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Introdução
O conhecimento da fisiologia do sistema linfático é incompleto. Ela pode ser
encarada sob três aspectos diferentes: a função de defesa do organismo contra os
agentes microbianos, como é o facto dos linfócitos B ou T na sua maturação ganglionar;
a função de nutrição, principalmente representada pelo sistema linfático intestinal cujo
papel é o de absorver e de conduzir os elementos gordos das vilosidades intestinais até
ao confluente venoso cervical, sob a forma de quilomicrons; a função é
microcirculatória. O linfático inicial, faz parte com a arteríola, a vénula e o capilar de
uma unidade microcirculatória. O enchimento do linfático inicial, por um fenómeno
físico, explica a composição da linfa inicial que vai experimentar uma concentração
qualitativa e quantitativa no gânglio e enriquecer, pouco a pouco, de elementos
específicos ao longo de todo o sistema linfático. O papel aqui é da hemostase e
equilíbrio hídrico, graças à drenagem das macromoléculas proteicas e dos macrófagos.
Cerca de 250 milhões de pessoas são afectadas por linfedema, sendo este assunto
em geral pouco ou nada debatido nos tratados de medicina.
Mesmo com o aumento dos conhecimentos que tem havido, o tratamento do
linfedema continua difícil e dependente de uma abordagem multidisciplinar.
Decidimos escrever sobre os linfáticos para sua valorização e para actualização
dos conhecimentos sobre o linfedema, cujo diagnóstico e tratamento devem ser
precoces, bem como chamando-se a atenção para a profilaxia das complicações com o
intuito de minimizar a incapacidade funcional e suas consequências sociais, económicas
e psicológicas no doente.

História
O estudo dos vasos linfáticos iniciou-se muito mais tarde do que o dos vasos
sanguíneos. A primeira notícia que se tem do conhecimento dos vasos linfáticos data de
1622, e foi a descoberta feita por Gaspar Azelius (de Milão, professor de anatomia em
Pavia de 1581 a 1626), em vivissecção de um cão, realizada após a alimentação do
animal. Foi possível a identificação do canal torácico, graças ao seu aspecto leitoso,
característico da emulsão das gorduras. Em 1651 Jean Pecquet descreveu uma formação
dilatada existente na origem deste canal (que na realidade foi observada por ele em
1647, enquanto estudante de medicina em Montpellier) a que chamou Receptaculum
chylii: - é a cisterna do quilo -, que passou a ser conhecida como cisterna de Pecquet.
Mas deve-se a Rudback, em 1653, a correlação dos sistemas linfático e venoso pela
descoberta da desembocadura do canal torácico na confluência venosa júgulo-subclávia
esquerda. Em 1877, Mascagni publica o primeiro atlas de anatomia dos linfáticos com
riqueza de detalhes.
Os vasos linfáticos, excepto os quilíferos no período pós-prandial, como a
própria linfa, são incolores e de pequeno calibre, daí terem passado despercebidos tantos
anos, exigindo métodos de coloração adequada para a sua identificação e estudo.
Os primeiros recursos utilizados para tal foram as injecções de corantes, como a
tinta-da-china ou métodos de contraste, como o mercúrio, usado, este, já em 1692 por
Nuck.
Em Portugal, no Porto, em 1930, Hernâni Monteiro, a partir do método original
da angiografia cerebral de António Egas Moniz, desenvolve com Roberto de Carvalho,
Sousa Pereira e Álvaro Rodrigues uma técnica de visualização dos vasos linfáticos
denominada linfoangiografia.
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Em 1951, Nadezhdin realizou estudos anatómicos com utilização de corantes,
evidenciando anastomoses entre capilares linfáticos, e Thompson obteve excelentes
peças para estudo com a utilização de substâncias sintéticas e métodos de corrosão.
O conhecimento anatómico ganhou vulto no final do século XIX e primeira
metade do XX, quando surgiram as monografias de Poirier e Cuneo, Courvier, Rouvière
e o excelente tratado de Ruszniak que aborda conhecimentos fisiológicos e de patologia
com base em descrições anatómicas minuciosas.
A utilização do Rx abriu novo campo de investigação através da linfografia com
as observações de Kinmonth, Linton, Edwards e Malek.
Os estudos de Zhadanov com isótopos radioactivos e, sobretudo, as pesquisas
com microscopia electrónica de Casley Smith, favoreceram imenso a compreensão e o
conhecimento dos linfáticos.
Os bloqueios experimentais de Clodius e a observação da patologia linfática, por
Zucker e Crokett, também permitiram muitas deduções sobre a morfologia do sistema
linfático.
Muito do nosso actual conhecimento da fisiologia dos linfáticos deve-se ao
grupo Húngaro de Földi, Rusznyak e colaboradores, que estudaram as drenagens
linfáticas padrão de muitos órgãos normais e com doença.

Embriologia
O estudo da embriologia humana é importante para a compreensão da anatomia
e das malformações congénitas.
O sistema vascular é o primeiro a funcionar no embrião e a produzir uma
circulação que distribui o sangue oxigenado que chega da placenta pela veia umbilical
pelos tecidos do embrião, mais tarde do feto, e que posteriormente se converterá
rapidamente na respiração pulmonar com o nascimento.
Da mesma forma que os vasos sanguíneos, o sistema linfático forma-se a partir
de precursores mesodérmicos da esplancnopleura, por angiogénese. Há, no entanto,
controvérsias a respeito da origem dos vasos linfáticos, existindo duas teorias. A
primeira, conhecida como “teoria centrífuga”, sugere que o sistema linfático tem origem
a partir do sistema venoso e, é actualmente a mais reconhecida. Mas a segunda teoria,
conhecida como “centrípeta”, preconiza que os linfáticos se formam a partir da
coalescência de espaços mesenquimais.
As primeiras estruturas linfáticas aparecem na região cervical e ao nível da
futura bifurcação aórtica.
Os gânglios linfáticos desenvolvem-se no terceiro mês.
Há seis sacos linfáticos primários ao final do período embrionário. No final da
quinta semana são identificáveis dois sacos linfáticos jugulares situados próximo da
junção das veias subclávias com as veias cardinais anteriores que fazem a drenagem
linfática dos membros superiores, parte superior do tronco, cabeça e pescoço (Fig.1). Na
sexta semana formam-se quatro sacos linfáticos adicionais: dois sacos ilíacos ou
posteriores, próximos da junção das veias ilíacas com as veias cardinais posteriores, que
colectam linfa da porção inferior do tronco e das extremidades inferiores; um saco
retroperitoneal na raiz do mesentério, e cisterna de quilo, localizada dorsalmente à aorta
e ao saco retroperitoneal, cujos vasos associados drenam o intestino primitivo. Mais
tarde, estes seis sacos linfáticos primários são interligados por vasos linfáticos. Dois
grandes canais (os canais torácicos direito e esquerdo), que se anastomosam, unem os
sacos linfáticos jugulares com a cisterna do quilo.
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Fig. 1 Desenvolvimento do sistema linfático. A Embrião com oito semanas de desenvolvimento, já com os sacos linfáticos
primários. B Com 56 dias. C com 16 semanas. O canal torácico único que drena a cisterna do quilo e a parede torácica posterior
derivam de partes dos canais torácicos direito e esquerdo e de suas anastomoses. 1 Veia cava inferior 2 Saco linfático retroperitoneal
3 Veia ilíaca 4 Saco linfático ilíaco 5 Cisterna de quilo 6 Saco linfático jugular 7 Veia jugular interna 8 Canal linfático direito 9 Veia
subclávia 10 Veia cava superior 11Anastomose 12 Canal torácico 13 Canais torácicos 14 Gânglios linfáticos.

