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Resumo

Abstract

Objetivo: Aplicar, qualificar e quantificar em 15
sessões os efeitos da linfoterapia nos pacientes
com linfedema grau ii e iv em membros inferiores pós-infecção por erisipela.
Métodos: foram avaliadas inicialmente 3 pacientes, com linfedema secundário grau ii e iv
de mmii, pós-infecção por erisipela. uma delas
foi excluída por ter apresentado tromboflebite.
O tratamento foi realizado no período de 10 de
março de 2008 a 02 de maio de 2008 na clínica
escola do centro universitário ítalo brasileiro e
na comunidade monte azul. as pacientes foram
selecionadas aleatoriamente e submetidas a avaliação físico-funcional, anamnese e perimetria,
além de serem fotografadas através de máquina
fotográfica digital. as pacientes foram submetidas a 15 sessões de linfoterapia por 50 minutos
três vezes por semana.
Resultados: as pacientes obtiveram resultados
significantes após a quinta sessão de linfoterapia (composta por dlm, (Enfeixamento compressivo, cinesioterapia e automassagem), o que
foi confirmado através da perimetria. após a 15ª
sessão a paciente nº 1 obteve redução de 10%
em dorso do pé esquerdo e 27% no tornozelo
esquerdo e a paciente nº 2 apresentou redução
de 12% dorso do pé direito e 15% tornozelo direito.
Conclusão: a intervenção da fisioterapia através

Effects of lymphotherapy in patients with lymphedema of inferior members post-infection due to
erysipelas

1
2

Objective: Apply, qualify and quantify in 15
sessions the effects of limphotherapy in pacients
with lymphedema level ii and iv in lower limbs
after erysipela infection. methods: were taken
inicially 3 pacients, with lynphedema in lower
limbs from erysipelas infection. one of them
was excluded because of showing thrombophlebitis. the treatment was done in the period of
10th march 2008 until 02nd may 2008 at clinica escola do centro universitario italo brasileiro and at comunidade monte azul. the pacients
were selected aleatory and submitted to phsisico
functional avaliation, anamnesis and perimetry.
after 15 sessions of linfotherapy during 50 minutes three times a week.
Results: the pacients obtained significative results after the fifth linfotherapy session (composed by manual lymphathic drainage, multilayer bandaging, cinesiotherapy . was confirmed
through the perimetry. after the 15th session
number 1 pacient had a reduction of 10% left
foot bridge and 27% left ankle and number
2 pacient showed reduction of 12% right foot
bridge and 15% right ankle.
Conclusion: the intervention of physiotherapy
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da técnica de linfoterapia mostrou-se eficaz no
tratamento de linfedema grau ii e iv, pós-infecção por erisipela.
Palavras-chave: linfedema, linfoterapia, fisioterapia, erisipela.

through the tecnic of limphotherapy, has showed
your efficacy in the treatment of level ii and iv
lymphedema after erysipela infection.
Keywords: lymphedema, limphotherapy, physiotherapy, erysipela.

Resumen
Efectos de la linfoterapia en pacientes con linfedema de miembros inferioes pos-infección por
erisipela
Objetivo: Aplicar, calificar y cuantificar los
efectos de la linfoterapia en 15 sesiones en pacientes con linfedema grado II y IV de miembros inferiores post-erisipela
Métodos: Se evaluaron inicialmente 3 pacientes
con linfedema secundario de grado II y IV de
las extremidades inferiores, después de una erisipela. Uno de los cuales se excluyó debido a
que presentó una tromboflebitis. El tratamiento se realizó entre marzo/2008 a mayo/2008 en
el Centro Universitario de la clínica de la comunidad italobrasileña. Los pacientes fueron seleccionados al azar y sometidos a una evaluación
físico-funcional, anamnesis y perimetría, ade-

Introdução
O linfedema é considerado uma doença crônica
de difícil manejo e controle, baixa mortalidade e
alta morbidade, como conseqüência gera vários
problemas de ordem física, psicológica, social,
sexual e funcional. Os pacientes com linfedema
apresentam importantes distúrbios psiquiátricos como ansiedade e depressão, além de dificuldades em suas atividades e relacionamentos
familiares, o que contribui para a alteração da
imagem corporal dificultando as relações interpessoais e sexuais. Pacientes com linfedema necessitam de tratamentos necessários para o controle da doença e cuidados extras, desta forma
comprometem o seu tempo totalmente livre, limitando as Atividades de Vida Diárias (AVD’s).
Este distúrbio gera sensação de impotência,
medo da incapacidade e necessidade de cuidar
do corpo, e no relacionamento com outras pessoas provoca dificuldade na relação conjugal,
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más de ser fotografiados. Todos los pacientes
fueron sometidos a 15 sesiones de linfoterapia
durante 50 minutos tres veces por semana.
Resultados: se obtuvieron resultados significativos confirmados por la perimetría después de
la quinta sesión de linfoterapia (compuesta por
DLM, Asociado a la compresión, el ejercicio y
auto-masaje). Después de la 15ta. sesión la paciente N º 1 mostró una reducción del 10% en
el dorso del pie y de un 27% en el tobillo izquierdo. El paciente # 2 mostró una reducción
del 12% del dorso del pie derecho y del 15% en
el tobillo derecho.
Conclusión: la técnica de linfoterapia mostró su
eficacia en el tratamiento del linfedema grado II
y IV, post erisipela.
Palabras clave: linfedema, drenaje linfático, fisioterapia, erisipela.

