
Drenagem linfática para entender sobre essa
técnica e seus benefícios primeiramente vamos
entender sobre o sistema linfático.
O sistema linfático assemelha-se ao sistema
sanguíneo, que está relacionada anatômica e
funcionalmente ao sistema linfático porém
existem diferenças entre os dois sistemas como,
ausência de um órgão bombeador no sistema
linfático.

O sistema linfático é uma rede complexa de órgãos
linfóides, linfonodos, ductos, linfáticos, tecidos
linfáticos, capilares linfáticos e vasos linfáticos que
produzem e transportam o fluído linfático(linfa) dos
tecidos para o sistema circulatório além de ser o
principal sistema de defesa do organismo.

Os vasos linfáticos tem função de drenar o excesso
de líquido que sai do sangue e banha as células.
Esse excesso de líquido, que circula nos vasos
linfáticos e é devolvido ao sangue chama-se linfa.
A linfa é um líquido transparente, esbranquiçado
chamado também de sangue branco que circula
pelos vasos linfáticos. Todos os vasos linfáticos
tem válvulas uni direcionadas que impedem o
refluxo, como no sistema venoso da circulação
sanguínea, se um vaso sofre obstrução, o líquido
se acumula na zona afetada, produzindo-se um
inchaço denominado edema.

A linfa é transportada pelos vasos linfáticos em
sentido unidirecional e filtrada nos linfonodos
(também conhecido como nódulos linfáticos ou
gânglios linfáticos) após a filtragem e lançada no
sangue, desembocando nas grandes veias
torácicas. Os linfonodos são encontrados em todo
o corpo e são essenciais para o sistema
imunológico tem como função ajudar o corpo o
combater infecções, germes e outras substâncias
em alguns lugares podem ser sentidos através da
palpação: pescoço, axilas e virilha.

Agora vamos ver sobre DLM e suas indicações.

A drenagem linfática é uma técnica de massagem
que tem objetivo estimular o sistema linfático a
mover os fluidos pelo corpo de forma acelerada,
removendo assim a linfa acumulada entre as
células, ajudando na eliminação de edemas
intersticiais. Indicada para tratamentos de edemas,
celulites, pré e pós operatório, gravidez, sensação
de cansaço nas pernas, deficiência na circulação
de retorno entre outras patologias.

Fonte:https://www.auladeanatomia.com/novosite/si
stemas/sistemalinfatico/

https://www.saudedicas.com.br/emagrecer/tudo-
sobre-drenagem-linfatica-0911466

Aluna: Simone dos  Santos de Paula
Orientador: Prof. Esp. Carlos Vanderlei Pukaleski
Curso de Massoterapia

DLM 
DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL


