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RESUMO: O objetivo deste estudo foi discorrer sobre os efeitos da Drenagem Linfática Manual em 

gestantes no final da gravidez, como alternativa de tratamento do edema gestacional. Esta intercorrência, 

comum durante a gestação, caracteriza-se pela retenção anormal de líquidos nos membros inferiores 

provocando a compressão do nervo cutâneo femoral lateral da coxa, trazendo uma série de desconfortos, 

os principais deles a dor, cansaço, sensação de peso e parestesias nos pés e pernas. Além disso, tem o 

fator estético que muito incomoda a mulher. Deste modo, utilizando-se da metodologia de pesquisa 

bibliográfica, buscou-se levantar teorias e estudos que justifiquem a aplicação da DLM para a eliminação 

desse tipo de edema, o que permitiu apresentar discussões fundamentadas teoricamente e concluir sobre a 

eficácia dessa técnica. 

 

Palavras-chaves: Edema gestacional; Estética; Tratamento. 
 

 
ABSTRACT: The aim of this study was to discuss the effects of Manual Lymph Drainage in pregnant 

women in late pregnancy, as an alternative treatment for gestational edema. This complication, common 

during pregnancy, is characterized by abnormal fluid retention in the lower limbs causing compression of 

the lateral femoral cutaneous nerve of the thigh, bringing a series of discomforts, the main ones being 

pain, tiredness, feeling of heaviness and paresthesias in the feet and legs. In addition, it has the aesthetic 

factor that bothers women a lot. Thus, using the bibliographic research methodology, we sought to raise 

theories and studies that justify the application of DLM for the elimination of this type of edema, which 

allowed to present theoretically based discussions and conclude on the effectiveness of this technique. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Durante a gestação a mulher vivencia uma série de mudanças que transformam 

sua relação com o mundo e consigo mesma. Camasho (2020) cita que, do ponto de vista 

emocional, a gestante experimenta novas sensações, se vê em meio a dúvidas, incertezas 

e inseguranças que se misturam com a alegria por estar gerando uma vida. Seu corpo 

atravessa um processo de adaptação e se modifica para acomodar o feto. Reside, 

portanto, nas mudanças no corpo o objeto desta pesquisa, mais precisamente, a 

ocorrência de edema gestacional, caracterizado pelo acúmulo anormal de líquidos nos 

espaços intercelulares. 

Esse edema, na gestante, é mais comum nos membros inferiores e traz 

consequências que afetam a qualidade de vida e da gestação. Os principais relatos são 

dor, cansaço, sensação de peso e parestesias nos pés e pernas, que se somam à questão 

estética e fazem com que as mulheres busquem ajuda profissional – médica ou Estética 

– visando amenizar estes sintomas e atravessar o período gestacional sem 

intercorrências, inclusive estéticas Lebech et. al. (1996 apud SPAGGIARI, 2008). 

Do ponto de vista da Estética, uma das alternativas para melhorar os sinais e 

sintomas do edema gestacional nos membros inferiores é a Drenagem Linfática Manual 

(DLM), técnica que tem se mostrado eficiente na eliminação dos líquidos acumulados e, 

por conseguinte, na redução do edema. Com isso, obtém-se como principais resultados a 

amenização de sintomas e mais qualidade de vida durante a gestação (FERNANDES, 

2019). 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, pois, a proposta foi a 

construção de um artigo de revisão mediante levantamento de teorias e demais estudos 

sobre tema, limitando-se a discuti-lo na perspectiva da intervenção da profissional de 

Estética, embora o tratamento neste âmbito possa contribuir, também, com os cuidados 

médicos que são imprescindíveis no período gestacional. 

A escolha do tema expressa um interesse pessoal de aprofundar conhecimentos 

sobre os benefícios da DLM como tratamento do edema gestacional, levando em conta 

os sintomas e sinais desse edema e sua relação com a qualidade da gestação, inclusive, 

na perspectiva estética. Outra justificativa é a contribuição que se espera dar, com este 

estudo, aos estudantes e profissionais de Estética para que aprendam mais sobre a 

relação entre a DLM e a amenização dos sintomas e sinais do edema gestacional. 
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Portanto, o estudo teve como objetivo geral discutir os efeitos da DLM em 

gestantes no final da gravidez para o tratamento do edema gestacional. E como 

objetivos específicos, descrever a gestação e as alterações no corpo da mulher; explicar 

o edema gestacional; e apresentar a Drenagem Linfática Manual como alternativa de 

tratamento. 

