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RESUMO 

Introdução: Durante o período gestacional, a mulher apresenta inúmeras 
alterações fisiológicas para abrigar e desenvolver o bebê. Essas mudanças 
físicas, hormonais e emocionais podem desaparecer antes do final da gravidez 
ou podem perdurar ao período puerperal ocasionando problemas como 
disfunções estéticas, dores, edemas e alterações psicológicas. Essa revisão 
tem por objetivo apresentar o tratamento através de drenagem linfática manual 
em mulheres durante o ciclo gestacional após o segundo trimestre como forma 
auxiliar no alivio de disfunções estéticas e emocionais ocasionadas na 
gravidez, diminuindo a retenção hídrica e proporcionando alívio de dores. 
Metodologia: Esta revisão foi analisada por no mínimo três autores, utilizando 
os bancos de dados Scielo, Google Acadêmico e Science direct utilizando os 
descritores “manual lymphatic drainage”, “aesthetics”, “pregnancy” e “prenatal”. 
Selecionou-se artigos no período de 2008 a 2019. Resultados e Discussão: 
Foram encontrados 44 artigos, dos quais apenas 12 estavam dentro do objetivo 
deste estudo; destes, quatro (33,33%) eram de revisão e oito (66,66%) 
correspondiam a estudos experimentais. As sessões de drenagem linfática 
manual são geralmente autorizadas pelos médicos no período pré-natal após o 
primeiro trimestre gestacional, porém estudos apontam uma maior eficácia a 
partir do terceiro trimestre. A drenagem linfática manual é bem aceita na 
redução de sintomas como edema, dores e problemas emocionais durante a 
gravidez, atuando na retenção de líquidos e melhora da circulação linfática, 
proporcionando sensação de bem-estar e uma elevação da autoestima. 
Conclusões: A drenagem linfática manual é notoriamente eficaz quando 
associada a atividades físicas e uma alimentação saudável para alivio de 
sintomas e disfunções causadas pela gravidez, proporcionando uma maior 
confortabilidade as gestantes e diminuindo o aparecimento de problemas 
psicológicos como depressão e baixa estima. 
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Introduction: During the gestational period, the woman presents numerous 
physiological changes to shelter and develop the baby. These physical, 
hormonal, and emotional changes may disappear before the end of pregnancy 
or may persist into the puerperal period causing problems such as aesthetic 
dysfunctions, pain, edema, and psychological changes. This review aims to 
present the treatment through manual lymphatic drainage (DLM) in women 
during the gestational cycle after the second trimester as an aid in the 
alleviation of aesthetic and emotional dysfunctions occasioned in pregnancy, 
reducing water retention and providing relief of pain. Methodology: This review 
was analyzed by at least three authors using the Scielo, Google Academic and 
Science direct databases. Results and Discussion: We found 44 articles, of 
which only 12 were within the scope of this study; Of these, four (33.33%) were 
reviewed and eight (66.66%) corresponded to experimental studies. Manual 
lymphatic drainage (DLM) sessions are generally licensed by physicians in the 
prenatal period after the first trimester of pregnancy, but studies show greater 
efficacy from the third trimester. DLM is well accepted in reducing symptoms 
such as edema, pain and emotional problems during pregnancy, acting on fluid 
retention and improving lymphatic circulation, providing a feeling of wellbeing 
and an elevated self-esteem. Conclusions: Manual lymphatic drainage (DLM) 
is notoriously effective when associated with physical activities and a healthy 
diet to relieve symptoms and dysfunctions caused by pregnancy, providing a 
greater comfort to pregnant women and reducing the appearance of 
psychological problems such as depression and low esteem. 
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INTRODUÇÃO 

              Durante o período gestacional, a mulher apresenta inúmeras 
alterações fisiológicas para abrigar e desenvolver o bebê. Essas mudanças 
físicas, hormonais e emocionais podem desaparecer antes do final da gravidez 
ou podem perdurar ao período puerperal ocasionando problemas como 
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disfunções estéticas, dores, edemas e alterações psicológicas (SPAGGIARI, 
2008). 

