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Introdução: O linfedema é considerado uma patologia crônica, apresentando baixa mortalidade e alta morbidade, 
gerando vários distúrbios que afetam a vida do paciente. Estima-se que a maior prevalência seja em membros inferio-
res (MMII), acometendo 80% dos indivíduos, de forma unilateral ou bilateral, classificando-se em linfedema primário 
e secundário. A fisioterapia tem papel importante no tratamento do linfedema, visando à redução do edema e melho-
rando a funcionalidade do paciente. Objetivos: Analisar os recursos fisioterapêuticos no tratamento do linfedema em 
membros inferiores. Método: Foi realizada uma revisão bibliográfica entre os meses de fevereiro a abril de 2016, nos 
bancos de dados: Scielo, MedLine e Lilacs, através dos seguintes descritores: fisioterapia, linfedema e extremidade in-
ferior, utilizando como parâmetros de busca: artigos publicados entre os anos de 2005 a 2015, publicações nas línguas 
portuguesa e inglesa e selecionados aqueles que estivessem disponíveis na íntegra. Resultados: O linfedema é 
caracterizado pelo acúmulo anormal de líquido no espaço intersticial, tendo como sinal inicial um edema que pode trazer 
sensação de peso no membro acometido, de forma unilateral ou bilateral. De acordo com sua etiologia, pode ser classi-
ficado em dois grandes grupos: linfedema primário, podendo ser de origem familiar ou de uma má formação no sistema 
linfático, e linfedema secundário, que pode estar relacionado a várias causas como doenças infecciosas, parasitárias, 
neoplásicas, esvaziamento de cadeias linfonodais ou lesões traumáticas. Quanto à forma clínica, pode ser classificado 
em três graus: grau I um linfedema reversível com repouso e elevação do membro até 48h, grau II é irreversível com 
repouso prolongado e grau III tem-se um linfedema irreversível com fibrose acentuada. A linfocintilografia é o exame 
mais utilizado para avaliar o sistema linfático e pode ser usada para acompanhar a evolução do tratamento, avaliando 
medidas terapêuticas que reduzam o volume do membro. A fisioterapia dispõe de vários recursos para o tratamento e 
manutenção do linfedema, visando uma melhor qualidade de vida, como a drenagem linfática manual (DLM), permitindo 
a redistribuição do fluxo linfático; exercícios miolinfocinéticos contribuindo para a reabsorção de proteínas; o enfaixa-
mento compressivo, promovendo a reabsorção do edema limitando o extravasamento do líquido; e a drenagem linfática 
mecânica gerando uma diminuição na filtração capilar. Conclusão: O linfedema é uma patologia que trás inúmeras 
consequências, como limitação funcional, impacto psicológico e redução da qualidade de vida. A fisioterapia atua de 
forma intensiva, minimizando os sintomas e restaurando a capacidade funcional do paciente.
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