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Drenagem Linfática Facial

A DLM - drenagem linfática manual é uma massagem terapêutica cujo
objetivo é estimular o sistema imunitário e linfático com vista à eliminação
das toxinas produzidas e acumuladas no corpo, assim como acelerar
processos de cicatrização.
A drenagem linfática facial tem objetivos preventivos, estéticos e
terapêuticos, pois estimula o sistema imunitário, a oxigenação dos tecidos
e ajuda na eliminação de líquidos, tonificando a pele e retardando o
envelhecimento dos tecidos.
As principais técnicas de DLM utilizadas para a assistência pós-operatória
de cirurgias plásticas faciais são as de Leduc e Vodder. A técnica de Leduc
é baseada no trajeto dos coletores linfáticos e linfonodos, associando
manobras de captação e manobras de evacuação. Na face, preconiza-se a
utilização de quatro movimentos (GUIRRO e GUIRRO, 2004):
Drenagem dos linfonodos: objetiva a evacuação da linfa. A manobra é
realizada através do contato direto dos dedos indicador, médio e anular do
terapeuta com os linfonodos da região cervical do paciente. Os
movimentos devem ser executados com pressão moderada e de forma
rítmica. Devem ser executadas três séries de sete movimentos.
Resumidamente, podemos dizer que se trata de um tipo de massagem que
auxilia a eliminar o excesso de líquidos e toxinas do organismo por meio
do sistema linfático. No final, esse líquido, também conhecido como linfa, é
eliminado por meio da urina.
Isso é muito importante porque o ato cirúrgico causa lesões ao corpo,
como a destruição de vasos e nervos. Há ainda o disperçamento de
líquidos do interior das células para a camada abaixo da pele. Essa ação
promove hematomas, edemas, dor e diminuição da sensibilidade cutânea.
A drenagem, normalmente, é iniciada três dias após a cirurgia e, em
média, são feitas no mínimo 10 sessões. A data certa para começar e a
quantidade de vezes que você precisa fazer são indicadas pelo seu
cirurgião plástico.
O procedimento é indicado para a recuperação de inúmeras cirurgias. Mas
entre as mais comuns está a: drenagem linfática pós-abdominoplastia e a
pós-lipoaspiração.
Isso porque ela ativa a circulação celular, movimentando placas que
podem ficar paradas na região do abdômen, desinchando e evitando a
deformidade na região.
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