 

2. GESTAÇÃO E SUAS ALTERAÇÕES NO CORPO DA MULHER 

 Descobrir-se grávida desencadeia na mulher uma infinidade de sensações e emoções, 

que vão desde medos, pelas mudanças que estão por vir, à euforia por gerar uma vida e 

se responsabilizar por ela. Trata-se de um evento importante com grandes repercussões, 

o que vai exigir respostas adaptativas frente às demandas afetivas, estruturais, 

econômicas, familiares e sociais, nas quais pode existir a superação ou o desequilíbrio, 

dependendo da forma com que a situação é encarada (MALDONADO, 2000). 

Para Silva e Silva (2009, p.394): 

A experiência de gerar um filho é um momento de destaque no ciclo vital da 

mulher e do homem com repercussões importantes para seus meios 

familiares. Assim, a gestação, invariavelmente, é um período de intensas 

mudanças no corpo e na psique da mulher, além das expectativas, planos e 

projetos desenvolvidos pela família. Tal processo de significação está 

intrinsecamente ligado ao envolvimento psicoafetivo da unidade familiar. 

 

 

O final da gravidez é o momento em que se acentuam as mudanças físicas que, 

associadas às variações nos campos psicológico e emocional colocam a mulher diante 

de inúmeras questões que podem afetar sua percepção de si mesma, de sua qualidade de 

vida e até de sua autoestima. Apesar de ser um momento especial, nem todas elas têm 

esse pensamento positivo, sendo necessário, conforme explicam Moura e Silva (2006), 

considerar que existem inter-relações entre transformações gestacionais, autoimagem e 

autoestima feminina. Esse dimensionamento é importante para direcionar o atendimento 

à gestante, que deve ser multiprofissional e, no âmbito da área de Estética, voltado à 

manutenção positiva da autoimagem e autoestima. 

Na perspectiva técnica, Camacho et. al. (2010, p.117) explicam que: 

São inúmeras alterações que envolvem mecanismos de adaptações 

anatômicas, fisiológicas e bioquímicas no curto intervalo de tempo 

gestacional. As adaptações referidas estão diretamente ligadas à circulação 

sistêmica e uterina, ao metabolismo e às necessidades nutricionais do corpo, 

que em cascata repercutem em outros sistemas. Desta forma, fica claro que 

há necessidade de saber mais sobre tais transformações que mexem tanto 

com o organismo e o funcionamento desta mulher. São, em nosso 

entendimento, indispensáveis para que possamos cuidar destas mulheres de 
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modo humanizado. Esse cuidado oportunizará despreocupar as mulheres 

quanto ao que lhes acontece no corpo e na vida e ajudá-las a vivenciar de 

modo pleno e prazeroso sua gravidez. 

 

 

Esta plenitude e visão prazerosa sobre a gravidez dependem dos muitos aspectos 

que permeiam o período gestacional. Se no âmbito médico se volta aos cuidados para 

com a saúde da mãe e do bebê, a contribuição das profissionais de Estética se relaciona 

com a amenização de alguns dos efeitos físicos e que afetam a percepção de qualidade 

de vida, autoestima e autoimagem durante a gestação, especialmente no último 

trimestre. Referindo-se ao linfedema nos membros inferiores, a atuação destas 

profissionais contribui, também, nos cuidados de saúde (EMRICH, 2013). 

Reforçando a abordagem dada neste estudo ao linfedema, cita-se Lebech et. al. 

