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Resumo 

 A Drenagem linfática manual (DLM) é uma técnica de massagem com movimentos 

finos, suaves, superficiais e sua função é drenar os líquidos excedentes das células, permitindo 

a livre evacuação de toxinas e dejetos metabólicos presentes em várias partes do corpo.  

De acordo com pesquisas, a drenagem linfática manual é um tratamento de muitos 

resultados e aplicado com o pós-cirúrgico da mamoplastia de aumento tem como objetivo 

diminuir o edema, ou seja, o inchaço, e as aderências musculares e fibroses muito comuns 

nesse tipo de cirurgia plástica. 

Na atualidade, observamos que o padrão de beleza e feminilidade focou-se nas formas 

definidas do corpo e principalmente no tamanho dos seios. A insatisfação com o próprio 

corpo e o desejo de melhorar a autoestima transformou a cirurgia plástica como solução.  

A mamoplastia de aumento tem por objetivo restabelecer a harmonia corporal em 

pacientes que apresentam hipoplasia ou ausência de tecido mamário, deformidades congenitas 

ou adquiridas.  

Graças aos avanços tecnológicos e estudos, as técnicas da cirurgia plástica envolvendo 

uma equipe multidiciplinar incluindo tratamentos no pré e pós cirurgico aumentou muito e 

com isso, a recuperação mais rápida das pacientes.  

Este trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica de artigos científicos já publicados 

e pesquisas em livros sobre a importância da técnica de Drenagem Linfática Manual no pós - 

operatório de mamoplastia de aumento.  
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Abstract 

 

Manual Lymphatic Drainage (MLD) is a massage technique with thin, smooth surface 

and its function is to drain the excess fluid movements of the cells, allowing the free 

evacuation of toxins and metabolic waste present in various body parts. 

According to surveys, manual lymphatic drainage is a treatment of many results and 

associated with post -surgical breast augmentation aims to reduce edema, or swelling, and 

muscle adhesions and fibrosis very common in this type of plastic surgery. 

At present, we observe that the standard of beauty and femininity focused in ways 

defined body and especially in breast size. Dissatisfaction with one's own body and the desire 

to improve self-esteem turned plastic surgery as a solution. 

The breast augmentation aims to restore body harmony in patients with hypoplasia or 

absence of breast tissue, congenital or acquired deformities. 

Thanks to technological advances and studies, the techniques of plastic surgery 

involving a multidisciplinary team including surgical treatments pre and post greatly 

increased and with it, the faster recovery of the patients. 

This work is in a literature review of scientific articles published in books and research 

on the importance of the technique of Manual Lymphatic Drainage in the post - operative 

breast augmentation. 

 

Keywords : Post- Surgical , Breast lift , Manual lymphatic drainage . 
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Introdução 

 

A busca da beleza e da juventude é uma característica básica da cultura contemporânea, 

também chamada por psicanalistas como Jurandir Freire Costa, de cultura do espetáculo e 

cultura ao corpo. (Serra et al, 2010).  

As mamas representam o símbolo de feminilidade e sensualidade, e com  a evolução dos 

conceitos de beleza, criou-se a necessidade delas estarem esteticamentes aceitáveis tanto 

quanto a forma quanto ao tamanho. As mamas pequenas principalmente em desarmonia com a 

silhueta corporal, provoca um grande desconforto psicológico que pode afetar o grau de 

feminilidade, restringindo alguns tipos de vestimentas e eventualmente, algumas atividades 

sociais. Todas essas exigências tem estimulado os cirurgiões plásticos a desenvolver técnicas 

que resultem em mamas com formas e volumes adequados, com o mínimo de cicatrizes e sem 

alterar suas principais funções: a de amamentação e a sensibilidade erógena da aréola e dos 

mamilos. (Mauad, 2001) 

Segundo Mélega (2003), a mamoplastia de aumento tem por objetivo restabelecer a 

harmonia corporal em pacientes que apresentam hipoplasia ou ausência de tecido mamário, 

deformidades congênitas ou adquiridas, sendo a principal indicação da mesma, o volume 

inadequado das mamas, podendo ser tanto de desenvolvimento quando involucional. 