gerada pelo sentimento de vergonha ao expor o
membro acometido pelo linfedema (18, 45).
Diante do exposto, faz-se necessário a atuação da
equipe multidisciplinar, na qual o fisioterapeuta
exerce papel fundamental no tratamento do linfedema. Quando se estabelece o tratamento correto nos estadiamentos iniciais, pode-se obter
resultados bastante compensadores (2,12).
Uma das abordagens terapêuticas é a linfoterapia, técnica indicada para o tratamento do linfedema. A linfoterapia é uma técnica que utiliza recursos, como drenagem linfática manual
(DLM), enfaixamento compressivo, cinesioterapia, cuidados com a pele, contenção elástica e
automassagem (11, 47).
Este tratamento é dividido em duas fases, sendo
que primeira fase tem como objetivo a redução
máxima do volume do membro e a segunda fase
do tratamento é a fase de manutenção do linfedema que tem como objetivo manter a redução
do volume do membro pelo máximo de tempo
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possível (35, 46, 50, 53).
O linfedema pode ser classificado, quanto à
etiologia, em primário ou secundário. O linfedema secundário pode apresentar pós-cirurgias,
pós-radioterapia, pós-traumático, pós-inflamatório, por filariose, malígno, artificial e pósinfeccioso(27). O linfedema pós-infeccioso acomete principalmente os MMII, sendo a infecção
por erisipela, condição desencadeadora e/ou
agravadora para desenvolvimento de linfedema.

Métodos
A pesquisa foi realizada na Clínica escola do
Centro Universitário Ítalo Brasileiro e na Comunidade Monte Azul, no período entre 10 de
março de 2008 a 02 de maio de 2008.
Inicialmente, foram selecionadas aleatoriamente 03 pacientes, com linfedema de membros inferiores, com os graus II e IV, de acordo com os
seguintes critérios de inclusão e exclusão:

Critérios de inclusão
		
1. paciente com linfedema de membros inferiores
2. paciente com linfedema após crise de infecção por erisipela
3. ter diferença de no mínimo 2 cm de um
membro para o outro

Critérios de exclusão
1. pacientes com crise de erisipela durante
o tratamento
2. pacientes com tromboflebite durante o
tratamento
3. pacientes com outros graus de linfedema,
que não o grau II ou IV
4. pacientes com qualquer outra patologia
que poderia comprometer o sistema venoso.

As pacientes foram convidadas a participar desse estudo, neste momento foi apresentado o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
contendo explicações e garantias do tratamento. Após o aceite as pacientes foram submetidas
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a avaliação físico-funcional, anamnese e perimetria (posição ortostática), além de serem fotografadas através de máquina digital.
A ficha de avaliação foi composta pelas seguintes informações:
- dados pessoais;
- dados clínicos;
- avaliação do linfedema;
- exame físico;
- perimetria;
- exames complementares;
- diagnóstico fisioterapêutico;
- objetivo do tratamento;
- programa de tratamento.
O método adotado para realização da medida foi a perimetria, tomando como referência a
prega da região poplítea. A medida foi tomada
de 10 cm, 20 cm e 30 cm abaixo e acima desta
marca, mais a medida da circunferência do tornozelo e dorso do pé.
As pacientes foram submetidas a 15 sessões de
Linfoterapia, sendo 40 minutos de DLM e enfaixamento compressivo, 05 minutos de orientação de auto massagem (a ser realizada 3 vezes ao dia durante pelo menos cinco minutos)
e 05 minutos de cinesioterapia que consistia de
exercícios ativos livres para a redução do volume do membro, desta forma, perfazendo 50 minutos cada sessão, 3 vezes por semana. Para o
enfaixamento compressivo foram utilizados os
materiais:
- atadura elástica de 05, 08, 10 e 12 cm;
- algodão ortopédico sintético branco;
- hidratante para a pele seca;
- malha tubular de algodão;
- fita crepe.