(1996 apud SPAGGIARI, 2008) que afirmam que as mudanças corporais 

experimentadas pelas gestantes decorrem de alterações fisiológicas de natureza 

anatômica, hormonal e bioquímica, resultando em sinais e sintomas como cefaleia, 

tonturas, parestesias, cansaço fácil, fadiga constante, dores lombares e edema, 

principalmente, em membros inferiores. Estas são queixas comuns; algumas 

desaparecem ao longo da gravidez, outras diminuem, outras permanecem ou mesmo se 

intensificam. 

Segundo Bamighboye e Hofmeyer (2006 apud SPAGGIARI, 2008, p.13): 

O edema de membros inferiores é um dos sinais mais comuns neste período, 

destacando-se como um dos mais desconfortáveis para as mulheres afetadas, 

pois, com frequência, associa-se a sintomas como dor, cansaço, sensação de 

peso e parestesias nos pés e pernas acometidos, além do componente estético 

que tanto incomoda as mulheres. 

 

 

O edema gestacional é o assunto central desta pesquisa que traz os benefícios da 

DLM como técnica que auxilia acelerando a drenagem pelo sistema linfático, o que 

mobiliza desde a linfa até aos gânglios eliminando o excesso de líquido e toxinas 

visando recolher o fluído preso entre as células, colocando-o nos vasos capilares. Esta 

técnica ajuda, também, a melhorar a oxigenação dos músculos e a diminuir o inchaço 

que caracteriza o problema (PORTER, 2005). 

Deste modo, a próxima seção do estudo aborda, especificamente, o edema 

gestacional apresentando causas, características, sintomas e alternativas de tratamento, 

direcionando a intervenção para a DLM, tema da última seção. 
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2.1 Edema Gestacional 

 Embora soe como redundante é importante frisar que o edema nos membros 

inferiores é o sinal mais comum durante a gestação. Traz como consequências a dor, 

cansaço, sensação de peso e parestesias nos pés e pernas (SILVA; GUERRA, 2017). 

Há, ainda, o fator estético que tanto incomoda as mulheres e, associado aos demais 

sintomas as levam a procurar ajuda profissional, seja ela médica ou Estética. Neste 

último caso, tende-se à intervenção via DLM. 

Ainda de acordo com Silva e Guerra (2017, p.576), tem-se que o edema durante a 

gravidez é decorrente do aumento da pressão sobre os vasos sanguíneos fazendo com 

que a pressão aumente provocando o extravasamento de líquido para o interstício, sendo 

“um sinal clínico de risco gestacional, frequentemente associado à hipertensão arterial”. 

Soma-se a isso, segundo Wolf, Theiss e Dell’Antonio (2011), a produção de hormônios 

como contribuinte para o surgimento do problema, além de fatores como a maior 

flexibilidade e extensibilidade do estrogênio, da progesterona, do cortisol e da relaxina. 

Quando Silva e Guerra (2017) citam a associação entre edema gestacional e 

episódios de hipertensão arterial, desloca-se a atenção para o acompanhamento médico 

que é necessário e relevante para evitar intercorrências mais sérias durante a gravidez. A 

questão estética, embora também importante, sobretudo na perspectiva da mulher 

quanto à aparência do seu corpo, deve ser entendida como complementar à questão de 

saúde, visto que esta pode comprometer a qualidade da gestação, como explicam 

Fernandes et. al. (2019, p.163) ao afirmarem que: 

O edema gestacional deve ser acompanhado pela equipe médica, pois pode 

ser um sinal para o desenvolvimento de hipertensão ou pré-eclâmpsia. Além 

disso, a associação entre edema e varicosidades pode propiciar o 

desenvolvimento de trombose venosa profunda e tromboflebite. 

