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RESUMO

Introdução: A  drenagem  linfática  manual  (DLM)  é  um  conjunto  de  manobras
específicas,  por  meio de pressão suave,  lenta e rítmica,  que segue o trajeto do
sistema linfático e visa melhorar suas funções essenciais. Vários estudos descrevem
os efeitos da DLM sobre o sistema linfático nos linfedemas; entretanto, poucos têm
investigado seus efeitos sobre as células do sistema hematopoético em indivíduos
saudáveis.  Dessa  forma,  este  trabalho  teve  como  objetivo  avaliar  os  efeitos  da
drenagem linfática manual sobre as células do sistema hematopoético em mulheres
sadias.  Metodologia:  A amostra  do  estudo  foi  composta  por  dez mulheres  que
realizaram oito sessões de DLM e realizaram os testes de  hemograma, contagem
manual  de  reticulócitos  e  dosagem  de  bilirrubinas  totais  e  suas  frações.  Para
comparação das diferentes fases de tratamento da DLM foi  realizado o teste de
Wilcoxon pareado, através do programa Bioestat 5.3. Resultados e Discussão: Os
resultados demonstraram um potencial imunomodulador da DLM, bem como uma
capacidade  promotora  de  limpeza  de  hemácias  lesadas  ou  da  substituição  de
hemácias  senescentes,  uma  vez  que  apresentou  resultado  com  significância
estatística  (p<0,05).  Conclusão:  A  importância  deste  estudo  se  deve  à
demonstração do papel imunomodulador da DLM sobre o organismo humano. 
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ABSTRACT

Introduction: Manual  lymphatic  drainage  (DLM)  is  a  set  of  specific  maneuvers,
using  gentle,  slow and  rhythmic  pressure,  that  follows the  path  of  the  lymphatic
system and aims to  improve its  essential  functions.  Several  studies describe the
effects  of  MLD  on  the  lymphatic  system  in  lymphedema;  however,  few  have
investigated its effects on the cells of the hematopoietic system in healthy individuals.
Thus, this study aimed to evaluate the effects of manual lymphatic drainage on the
cells  of  the  hematopoietic  system  in  healthy  women.  Methodology: The  study
sample  consisted  of  ten  women,  who  underwent  eight  sessions  of  MLD  and
underwent blood count tests, manual reticulocyte counts and measurement of total
bilirubins and their fractions. To compare the different stages of treatment of MLD,
the paired Wilcoxon test was performed using the Bioestat 5.3 program. Results and

_____________________________________________________________
Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI 
CNPJ:14.378.615/0001-60 
Registro: ISSN 2594-522X



Discussion: The results showed an immunomodulatory potential of MLD, as well as
a capacity to clean injured red blood cells or replace senescent red blood cells, since
it presented a statistically significant result (p <0.05). Conclusion: The importance of
this study is due to the demonstration of the immunomodulatory role of DLM on the
human organism.

Keywords: DLM, drainage, lymph, immune, immunologic, lymph nodes, haemogram.
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INTRODUÇÃO

A drenagem linfática manual (DLM) é um dos recursos terapêuticos manuais mais
utilizados na atualidade por profissionais de saúde e estética (SOARES, 2012), e
após  passar  por  várias  modificações,  foi  estabelecida  como  um  conjunto  de
manobras específicas,  por  meio de pressão suave, lenta e rítmica,  que segue o
trajeto do sistema linfático e visa melhorar suas funções essenciais (MACHADO et
al, 2010). Dessa forma, a DLM pode ser vista como uma terapia preventiva, uma vez
que o estímulo do sistema linfático promove o aumento do fluxo através dos nódulos
linfáticos, favorecendo a remoção de antígenos e também a geração e distribuição
de linfócitos imunocompetentes em todo o organismo, aumentando a resposta imune
do corpo (KOROSEC, 2004), além de melhorar a circulação sanguínea e linfática
(OZOLINS et al, 2018). 

