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EDEMAS

O edema constitui-se em um aumento do fluido
intersticial. Pode ser localizado ou generalizado, com
graus variados de intensidade.

Entre as causas mais conhecidas do edema
localizado: trombose venosa profunda, insuficiência
venosa crônica, celulite, trauma, obstrução linfática,
síndrome da veia cava superior. As causas do edema
generalizado: hipertensão pulmonar, doenças renais,
gestação , desnutrição, cirrose, insuficiência cardíaca
congestiva.

O diagnostico do edema é de natureza clinica e
baseia-se na inspeção e na palpação. O primeiro
aspecto a ser considerado na sua abordagem é se o
edema é localizado ou generalizado, também é
importante a aferição sequencial do peso corporal.
Edemas generalizados são acompanhados do
aumento do peso e esse é um importante parâmetro
para avaliação da eficácia terapêutica.

O sinal do cacifo ou de Godet, é realizado,
comprimindo-se a região pré- tibial com o polegar por
cerca de 10 segundos e observando-se se há
formação de depressão. A profundidade da
depressão pode ser comparada com escala de
cruzes, variando de + a ++++. Para efeito de
comparação, a intensidade máxima (++++) é
atribuída a edemas que formam depressões maiores
ou iguais a uma polpa digital. Uma segunda
informação pode ser obtida, observando-se o tempo
necessário para o desaparecimento da depressão
apos a remoção da compressão digital.

Fonte: http://www.med-health.net/edema-grading.html

Drenagem linfática manual (DLM) tem como
principal objetivo a captação, reabsorção e
evacuação da linfa, essa técnica é realizada com
pressões suaves, lentas, intermitentes e relaxantes.
A DLM é um método que mobiliza a linfa, retirando
o acúmulo de líquidos de regiões corporais onde
estas se acumulam, resultando na melhora da
oxigenação e circulação do local.

É indicada para tratamento e/ou prevenção de:
Edemas, linfedemas, queimaduras, enxertos, acne,
sensação de cansaço nos membros inferiores;
Fibro edema gelóide, dor muscular, pré e pós-
operatório de cirurgias plásticas, hematomas,
equimoses e olheiras.

https://www.fotosantesedepois.com/edema/#forward
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