para avaliação da composição corporal, por ser um 

método não invasivo, reprodutível, prático e relativamente barato, e que avalia, além 

dos componentes corporais, a distribuição dos fluidos nos espaços intra e extracelular, 

assim como a integridade celular, seu tamanho e qualidade. OBJETIVO: Avaliar a 

eficácia da drenagem linfática manual por meio do exame de bioimpedância elétrica 

comparando os valores inicias e valores imediatos ao procedimento. 

METODOLOGIA: As pacientes foram submetidas a uma avaliação física para 

obtenção fidedigna dos valores de perimetria da região da cintura, quadril, peso e 

altura. Posteriormente foram avaliadas através do exame de bioimpedância. Após a 

coleta de dados e a sessão de drenagem linfática manual as pacientes foram 

reavaliadas pelo exame de Bioimpedância. RESULTADOS: Foram avaliadas 30 

pacientes com idade média de 25 anos e Índice de massa corpórea (IMC) média de 

25,1, significando que 73,35 % dos pacientes estão fora da faixa ideal do peso. Em 

relação a perimetria, 43,3% da pacientes apresentaram diminuição média de 1, 69cm. 

Em relação ao quadril 50% das pacientes obteve uma redução média de 2cm após o 

procedimento. Sobre a perda do peso corpóreo, foi encontrada a média de 360gr a 

menos se comparado aos valores iniciais. Quanto aos valores médios observados na 

avaliação da bioimpedância a diminuição da água foi de 1,45% ou 1,5litros em 100% 

das pacientes, ao passo que houve o aumento da gordura corpórea de 1,6%. 

CONCLUSÃO: Podemos concluir que a drenagem linfática manual apresenta efeitos 

imediatos e positivos quanto a diminuição do peso e da água corpórea. 

 

PALAVRAS CHAVES: Drenagem linfática manual; Bioimpedância; Sistema Linfático; 

Edema. 

 

 

 

 



 
INTRODUÇÃO  

 

O corpo humano possui dois sistemas para circular o fluxo de liquido, sendo 

eles o sistema circulatório que carrega o sangue dentre os vasos e o sistema linfático 

que se encarrega por circular com a linfa. O sistema linfático é formado por uma 

grande rede de capilares linfáticos que se encontram entre os capilares sanguíneos 

nos tecidos, órgãos linfoides, linfonodos, ductos linfáticos, tecidos linfáticos e vasos 

linfáticos que transportam o fluido linfático dos tecidos para o sistema circulatório 

(OLIVEIRA, MEJIA 2015; SANTOS, MEJIA 2013). 

 As funções que o sistema linfático possuem são essenciais para o equilíbrio do 

corpo, conduzindo o retorno da linfa pelos vasos linfáticos e através da eliminação de 

líquidos e macromoléculas do espaço intersticial. (PESSOA, MEJIA 2015; SANTOS, 

MEJIA 2013). 

A linfa é um liquido que circula pelos vasos linfáticos, podendo ser de cor 

esbranquiçada, transparente, amarelado ou rosado, alcalino e salgado. Tem 

composição parecida à do sangue, mas não possui hemácias, apesar de conter 

glóbulos brancos que em 99% dos casos são linfócitos. (GUYTON, 2006). 

As principais cadeias linfáticas podem ser classificadas em: Cervical anterior e 

posterior; Supraclavicular; Infraclavicular; Torácico (atrás do corpo do esterno até mais 

ou menos no músculo do diafragma, 4 dedos abaixo do xifóide); Axilar; Olecraniano 

(cotovelo); Inguinal (virilha); Poplítea (dobra do joelho); Tibial (lado externo da tíbia). 

(CONCEIÇÃO, MEJIA 2015). 

          Segundo BATISTA et al (2017) a palavra drenagem tem origem inglesa cuja 

relação com a hidrologia, destina-se ao significado de evacuar em um pântano do seu 

excesso de água por meio de caneletas que desembocam em um poço ou em um 

curso de água. Frente a essa semelhança, é possível registrar que a drenagem 

linfática manual ao ser realizada com manobras suaves e superficiais, sem a 

compressão dos músculos, tem como função a mobilização de uma corrente de líquido 

que se encontra dentro dos vasos linfáticos, criando diferenciais de pressão para 

promover o deslocamento da linfa e do fluido intersticial, devolvendo-o para a corrente 

sanguínea.        

           BATISTA et al (2017) descreve a técnicas do método de Vodder, onde a 

drenagem consiste em movimentos monótonos, lentos, suaves e rítmicos que 



obedecem o sentido do fluxo linfático superficial em direção ao terminal 

(subclavicular), onde termina a circulação linfática. Já no método de Leduc, a técnica 

baseia-se em cinco movimentos combinados entre si, produzindo um sistema de 

massagem que assemelha-se a drenagem de linfonodos, círculo com os dedos, 

círculo com o polegar, movimentos combinados e pressão de bracelete. Especificando 

são manobras superficiais que drenam apenas tecidos, sempre seguindo a direção do 

fluxo linfático, utiliza-se o sentido proximal/distal, seguido de distal/proximal sem 

utilizar deslizamento as manobras podem ser efetuadas de duas maneiras: evacuação 

e captação. 