A cisterna do quilo inicialmente drena para o interior de um par simétrico de
canais linfáticos torácicos que desembocam na circulação venosa ao nível da junção das
veias jugulares internas e subclávias. Entretanto, durante o desenvolvimento, partes dos
dois canais são obliteradas, e o canal torácico definitivo estabelece-se a partir da porção
caudal do canal direito e da porção cranial do canal esquerdo, além de uma anastomose
mediana. A parte terminal à direita vai constituir a grande veia linfática
O conjunto dos sistemas venoso, linfático e arterial unem-se na unidade
microcirculatória, também chamado espaço microcirculatório. Não é possível dissociar
nem da sua estrutura, nem da sua função, o estudo da unidade microcirculatória, tão
sensatamente denominada “unité histoangéique” por Merlen.

Espaço microcirculatório: estrutura e função
A maioria das trocas entre os espaços tecidulares e o sector vascular faz-se por
intermédio do capilar. Estes estão largamente difundidos por todo o corpo, mas têm estruturas
diferentes em função dos tecidos nos quais se encontram. Existem contudo semelhanças que
permitem estabelecer um esquema do seu funcionamento. Esta “unidade microcirculatória” é
composta por arteríola aferente, vénula eferente, rede capilar, o linfático inicial e o tecido
intersticial (Fig. 2).
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Fig. 2. Unidade microcirculatória. 1.Arteríola; 2.linfático; 3. capilar; 4. veia colectora; 5. esfíncter; 6.metartéria;
7.vénula; 8. anastomose arteriovenosa.

Entre os capilares arteriolares e venulares existem curto-circuitos pelos canais
preferenciais, com esfíncteres pré capilares destinados a regular o fluxo
microcirculatório dos próprios capilares. O capilar tem um endotélio do tipo contínuo
fenestrado ou descontínuo sobre uma única camada de células endoteliais, recoberta no
interior por uma fina camada de fibrina em formação. A membrana basal é reforçada
por uma manga de proteoglicanos isolante do tecido contíguo. O capilar verdadeiro é
totalmente desprovido de células musculares lisas. As variações de volume da célula
endotelial garantem o essencial das variações de calibre. A arteríola possui um
contingente de células musculares lisas responsáveis pela tonicidade e também capazes
de variar de volume como resposta a mediadores susceptíveis de modificarem as
condições circulatórias. O capilar venoso é sobretudo capaz de dilatar. As junções
intercelulares são mais laxas, assegurando uma melhor permeabilidade.
O tecido intersticial é um sistema físico com dois estados, soluto e gel. A
estrutura de gel é rica em colóide, o soluto é rico em água. O conjunto é estruturado
pelas fibras de colagénio e fibras elásticas.
As fibras de colagénio são secreções dos fibroblastos e são os elementos
estruturantes da matriz extra celular. Há 28 tipos de fibras de colagénio. O tipo IV é o
constituinte principal das membranas basais vasculares. Há igualmente componentes
não fibrilares representados pelos proteinoglicanos. Estes são macro moléculas
complexas associadas a uma proteína central envolvida em glicosaminoglicanos. O seu
papel na pressão oncótica é fundamental. É o grau de polimerização dos
proteinoglicanos que regulam a passagem da fase soluto à fase gel. A elastina é
relativamente pouca no tecido intersticial laxo.
O espaço intersticial é igualmente ocupado por células. A principal é o
fibroblasto, factor de elaboração das moléculas da estrutura. As outras células são mais
especializadas: miócitos, adipócitos, pericitos. Finalmente há células que vêm doutros
lados: linfócitos, histiócitos, mastócitos e macrófagos.
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O conjunto da unidade microcirculatória deu lugar a múltiplos esquemas.
Segundo parece, hoje falta pouco para a considerar como em perpétua modificação, sob
a forma de uma angiogénese contínua, muito plástica e adaptada a cada condição
fisiológica ou patológica local. A organização da microcirculação varia de um tecido
para o outro, em função da sua estrutura. A importância dos plexos venulares e das
anastomoses arteriovenosas são dominantes na pele, permitindo modular a
termoregulação. A vasomotricidade da unidade microcirculatória é sujeita ao sistema
nervoso central pelo simpático pós-ganglionar que modifica algumas pequenas artérias e
algumas arteríolas. O maior ou menor calibre corresponde a uma maior ou menor
vasoconstrição. Existe igualmente uma regulação local, com explicação miogénica por
uma resposta da parede vascular a variação quer seja da pressão intraluminal ou do Po2
que lá circula, particularmente nos capilares arteriais. Outra explicação para a regulação
microcirculatória é a resposta vasodilatadora a condições físico-químicas locais, como
acumulação de metabolitos vasodilatadores, alterações do pH e do Po2.

Constituição do Sistema linfático
O sistema linfático é constituído por vasos e órgãos linfáticos. Os vasos
conduzem a linfa para o sistema venoso. Os linfócitos são formados nos órgãos
linfáticos e assim estes órgãos têm um papel importante na resposta imunitária. Há dois
tipos de órgãos linfáticos:
- Os primários, ou centrais: nestes órgãos os linfócitos são geneticamente
programados para serem ou linfócitos-T (no timo) ou linfócitos-B (na medula óssea).
Este processo tem lugar sem a influência dos antigénios;
- Os secundários incluem os gânglios linfáticos, o baço, as amígdalas e os
folículos linfáticos das mucosas.