Resultados
A cada 5 sessões de linfoterapia foi realizado
novamente a perimetria e a avaliação fotográfica, e, na última sessão todas as pacientes foram
reavaliadas com medidas de perimetria e fotografadas.
Das três pacientes avaliadas inicialmente, duas
foram excluída por ter manifestado, no inicio do
tratamento, tromboflebite.
Após compilados em planilhas os dados foram
Flebología y Linfología / Lecturas Vasculares

submetidos à análise estatística no software BioEstat 5.0 ® por meio do teste t de Student, adotando-se nível de significância de p<0,05.
Os quadros a seguir apresentam as medidas perimétricas das avaliações realizadas no início,
5ª., 10ª e 15ª sessão.
Paciente Nº 1 SMD: com linfedema de MI esquerdo grau IV após crise de infecção por erisipela.
Os gráficos a seguir mostram a comparação duFigura 5: Gráfico representativo da perimetria do
tornozelo esquerdo e dorso do pé esquerdo (membro
com linfedema). Da avaliação inicial até a 15ª sessão do
tratamento.

Figura 3: Gráfico representativo da perimetria do
membro com linfedema (MIE) da prega poplítea (Joelho)
até 30 cm acima do joelho (S30). Da avaliação inicial até
a 15ª sessão do tratamento.

Figura 6: Gráfico representativo do ganho na redução
do volume do MIE (com linfedema). Da avaliação inicial
até a 15ª sessão do tratamento.

Figura 4: Gráfico representativo da perimetria do
membro com linfedema (MIE) da prega poplítea (Joelho)
até 30 cm abaixo do joelho (I30). Da avaliação inicial até
a 15ª sessão do tratamento.

rante a avaliação inicial do membro acometido
pelo linfedema X membro sem o comprometimento do linfedema:

Quadro 1: Perimetria do MI Direito (MID) controle.
S 30

S 20

S 10

Joelho

I 10

I 20

I 30

Tornozelo

Dorso do Pé

Avaliação

65

54,5

42

37

33

25,5

21

26,5

24

5ª

24%

30%

74%

Sessão

64

54

42,5

37

33,5

26

21

26

24

10ª
Sessão

65

54

42

36

33

26

21

24

24,5

15ª
Sessão

64

53

41

35,5

33

26

21

24

24

S 30 = 30 centímetros acima do joelho; S 20 = 20 centímetros acima do joelho; S 10 = 10 centímetros acima do joelho;
I 10 = 10 centímetros abaixo do joelho; I 20 = 20 centímetros abaixo do joelho;
I 30 = 30 centímetros abaixo do joelho.
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Paciente Nº 1: SMD apresenta linfedema de MI esquerdo grau IV após crise de infecção por erisipela.

As fotos a seguir mostram a fase inicial e final do
tratamento de linfoterapia:

Discussão
A intervenção da fisioterapia no tratamento do
linfedema de MMII é discutida por alguns autores. Havendo um consenso que o linfedema
é uma patologia de difícil manejo e controle,
baixa mortalidade e alta morbidade, o linfedema gera vários distúrbios que afetam a vida do
paciente.
De acordo com King e Droessler(28) Ciucci et
al.(12), o lindefema é uma patologia cuja evolução não permite cura total, o que constitui um
desafio para especialistas, que devem estar cons-

cientes de que não poderão obter resultados definitivos. No entanto, quando se estabelece o
tratamento correto nos estadiamentos iniciais,
pode-se obter resultados compensadores.
A escolha para o diagnóstico do linfedema é
fundamental na análise da validade dos instrumentos utilizados para a sua mensuração.
Garcia, Guirro e Montebello(16) e Brown(8) relatam a perimetria como um método confiável,
porém alguns fatores podem influenciar os resultados, como a tensão exercida na fita pelo
examinador durante a mensuração, e a presença
de fibrose ou do próprio linfedema que causam
mudanças de textura da pele, podendo ocasionar uma pressão externa na pele e alterar a precisão das medidas. No sentido de minimizar/