A Bioimpedância Elétrica (BIA) é um dos métodos mais utilizados para 

avaliação da composição corporal, especialmente pela alta velocidade na computação 

das informações, por ser um método não invasivo, reprodutível, prático e 

relativamente barato, que avalia além dos componentes corporais, a distribuição dos 

fluidos nos espaços intracelular e extracelular, assim como a integridade celular, seu 

tamanho e qualidade. (EICKEMBERG et al, 2011).  

Para BRIGIDIO et al (2013) a técnica de bioimpedância vem sendo utilizada 

também para avaliar o edema e ainda que não proporcione uma medida quantitativa 

de volume do linfedema, a técnica apresenta dados que estão fortemente 

correlacionados com estas medidas, além de ser um método de avaliação seguro, 

rápido e fácil. 

TOMASICH et al (2006) explica que o aparelho de bioimpedância faz em sua 

análise uma leitura da resistência (R) e reatância capacitativa (Xc). Para se obter os 

dados de composição corporal, é utilizado os dados da bioimpedância associado à 

informações do paciente como: idade, sexo, altura, peso e são aplicados em fórmulas 

ou programas de computador disponíveis.  

Para KRIEGER (2015) a Bioimpedância elétrica baseia-se no princípio de que 

os tecidos corporais ofertam diferentes oposições no caminho da corrente elétrica. 

Essa oposição, chamada impedância (Z), tem dois vetores: um denominado 

Resistência (R) que compreende a oposição ao fluxo da corrente elétrica por meio 

intracelular e extracelular, que está de modo direto ao nível de hidratação do corpo; E 

o outro vetor é a Reactância (Xc) que compreende a oposição ao fluxo da corrente 

causada pela capacitância constituída pela membrana celular. 

 
 



 OBJETIVOS 
 

  Avaliar a eficácia da drenagem linfática manual na eliminação da agua por 

meio do exame de bioimpedância, quantificar a redução de medidas quando 

comparado o antes e depois da aplicação da técnica da drenagem linfática. 

 

METODOLOGIA  

 

        A pesquisa baseou-se em um questionário criado pelas próprias autoras com o 

objetivo de delinear o perfil das pacientes quanto as condições pessoais e 

sociodemográficas. Após o preenchimento deste questionários as pacientes foram 

submetidas a uma avaliação física para obtenção fidedigna dos valores de perimetria 

da região de cintura e quadril, peso e altura. Em seguida a paciente foi submetida a 

avaliação do exame de bioimpedância, onde devia estar deitada em decúbito dorsal e 

um adesivo condutor deverá ser fixado no punho e o tornozelo. O examinador inseriu 

os dados da paciente no aparelho, colheu os resultados e anotou na ficha de 

identificação da paciente. 

          Após a coleta dos dados completos da paciente a mesma foi submetida a 

sessão de DLM por todo o corpo e após a finalização do procedimento foi realizado 

novamente exame de Bioimpedância. 

 Participaram trinta voluntárias, que foram submetidas a uma avaliação 

composta de coleta de dados pessoais, questionário sobre hábitos de vida diário 

contendo 12 questões fechadas, avaliação corporal através da perimetria (peso 

kg/cintura cm/quadril cm) e exame de bioimpedância elétrica antes e imediatamente 

após a realização de uma única sessão de drenagem linfática manual com duração 

média de sessenta minutos. 

       A bioimpedância elétrica utilizada foi Bodystat®1500 Analyser Bio-impedância, 

um aparelho portátil que fornece estatísticas precisas de gordura corporal, massa 

muscular magra e hidratação. A escala da medição da impedância é de 20-2000ohms, 

precisão de aproximadamente de 6 ohms e frequência de 50 KHz. O aparelho mede 

também: porcentagem de gordura corporal e peso adiposo, porcentagem de massa 

magra e peso magro, porcentagem de água corporal e água corporal total, níveis 

normais para cada um dos itens, incluindo o peso corporal ideal com base na análise 

real da composição corporal do indivíduo, peso magro seco, taxa metabólica basal 



(TMB), BMR / peso corporal, exigência média diária de calorias, índice de Massa 

Corporal, relação cintura quadril. 

 

RESULTADOS 

Foi utilizada a metodologia descritiva para a análise qualitativa e quantitativa 

dos valores obtidos. Como resultado do perfil das participantes são em sua totalidade 

do sexo feminino, com média de idade de 25 anos, média de altura de 1,63 m e média 

de peso de 65,5 kg. 