Os implantes de silicone gel começaram a ser utilizados em 1964, desde então diversos 

tipos de implantes foram desenvolvidos e o questionamento sobre eles foram aumentando. As 

vias de acesso para a inserção dos implantes mamários podem ser inframamária, periareolar e 

transaxilar. Com o aprimoramento técnico, novas opções de acesso cirurgico surgiram, 

destacando-se a axilar, que redundou em resultados estéticos mais favoráveis. Entretanto a 

despeito da maior indicação nos últimos anos, a incisão axilar não é isenta de riscos e 

atualmente são relatados questionamentos quanto a interrupção da drenagem linfática 

mamária (Rev. da Assoc. Médica Brasileira, 2005). 

Segundo Santos (2009) e Bastos (1991),  os fatores previstos como complicações da 

realização deste procedimento são:  A contratura capsular que é definida como uma 

cicatrização esférica, secundária a contração da capsula que envolve a prótese, resultando em 

uma mama endurecida, distorcida e, em alguns casos, dolorosas.  

A crescente preocupação com os cuidados pós-cirúrgicos vem apresentando resultados 

positivos por meio da procura por metodos preventivos para possíveis complicações, que tem 
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proporcionado ao paciente um pós-operatório mais curto e, consequentemente, um resultado 

estético mais satisfatório (Fernandes,2011).  

Um dos recursos é a drenagem linfática manual que visa minimizar o edema no pós-

operatório de cirurgia plástica. Hoje em dia a drenagem linfática é conhecida pelas 

comunidades internacionais e tem suas utilizações definidas não só para o tratamento estético, 

mas também para tratamento em afecções de natureza angiológica, traumáticas, neurológicas, 

metabólica e cirúrgica (Borges,2006).  

Segundo Ribeiro (2003), a DLM é uma técnica específica de massagem, introduzida por 

Vodder (Alemanha, 1936) e mais recentemente por Leduc (Bruxelas, 1960), ambas as técnicas 

associam três categorias de manobras: captação, reabsorção e evacuação da linfa. As 

manobras são realizadas com pressões suaves, lentas, intermitentes e relaxantes. A utilização 

da drenagem linfática manual é descrita em casos de redução de edemas linfáticos, fibro-

edema gelóide, retenção hídrica e edemas pós-operatórios. 

Como em toda cirurgia pode ocorrer algumas complicações como perda de sensibilidade 

permanente, assimetria, infecção, hematomas,  para uma recuperação mais rápida é indicado a 

drenagem linfática pois estimula o organismo a eliminar os líquido que causam o edema em 

mamoplastias, diminuindo a probabilidade da fibrose, e também age na cicatriz cirúrgica 

favorecendo uma remodelação mais eficaz.(Guirro,2004)  

 

A DLM é considerada uma técnica fisioterápica, que favorece a drenagem da linfa das 

extremidades do organismo para o coração. Hoje ela tem ampla aplicação no tratamento de 

varias patologias, pois tem a ação principal sobre o sistema circulatório linfático. A aplicação 

desta técnica auxilia o transporte da linfa, que melhora a vascularização e proporciona maior 

resposta imunitária do organismo, devido ao aumento de linfócitos que veiculam no próprio 

sistema linfático. (Lopes,2002) 

A Drenagem linfática manual (DLM) é uma técnica de massagem com movimentos 

finos, suaves, superficiais sua função é drenar os líquidos excedentes  das células, permitindo 

a livre evacuação de toxinas e dejetos metabólicos presentes em várias partes do corpo. Está 

relacionada com a filtração e reabsorção da linfa pelos capilares linfáticos e sanguíneos e 

também está relacionada com vários sistemas como circulatório, linfático, renal, digestivo e 

respiratório. O passo a passo da drenagem nesse caso deve ser seguidos e analisados de 

acordo com a localização dos principais linfonodos e suas vias de evacuação.  

