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RESUMO 
 

 

A integração da drenagem linfática manual como uma prática imediata de apoio em pós-

operatório de artroplastia total do joelho. 

Vanessa Brandão Araújo Barbosa. 

 

 

Introdução: A drenagem linfática manual (técnica manual) atua na recuperação física e 

funcional de distúrbios músculo esquelético que afetam direta ou indiretamente, tais como 

diminuição da amplitude de movimento do joelho, alteração da marcha após a cirurgia, e 

formação de edema e dor.  A técnica ainda, por sua vez, se coloca como prática imediata de 

apoio principalmente para pacientes submetidos a cirurgia de Artroplastia Total do Joelho. 

Objetivo: Este estudo teve como objetivo analisar a integração da DLM como uma prática 

imediata de apoio no período pós-operatório de artroplastia total do joelho, a fim de 

comprovar a pratica da DLM demonstrando sua eficácia na recuperação precoce da redução 

de dor e ganho da amplitude de movimento pós-operatório. Métodos: análise da produção 

científica sobre a DLM em ATJ no pós-operatório com base no método de Leduc. Resultados: 

verificou-se que a DLM é uma técnica de apoio importante que influencia diretamente na 

recuperação física e funcional dos pacientes submetidos à ATJ. Conclusão: ao analisar a 

integração da DLM como uma prática imediata de apoio em pós-operatório de ATJ, conclui-

se que a revisão do protocolo aplicado sobre este período específico à cirurgia de ATJ, deve 

ser incentivada, a fim de permitir a inserção do especialista em dermato-funcional para atuar 

em conjunto com o médico ortopedista na reabilitação do indivíduo. Uma vez que, existem 

vários métodos adotados no pós-operatório, entretanto nenhum é citado como o melhor, ou o 

modelo de protocolo ou técnica a ser seguida pelos profissionais.  

 

Palavras-chave: Drenagem Linfática Manual, pós-operatório, artroplastia do joelho. 
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ABSTRACT 
 

The integration of manual lymphatic drainage as prompt supporting practice on the 

postoperative of total knee arthroplasty surgery 

  

 

  

Introduction: Osteoarthritis is a degenerative joint disease, where the knee joint, a frequent 

target of this disease, suffers a wear in their anatomical components like the tibia, femur, 

patella, ligaments and menisci. Manual lymphatic drainage (DLM)a manual technique which 

acts in the prevention of physical and functional recovery of skeletal muscle disorders that 

affect directly or indirectly, such as the decrease in knee range of motion, gait after surgery, 

edema formation and pain. Objective: This study aimed to analyze the integration of MLD as 

an immediate practice support in the postoperative period of total knee arthroplasty (TKA) in 

order to demonstrate its effectiveness in early recovery by reducing pain and facilitating gain 

of range of motion in the post-operative period. Methods: analysis of the scientific literature 

on the DLM in TKA postoperative based on the Leduc method. Results: it was found that the 

DLM is an important support technique that directly influences the physical and functional 

recovery of patients undergoing TKA. Conclusion: it is concluded that the review of the 

protocol applied in this particular period of TKA surgery, further studies and researches 

should be encouraged in order to allow the insertion of specialist in dermato-functional to 

work together with the orthopedist in the individual's rehabilitation. Since there are several 

methods used in the postoperative period, though none is cited as the best, or the protocol 

model or technique to be followed by professionals. 

 

  

 

Keywords: Manual Lymphatic Drainage, postoperative, knee arthroplasty. 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A osteoartrose (OA)1 doença articular degenerativa, ou artrose, como ainda é 

conhecida, é uma doença reumática muito comum à área de tratamento da fisioterapia, onde a 

articulação do joelho, alvo frequente desta patologia, sofre um desgaste de seus componentes 

anatômicos, tíbia, fêmur, patela e meniscos.  A OA quando se instala, poucos recursos 

convencionais resolvem de vez o problema da dor e da mobilidade limitada, uma vez que não 

existe “cura” para a patologia, mas sim meios pelos quais podem melhorar a qualidade de 

vida do paciente. Deste modo, quando os recursos convencionais já não resolvem o problema 

das dores e da perda de mobilidade é necessária então, uma intervenção cirúrgica.  