Quanto ao perfil e hábitos das pacientes, os resultados estão descritos na 

tabela 1 a seguir: 

 

Tabela 1: Perfil e hábitos das pacientes entrevistadas 

TABAGISMO                                         Total                                         % 

Sim                                                            2                                            6,7 
Não                                                          28                                          93,3 

CONSUMO DE ÁLCOOL                      Total                                         % 
Sim                                                            3                                            10 
Não                                                          27                                           90 

INGESTÃO DE ÁGUA                          Total                                         % 
Pouca                                                        4                                          13,3 
Moderada                                               20                                         66,7 
Abundante                                               6                                            20 

DIETA                                                  Total                                           % 
Sim                                                          10                                         33,3 
Não                                                          20                                         66,7 

TIPO DE ALIMENTAÇÃO                   Total                                          % 
Frutas                                                      28                                         93,3 
Verduras                                                 29                                         96,7 
Gorduras                                                 21                                         70 
Carboidratos                                           24                                         80 
Proteínas                                                29                                         26,7 
Industrializados                                      18                                          6 

ATIVIDADE FISICA                             Total                                         % 
Pratica                                                    10                                         33,3 
Não pratica                                             20                                        66,7 

SONO                                                  Total                                         % 
Menos de 8 horas                                  19                                       63,3  
Mais de 8 horas                                     11                                        36,7 

FUNÇÃO INTESTINAL                       Total                                        % 
Regular                                                  16                                        53,3 
Desregular                                             14                                       46,7                 



          Os valores da Tabela 2 representam o Índice de Massa Corpórea e classificação 

de acordo com a massa corpórea. 

 

Tabela 02: Valores do IMC e classificação 

IMC      média = 25,1 

Classificação Total % 
Dentro da faixa ideal 8 26,7 
Fora da faixa ideal 22 73,3 

 

          Quando analisado os valores referentes a mensuração/perimetria inicial e final 

da região da cintura, 56,7% dos entrevistados não tiveram redução da circunferência 

da cintura, mas considerando somente os que tiveram redução da circunferência da 

cintura (n=43,3), a média de redução foi de 1,69cm. Se considerarmos todos os 

avaliados, a média de redução foi de 0,73cm.  

Sobre os valores do quadril, 50% dos entrevistados não tiveram redução da 

circunferência do quadril, mas dentre os que tiveram redução da circunferência do 

quadril (n=50%), a média de redução foi de 2cm. Se considerarmos todos os 

entrevistados, a média de redução foi de 1cm. 

Quando analisados os valores referentes a relação cintura quadril avaliados 

pela bioimpedância e quanto a classificação do risco apresentado, encontramos os 

resultados descritos na tabela 03. 

 

Tabela 03: Valores da relação cintura/quadril antes e depois da DLM avaliados pela bioimpedância 

elétrica. 

RELAÇÃO CINTURA QUADRIL 

ANTES DO PROCEDIMENTO                                             % pacientes  

Dentro da faixa de alto risco                                                     46,7 
Fora da faixa de alto risco                                                          53,3 

DEPOIS DO PROCEDIMENTO                                            % pacientes 

Dentro da faixa de alto risco                                                     43,3 
Fora da faixa de alto risco                                                          56,7                                                       

     

Sobre o peso inicial e final das pacientes, 36,7% dos entrevistados não tiveram 

redução de peso. Sobre as que tiveram a perda (63,3%) os valores estão descritos na 

Tabela 04. 

 



 Tabela 04: Valores correspondente a perda de peso após procedimento de DLM. 

PERDA DE PESO 

% de pacientes (n=63,3%)               Redução peso em gr 

10,5%                                               100gr 
31,6%                                               200gr 
26,3%                                               300gr 
10,5%                                               400gr 
10,5%                                               500gr 
  5,3%                                               700gr 

               5,3 %                                              1,4kgr 

 

Considerando todos os pacientes que apresentaram perda de peso (n=63,3%), 
a média de perda foi de 360gr. 

 
Sobre a realização da avaliação da bioimpedância elétrica antes e depois da 

drenagem linfática manual, os valores dos parâmetros corpóreos estão descritos na 
tabela 05. 

 
Tabela 05: Valores obtidos na avaliação da bioimpedância elétrica antes e depois, e media. 
 

                                                         Valores inicias            Valores finais                         Media            

GORDURA                                              31,2%                           32,8%                              ↑1,6% 
                                                                 21,01kg                       22,06kg                            ↑1,05kg                                         

ÁGUA                                                      49.1 %                         47,6%                               ↓1,45%                                                                                                                                                  
.                                                                31,9L                           30,4L                                 ↓1,5L                                                            

PESO MAGRO SECO                            12,91kg                       12,74kg                             ↓145gr               

MASSA CORPORAL MAGRA              44,5kg                         43,2kg                               ↓1,3kg 

          

           A respeito da diurese após a drenagem linfática 22 pacientes ou 73,3% 

apresentaram a vontade de urinar. 

Ainda sobre outros valores analisados na bioimpedância observamos que a 

taxa metabólica basal (kcal), em média apresentou uma redução de 31 kcal. 

Sobre a taxa metabólica basal (kcal/kg), não houve variação relevante e sobre Nec. 

Med. Est. (kcal) houve uma redução média de 55 kcal. 

         Utilizamos impedância de 50khz para a realização do exame e houve um 

aumento médio de 50Ω na impedância. 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

De acordo com os valores obtidos concluímos que o efeito da drenagem 

linfática manual sob os parâmetros corpóreos analisados pela bioimpedância elétrica 

apresentam resultados imediatos sobre a redução da agua e peso corporal, porem 

nem todo redução de agua corporal reflete na diminuição de medidas corpóreas. 
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