Fig. 3 Sistema de circulação sanguínea e linfática. Circulação pulmonar: 1. Artéria pulmonar; 2. Veia pulmonar. 3.
Coração. Circulação sanguínea: 4. Aorta - sistema arterial; 5. Capilares; 6.Sistema venoso. 7. Linfáticos e gânglios.
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Na Fig.3, o diagrama mostra a circulação sanguínea e a linfática. A circulação
sanguínea é constituída pela circulação pulmonar e sistémica, com estruturas
semelhantes. Ambas constituídas por artérias e veias interligadas por capilares. Ambas
são circuitos fechados e o coração actua como força propulsora da circulação sanguínea.
O sistema linfático actua como um sistema de drenagem paralelo do sistema
venoso, que começa na periferia circulatória do corpo humano (linfático inicial) e é
interrompido por uma cadeia intercalar de gânglios.
Em relação à topografia e função o sistema linfático pode ser dividido em três
partes:
- Sistema superficial (subcutâneo, epifascial) que drena a pele e o tecido
subcutâneo (Fig.4 A);
- Sistema profundo (subfascial), drena linfa dos músculos, articulações, bainhas
sinoviais e nervos. No que respeita aos ossos e à medula óssea ainda se discute a
sua presença. Os colectores profundos correm encostados às artérias
acompanhando as veias e estão fechados com eles numa bainha vascular comum
(Fig.4B). Dentro da bainha inelástica, a pulsação das artérias ajuda o transporte
do sangue e da linfa, enquanto as válvulas orientam a direcção do fluxo
(Fig.4C);
- Sistema linfático visceral apresenta alterações morfológicas que variam de
acordo com a estrutura do órgão em questão.

Fig.4 Estrutura do sistema linfático. A Camadas; B Conteúdo da bainha vascular; C Linfa transportada pela pulsação
arterial. Sistema superficial: 1.Capilar da pele; 2. Precolector; 3. Colector. 4. Vaso perfurante; 5. Sistema linfático
profundo; 6. Artéria; 7. Veia satélite; 8 Bainha vascular; a Pele; b Tecido celular subcutâneo; c Fáscia; d Osso; e
musculo.

O sistema linfático pode ser dividido em várias partes, em sentido proximal e de
acordo com a estrutura histológica da parede do vaso:
- capilar linfático
- precolector
- colector
- tronco linfático
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Fig. 5 Histologia dos diferentes tipos de linfáticos. K Capilar. Pk Precolector. Ko Colector e tronco linfático. 1.
Endotélio; 2. Filamentos de ancoragem; 3. Membrana basal; 4. Tecido conjuntivo; 5.Camada longitudinal de
músculos; 6. Camada circular de músculos; 7. Adventícia; 8. íntima.

Os linfáticos iniciais medem 17 a 75µm de diâmetro quando dilatados, porém,
em condições fisiológicas, na sua maioria, encontram-se colapsados. O seu endotélio,
muito semelhante ao dos demais vasos, não contém fenestrações ou poros, a sua
membrana basal é menos desenvolvida, em geral incompleta quando não ausente.
As junções entre as células endoteliais são muito mais lassas que nos capilares
sanguíneos e frequentemente aparecem abertas ao microscópio electrónico, havendo,
portanto, comunicação entre o lúmen e o interstício. As células vizinhas dispõem-se de
forma imbricada, e filamentos de colagénio prendem-se à face luminal do endotélio e
especialmente nas proximidades do lábio externo das imbricações. Estes filamentos
estão ancorados às fibras de colagénio do interstício. Assim sendo, se aumentar a
quantidade de líquido intersticial, a malha de colagénio é distendida e, ao fazê-lo, puxa
as células endoteliais e abre as junções, favorecendo a passagem do líquido para a luz
dos linfáticos. Os capilares linfáticos possuem endotélio delgado e sem lâmina basal
contínua, mas apresentam feixes de microfibrilhas (fibras oxitalânicas) que se prendem
às células endoteliais através de rudimentos de lâmina basal (Fig.5).

Fig.5. Esquema mostrando a parede de linfáticos, em (A) Capilar linfático; (B) Precolector e (C) Colector e tronco
linfático. I= íntima; M= média e A= adventícia.

A fig. 5 mostra as principais diferenças estruturais entre os diferentes tipos de
linfáticos. Todos têm endotélio, o que previne a coagulação. A parede do precolector é
reforçada por uma camada de tecido conjuntivo. O colector contem uma camada de
células musculares lisas, orientadas longitudinalmente na camada interna e
circularmente na camada externa. Como as veias colectoras, também os colectores
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linfáticos são constituídos por três camadas: a túnica interna, a túnica média e a túnica
externa. Contudo estas camadas não são claramente distinguíveis. O músculo é
enervado por nervos autónomos.

- Capilar linfático
A sua distribuição é quase obiquitária no corpo humano, salvo no sistema
nervoso central, nervos periféricos, osso e olho.
Na pele e mucosas o sistema linfático tem origem numa fina rede entrelaçada de
capilares em fundo de saco, ou em forma de dedos (Fig.6), como as vilosidades
intestinais, ou aparece sob a forma de tubo, em rede anastomótica de 10 a 15 µm de
diâmetro. O diâmetro pode variar de maneira considerável e ser multiplicado por 4 ou 5
em função das condições metabólicas.
Esta rede localiza-se no interstício do tecido conjuntivo. Os capilares linfáticos
tem um largo (até 100µ) e mais irregular lúmen que os capilares sanguíneos.
Esta densa rede de capilares linfáticos é formada por duas camadas: uma fina
rede superficial entrelaçada com lúmen estreito e uma camada profunda grosseiramente
entrelaçada com lúmen largo.
Os linfáticos capilares formam uma rede bidimensional total e completa em toda
a superfície corporal. Eles estabelecem a ligação de toda a rede da linfa tornando
possível mover a linfa por massagem de uma região edemaciada para uma região
vizinha saudável, pela qual pode ser drenada.
O capilar linfático ou linfático inicial está colocado no espaço intercelular
(Fig.6), que contém outros capilares, fibras de colagénio e elásticas, e filamentos de
ancoragem. As células endoteliais dos capilares linfáticos em forma de folha de
carvalho podem estar encostadas ou ter uma ou múltiplas interligações. Há locais onde
as células endoteliais ficam sobrepostas como telhas do telhado. As margens
sobrepostas das células endoteliais, chamadas “pontas oscilantes”, formam válvulas
direccionais (válvulas de admissão, ou seja, abertas para o interior do capilar) e
representam os pontos de entrada dos capilares. Os filamentos de ancoragem estão
ligados à superfície externa do capilar e mantêm-no aberto mesmo quando a pressão
intercelular aumenta como resultado da formação do edema. Como o capilar linfático
não tem válvulas, estas só surgem nos pré-colectores, a linfa no leito capilar pode ser
deslocada em todas as direcções por meio de massagens.
A sua parede é fina e constituída por uma simples camada de células endoteliais
repousando sobre uma membrana basal incompleta. As suas junções intercelulares são
largas algumas vezes superior a 14 µm. Assim o linfático inicial é muito permeável ás
proteínas plasmáticas de grande peso molecular. Não há pericitos nem células
contrácteis sobre o capilar linfático inicial. As células constituintes da parede do capilar
linfático inicial estão unidas ás estruturas conjuntivas vizinhas por filamentos de
ancoragem (Fig.6).
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Fig.6. Linfático inicial no espaço intersticial. 1.Secção arterial do capilar sanguíneo; 2.Secção venosa do capilar
sanguíneo; 3. Capilar linfático; 4. Abertura intercelular como ranhura com extremidade oscilante; 5. Fibrócito; 6.
Filamento de ancoragem; 7. Espaço intersticial. As setas pequenas indicam a direcção do fluxo sanguíneo; as setas
maiores a direcção do fluxo intersticial.

