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Introdução A filariose linfática põe sob risco bilhões de pessoas em todo o mundo e a Organização Mundial de 
Saúde lançou o Plano Global para eliminação desta doença até 2020. Porém, pouco se sabe sobre a morbidade filarial e 
o seu impacto devido às sequelas crônicas, como o linfedema. A Terapia Complexa Descongestiva (TCD) apresenta-se 
como o padrão ouro no tratamento de linfedema. Mas ainda sem protocolos viáveis para a implementação nos países 
em desenvolvimento. Objetivos. Avaliar a eficácia da TCD, com material de baixo custo e comparar os seus efeitos 
na funcionalidade e peso corporal de pacientes com linfedema, residentes de área endêmica de filariose. Método. 
Trata-se de um ensaio clínico, controlado e randomizado, com amostra aleatorizada entre pacientes com linfedema, 
cadastradosno Serviço de Referência Nacional em Filarioses do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães da Fiocruz. 
Alocação foi entre grupo intervenção (GI) e controle (GC), a avaliação da funcionalidade de membros inferiores foi 
realizada através do TimedUpandGo (TUG) e peso corporal. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética - CAEE: 
21184313 2 0000 5190.O GI recebeu a TCD, duas vezes por semana, por 50 minutos, drenagem linfática manual, 
cinesioterapia, enfaixamento compressivo e orientações de cuidados com os membros. O GC recebeu uma palestra, 
com informações sobre filariose, linfedema e cuidados com os membros. Na avaliação de viés de seleção utilizou-se os 
testes t de Student e teste exato de Fischer. Na análise das medidas da circunferência do membro afetado foi aplicado 
o teste t de Student pareado na comparação intra e entre grupos aplicando uma MANOVA para medidas repetidas. Na 
comparação do volume total do membro, por ter distribuição não normal segundo o teste Komogorov-Smirnov (p< 0,05), 
foiutilizada a mediana pelo teste de Wilcoxon. Resultados. Participaram 27 pacientes, sendo 15 no GI e 12 no GC. 
Houve redução do volume do linfedema no GI (mediana de 867 ml) e aumento no GC (de 796 ml), sendo a diferença 
significativa (p<0,016). Nas medidas de circunferência abaixo do joelho ocorreu redução no GI (p<0,001), e aumento no 
GC (p<0,001). O peso corporal reduziu no GI em 2,4 quilogramas e aumentou no GC em 2,0 quilogramas. O efeito no 
peso corporal, entre grupos, apresentou alteração significativa (p<0,034). A funcionalidade não apresentou melhora no 
TUG (p>0,210). Conclusão. A TCD mostrou-se eficaz na redução e no controle do linfedema, porém não mostrou 
alteração significativa no aspecto funcionalidade. 
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