A artroplastia2 da articulação é um procedimento realizado por médico ortopedista, é 

seguro e efetivo para aliviar as dores, corrigir deformidades no membro e ajudar a retornar às 

atividades normais. A artroplastia de joelho foi realizada pela primeira vez em 1968. Desde 

então, as melhoras nas técnicas e nos materiais cirúrgicos aumentaram demais sua efetividade. 

As artroplastias totais de joelho são um dos procedimentos mais bem-sucedidos não somente 

na área de ortopedia, mas em toda a medicina. Dos três tipos de métodos cirúrgicos para 

operação de joelho, o abordado neste estudo foi a substituição bicompartmental 

Unconstrained do joelho ou substituição Total do joelho (ATJ) - Este é o método mais 

comum da substituição total do joelho. A gama mais baixa do fêmur é substituída por um 

protético campo do metal (titânio ou cobalto/ligas cromo-baseadas) que é similar ao osso que 

substitui. A peça superior da tíbia que forma a gama mais baixa da articulação do joelho é 

feita de um coxim plástico (do polietileno) e de uma haste que se junte com a tíbia ou a tíbia 

abaixo. A junção artificial funciona como uma articulação do joelho normal. 

Sabemos que as técnicas convencionais de fisioterapia auxiliam no tratamento, assim 

como afirma um estudo desenvolvido nos anos noventa que diz que, do pós-operatório3 

imediato até a retirada do enfaixamento, os pacientes precisam ser estimulados para exercícios 

isométricos do quadríceps, visando manter o trofismo muscular. O tratamento para redução de 

edema feito por drenagem linfática manual é indicado para todas as técnicas cirúrgicas e 

permite abordagem mais precoce. 

Entretanto pensando em outros métodos e técnicas de apoio ao pós-operatório que 

muitos médicos acreditam que apresenta maiores resultados, auxiliando na recuperação 

precoce e minimizando a dor, que chegamos à Dermato-funcional. A fisioterapia dermato-
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funcional4 fundamentada em conceitos científicos sólidos muito tem contribuído, prevenindo 

e/ou tratando as respostas advindas das intervenções cirúrgicas. O Fisioterapeuta atua no pré-

operatório, visando uma recuperação mais rápida, eficiente e funcional. Atua também no pós-

operatório, devendo-se levar em consideração as possíveis complicações pós-cirúrgicas.  

 A fisioterapia dermato-funcional por sua vez é uma área nova que se encontra em 

constante evolução. Tendo por principal objetivo a apresentação de diversos recursos 

destacando-se dentre eles a drenagem linfática manual (DLM). Neste contexto, esta pesquisa 

se preocupa em enfatizar a DLM por fazer parte das técnicas utilizadas para favorecer a 

circulação dita "de retorno", além, contudo de se apresentar como uma das técnicas de grande 

eficácia, quando aplicada de imediato e nos primeiros dez dias, para diminuir a dor, reduzir 

linfedema e melhorar a amplitude de movimento (ADM).  

Atualmente, a DLM4 está representada principalmente por três técnicas: Foldi, Leduc 

e Vodder, são baseadas nos trajetos dos coletores linfáticos e linfonodos, associando 

basicamente três categorias de manobras: manobras de captação, reabsorção e evacuação. A 

diferença entre elas reside somente no local da aplicação. Alguns autores preconizam iniciar a 

massagem de drenagem linfática pelo segmento proximal, processo de evacuação, obtendo 

assim um esvaziamento prévio das vias pelas quais a linfa terá que fluir. A manobra de 

captação é realizada diretamente sobre o segmento edemaciado, visando aumentar a captação 

da linfa pelos linfocapilares. As manobras de reabsorção, se dão nos pré-coletores e coletores 

linfáticos, os quais transportarão a linfa captada pelos linfocapilares. As manobras de 

evacuação ocorrem nos linfonodos que recebem a confluência dos coletores linfáticos. 

Nesta proposta de pesquisa optou-se por seguir a técnica de Leduc, uma série de cinco 

movimentos, drenagem de linfonodos, círculo com os dedos, círculo com o polegar, 

movimentos combinados e pressão de bracelete obedecendo à direção do fluxo linfático e 

venoso, essa combinação forma seu sistema, que acreditamos ser mais completo e eficaz para 

a recuperação dos movimentos e amenização do linfedema e da dor. 

Segundo alguns médicos, as técnicas5 de massagens corretivas são muitas vezes 

utilizadas para reduzir o edema e melhorar a dor pós-operatória precoce. No que diz respeito 

ao paciente ATJ pós-operatória, uma técnica que pode ser utilizada é a drenagem linfática 

manual (MLD). [...] Tratamento de DLM é projetado para otimizar o sistema linfático, 

limpando áreas de drenagem linfática adjacentes às regiões do edema, e desenvolver novos 

caminhos para o curso.  
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Desta forma, o presente estudo tem como objetivo explanar a integração da técnica 

DLM como uma prática imediata de apoio em pós-operatório da cirurgia de ATJ, além da 

atuação na reabilitação precoce da ADM e qualidade de vida. 

 

 

 

 

MÉTODOS 

 

 

Para realização e concretização deste trabalho de pesquisa foi necessária à elaboração 

de inventário e separação de referências bibliográficas através de leituras de livros, artigos 

científicos em bibliotecas eletrônicas com os seguintes descritores; artroplastia total do joelho, 

reabilitação funcional do joelho, drenagem linfática manual, dermato-funcional, técnica de 

Leduc, anatomia, fisiologia dos últimos trinta anos acerca do tema proposto. A priori, 

cogitou-se o levantamento de ficha de uma paciente específica para analisar seu desempenho 

após a aplicação da técnica no pós-operatório, no entanto, por falta de referências e dados 

necessários optou-se por uma análise científica a partir de outras obras que discutem e 

reforçam o assunto.  

A técnica de DLM utilizada como modelo para este estudo foi a de Leduc, a mesma 

se baseia na técnica que consiste em cinco movimentos obedecendo o  trajeto dos coletores 

linfáticos e linfonodos, associando basicamente duas manobras: manobras de captação ou de 

reabsorção e manobras de evacuação ou de demanda.  

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

O conceito4 de drenagem linfática surgiu em 1892, com Winiwarter, um professor de 

cirurgia austríaco. Em 1936 o Dr. Vodder, um fisioterapeuta, adaptou um método inteligente 

chamado método de Drenagem Linfática, onde tratava grande parte dos seus pacientes que 
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possuíam enfermidades infecciosa crônicas das vias respiratórias superiores, como sinusites, 

renites, gripes; manipulando gânglios linfáticos através de movimentos circulares suaves, 

obtendo assim, melhora no estado de saúde daqueles pacientes. 

Nos últimos anos de sua vida, Vodder cedeu a representação de seu método à escola 

de Walchsee na Áustria e ao professor Foldi na Alemanha. Na década de 60, Dr. Foldi, 

estudou as vias linfáticas da cabeça e suas relações com o líquor cérebro espinhal4. Em 1977, 

os professores Albert Leduc e Oliver Leduc4, adaptaram o método do professor Foldi e do Dr. 

Vodder, onde demonstrou a ação da DLM através da radioscopia.  

No entanto não podemos prosseguir explanando sobre a DLM sem antes acrescentar 

a explicação do sistema linfático e circulatório, ao qual suas funções estão relacionadas, 

portanto, se faz necessário um conhecimento prévio deste sistema a fim de fornecer subsídios 

e chaves de compreensão do desenvolvimento deste estudo. Pois, intimamente ligado ao 

sistema circulatório, há o sistema linfático6, que é um sistema de baixa pressão formado por 

uma extensa rede de capilares, linfonodos, troncos, ductos linfáticos e tecidos linfóides cuja 

função é referente à drenagem do excesso de líquido dos tecidos corporais e defesa do 

organismo contra microorganismos patogênicos, substâncias invasoras e condução da linfa 

como parte do sistema circulatório. Por sua vez a linfa7 do organismo é um líquido 

semelhante ao plasma sanguíneo, exceto pela sua baixa concentração proteica. Ela é altamente 

enriquecida por anticorpos e que serão responsáveis não somente por resistir à invasão de 

corpos estranhos, como também os identificando e destruindo. 