Fig. 6’. Linfáticos iniciais e ligamentos de ancoragem. 1.Espaço intersticial; 2. Capilar arterial; 3. Aberturas de
junção; 4.Célula; 5. Linfáticos; 6. Drenagem para o pré colector; 7.Filamentos de ancoragem; 8. Fibra de tecido
conjuntivo.

No interior do tecido intersticial, o linfático inicial é envolvido por aquilo que
Casley-Smith chamou de “canais dos tecidos orgânicos”. Trata-se de modificações
estruturais da fase soluto/gel especialmente pela polimerização dos proteoglicanos.
Estas modificações conduzem a passagens de 100 µm, que são as vias preferenciais da
circulação líquida, particularmente abundantes à volta dos capilares linfáticos. Estes
canais são bastante curtos. Nos tecidos naturalmente desprovidos de capilares linfáticos:
epitélios, cartilagens, unhas, cabelo, baço, dura-mater, cérebro, córnea e cristalino, eles
podem então ser de da ordem do centímetro. Esta noção de “canais dos tecidos
orgânicos” é particularmente importante na gestão da circulação hídrica extra-vascular,
onde a linfa joga um grande papel.
Nota-se a presença de numerosas terminações nervosas. A libertação local de
neuropeptideos seria um elemento de regulação do metabolismo dos líquidos
intersticiais.
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A rede dos linfáticos iniciais continua-se pelos canais pré-colectores nos quais
aparece uma membrana basal mais estruturada e algumas pregas endoteliais, esboçando
as válvulas. Estes capilares pré-colectores estão ao nível dos membros inferiores
situados imediatamente abaixo da pele sob a forma de uma rede tipo malha, ligados
entre si na horizontal e na vertical em direcção à rede linfática profunda (Fig.7).

Fig.7 Estrutura geral dos linfáticos cutâneos. 1. Epiderme; 2. Derme; 3. Aponevrose superficial; 4. Linfáticos iniciais;
5. Colectores superficiais; 6. Colectores profundos.

- Precolectores e Colectores
Os precolectores (150 µm de largura) drenam para os colectores linfa dos
capilares de áreas circunscritas. Têm válvulas e actuam como vasos condutores
dependendo do local onde estão localizados. A parede do precolector tem variações nas
características estruturais no mesmo vaso. Alguns segmentos têm uma membrana
acessória, que consiste de tecido conjuntivo e colagénio com alguma células de tecido
muscular liso (Fig.5), enquanto outros segmentos do mesmo vaso têm a parede
semelhante à dos capilares, podendo fazer absorção de linfa.
Os colectores são tubos endoteliais musculares com diâmetro de 100 a 600 µm.
Histologicamente a parede consiste em tês camadas semelhantes às três camadas da
parede das veias. A íntima consiste num endotélio e membrana basal. Alguns colectores
maiores têm uma membrana elástica interna incompleta adicional. A parede mais
espessa do colector é formada pela túnica média, e consiste em 2-3 camadas de células
musculares lisas (Fig.5), envolvidas por finas fibras elásticas e de colagénio.
Relativamente à musculatura, a parede do colector não é um tubo uniforme na sua
estrutura, mas uma cadeia de segmentos tubulares musculares que são interrompidos
nas áreas das válvulas por segmentos com pouco ou nenhum músculo. (Fig.8).
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Funcionalmente os colectores estão divididos em segmentos valvulares. Este segmento
contráctil era chamado inicialmente “micro-coração linfático”, actualmente é
denominado “linfangião”.
Distinguem-se dois grandes tipos de colectores: os colectores superficiais,
drenando a derme superficial e satélites da rede venosa superficial, e os colectores
profundos, que drenam as vísceras, as serosas e os músculos em geral, satélites dos
rolos arteriovenosos profundos.
Geralmente os colectores superficiais têm uma camada muscular mais forte do
que os colectores profundos, e o segmento periférico de um colector é mais muscular do
que um segmento central. A túnica externa (adventícia) consiste em tecido conjuntivo
colagenoso laxo. A região de drenagem de um colector é também chamada área
tributária.
As válvulas linfáticas são pregas do endotélio reforçadas por uma camada
intermédia de fibras reticulares e de colagénio. São simples ou duplas e só podem ser
encontradas nos colectores proximais. Muitas são valvas semilunares aos pares. Em
algumas regiões (mesentério e pulmão), há válvulas bicúspides isoladas como um funil.

Fig.8 Estrutura e função do segmento valvular. A Disposição da musculatura. B Função normal. C Linfático dilatado
com insuficiência valvular e refluxo. 1 Segmento valvular; 2 Segmento contraído (fase de esvaziamento); 3 Segmento
relaxado (fase de enchimento). As setas indicam a direcção do fluxo da linfa.

A função das válvulas é puramente passiva. Quando o “linfangião” se contrai, o
carregamento das valvas causa o encerramento das valvas proximais e a abertura das
distais. O “linfangião” é a unidade motora mais pequena que move a linfa. O transporte
ocorre em ondas contrácteis (10–20 / min.) semelhante ao peristaltismo do intestino
delgado. Um aumento da temperatura resulta num aumento da frequência (máxima
frequência aos 37- 41º C), por isso a terapêutica com calor é útil.
Os colectores profundos são de maior calibre que os superficiais e correm
paralelamente com as artérias e as veias. (Fig.4). Os linfáticos subfasciais dos membros
drenam os músculos, ossos e articulações. Os colectores linfáticos viscerais são um
subgrupo dos colectores profundos, normalmente de trajecto paralelo aos vasos
sanguíneos do órgão em causa e podem ser interrompidos por pequenos gânglios
linfáticos intercalares.
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Há anastomoses entre colectores que correm lateralmente e outros situados a
distância considerável. Há vários tipos de colectores muito longos, como os dos
membros inferiores que se iniciam no dorso do pé e vão até à região inguinal.
As consequências das perturbações do fluxo linfático dependem do número, do
tipo e da localização dos linfáticos atingidos, bem como da morfologia do sistema
linfático distal á obstrução.

