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Introdução: A gravidez gera naturalmente alguns incômodos e desconfortos, além de alterações hormonais e do 
estado de saúde da mulher. Um desses desconfortos é o acúmulo de liquido por serem filtrados de forma mais len-
ta causando edemas principalmente em membro inferior podendo abranger todo o corpo. A Fisioterapia atua com a 
drenagem linfática manual que tem como principal função permitir a circulação da linfa e filtração pelos linfonodos para 
ser filtrada e eliminada.  Objetivos. Verificar se a drenagem linfática poderia reduzir o edema na gestação. Método. 
Esta pesquisa foi de um estudo de caso, onde foi aplicada a técnica da drenagem linfática pelo método Leduc em três 
gestantes com idade entre 18 e 30 anos, de primeira gestação estando no terceiro trimestre gestacional. Esta pesquisa 
foi realizada na Clinica Escola de Fisioterapia do CEULP/ULBRA -TO. Foi realizado uma  avaliação Fisioterápica e de-
pois realizado a   perimetria antes e após as intervenções. Todas assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclare-
cido e este  estudo foi aprovado sobre o protocolo de n. 1276884. Resultados. Avaliando os benefícios da drenagem 
linfática para as gestantes desse estudo foi encontrado efeito estatisticamente significativo nos quesitos da avaliação 
antes e depois da perimetria, foi significativamente inferior comparada com a segunda avaliação (p<0,001 em todos 
os casos). Outro importante benefício notado nesse estudo foi à redução de sinais vitais como frequência cardíaca, 
frequência respiratória e pressão arterial, isso se deve também a ativação do sistema parassimpático conectado ao 
hipotálamo, e tronco cerebral em que Guyton (2003), descreve que quando ativado é responsável pela diminuição 
da atividade cardíaca, agindo através do nervo vago diminuindo frequência cardíaca, e esse mesmo sistema chega 
aos vasos sanguíneos causando vasodilatação o que contribui para vasodilatação moderada dos vasos periféricos 
diminuindo a pressão arterial, sendo esses efeitos transmitidos pelo controle cardiovascular do tronco cerebral e, pelo 
sistema nervoso autônomo, a atuação desses sobre o sistema respiratório é de moderada a mínima podendo ser des-
considerada segundo o autor. Podemos associar essa ativação aos movimentos da drenagem linfática ser lento, suave 
e repetitivo, e devido ao seu efeito relaxante diminuir a frequência respiratória. Sendo assim, observando os resultados 
encontrados e o embasamento teórico acerca da drenagem linfática podemos considerar eficiente para a dissolução 
de edemas das pacientes gestantes, além disso, foram consideráveis os benefícios que ela trouxe para as grávidas da 
pesquisa, pois, são diversos os desequilíbrios no organismo das gestantes e por esse motivo tantos desconfortos, an-
seios e dores, e a drenagem se mostrou positiva, pois além dos resultados que foram computados pela perimetria ainda 
apresentou estabilização de sinais vitais, sensação de relaxamento, diminuição de dores lombares e, menor retenção 
de líquido. O conforto fisiológico e psicológico relatados pelas pacientes, diminuição de edema e dores, relaxamento e 
homeostasia corporal proporcionam uma melhor qualidade de vida para a gestante na gestação. A drenagem linfática 
trás para a mulher o alívio de problemas circulatórios, musculares, diminui mudanças hormonais, que podem causar 
enxaqueca, insônia e constipação intestinal (ALVES, 2012). Esse estudo positivou sua hipótese, confirmando a ideia de 
que a drenagem linfática é benéfica a pacientes gestantes, diminuindo edema e, além disso, trazendo outras melhorias 
que beneficiaram a qualidade de vida das gestantes desse estudo.  Conclusão. Este estudo se mostrou benéfico 
para a eficiência da drenagem linfática na gestação tanto diminuindo edemas, como melhorando a qualidade de vida 
das pacientes. 
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