
 

1Luiz Eduardo Correa – docente de Fisioterapia – Faculdade de Apucarana – FAP – Apucarana-Pr.2018- 

eduardocoorrea@gmail.com 

2Cassio Del Grossi – Professor - Faculdade de Apucarana – FAP-Apucarana-Pr. 2018-

cassio.lucio@fap.com.br 

A EFICÁCIA DA DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL EM 
PACIENTES PÓS- CIRÚRGICOS DE MASTECTOMIA 

 

LUIZ. EDUARDO CORRÊA; GROSSI, L. C. 

 

RESUMO 

Objetivo: Mostrar a importância da drenagem linfática. Método:Trata de um estudo 

qualitativo, onde foi realizada uma busca na literatura da área mais 

especificamente da fisioterapia Dermato Funcional, drenagem linfática e 

mastectomia. Resultados:Pacientes que foram submetidos ao tratamento foi 

possível observar melhora no quadro do pós-operatório. Conclusão: A drenagem 

linfática manual é um dos recursos fisioterapêutico que pode ser fundamental em 

mulheres mastectomizadas. 
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ABSTRACT 

Objective: To show theimportanceoflymphaticdrainage. Method: It is a 
qualitativestudy, in which a searchwasmade in theliteratureofthe more 
specificareaof physiotherapyDermatoFunctional, 
lymphaticdrainageandmastectomy. Results: Patientswhowereeliminated over time 
showedimprovement in thepostoperativeperiod. Conclusion: Manual 
lymphaticdrainageisoneofthephysiotherapeuticresourcesthatmaybe fundamental in 
mastectomizedwomen. 
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INTRODUÇÃO 

O câncer da mama(CA) constitui uma das mais frequentes neoplasias entre 

mulheres, que se constitui na patologia maligna mais incidente na população, a 

cada ano cerca de 20% dos casos novos de câncer em mulheres são de mama 

tem o seu quadro agravado pelo fato do diagnóstico ainda ser estabelecido na 



 

 

maioria das vezes, numa fase tardia da doença, em especial junto às classes com 

menor poder aquisitivo. (ABREU E, KOIFMAN S, p. 114, 2002). 

Visto que na retirada da mama causa um abalo emocional na vida da 

mulher e atualmente mulheres que não foi submetido a reconstrução mamaria 

tem uma qualidade de vida excessivamente ruim e o psicológico comovido dentro 

da sociedade em que vive, por que a mama carrega um simbolismo sexual e de 

feminidade .E pós-cirurgia de mastectomia pode haver outras complicações como 

uma aparição de um linfedematornandoassimainda mais complexo o seu 

tratamento. (AMORIM et al., 2013). 

Atualmente a drenagem linfática manual pode intervir com um papel 

importante no período pós-operatório com uma técnica específica aplicada 

através de manobras nas vias linfáticas e nos linfonodos que tem como objetivo 

segundo Guirro e Guirro “evacuar os subprodutos do metabolismo celular e 

drenar líquidos excedentes que banham as células, mantendo o equilíbrio hídrico 

dos espaços intersticiais.”(GUIRRO, GUIRRO, p. 465, 2004). 

 Por tanto o presente estudo objetivo mostrar a eficácia da drenagem 

linfática manual através da técnica de Leduc e a de Vodderque busca prevenir 

edema linfático, melhorar a circulação sanguínea e diminuir a probabilidade de 

fibrose no período pós- operatório de mastectomia. 

OBJETIVO 

Mostrar a importância da drenagem linfática em paciente pós-cirúrgico de 
mastectomia. 

 

MÉTODO 

Trata de um estudo qualitativo, onde foi realizada uma busca na literatura, 

com base em livros e materiais eletrônicos da área mais especificamente da 

fisioterapia Dermato Funcional, drenagem linfática e mastectomia, foi realizado 

pesquisa na internet em base de dados eletrônicos como SciELO 

(ScientificElectronic Library Online), e bibliotecas. Foram encontrados 27 artigos 



 

 

sendo que os artigos selecionados a partir da busca só foram utilizados 15 artigo 

oque estava condizendo com a pesquisa. 

RESULTADOS 

A drenagem linfática manual é um dos recursos fisioterapêutico que pode 

ser fundamental em mulheres mastectomizadas. Pacientes que foram submetidos 

ao tratamento foi possível observar melhora no quadro do pós-operatório com a 

aplicação da técnica que diminuiu seu tempo de recuperação e retornou mais 

rapidamente as suas atividades cotidianas. (SOUZA, SOUZA, p. 4, 2018) 

CONCLUSÃO 

A drenagem linfática manual (DLM) é uma das técnicas mais procuradas e 

importantes na área de Pós-Operatório de mastectomia, devido à eficácia e 

prevenção de edemas, fibroses e hematomas. 
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