Fig.9 Função dos ramos anastomóticos. A Circulação normal B Fluxo retrógrado em ramos anastomóticos dilatados
com insuficiência valvular. a, b Territórios linfáticos normais c Território congestionado 1 Colector com válvulas
suficientes 2 Ramo anastomótico aferente do território a 3 Ramo eferente do território b 4 Colector dilatado com
insuficiência valvular 5 Refluxo linfático em ramo anastomótico dilatado com insuficiência valvular.

O resultado da drenagem interrompida é congestão, resultando em dilatação do
vaso, insuficiência valvular e em refluxo. O refluxo para a rede capilar da pele pode ter
um efeito positivo, porque a rede capilar local dilatada pode actuar como ponte para
outro território de drenagem. (Fig.10).
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Fig.10 Possível via de drenagem linfática de área congestionada através da linha divisória de “áreas”. 1 Rede capilar;
2 Rede capilar dilatada; 3 Rede dilatada do córion; 4 Precolector dilatado com refluxo de linfa; 5 Linfáticos
profundos; 6 vasos perfurantes; 7 Plexos fascial dilatado; 8 Refluxo num colector dilatado insuficiente; 9 Linha de
“área”; 10 Fáscia; 11 Colector normal; 12 Precolector normal; 13 Rede dérmica; 14 Epiderme; 15 ramos
anastomóticos.

O plexo nervoso do colector linfático está localizado na adventícia e é
especialmente denso na região mais forte da musculatura lisa no meio do “linfangião”.

- Troncos linfáticos
Os troncos linfáticos têm a parede mais grossa que os colectores
linfáticos. A sua confluência conduz à formação do canal torácico, que se inicia no
abdómen e se lança na veia jugular esquerda ao nível do confluente júgulo-subclávio de
Pirogoff (ângulo venoso). Existe um segundo tronco menos desenvolvido à direita, que
é a grande veia linfática. (Fig.11)
Como mostra a Fig.11, a linfa de ¾ do corpo é drenada para a veia subclávia
esquerda e só o quarto superior direito é drenado para o ângulo venoso direito.
A metade inferior, subdiafragmática, do corpo é drenada pelo canal torácico.
Este é o maior tronco linfático e de acordo com vários autores, passam 2 a 4 litros de
linfa pelo canal torácico por dia. O canal torácico inicia-se entre a 2ª vértebra lombar e a
10º vértebra dorsal, sobe pelo mediastino posterior e em 95% dos casos drena para o
ângulo venoso (júgulo-subclávio) esquerdo, em 1% para o ângulo venoso direito, ou
para ambos em 4% dos casos. Pode ser duplo em 1,4% dos casos.

Fig.11. Troncos linfáticos. 1. Canal torácico; 2. jugular esquerdo: 3. subclávio esquerdo; 4. broncomediastínico
esquerdo; 5. colectores intercostais; 6. cisterna de Pecquet; 7. gastrointestinal; 8. lombares; 9. tronco direito; 10.
broncomediastínico direito; 11. subclávio direito; 12. jugular direito; 13. veia cava.

Entretanto, numerosas anastomoses linfovenosas foram descritas, não só entre
ramos do canal torácico e os sistemas cavas inferior ou superior, mas também por
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ocasião da junção entre os canais linfáticos profundos e as veias satélites, ao nível dos
membros (Fig.11).

Drenagem linfática após interrupção dos linfáticos
A drenagem da linfa pode ser interrompida pela destruição dos linfáticos ou
remoção de gânglios linfáticos. A consequência da interrupção (formação de edema) e o
restabelecimento da drenagem são diferentes nos dois casos. A destruição de um
reduzido número de linfáticos geralmente origina só um edema transitório, desde que a
drenagem seja restabelecida pelos linfáticos colaterais e ramos anastomóticos. As
consequências da interrupção são: congestão, dilatação, insuficiência valvular e refluxo,
com a formação de edema. (Fig.12)

Fig.12. Mecanismos de restauro do fluxo linfático interrompido, no tecido celular subcutâneo. 1. Rede capilar da
pele; 2. Précolector; 3. Colector; 4. Plexo fascial dilatado; 5. Vaso perfurante; 6. Colector dilatado com fluxo linfático
retrógrado; 7. Anastomoses contralateral e ipsilateral; 8. Colector normal; 9. Précolector dilatado com refluxo para a
derme; 10. Neovascularização; 11.Secção proximal do colector interrompido; 12. Linfático profundo; 13. Fáscia. As
setas indicam a direcção do fluxo linfático.

No caso da linfadenectomia, as consequências são geralmente mais sérias e o
processo de restauro da drenagem é diferente. Este restauro tem sido investigado por
vários autores em animais de laboratório, e foi demonstrado que se desenvolve via
alternativa de drenagem em todos os casos. A drenagem pode ser restaurada por
linfáticos colaterais já existentes, pelo desenvolvimento de novos colaterais e pela
regeneração de vasos.
Quando a Cisterna de Pecquet não funciona (devido a malformação, rotura,
tumor ou invasão parasitária), a linfa não pode ser drenada pelo canal torácico. Os
linfáticos dilatados pela congestão ficam varicosos e as válvulas tornam-se
insuficientes, e a linfa reflui para os órgãos, parede abdominal e membros inferiores. Ao
mesmo tempo, linfáticos colaterais, que usualmente não eram visíveis, tornam-se
dilatados e o fluxo normal da linfa em alguns locais é invertido. Estas alterações
resultam na formação de derivações ou bypasses (Fig.12)
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Gânglio linfático
O gânglio linfático é envolvido por uma cápsula constituída sobretudo por fibras
de colagénio, poucas fibras elásticas e raras fibras musculares. O hilo é o local por onde
saem as veias e os linfáticos eferentes e entram as artérias. (Fig.13).
Os gânglios linfáticos variam na sua forma, número e tamanho. Podem ser
redondos, ovais, reniformes ou ter outras formas. O tamanho dos gânglios no adulto
varia entre 0,2cm e 3cm, dependendo da constituição, idade do doente, estado funcional
e ainda do seu número (o número e o tamanho dos gânglios são inversamente
proporcionais).
O número total de gânglios varia entre 600 e 700, com uma média de 650 por
indivíduo. Varia com o tamanho do corpo e o lado considerado, e com o sexo.
A capacidade dos gânglios varia entre 0,03 e 0,27 ml de linfa (média de 0,07ml).
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Fig.13. Estrutura de um gânglio linfático. 1 Folículo linfático 2 Zona paracortical 3 Seio medular 4 Cordões
medulares 5 Seio marginal 6 Linfócito 7 Macrófago 8 Endotélio do seio 9 Cápsula 10 Hilo do nódulo linfático 11
Artéria e veia 12 Linfático eferente 13 Seio terminal 14 linfático aferente 15 Trabécula 16 Córtex 17 Irrigação do
córtex 18 Corte transversal de vénula pós capilar