Os principais linfonodos que se encontram nessa área são os da supra infraclavicular, 

axilar, e supra- epitroclear. As manobras podem ser bracelete, bombeamento, doador, 
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circulatório e combinado. Tudo isso em direção desses linfonodos. Não se deve usar nenhum 

produto lubrificante na masagem, não deve causar dor, nem hematomas. As sessões devem 

ser feitas até a diminuição ou eliminação do edema.(Garcia,2010)  

        Este trabalho foi realizado através de releituras de artigos científicos e livros sobre o 

tema, com o objetivo de verificar a melhora dos pacientes e o efeito da drenagem linfática 

manual na redução das complicações mais frequentes nesta cirurgia que são: contratura 

capsular, dor, edema localizado, hematomas, infecções e deslocamento da prótese. 
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Objetivo 

 Abordar a técnica da drenagem linfática nos tratamentos do pós cirurgico na 

mamoplastia de aumento, explorando as melhoras com relação aos edemas, eficácia e 

satisfação das pacientes submetidas à drenagem, segundo os estudos e pesquisas realizadas 

através de revisões bibliograficas referentes a esse assunto. 

 

Metodologia 

 O presente estudo foi elaborado através de pesquisas de artigos científicos nos idiomas 

inglês e português indexadas na base de dados da SciElo e Google Academic relacionados a 

área pós cururgicas de mamoplastia de aumento, englobando também teses de conclusão de 

curso e livros referentes as tecnicas de drenagem linfática manual utilizadas em estéticas. 

Foram utilizadas para a pesquisa palavras-chaves como: Cirurgia plástica, 

mamoplastia de aumento e drenagem linfática manual e para o critério de inclusão na 

pesquisa, foram selecionadas artigos contendo informações sobre a cirurgia de mamoplastia 

de aumento  e tratamentos  de drenagem linfática manual em pré e pós cirurgico.  

 

Cronograma 

Programa 12/02 19/02 26/02 12/03 17/04 

Formação do Grupo X     

Pesquisa do tema  X    

Pesquisa de artigos   X   

Definição do tema   X   

Entrega do pré projeto    X  

Entrega de todas as Etapas     X 
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Resultados 

 

 Foram estudados cerca de 46 artigos, dentre as pesquisas referentes às tecnicas de 

cirurgia plásticas de mamoplastia de aumento, suas complicações, tratamentos e melhoras.  

Nelas pudemos observar que a DLM é muito eficaz para a melhora de edemas, 

contratura capsular e na recuperação do pós-operatório que comparadas a pacientes não 

submetidos as tecnicas. 

A DLM aplicada de forma correta e acompanhada de um profissional durante todo o 

periodo pré e pós operatorio, segundo as pesquisas realizadas, trouxeram grandes beneficios, 

contribuindo para a melhora da cicatrização e diminuindo os edemas da cirurgia.  

E é por esses motivos que a DLM está sendo muito utilizada em clinicas como um 

protocolo adicional para pacientes de cirurgia plastica de mamoplastia de aumento. Unindo o 

bem estar e qualidade de tratamentos combinados com profissionais qualificados, para 

pacientes que buscam a mamoplastia de aumento. 

 

 

Conclusão  

  Por meio da análise da revisão bibliográfica presente neste trabalho conclui-se que a 

aplicação da Drenagem Linfática Manual no pós-operatório da cirurgia plástica de 

mamoplastia de aumento pode trazer grandes benefícios se aplicada de forma correta, 

contribuindo para o reparo da cicatriz, auxiliando no processo de cicatrização, melhorando a 

textura e elasticidade da pele, reduzindo e prevenindo aderências, diminuindo os edemas 

causados pela cirurgia de mamoplastia de aumento.  
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