 

 

Este apontamento feito por Fernandes et. al. (2019) evidencia que o edema 

gestacional, embora uma consequência certa da gravidez, requer cuidados e 

intervenções por parte dos profissionais de saúde de modo a minimizar seus efeitos e 

assegurar que a gravidez transcorra sem intercorrências que possam comprometer a 

saúde da mãe e do bebê. Preocupar-se apenas com a questão estética, que é visível, não 

é adequado diante de questões mais urgentes. Isso não significa, contudo, que a gestante 

não possa se submeter a tratamentos estéticas, já que estes ajudam, inclusive, na 

condição geral de sua saúde. 
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Portanto, entende-se que a aplicação de DLM em gestantes, como é discutido na 

seção seguinte deste estudo, além de atender às expectativas que se criam em torno de 

tratamentos estéticos, contribui como suporte à intervenção médica, complementando-a 

e potencializando os resultados no que diz respeito à saúde da gestante e do bebê 

durante a gravidez. O entendimento que se buscou alcançar aqui foi em torno das 

causas, características, sintomas e alternativas de tratamento, de modo a fundamentar a 

defesa da DLM como uma das alternativas disponíveis. 

Deste modo, do ponto de vista médico, Spaggiari (2008, p.14) assim explica a 

formação do edema gestacional: 

A distribuição do volume de líquido nos membros inferiores durante o ciclo 

gravídico-puerperal pode ser atribuída a inúmeros fatores [...]. Dentre eles, 

destacam-se na patogênese da estase venosa, os mecanismos mecânicos, 

como a pressão exercida pelo útero gravídico sobre os grandes vasos 

abdominais, pela pressão intra-abdominal aumentada e, principalmente, pela 

compressão da aorta e veia cava inferior quando a mulher está em posição 

supina. Estes fenômenos de natureza mecânica, associados à maior 

permeabilidade capilar e uma hipotonia vascular por ação da progesterona, 

propiciam a formação do edema. 

 

 

Além disso, outros fatores foram elencados por Spaggiari (2008), a partir da 

literatura que levantou na construção do seu estudo sobre o efeito da DLM em gestantes 

no final da gravidez, sendo eles: 

• O acúmulo de sódio e proteínas no interstício celular em função do volume 

plasmático leva à maior retenção e acúmulo de água (O’BRIEN et. al., 2005 

apud SPAGGIARI, 2008). 

• Durante a gestação a modificação do metabolismo da água se deve ao acúmulo 

induzido pela sede e pela secreção vasopressina (CUNNINGHAM et. al., 1993 

apud SPAGGIARI, 2008). 

• Em torno de 25% do aumento desse volume se acumulam nos pés e nas pernas 

(MOHAUPT, 2004 apud SPAGGIARI, 2008). 

• Devido às mudanças hormonais, dentre elas o aumento da produção de 

estrogênio e progesterona e a diminuição da relaxina, que ocorrem no final da 

gravidez, acontece a retenção de água e sódio e, por conseguinte, a diminuição 

do tônus dos vasos sanguíneos provocando, então, o edema (POLDEN; 

MANTLE, 1997 apud SPAGGIARI, 2008). 
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De acordo com a abordagem clínica feita por Spaggiari (2008, p.15) o edema que 

acomete os membros inferiores provoca a “compressão do nervo cutâneo femoral lateral 

da coxa ao passar pelo ligamento inguinal”. A parestesia ocorre quando o “edema está 

localizado sobre o tornozelo comprimindo o nervo tibial posterior em seu percurso 

posterior ao meléolo medial”. Pelos mesmos motivos, vêm a diminuição da amplitude 

de movimento dos pés e, também, dores e cansaços nas pernas devido ao aumento do 

peso provocado pela retenção anormal de líquidos. 

Sobre as consequências do edema gestacional que acomete os membros inferiores, 

mais uma vez citando Spaggiari (2008, p.15), tem-se que: 

Todos esses sintomas tornam mais difícil o cotidiano das gestantes, 

comprometendo sua qualidade de vida. A dificuldade em realizar tarefas 

diárias, o gasto maior de tempo para executá-las, sua associação à dor e 

parestesias, o cansaço devido ao peso e ainda a dificuldade em realizar 

procedimentos simples como vestir-se ou mesmo colocar calçados, são as 

principais reclamações que podem ser relacionadas à presença de edema nas 

pernas e nos pés. 

 

 

O edema gestacional, apesar de ser uma adaptação fisiológica do corpo da mulher 

durante a gestação, traz desconforto e até mesmo dificulta as atividades cotidianas. Silva 

e Brongholi (2007) destacam que são muitas as queixas que as gestantes relatam em 

decorrência do edema caracterizado pelo excesso de fluído dos tecidos e que integra o 

mecanismo de defesa do corpo às mudanças que estão ocorrendo em face da gravidez. 