A linfa chega aos gânglios pelos vasos aferentes e é drenada pelos vasos
eferentes. Os vasos aferentes ou são colectores periféricos ou ramos comunicantes entre
gânglios. Os ramos comunicantes entre gânglios também podem ser eferentes (ver
Fig.14). Os vasos aferentes entram no gânglio em qualquer ponto da sua superfície,
enquanto os eferentes, em menor número que os aferentes, deixam o gânglio pela região
do hilo. Comparados com os vasos aferentes eles são mais largos, de calibre mais
irregular e tem mais válvulas.
Classicamente os gânglios de tipo I são os gânglios periféricos, e os gânglios
tipo II são os de localização mais central.
A experiência animal mostrou que os gânglios, uma vez removidos, não
regeneram, mas na exérese parcial do gânglio há regeneração parcial do mesmo. Na
involução senil o tecido linfático diminui mas não desaparece. Quando falta o linfático
eferente a linfa é drenada em direcção retrógrada por um linfático aferente.
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Fig.14 Gânglios linfáticos. a, b Tipos I c, d Tipos II 1 Linfático aferente 2 Linfático eferente 2 a Linfático eferente 3
Pontes entre gânglios 4 Pontes entre gânglios 5 Linfático aferente com ponte intraganglionar.

Funções do Gânglio
Os gânglios linfáticos têm várias funções: servem como filtros biológico,
produzem linfócitos e regulam a concentração proteica da linfa.
A filtragem da linfa é uma função protectora dos gânglios. De uma forma geral
os gânglios previnem o movimento de material nocivo dos tecidos para a corrente
sanguínea. O fluxo da linfa ao atravessar o gânglio é muito lento permitindo que os
macrófagos possam interceptar e fagocitar elementos corpusculares, bactérias, restos
celulares e antigénios. Processos inflamatórios e neoplásicos podem bloquear parcial ou
totalmente os gânglios.
Os antigénios absorvidos da linfa colocados em contacto com linfócitos T e B
desencadeiam uma resposta imunológica, com a produção de linfócitos com antigénio
específico. A linfa que entra nos gânglios contem consideravelmente menos linfócitos
(200 - 2.000) que a linfa que sai dos gânglios (17.500 – 152.000).
Os gânglios regulam a concentração proteica da linfa assegurando que
permanece a mesma do líquido intercelular. Se a concentração proteica da linfa dos
vasos aferentes aumenta, as proteínas são filtradas através da barreira linfo-sanguínea do
gânglio, diluindo a linfa. Se a concentração proteica da linfa dos vasos aferente é baixa,
o fluido é absorvido da linfa. Este processo não só regula a concentração proteica, mas
também afecta o volume da linfa eferente. Se a linfa é diluída, o volume da linfa
aumenta, se a linfa é absorvida, o volume diminui.

Rede ganglionar e áreas de drenagem
As ligações entre áreas de drenagem e gânglios estão resumidas de forma
esquemática na Fig.15. Os gânglios que estão directamente ligados a uma área
circunscrita (A, B) são chamados gânglios regionais. Porque eles são o primeiro local de
filtragem, são também chamados gânglios primários (1a, 1b) e o seu conjunto é a
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chamada área de drenagem. Entre os gânglios primários e o ponto de entrada no sistema
venoso, a linfa passa através de uma cadeia de gânglios. Em referência às áreas A e B,
estes são o segundo local de drenagem – (2a,2b), o terceiro loca de drenagem (3a,3b) e
o quarto etc.. Funcionalmente eles não são exclusivamente secundários ou terciários,
porque eles estão ligados a outras áreas de drenagem. Assim, por exemplo, o gânglio 2a
é um gânglio secundário para as áreas A e B, mas é um gânglio primário para a área C.

Fig.15 Esquema da drenagem linfática na cadeia de gânglios linfáticos.

A determinação de gânglio linfático primário é muito importante no diagnóstico
de metástases. A identificação dos gânglios primários nem sempre é fácil. Anastomoses
de vasos aferentes (linha ponteada) e colaterais (linha tracejada) podem mudar o gânglio
primário para outro local. Podem existir outras anastomoses, pontes entre gânglios e até
ligações retrógradas entre um gânglio central e um periférico. A complexidade destas
drenagens requer exame não de um só gânglio mas de todos os gânglios do conjunto.

Linfáticos e regiões ganglionares do membro superior
Os colectores do membro superior têm origem a nível da 2ª falange dos dedos e
na palma da mão, e terminam nos gânglios axilares. Estão localizados no tecido
conjuntivo epifascial acima das veias cutâneas, salvo poucas excepções, e não correm
ao lado das veias. Os colectores dos dedos (2 a 3 na margem de cada um), acompanhar
as artérias digitais colaterais. Um colector drena a linfa da face palmar, o segundo drena
a superfície dorsal e o terceiro a falange distal. Unem-se na base do dedo num só
colector do dorso da mão (Fig.16). Nesta área estes colectores correm sobretudo num
trajecto recto no tecido conjuntivo laxo acima das veias e anastomosando-se entre eles.
Alguns cruzam por cima ou por baixo os vasos adjacentes e terminam em troncos que
vão à área cúbital ou radial. (Fig.18). Devido á grande variação anatómica é difícil
determinar o número de colectores.
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Fig.16 Drenagem linfática dos dedos. 1Rede palmar 2 Rede linfática da falange distal 3 Rede dorsal 4 Colectores da
superfície lateral do dedo indicador 5 Colectores do dorso da mão

Os colectores da palma da mão formam 5 grupos (Fig.17): radial; cubital; um
grupo descendente que curva em direcção ao dorso da mão e junta-se aos colectores do
dorso da mão; o grupo ascendente desde o mesotenar (musculo adutor do polegar),
continua pela face palmar e forma o feixe mediano do antebraço; a linfa da zona palmar
continua para os colectores centrais que estão localizados por baixo da fáscia palmar
(Fig.17).
A linfa das articulações interfalângicas é drenada pelo sistema linfático
superficial. A linfa das articulações metacarpofalângicas e do punho é conduzida em
parte pelo sistema linfático superficial e em parte pelo profundo.
Os linfáticos do antebraço formam três feixes. O feixe mediano do antebraço é o
mais fraco e pequeno, tem 4-5 colectores que sobem do mesotenar e se juntam com os
feixes cubital e radial no terço médio do antebraço. Os feixes radial e cubital são a
continuação dos colectores radial e cubital do dorso da mão (Fig.18): o feixe radial
contém 6 -7 colectores, o feixe cubital 10 – 12, e alguns vão unir-se a nível do cotovelo.
No braço há três feixes linfáticos: o mediano, o dorsolateral e o dorsomediano
superior. O feixe mediano do braço é a continuação dos três feixes do antebraço, sobe
sobre o bicípede e pelo sulco bicipital interno para os gânglios axilares (Fig.17).
O feixe dorsolateral (1- 4 colectores) recebe colectores do lado dorsolateral da região do
deltóide e da região superior do braço. O feixe dorsomediano recebe colectores de
metade da região dorsomediana do ombro e da parte superior do braço; é constituído por
1-2 colectores que drenam para os gânglios axilares.
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Fig.17 Feixes linfáticos e territórios de drenagem linfática do membro superior, face anterior. a Território do mediano
do antebraço b Território dos feixes do radial c Território dos feixes do cubital d Território do mediano do braço e
Território dorso mediano do braço f Território dorso lateral do braço e cotovelo g Território superior do tórax. 1
Gânglio deltoidopeitoral 2 Feixe linfático lateral superior do braço ou deltoidiano 3 Gânglio supra clavicular 4
Gânglios axilares 5 Feixe mediano superior do braço 6 Gânglio cubital superficial.
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Fig.18 Feixes linfáticos e territórios da superfície dorsal do membro superior, com extensão dos territórios dos
linfáticos. 1 Feixe cubital 2 Feixe radial 3 Colateral transverso longo entre o radial e o cubital no dorso da mão. b
Território dos feixes do radial c Território dos feixes do cubital e Território dorso mediano do braço f Território dorso
lateral do braço g Território superior do tórax.