Assim podemos ver que a DLM está associada ao sistema linfático e circulatório do 

nosso organismo, e daí o nome da técnica de drenagem linfática, nossas funções fisiológicas 

por si só realizam uma drenagem linfática, e quando há a necessidade da DLM (externa) é 

porque nosso sistema interno já não está capaz de suprimir as necessidades sozinho. 

Em contrapartida, e em contato com a produção bibliográfica sobre a aplicação da 

técnica de DLM no pós-operatório, desenvolvida por Leduc, deparamos com diversas fontes 

relatando o seu uso e benefício, porém poucas pesquisas tiveram como ênfase as benesses da 

DLM após a ATJ.  

Contudo, um estudo realizado nos anos noventa, comprovou8 a eficácia da 

mobilização precoce em uma pesquisa na qual um grupo começou a mobilização nos 

primeiros sete dias do pós-operatório e outro grupo que começou após sete dias do pós-

operatório, o primeiro grupo conseguiu uma amplitude de movimento maior, alem de alta 

precocidade em relação ao outro e uma melhor drenagem de sangue da articulação. Outros 

trabalhos realizados na mesma época também comprovaram9 melhor amplitude de movimento 
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no grupo submetido a mobilização passiva continua associada ao programa de reabilitação 

básica, como a fisioterapia atua buscando o retorno precoce da função e esta, está diretamente 

ligada com a amplitude de movimento que torna essencial a intervenção fisioterapêutica 

precoce para tal objetivo. 

Além disso, uma10 drenagem linfática bem feita é capaz de alcançar os mais diversos 

resultados que vão de disfunções estéticas como cura anti-estresse, anti-celulite, anti-

envelhecimento, pré e pós-parto a terapêuticos como otimização dos resultados pós-operatórios, 

tratamentos e preparação para todas as cirurgias estéticas, tratamento de cicatrizes recentes, 

retenção de líquido, linfedema, má circulação e dismenorreia. 

E ainda, outros estudos relatam11 que, a DLM é indispensável no pós-operatório não 

somente de cirurgias plásticas, e que se deve iniciar o mais precoce possível, para ajudar na 

remoção do líquido excedente nos capilares sanguíneos e linfáticos intactos da região adjacente à 

lesão. Afirmam que quanto mais precocemente iniciada a drenagem linfática, menor a 

probabilidade do acúmulo de líquidos no local e mais rápida a recuperação dessas pacientes. Em 

estados fisiológicos3 a pressão hidrostática e oncótica do liquido intersticial são relativamente 

constantes, quando o volume de líquido intersticial excede a capacidade de drenagem dos 

linfonodos, haverá um excesso de líquido intersticial nos tecidos subcutâneos sendo denominado 

edema. O edema12 pode se subdividir em dois tipos distintos onde o primeiro está relacionado 

com o excesso da quantidade de líquido que é proveniente de uma alteração no processo de 

drenagem natural do organismo, este é de origem vascular apresentando-se juntamente com o 

Sinal de Godjet. O segundo tem origem a partir de uma alteração no processo fisiológico de 

evacuação, enquanto que o processo de filtração ocorre de maneira normal, essa patologia recebe 

o nome de linfedema.  

No caso da cirurgia de ATJ, esse mesmo acúmulo de líquido pode ser eliminado através 

da DLM, que deve ser constatado com a prática imediata à cirurgia, uma vez que a intervenção 

cirúrgica não atinge diretamente a camada óssea, para chegar até lá existem ligamentos, 

articulações, meniscos, vasos sanguíneos, tecidos entre outros. Portanto o entendimento deste 

processo anatômico de membro inferior facilitará o esclarecimento da atuação do 

fisioterapeuta e da técnica de DLM após a cirurgia. 

A anatomia do joelho13 consiste em uma articulação intermédia do membro inferior 

que tem como função a locomoção e a sustentação do peso corporal. É uma articulação 

classificada como gínglimo, realiza flexão-extensão e de forma acessória, possui um segundo 

grau de liberdade, a rotação sobre o eixo longitudinal da perna que só aparece quando o joelho 

está flexionado. O14 joelho é composto de três ossos: fêmur, tíbia e patela. 
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O fêmur15 é o maior osso do esqueleto, na extremidade proximal se articula com o 

quadril e na extremidade distal com a tíbia, ele dirige-se inferior, medial e anterior e 

convergindo para os joelhos e se expande em duas massas volumosas, os côndilos; medial e 

lateral do fêmur. A tíbia16 é também um osso longo, fortemente unido à fíbula, entretanto, 

apenas a porção proximal da tíbia articula-se com o fêmur. A patela14 é um osso sesamóide, 

tem forma triangular, uma base superior e um ápice dirigido inferiormente, está inserida no 

tendão do músculo quadríceps da coxa.  

Como podemos ver, o bom funcionamento do conjunto anatômico que constituiu o 

joelho é importantíssimo para a qualidade de vida do indivíduo, pois esta articulação tem a 

função de locomoção e sustentação do peso corporal. E quando falamos de OA no joelho, e, 

por conseguinte uma possível submissão à ATJ estamos nos referindo ao desgaste desta 

articulação que precisa ser tratada com mais cuidado antes, durante e principalmente após a 

cirurgia. 

Por outro lado muitas obras enfatizaram a doença articular degenerativa em si, 

relatando seu processo no organismo e características da artrose na vida do paciente, sem 

levar em conta que a ATJ sozinha consiste apenas no ato cirúrgico para melhorar a qualidade 

de vida. Entretanto sabemos que a artrose não tem “cura”, e por isso é importante salientar 

que para que o indivíduo obtenha os melhores resultados, é necessária à aplicação de técnicas 

que auxiliam na recuperação precoce dos movimentos, que seria no caso a DLM no pós-

operatório imediato, ela consiste na prática de movimentos manuais, baseada no sistema de 

Leduc, por pelo menos dez dias seguidos, não se usa óleo, se necessário meias de compressão 

e crioterapia associada. Neste sentido, o enfoque deste trabalho também teve como 

delineamento a proposta de oferecer informações científicas acerca destes benefícios da DLM 

após a cirurgia de ATJ. 

A técnica de drenagem linfática manual é bastante recorrente principalmente na 

recuperação do pós-operatório de ATJ por seus efeitos diretos no organismo, a saber; A 

DLM17 promove alguns efeitos diretos sobre alguns sistemas do corpo, como o sistema neuro 

vegetativo, o imunológico, e o vascular. Alguns desses efeitos são: a resposta imune que é a 

produção e renovação de células de defesa, o aumento do fluxo linfático e da velocidade de 

filtração da linfa, o aumento da filtração e absorção dos capilares sanguíneos, o aumento da 

quantidade de linfa processada nos linfonodos devido ao aumento do fluxo linfático, a 

promoção de efeitos tônicos nos músculos lisos dos vasos sanguíneos e a promoção do 

relaxamento devido a liberação de substâncias simpaticolíticas no organismo. 
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Outros efeitos são citados como sendo indiretos, são eles: o aumento da quantidade 

de líquido excretado, a melhora de irrigação sanguínea e consequentemente da nutrição 

celular, a melhora da oxigenação dos tecidos devido o aporte de sangue arterializado, a 

desintoxicação dos tecidos intersticiais, a excreção do ácido lático da musculatura esquelética 

e diminuição do tempo de dor do músculo, a absorção de nutrientes pelo trato digestivo 

devido reabsorção de gorduras através do sistema linfático. A DLM é indicada sempre que se 

desejar aumento do retorno linfático, como nos seguintes casos: linfedemas; lipedemas 

(Celulites e gordura localizada); edemas pós-operatórios e pós-traumáticos; queimaduras e 

enxertos; edemas cíclicos idiopáticos, pré-menstruais, intragestacionais e outros; – 

Tratamento ou prevenção de diversos distúrbios, seqüelas ou patologias que envolvem as 

áreas de angiologia, oncologia, ortopedia e traumatologia, reumatologia, ginecologia e 

obstetrícia, pré e pós-cirurgias, ortomolecular, estresse, esporte, estética, dentre tantas outras; 

pré e pós-cirurgia plástica; acnes; tratamentos de revitalização facial. E contra-indicado nos 

seguintes casos: câncer ; tromboflebite; trombose; septicemia; - hipertiroidismo; reação 

inflamatória aguda; insuficiência cardíaca não controlada; processos viróticos; febre; gestação 

de alto risco; hipertensão não controlada e  insuficiência renal. 