Nesta perspectiva, muitos estudos indicam a DLM como alternativa para 

minimizar o problema, pois, segundo Wolf, Theiss e Dell’Antonio (2011), estimula a 

circulação venosa e linfática reduzindo a retenção de líquidos, o que pode trazer 

relaxamento, tecidos melhor oxigenados e maximização da defesa imunológica e da 

ação anti-inflamatória. Este é o assunto da última seção desta pesquisa. 

 

2.2 Drenagem Linfática Manual no Tratamento de Edema Gestacional 

 A Drenagem Linfática Manual (DLM) foi criada por Emil e Strid Vodder, que 

estabeleceram as bases do seu funcionamento. Isso ocorreu entre os anos de 1932 e 

1936, em Paris, período em que foram divulgadas as diretrizes e descritos os 

movimentos utilizados nesta técnica, que incluem os circulares, estacionários e de 

bombeamento, com pressões por volta de 30 mmHg (GODOY et. al., 2005). 

Com o passar dos anos, médicos alemães começaram a utilizar a DLM para os 

mais variados tipos de intervenções clínicas, sendo incorporada, em 1976, pela 
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sociedade alemã de linfologia como parte do tratamento do linfedema de diferentes 

etiologias. Isso fez com que a técnica passasse por mudanças e aprimoramentos 

resultando na expansão do seu espectro de indicações. Atualmente, é usada na 

terapêutica de linfedemas de membros superiores e inferiores, prevenção de tromboses 

em pós-operatórios, área estética, e em gestantes (SPAGGIARI, 2008). 

A DLM atua sobre o sistema linfático e os resultados que proporciona têm como 

fundamento a comprovação de que a pressão externa interfere nos mecanismos desse 

que é considerado o mais complexo dos sistemas humanos. A respeito do sistema 

linfático, Guyton (1998 apud SPAGGIARI, 2008, p.17) explica que: 

[...] é uma via secundária de acesso, por onde líquidos, proteínas e células 

provenientes do interstício são devolvidas à corrente sanguínea. A rede 

linfática é constituída por um conjunto de vasos de distintos calibres, 

superficiais e profundos, com ponto de encontro de maior importância entre 

eles (linfonodos) e condutos finais que desembocam no sistema venoso. Esta, 

desempenha papel primordial de absorção e transporte do excesso de líquido, 

graças à permeabilidade da membrana do capilar linfático. 

 

 

Portanto, a extensa rede linfática começa nos capilares e percorre os pré-coletores 

e coletores até chegar ao canal linfático direito e ao ducto torácico. Em seguida 

desembocam na junção das veias subclávia e jugular interna onde estão os nódulos 

linfáticos (SPAGGIARI, 2008). A Figura 1 traz uma ilustração dessa complexa rede. 

 

Figura 1: Sistema Linfático 

 

Fonte: Spaggiari (2008) 
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Sobre as funções do sistema linfático, Cohen et. al. (2001 apud SPAGGIARI, 

2008) descrevem que este, além de produzir células de defesa, encarregam-se de filtrar a 

linfa e reter os micro-organismos invasores, destruindo-os por meio da fagocitose, o que 

resulta na formação de memória imunológica. Depois dessa filtragem, o fluído 

degradado é conduzido ao coração aumentando o volume sanguíneo. 

O sistema linfático, portanto, é uma via acessório por onde pode fluir líquido dos 

espaços intersticiais para o sangue. Esse líquido transporta proteínas e grandes 

partículas para longe dos espaços dos tecidos, remoção esta que é essencial para o bom 

funcionamento do organismo, o que reitera as funções imunológica e de defesa 

atribuídas à rede linfática (GUYTON, 1997). Havendo situações anormais, segundo 

Marx e Camargo (1984), ocorrerá formação excessiva de líquido intersticial e isso 

sobrecarregará o sistema linfático, que atuará em seus limites fisiológicos para o retorno 

do fluído à circulação sanguínea. 