Quadro 2: Perimetria do MI Esquerdo (MIE) com linfedema.
S 30

S 20

S 10

Joelho

I 10

I 20

I 30

Tornozelo

Dorso do Pé

Avaliação

65

54

42

37,5

37,5

36

34,5

38

32

5ª

24%

30%

74%

Sessão

63

53

42

36

36,5

34,5

30,5

35

30

10ª
Sessão

61

52

41,5

36

36,5

34

30,5

30,5

30

15ª
Sessão

63

52

41

36

34,5

31,5

29

30

29

S 30 = 30 centímetros acima do joelho; S 20 = 20 centímetros acima do joelho;
S 10 = 10 centímetros acima do joelho; I 10 = 10 centímetros abaixo do joelho;
I 20 = 20 centímetros abaixo do joelho; I 30 = 30 centímetros abaixo do joelho.
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evitar tais variáveis, foram utilizados alguns critérios para a realização da perimetria, sendo utilizada sempre a mesma fita, pelo mesmo examinador.
Bacelar(2), Kafejian-Haddad et al.(27) e Sapienza et al.(48) afirmam que dentre os diversos métodos de avaliação do linfedema, a linfocintilografia é o exame de escolha, pois tem
especificidade de 90 a 100% para linfedema,
sendo proposto como exame inicial para afastar
ou confirmar lesão linfática.
Guedes Neto et al. (21) realizou estudo retrospectivo por meio de protocolo montado no Ambulatório de Cirurgia Vascular na Santa Casa de
Misericórdia de São Paulo com 229 pacientes
com linfedema, sendo que 149 pacientes (65%)
apresentaram linfedema secundário e apenas 80
pacientes (35%) apresentaram linfedema primário. Dos pacientes com linfedema primário a
causa mais freqüente foram congênitos. Dos pacientes com linfedema secundário a causa mais
freqüente foi pós-infeccioso. O linfedema pósinfecção por erisipela acometeu principalmente
as classes sociais mais baixas, com maior dificuldade de acesso ao atendimento médico.
Garcia, Guirro e Montebello(16) relatam que a
terapia física complexa, que envolve uma combinação de tratamentos como a drenagem linfática manual, enfaixamento compressivo, cuidados
com a pele e exercícios, é recomendada no tratamento do linfedema por consenso. Mas os resultados do tratamento a longo prazo são limitados devido a diversos fatores que influenciam
a adesão do paciente por longo tempo, devido à
cronicidade do linfedema. O alto custo do material utilizado, tempo gasto na terapia, estratégia de tratamento repetitiva, são exemplos de fatores que influenciam o abandono da terapia e
conseqüente recidiva dos sintomas, bem como
complicações associadas.
Holtgrefe(25) realizou um estudo de caso em
paciente com linfedema secundário de MMII
após cirurgia bilateral de colo de útero com programa de intervenção duas vezes por semana, o
qual consistiu em cuidados com a pele, DLM,
terapia compressiva e cinesioterapia. Nesse estudo houve redução do linfedema após 15 sessões de terapia físico-descongestiva de 9% em
extremidade do MI esquerdo e 10% em MI direito.
Comparando com o atual estudo após 15 sessões de linfoterapia a paciente Nº 1 apresentou
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no membro acometido (MI esquerdo) redução
de 10 a 27% e a paciente Nº 2 apresentou em MI
direito redução de 9 a 15%.
Segundo Szuba et al.(51), o enfaixamento compressivo associado a DLM é um recurso de fundamental importância, pois ele não só mantém
como melhora a absorção e fluxo linfáticos conseguidos com a drenagem prévia.
Conforme Linnitt e Davies(32) a contenção
elástica compõe a segunda fase do tratamento
do linfedema e tem como objetivo manter a redução do volume do membro pelo máximo de
tempo possível.
No presente estudo foi observado que ao final do tratamento de linfoterapia a paciente Nº
1 apresentou redução de 3% a 30 cm acima do
joelho, 4% a 20 cm acima do joelho, 2% a 10
cm acima do joelho, 4% na prega poplítea, 9%
a 10 cm abaixo do joelho, 14% a 20 cm abaixo
do joelho, 19% a 30 cm abaixo do joelho, 27%
em tornozelo e 10% em dorso do pé. Enquanto
que a paciente Nº 2 apresentou redução de 2%
a 30 cm acima do joelho, 2% a 10cm cm acima
do joelho, 14% na prega poplítea, 4% a 10 cm
abaixo do joelho, 5% a 20 cm abaixo do joelho,
9% a 30 cm abaixo do joelho, 15% em tornozelo, 12% em dorso do pé e não houve alterações
a 20 cm acima do joelho.
Além da redução das medidas perimétricas foram observados durante o tratamento as mudanças de consistência e coloração da pele. Sendo que anteriormente a pele era de coloração
cianótica e ressecada.

Conclusão
Com base no estudo e na pesquisa realizada,
concluise que:
1. A linfoterapia mostrou-se eficaz no tratamento do linfedema pós-infecção por
erisipela, tendo redução significativa no
volume do membro, melhora da textura
e coloração da pele.
2. Em 15 sessões de linfoterapia, houve uma
redução significativa do linfedema de
MMII.
3. A atuação da fisioterapia através da técnica de linfoterapia, proporciona uma melhora das AVD´s e qualidade de vida das
pacientes.
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