Portanto a DLM, para ser efetiva, deve sempre ser realizada por fisioterapeuta 

habilitado em dermatofuncional, que conheça bem a anatomia, fisiologia e patologias 

linfáticas e que saiba aplicar com segurança todos os componentes da técnica.  

Deste modo a DLM se encaixa de forma singular no tratamento pós-operatório de 

ATJ uma vez que o indivíduo sujeito a este tipo de cirurgia já sofre de dores constantes 

causadas pelo desgaste das cartilagens que revestem as extremidades ósseas do joelho, e após 

a cirurgia a DLM atua na recuperação de ADM e amenização de linfedema e dor. Outro 

estudo realizado em meados dos anos dois mil afirma que a DLM18 também desempenhou um 

papel importante na reparação das incisões, dando origem a uma barreira protetora das lesões 

favorecendo ainda mais o processo de cicatrização.  

Todavia não podemos esquecer que pacientes submetidos à artroplastia estão sujeitos 

a comprometimento tecidual intra e extra-articular devido a aderências pós-operatórias que 

podem determinar a rigidez articular. Apesar disso é importante saber também das 

complicações possíveis após a cirurgia, elas3 ocorrem em cerca de um em cada vinte casos. 

Estas são na sua maioria pequenas e muitas vezes resolvem por si mesmas ou por opções de 

tratamentos disponíveis. Doenças crônicas como doenças cardíacas ou diabetes, tabagismo e 

obesidade podem aumentar o potencial de complicações. A ocorrência de complicações das 

quais a DLM auxilia na recuperação pós-operatória é a de Edema, (inchaço), dor limitante e o 
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aumento de ADM. Para marcha normal8, é necessária amplitude de flexão de joelho de 60º a 

70º; para subir escada, de 80º a 90º; para descer escada, de 90º a 100º; para sentar em cadeira, 

93º; e para levantar de cadeira baixa ou para amarrar sapatos, 105º. As artroplastias totais de 

joelho podem oferecer, em alguns casos, até mais que 130º de flexão, mas a média atingida é 

em torno de 85 a 107º.  

O Manual de orientações de exercícios para pacientes submetidos à cirurgia de 

artroplastia total de joelho diz que, para minimizar efeitos da imobilização por dor, edema, 

diminuição de força muscular e para auxiliar na recuperação do padrão da marcha e da 

independência nas atividades de vida diária (AVDs) é de total importância para que a 

reabilitação pós-cirurgia tenha sucesso.  

Outro fator importante de conhecimento do paciente submetido à operação de ATJ é 

sobre o uso de medicamentos e outras terapias de reabilitação, a saber; durante a operação o 

paciente recebe uma anestesia epidural, o que mantém a parte inferior do corpo anestesiada, 

ela é muito comum em cirurgia de parto e de membro inferior. No entanto a dosagem de 

anestésico é de acordo com a situação de cada paciente, já no pós-operatório é receitado ao 

paciente o uso de antibiótico para evitar infecção e alívio adequado da dor, também indicado 

de acordo com cada caso. Durante as pesquisas para este trabalho não foi encontrada nenhuma 

investigação que fornece evidência se DLM pode afetar o uso de medicamentos. Outras 

terapias indicadas aos pacientes são: uso de meias compressivas, enfaixamento compressivo, 

crioterapia (procedimento que usa baixas temperaturas para tratamentos estéticos e 

terapêuticos na pele), endermologia (é um tratamento onde é utilizado um aparelho que 

funciona através de uma massagem feita por sucção, a principal ação é agir nos vasos 

linfáticos estimulando a eliminação de toxinas e gorduras presentes,), e exercícios 

terapêuticos. 

No entanto, ainda que existam outras terapias, este estudo se preocupou em elucidar 

os benefícios da DLM sem deixar de considerar os possíveis benefícios de outros métodos. As 

artroplastias vieram para aprimorar a funcionalidade e a qualidade de vida dos pacientes com 

osteoartrose. Neste contexto, além do uso de medicamentos que ajudam na redução de dor, a 

técnica de DLM se mostra importante para o sucesso de tal procedimento, visto que ela 

acelera o processo de recuperação, minimiza as complicações que podem ser provocados pela 

cirurgia, atua no alívio da dor, permite o retorno precoce às funções desses pacientes. 

Conseqüentemente, melhora a qualidade de vida, além de mostrar aos pacientes a melhora 

funcional que a DLM promove. 
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Em 2013 foi realizado um estudo randomizado, investigando a eficácia da DLM para 

melhoria do paciente após a cirurgia de ATJ, nesta pesquisa afirma que a capacidade19 de 

DLM para melhorar a dor em pacientes com OA do joelho e após a cirurgia artroscópica do 

joelho tem sido demonstrada. No entanto, para o nosso conhecimento, qualquer benefício que 

podem dizer respeito especificamente à ATJ pós-operatória não existe, nem o uso de DLM 

como um tipo específico de massagem terapêutica para ajudar no edema traumático, resultado 

de ATJ. Os nossos resultados sugerem que DLM nos primeiros estágios de pós-operatório 

pode ser benéfico para melhorar a flexão do joelho ativo [...]. 

 

Deste modo e a partir do estudo acima citado, este trabalho tem por objetivo 

incentivar e reforçar que, a prática da DLM tenha lugar legitimado nos hospitais e clínicas que 

realizam a cirurgia de ATJ, como técnica de apoio imediato na recuperação e reabilitação 

físico-funcional no pós-operatório e nos dez primeiros dias à cirurgia. Uma vez que, existem 

vários métodos adotados no pós-operatório, entretanto nenhum é citado como o melhor, ou o 

modelo de protocolo ou técnica a ser seguida pelos profissionais. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Ao realizar este estudo foi plausível concluir que a OA ou como é popularmente 

conhecida artrose, é uma doença crônica degenerativa, que trás dor e rigidez à movimentação, 

além de afetar a qualidade de vida, levando o indivíduo a sofrer com as particularidades da 

doença. Vimos também que para a OA não existe “cura”, mas sim uma forma de tratamento 

da doença, e quando os métodos convencionais não ajudam mais, é através da ATJ, que o 

paciente pode alcançar uma qualidade de vida aceitável, mantendo sua mobilidade e 

independência e permanecendo livre de dor por anos. No entanto para atingir esses objetivos, 

a efetivação da técnica de DLM no pós-operatório imediato, faz toda a diferença. Com 

amparo das produções e pesquisas científicas verificamos o quanto a DLM é importante na 

recuperação físico-funcional de pacientes submetidos principalmente à ATJ.  

Até o momento presente desta pesquisa não encontramos nenhuma pesquisa 

realizada com o objetivo de estabelecer comparações acerca da eficiência entre a DLM e 
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outras técnicas a respeito do pós-operatório de cirurgia de ATJ. E também não há nenhuma 

informação oficial de que outros especialistas exceto o fisioterapeuta Dermato-funcional e 

médico ortopedista com devido conhecimento possa aplicar a técnica de DLM. 

Destarte, é essencial que as clínicas e hospitais que realizam a ATJ tenham em sua 

equipe de trabalho um fisioterapeuta especialista em Dermato-funcional com ênfase na prática 

da técnica de DLM. Realizando desta forma o processo de recuperação dos movimentos do 

joelho imediato à cirurgia, o que trará grandes benefícios a sua mobilidade diária e qualidade 

de vida. Deste modo, fica evidente que a revisão de protocolo para o acompanhamento do 

pós-operatório de ATJ deve ser estimulada, permitindo que o especialista dermato-funcional 

atue em conjunto com o médico ortopedista na reabilitação do indivíduo. Visto que, mesmo 

existindo vários métodos, nenhum é citado como o melhor protocolo ou técnica. Acredita-se 

que essa pesquisa chegou a seus objetivos e atingiu os resultados esperados, contudo não 

devemos concluir por esgotadas as possibilidades de estudos e explanação da técnica de DLM 

principalmente na recuperação do pós-operatório de ATJ. 
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