Os colectores do sistema profundo têm o mesmo nome das artérias que
acompanham. Os troncos linfáticos que acompanham as artérias metacarpianas dorsais e
palmares drenam para a arcada linfática palmar profunda, enquanto que os troncos
linfáticos que acompanham as artérias digitais palmares comuns drenam para o arco
linfático palmar superficial. A linfa da arcada superficial é conduzida ao longo da artéria
cubital enquanto que a linfa da arcada profunda é conduzida ao longo da artéria radial.
Os colectores linfáticos profundos do antebraço acompanham as artérias radial, cubital e
a anterior e posterior interóssea. (Fig.19).
Na região do cotovelo, os linfáticos profundos do antebraço unem em várias
combinações para formar 2-3 troncos que ascendem junto da artéria braquial.
Os colectores profundos do braço seguem a artéria braquial, a braquial profunda
e a cubital colateral superior.
Os linfáticos profundos da cintura escapular seguem as artérias circunflexas anterior e
posterior do úmero e as artérias subescapular e supraescapular. Os linfáticos
supraescapulares drenam para os gânglios supracalviculares enquanto que os outros
terminam nos gânglios axilares.
A linfa das articulações do cotovelo e ombro são drenadas só pelo sistema
linfático profundo
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Fig.19 Linfáticos profundos e gânglios linfáticos intercalares do braço e da cintura escapular. a Linha epicondiliana b
linha articular. 1 Linfático digital próprio 2 Linfático digital comum 3 Linfático metacárpico 4 Linfático do dorso da
mão 5 Arco linfático palmar superficial 6 Arco linfático palmar profundo 7 Linfático radial 8 Linfático interósseo
dorsal 9 Linfático cubital 10 Linfático interósseo palmar 11 colector do feixe cubital 12 Rede cutânea 13 Gânglio
cubital distal profundo 14 Gânglio cubital proximal profundo 15 Gânglios cubital superficial 16 Gânglio braquial 17
Conjunto braquial 18 Linfático braquial profundo 19 Linfático cubital lateral 20 Feixe lateral superior do braço 21
Linfático circunflexo do húmero 22 Linfáticos articulares do ombro 23 Gânglio deltoidopeitoral 24 Gânglio e
linfático supraescapular 25 Gânglio supraclavicular 26 Gânglio infraclavicular 27 Gânglio axilar 28 Linfático
circunflexo da omoplata

Na prática é importante saber que os linfáticos do ombro e membro superior não
drenam para um grupo de gânglios específicos da região axilar, mas sim para vários
grupos (Fig.20). Só o linfático supraescapular (Fig.19), e ocasionalmente o feixe
linfático superior do braço, drenam para os gânglios supraclaviculares.
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Fig.20 Linfáticos aferentes, conexões entre gânglios, e linfáticos eferentes do grupo de gânglios linfáticos da axila.1
Gânglios axilares laterais 2 Gânglios subescapulares 3 Gânglios centrais 4 Gânglios peitorais superiores 5 Gânglios
peitorais inferiores 6 Gânglios interpeitorais (gânglios de Rotter) 7 Gânglio subpeitoral 8 Gânglio apical
(infraclavicular) 9 Gânglio supraclavicular 10 Tronco subclávio 11 Canal linfático direito 12 Feixe mediano do braço
(linfáticos profundos: a tracejado) 13 Feixe linfático lateral do braço (feixe deltóide) 14 Linfático deltopeitoral.

Linfáticos e regiões ganglionares do membro inferior
A drenagem do membro inferior, como a do membro superior tem dois sistemas:
o superficial e o profundo. O sistema superficial, ou subcutâneo, drena a pele, o tecido
celular subcutâneo e, em locais onde a pele contacta directamente com os ossos
(maléolos, face anterior da tíbia), o periósteo. O sistema ganglionar superficial é
constituído pelos gânglios poplíteos e inguinais superficiais. O sistema linfático
profundo drena a musculatura, as articulações e os nervos através dos gânglios poplíteos
e inguinais profundos.
Sistema Linfático Superficial
O sistema linfático superficial do pé é comparável ao da mão, isto é, a superfície
plantar drena para os colectores do dorso do pé. A rede cutânea que dá origem aos
colectores é menos densa nas regiões plantar e lateral do pé e dedos. Os colectores
medianos e laterais do dorso do pé recebem linfa das correspondentes zonas da
superfície plantar (Fig.21). Os colectores medianos são formados pela junção dos
linfáticos dos dedos, e adicionalmente recebem linfa pelos colectores plantares
anteriores. O número de colectores varia nas diferentes regiões porque os linfáticos
frequentemente se subdividem e juntam: são 6-8 colectores na região metatársica, 12-15
no dorso médio do pé e 7-8 a nível dos maléolos.(Fig.21).
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Fig.21 Drenagem linfática superficial e gânglios inguinais e poplíteos. 1 Gânglios inguinais superficiais 2 Gânglios
pré púbicos 3 Gânglio peniano 4 Gânglios poplíteos 5 Plexo plantar linfático 6 Linfáticos plantar médios 7 Linfáticos
interdigitais 8 Colectores do dorso do pé 9 Feixe mediano anterior 10 Feixe posterolateral 11 Fáscia crural superficial
12 Hiato do canal aductor 13 Linfáticos femorais 14 Sulco genitofemoral a, b Região glútea c Períneo, ânus e escroto
d Genitália externo e Parede abdominal anterior f Parede abdominal posterior