Atualmente, com o crescimento da área de estética e a necessidade de técnicas
aprimoradas para manter os padrões de beleza de uma sociedade cada vez mais
vaidosa, a DLM passou a ser utilizada em muitos tratamentos como no fibroedema
gelóide, pós-operatórios, acnes, retenção hídrica, entre outros problemas estéticos
(BRANDÃO et al.,2010).  Contudo, os mecanismos fisiológicos da DML permanecem
pouco conhecido sobre os demais sistemas do corpo (Williams, 2010). Há poucos
trabalhos científicos relacionando a DLM com mulheres sadias, principais clientes
deste procedimento.  Uma das poucas pesquisas realizadas foi  a de Rossi  et  al.
(2014),  onde  avaliando  os  parâmetros  hematológicos  em  voluntárias  saudáveis,
conseguiram demostrar que a DLM, possivelmente, estimula (a) a transmigração de
monócitos para os tecidos e sua consequente diferenciação para macrófagos e (b)
atividade medular no sentido de substituir hemácias lesadas ou hipofuncionais.

Portanto,  este  trabalho  objetiva  avaliar  os  efeitos  da  drenagem linfática  manual
sobre as células do sistema hematopoético em mulheres sadias a fim de confirmar
as alterações monocíticas encontradas por Rossi et al. (2014) e avaliar a presença
de hemólise por intervenção da DLM ou da limpeza de hemácias hemolisadas por
outros motivos, anteriores à DLM.

METODOLOGIA

A amostra do estudo foi composta por dez mulheres (voluntárias), com idade entre
32 a 54 anos. Todas as voluntárias foram esclarecidas sobre o desenvolvimento da
pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE).
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Foi  utilizado  como  critério  de  inclusão  manter  uma  dieta  equilibrada  durante  o
tratamento,  e como  critérios de exclusão:  (a) ser portadora de doenças crônicas
descompensada e/ou fazer uso regular de medicamentos, exceto anticoncepcional
ou (b) ser praticante de exercícios físicos intensos.  

Foram realizadas oito sessões de DLM, em uma frequência de 3 vezes por semana,
com duração de 60 minutos cada e aplicadas sempre pela mesma terapeuta. As
amostras de sangue das voluntárias foram coletadas em tubos contendo EDTA e em
tubos sem anticoagulante em três etapas: imediatamente antes da primeira sessão
de  DLM  (período  pré-intervenção),  entre  a  quarta  e  a  quinta  sessão  (ponto
intermédio da intervenção) e um dia após a última sessão de DLM (período pós-
intervenção).

Os  testes  realizados  foram:  hemograma,  contagem  manual  de  reticulócitos  e
dosagem de bilirrubinas totais e suas frações. Para o hemograma, a contagem das
células  foi  realizada  no analisador  de  hematologia  automático  Cell-dyn  3700
(Abbott).  Os reticulócitos foram corados com o corante azul  de cresil  brilhante e
contados ao microscópio óptico. As bilirrubinas totais e suas frações foram dosadas
no analisador bioquímico automático da Wiener BT3000 Plus.

A análise estatística foi realizada através do programa Bioestat 5.3, aplicando-se o
teste de Wilcoxon pareado para a comparação das diferentes fases de tratamento
da DLM. Considerou-se um nível de significância de 5% (p<0,05).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O grupo de voluntárias foi composto por dez mulheres com idades entre 32 e 54
anos  (média=43.8  anos  e  mediana=42.5  anos)  e  IMC  de  22.19  a  38.88
(média=30.15 e mediana=30.59). Duas apresentavam-se com peso adequado, uma
com sobrepeso,  seis  com obesidade grau I  e  uma com Obesidade grau II.   Os
valores de p para todos os parâmetros da análise estão presentes na tabela 1.
Na  linhagem  eritróide,  todos  os  índices  hematimétricos  apresentaram  p
estatisticamente  significativo  entre  as  coletas  pré  e  pós-DLM.  O  hematócrito
apresentou diferenças estatisticamente significativas entre as medições 2 e 3 e 1e 3.

As hemácias aumentaram e os reticulócitos diminuíram com significância estatística
entre as coletas 1 e 2 e 1 e 3, respectivamente. Já as bilirrubinas se elevaram entre
as medidas 1 e 2 (p<0.05) e retornaram praticamente aos níveis iniciais entre as
dosagens 2 e 3.

Na  série  vermelha,  várias  alterações  estatisticamente  significativas  foram
estimuladas  pela  DLM.  Todos  os  índices  hematológicos -  VCM,  HCM, CHCM –
apresentaram modificações relevantes quando comparadas as dosagens pré- e pós-
intervenção por DLM. Além disso, foi demonstrada diferenças significantes entre as
segunda  e  terceira  dosagem  do  hematócrito.  Já  as  hemácias  apresentaram
significativas  elevações  em  suas  concentrações  após  um  decréscimo  inicial,
sugerindo,  possivelmente,  renovação de sua população.  O hematócrito  fornecido
pelos contadores eletrônicos é apenas um valor calculado a partir  do número de
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eritrócitos e VCM (FAILACE, 2015) portanto, este valor acaba acompanhando os
dois anteriores.

O discreto  aumento  do VCM com o  inicial  decréscimo e  posterior  aumento  das
hemácias  corroboram  com  a  hipótese  de  promoção  do  sequestro  esplênico  ou
hemólise  das  hemácias  com  posterior  reposição  de  nova  população  eritrocítica.
Ademais, os níveis de bilirrubinas totais em ascensão com posterior declive apoia
esta hipótese, uma vez que cerca de 80% de toda a bilirrubina sérica formada se
origina da molécula de hemoglobina, pela degradação dos eritrócitos senescentes
ou em processos de hemólise (VASCONCELLOS, 2007). Somando-se as evidências
geradas  pelos  reticulócitos  que  incialmente  possuíam  uma  demanda  maior,
acompanhou o declínio final das bilirrubinas em oposição ao aumento das hemácias.

Outras  alterações  relevantes  foram detectadas na série  vermelha  do sangue  de
mulheres pós-DLM como as reduções do HCM e CHCM.  O aumento de CHCM está
diretamente  correlacionado  com  a  elevação  da  concentração  de  hemoglobina.
Assim,  o  declínio  gradativo  apresentados  pelos  índices  hematimétricos  HCM  e
CHCM nesta pesquisa, fortalecem a hipótese de renovação das hemácias.

O declínio inicial dos linfócitos, seguido de seu retorno aos níveis iniciais, pode ser
explicado devido ao patrulhamento contínuo que eles realizam em todo o corpo em
busca de antígenos estranhos através da recirculação do sangue, no tecido, na linfa,
e de volta ao sangue (SPRINGER, 1995). Já a diminuição da média dos monócitos,
demonstrada neste estudo, vem confirmar a avaliação de Rossi et al. (2014) de que
a  DLM  estimula  a  sua  transmigração  para  os  tecidos  e  sua  diferenciação  em
monócitos e / ou células dendríticas; demonstra ainda a emigração dos neutrófilos
da corrente sanguínea para as superfícies dos vasos para permanecer de prontidão
para eventual necessidade de migração para os tecidos. Porém, quando avaliadas
individualmente  demonstram  imunossupressão  de  células  imunes  em  alguns
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pacientes e imunoestimulação em outros, evidenciando o papel imunomodulador da
DLM que pode reduzir ou exacerbar a resposta imune de acordo com a necessidade
individual.

CONCLUSÕES

A importância deste estudo se deve à demonstração (1) do papel imunomodulador
da DLM sobre o organismo humano e (2) a sua capacidade promotora de renovação
de células vermelhas. 
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