             As principais alterações gestacionais são desenvolvidas devido ao 
aumento das atividades endócrinas. Essas produções hormonais podem 
provocar excesso de retenção hídrica, principalmente devido ao aumento do 
volume de sangue no corpo, que pode chegar a 50% acima do volume normal 
circulante no organismo. Esse excesso de líquido intersticial acomete com 
maior frequência os membros inferiores ocasionando problemas como edemas 
e varizes, aumento do peso corporal, além do aparecimento de lipodistrofia 
ginoide (celulite) em maior grau. Com isso, problemas psicológicos como 
depressão, baixos estima e auto aceitação são comumente relacionados no 
período da gravidez às disfunções estéticas e podem persistir após o período 
puerperal (CARDOSO, SOUSA, SOUZA, 2017). 

             Um dos tratamentos estéticos mais indicados para mulheres em 
período gestacional, a drenagem linfática manual (DLM), foi criado em 1936 
pelo biólogo Emil Vodder e sua esposa Estrid Vodder. Com o objetivo principal 
de proporcionar o deslocamento da linfa e do líquido intersticial, através da 
estimulação manual por massagem corporal para um direcionamento e 
exclusão dos resíduos metabólicos acumulados no sistema linfático 
proporcionando um equilíbrio hídrico no organismo (RAMOS et al., 2015). 

             Essa revisão tem por objetivo apresentar o tratamento através de 
drenagem linfática manual (DLM) em mulheres durante o ciclo gestacional após 
o segundo trimestre como forma auxiliar no alivio de disfunções estéticas e 
emocionais ocasionadas na gravidez, diminuindo a retenção hídrica e 
proporcionando alívio de dores. 

            

METODOLOGIA 

              Este artigo de revisão foi realizado através de artigos pesquisados nos 
bancos de dados do Scielo, Google Acadêmico e Science Direct utilizando os 
descritores “manual lymphatic drainage”, “aesthetics”, “pregnancy” e “prenatal”. 
Selecionou-se artigos no período de 2008 a 2019 que estivessem em inglês e 
português e que estivessem completos. Os artigos foram analisados por no 
mínimo 3 autores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

              Foram encontrados 44 artigos, dos quais apenas 12 estavam dentro 
do objetivo deste estudo; destes, quatro (33,33%) eram de revisão e oito 
(66,66%) correspondiam a estudos experimentais. 
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             As sessões de drenagem linfática manual (DLM) são geralmente 
autorizadas pelos médicos no período pré-natal após o primeiro trimestre 
gestacional, porém estudos apontam uma maior eficácia a partir do terceiro 
trimestre devido ao aparecimento constante de edemas, problemas de 
circulação, inchaços e da lipodistrofia ginóide (celulite). A DLM é bem aceita na 
redução de sintomas como edema, dores e problemas emocionais durante a 
gravidez, atuando na retenção de líquidos e melhora da circulação linfática, 
proporcionando sensação de bem-estar e uma elevação da autoestima. A 
utilização da DLM associada à atividade física regular e alimentação 
balanceada demonstra uma maior eficácia no alívio de sintomas gestacionais, 
além de uma melhora na qualidade de vida da gestante. A DLM auxilia também 
na redução de problemas psicológicos como depressão e baixa estima 
relacionados à gravidez devido à diminuição do peso e melhora do aspecto 
corporal (FONSECA et al., 2008). 

             Um ensaio clínico tipo antes e depois realizado por Spaggiari em 2008 
com 20 gestantes que apresentavam problemas relacionados à edemas devido 
a gravidez, demonstrou um grau satisfatório em relação ao uso da drenagem 
linfática manual durante sete sessões. Após cada sessão as pacientes 
demonstravam o grau de satisfação com o tratamento obtido através de uma 
nota dada de zero a dez, onde a média das notas obtidas da primeira à quarta 
sessão foi de 9,5 e da quinta a sétima sessão foram constatadas notas com 
média dez. As pacientes relatarão também, uma sensação de conforto, bem-
estar e redução da circunferência dos membros inferiores. 

             Além de causar melhora na aparência corporal durante a gravidez, a 
drenagem linfática manual proporciona uma sensação de “relaxamento” devido 
a sua execução por meio de massagem corporal com uso de cremes com 
odores agradáveis e movimentação suave (CAMARGO et al., 2018).  

 

CONCLUSÕES 

A drenagem linfática manual (DLM) é notoriamente eficaz quando associada a 
atividades físicas e uma alimentação saudável para alivio de sintomas e 
disfunções causadas pela gravidez, proporcionando uma maior confortabilidade 
as gestantes e diminuindo o aparecimento de problemas psicológicos como 
depressão e baixa estima. 
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