Tal intercorrência é uma das causas de edema. Outras causas são: obstrução 

venosa, obstrução linfática, aumento da permeabilidade capilar arterial, hipoproteinemia 

e aumento da pressão capilar. Na incidência de obstrução linfática ocorre o acúmulo 

excessivo de edema nos tecidos, o que é resultado do desequilíbrio entre o aporte 

líquido retirado dos capilares sanguíneos pela filtragem e a drenagem desse líquido 

(LEDUC, 2000). 

Deste modo, de acordo com Silva e Brongholi (2007), sendo o edema gestacional 

o aumento do acúmulo de quantidades anormais de líquidos nos espaços intercelulares 

atrapalhando a permeabilidade capilar, a DLM pode contribuir por ser técnica eficiente 

para elevar a capacidade de processamento da linfa no interior dos gânglios linfáticos. 

Com isso, consegue-se facilitar a eliminação dos líquidos e, por conseguinte, reduzir o 

edema. Para tanto, é importante conhecer a localização dos linfonodos para que a 

manobra manual interventiva seja correta e eficaz. 

Sob este entendimento, pode-se afirmar que a DLM atua deslocando a linfa e o 

fluído intersticial na direção dos gânglios linfáticos, com o objetivo de recolocá-los na 

corrente sanguínea trazendo, no caso dos membros inferiores, diminuição e alívio do 

inchaço nas pernas e nos pés, justamente, por contribuir para evitar a retenção de 

líquidos. 

Segundo Rebello e Mejia (2013 apud ROZA, 2018, p.3): 

Os efeitos fisiológicos da drenagem são vários, dentre eles: aumento e 

reabsorção de proteínas; promove a desintoxicação dos meios intersticiais; 

aumenta a velocidade da linfa; relaxa a musculatura; beneficia a filtração; 



9 

 

 

auxilia na distribuição de hormônios e medicamentos no organismo; e 

acentua a defesa imunológica. 

 

 

A DLM realizada em gestantes, geralmente nos membros inferiores, dá-se 

mediante manobras superficiais, contínuas e rítmicas seguindo o trajeto do sistema 

linfático. Emrich (2013) explica que a pressão das mãos deve ser suave, para preservar a 

integridade dos tênues capilares que são a principal via de drenagem do linfedema. 

Deve, também, conforme explica Spaggiari (2008, p.18), ser “iniciada com a 

‘evacuação’ ou ‘desbloqueio’ das regiões proximais através da manobra de 

bombeamento, seguindo-se distalmente para as regiões comprometidas através dos 

estímulos manuais, aumentando a motricidade do linfangion” e, com isso, elevando o 

fluxo linfático. 

Considerando, portanto, os benefícios da DLM para o tratamento de edema, ainda 

que os estudos sobre a eficácia e efeitos em gestantes sejam incipientes, resta ponderar 

sobre a validade deste procedimento para minimizar as consequências do edema 

gestacional. Nesta perspectiva de recomendação da DLM no final da gestação, decidiu-

se, encerrando esta pesquisa, descrever os procedimentos que podem ser adotados pela 

profissional de Estética quando do atendimento a mulheres grávidas que apresentam o 

problema. A técnica descrita a seguir foi baseada em Spaggiari (2008). 

 

Técnica de DLM: 

Para o iniciar o procedimento na gestante, o primeiro passo é posicioná-la em decúbito 

lateral, colocando o membro inferior a ser drenado apoiado e relaxado em um rolo 

macio, deixando o outro membro flexionado, conforme mostra a Figura 2. 

Antes de iniciar a massagem, a pele do membro deve ser hidratada. Em seguida, 

dá-se início aos movimentos para a realização da DLM, que são três, segundo Spaggiari 

(2008): 

• Deslizamento profundo: com as mãos espalmadas, exerce-se uma pressão e um 

deslocamento seguindo a direção centrípeta dos vasos linfáticos. 

• Deslizamento superficial: é feito da mesma forma que anterior, só que desta vez 

exercendo uma pressão menor. 

• Bombeamento ou manobra ganglionar: consiste na realização de três 

compressões suaves com a face palmar do segundo ao quinto dedo das mãos da 

profissional sobre os gânglios linfáticos. 
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Figura 2: Posicionamento para o atendimento 

 

Fonte: Spaggiari (2008) 

 

Inicia-se, portanto, com o bombeamento dos gânglios da região inguinal. Na 

sequência são feitas manobras de deslizamentos superficial e profundo na coxa 

seguindo a direção dos vasos linfáticos, deslocamento a linfa na direção dos gânglios 

inguinais desta mesma região. Repete-se o bombeamento e a sequência de manobras, 

repetidas vezes, gastando, em média, de 3 a 5 minutos em cada ciclo (SPAGGIARI, 

2008). As Figuras 3 e 4 ilustram esses procedimentos. 

 

Figura 3: Bombeamento dos gânglios inguinais 

 

Fonte: Spaggiari (2008) 
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Figura 4: Deslizamento na coxa 

 

Fonte: Spaggiari (2008) 

 
 

Feita a drenagem na coxa, passa-se para os gânglios da região poplítea, que são, 

primeiro, bombeados e em seguida vem os deslizamentos profundo e superficial na 

panturrilha. Novamente os gânglios poplíteos são bombeados e uma nova repetição de 

deslizamentos é feita na coxa conduzindo o líquido para a região inguinal onde são, 

mais uma vez, bombeados. Repete-se isso várias vezes, com média de tempo de 4 a 8 

minutos (SPAGGIARI, 2008). As Figuras 5 e 6 ilustram esses procedimentos. 

 

Figura 5: Bombeamento dos gânglios poplíteos 

 

Fonte: Spaggiari (2008) 
 

 

 



12 

 

 

Figura 6: Deslizamento na panturrilha 

 

Fonte: Spaggiari (2008) 

 
 

Por fim, passa-se para o pé e todos os procedimentos feitos na panturrilha e na 

coxa são sequencialmente repetidos, levando a linfa para os gânglios inguinais. É 

necessário repetir o procedimento no pé muitas vezes, já que é a região em que ocorre a 

maior concentração de edema. São necessários cerca de 10 minutos nessa região 

(SPAGGIARI, 2008). As Figuras 7 e 8 ilustram esse procedimento. 

 

Figura 7: Deslizamento no pé parte inferior 

 

Fonte: Spaggiari (2008) 
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Figura 8: Deslizamento do pé parte superior 

 

Fonte: Spaggiari (2008) 

 
 

Depois de verificar a diminuição do edema nesse membro inferior, vira-se a 

gestante para o decúbito contrário e iniciam-se todos os procedimentos, só que no outro 

membro inferior. 

Seguindo os procedimentos descritos para a aplicação da técnica da DLM, a 

Esteticista conseguirá alcançar para a gestante a amenização dos sintomas e sinais do 

edema gestacional, especialmente, do ponto de vista estético que é o foco da atuação 

desta profissional, sendo também, seu limite de intervenção. 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O edema gestacional é uma intercorrência comum durante a gestação e pode ser 

tratado com a utilização da técnica da Drenagem Linfática Manual (DLM), conforme o 

estudo demonstrou mediante o levantamento bibliográfico realizado e que fundamentou 

as discussões apresentadas sobre o tema. Portanto, a DLM, que pode ser aplicada por 

profissional de Estética, ajuda na eliminação dos líquidos acumulados nas pernas e pés, 

aliviando os sintomas e melhorando a aparência dos membros inferiores. 

A técnica, se aplicada por profissional qualificado traz benefícios imediatos para a 

gestante, aliviando as dores, o cansaço, a sensação de peso e parestesias nos pés e 

pernas, devolvendo a aparência de normalidade para os membros inferiores. Portanto, 

resta concluir pela validade e eficácia da DLM para o tratamento do edema gestacional 
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no final da gravidez, cujos procedimentos incluem deslizamentos profundo e superficial 

e bombeamentos dos gânglios inguinais e poplíteos. 
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