O feixe mediano anterior é formado por colectores da face anterior desde a
região do maléolo até aos gânglios inguinais superficiais. São a continuação dos
colectores do dorso do pé. Fazem a drenagem da pele e tecido celular subcutâneo do
membro inferior, excepto a região póstero-lateral do pé e perna. O feixe mediano
anterior é largo na perna e coxa e pequeno na região do joelho. Como a veia safena
interna, passa no joelho na região posterior e média do côndilo interno do fémur
(Fig.21).
O feixe posterolateral drena a pele e o tecido celular subcutâneo da metade
posterior e da margem lateral do pé, calcanhar, tornozelo externo e uma faixa mediana
da perna (Fig.21). Um a três colectores seguem a veia safena externa e terminam nos
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gânglios poplíteos superficiais. O feixe no terço distal está sobre a fáscia, no terço
mediano está na duplicação da fáscia, e no terço superior é subfascial.
Os colectores na perna variam de 5-10 e de 8-20 na coxa. Para uma drenagem
adequada da perna e do pé são necessários pelo menos 4-6 colectores.
A superfície posterolateral da coxa, que se estende da parte dorso lateral da
nádega até á coxa, é drenada por colectores para os gânglios inguinais superolaterais
superficiais. Os colectores posterolaterais da coxa terminam nos gânglios inguinais
ínfero-laterais superficiais.
O território posteromediano da coxa vai desde a metade posteromediana da
nádega e coxa até ao períneo. Os colectores posteromedianos da coxa drenam para os
gânglios inguinais ínferomedianos. Os colectores glúteos juntam-se aos colectores do
ânus e terminam nos gânglios inguinais supero-medianos. Os colectores desta região
não formam feixes.

Sistema linfático profundo
O sistema linfático profundo ou subfascial é constituído por colectores principais
e colectores acessórios. Só nos dedos que não tem fáscia é indistinguível o sistema
superficial do profundo. Os colectores principais acompanham as artérias principais,
podem ter gânglios linfáticos intercalares e têm o mesmo nome das artérias. Os
colectores acessórios acompanham os ramos arteriais que se dirigem para os músculos,
articulações e nervos.
As artérias principais do pé e perna são acompanhadas por 1-3 colectores
linfáticos que terminam nos gânglios linfáticos poplíteos profundos (Fig.22).
Foram descritas anastomoses entre o sistema linfáticos profundo e o superficial
no pé e na perna, os linfáticos atravessam a aponevrose conjuntamente com veias
perfurantes e pequenas artérias da pele drenando a linfa do sistema profundo para o
superficial.
Dos gânglios poplíteos profundos saem 3-5 linfáticos femorais que terminam
nos gânglios inguinais profundos. Os colectores acessórios podem variar entre 12-18,
alguns terminam em gânglios, enquanto que outros terminam directa ou indirectamente
nos gânglios inguinais superficiais. Os colectores acessórios mais importantes
acompanham as artérias perfurantes e a artéria femoral profunda (Fig.22).
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Fig.22 Linfáticos profundos e gânglios. 1 Linfáticos plantares profundos 2 Linfáticos plantares profundos do dorso do
pé 3 Feixe mediano anterior 4 Anastomose entre o sistema superficial e o profundo 5 linfáticos tibiais posteriores 6
Gânglio tibial posterior 7 Gânglio peroneal 8 Linfáticos peroneais 9 Gânglio tibial anterior 10 Linfáticos tibiais
anteriores 11 Membrana interóssea da perna 12 Feixe póstero-lateral 13 Gânglio tibioperonial 14 Linfáticos poplíteos
15 Gânglios poplíteos superficiais 16 Gânglios poplíteos profundos 17 Anastomose entre o sistema póstero-lateral e o
mediano anterior 18 Colector perfurante superficial 19 Canal aductor 20 Linfáticos femorais 21 Gânglio femoral
anterior 22 Linfáticos femorais profundos 23 Linfáticos que acompanham as artérias perfurantes 24 Gânglios
femorais posteriores 25 Linfáticos obturadores 26 Linfático isquiático 27 Gânglios inguinais profundos 28 Gânglios
inguinais superficiais 29 Gânglio do canal obturador 30 Gânglio ilíacos externos 31 linfáticos glúteos 32 Gânglios
ilíacos internos 33 Gânglios ilíacos comuns

Regiões ganglionares
Os gânglios linfáticos da região inguinal formam um grupo superficial e um
grupo profundo. Os do grupo superficial estão na camada profunda da gordura do tecido
celular subcutâneo, são normalmente palpáveis nos indivíduos magros e estão
agrupados à volta da junção safenofemural. O número de gânglios depende do tamanho
individual dos gânglios; segundo trabalhos publicados, varia de 4 a 25 com uma média
de 10. Os gânglios inguinais superficiais para além da linfa do membro inferior drenam
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linfa do abdómen inferior e órgãos sexuais externos. Alguns anatomistas dividem-nos
em cinco grupos (Fig.23).

Fig.23 Organização topográfica dos gânglios linfáticos inguinais superficiais (preto) e aberrantes (cinzento). I
Gânglios superolaterais II Gânglios superomedianos III Gânglios inferomedianos IV Gânglios inferolaterais V
Gânglios centrais 1 Gânglio prépubico 2 Gânglio peniano 3 Gânglio superficial abdominal 4 Veia pudenda externa 5
Veia epigástrica 6 Veia ilíaca circunflexa superficial 7 Nervo cutâneo lateral da coxa 8 Veia safena acessória 9 Veia
safena interna.

Os gânglios inguinais profundos estão localizados por baixo da aponevrose da
coxa na fossa iliopectínea (Fig.24 e 25), formando uma cadeia ao longo dos vasos
femorais. A seguir, essa cadeia está ligada aos gânglios ilíacos externos, e distalmente
comunica com os gânglios da coxa. Os gânglios inguinais profundos são pequenos, e
mesmo nas linfografias não conseguem distinguir-se dos superficiais. O seu número
varia de 1 a 3. Se estiverem doentes e edemaciados podem simular uma hérnia femoral
ou podem comprimir a veia femoral.
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Fig.24 Gânglios linfáticos inguinais e ligações aferentes e eferentes. 1 Gânglios inguinais superficiais inferiores 2
Gânglios inguinais superficiais superiores 3 Gânglios inguinais profundos 4 Gânglio de Rosenmüller 5 Gânglio
lacunar médio 6 Gânglio lacunar intermédio 7 Gânglio lacunar lateral 8 Gânglio ilíaco lateral externo 9 Gânglio ilíaco
intermédio externo 10 Gânglio ilíaco médio externo 11 Veia ilíaca externa 12 Artéria ilíaca externa 13 Ligamento de
Poupart 14 Ligamento iliopectíneo 15 Lacuna muscular 16 Lacuna vascular 17 Anel femoral (lacuna linfática) 18
Fáscia da coxa 19 Fossa iliopectinea 20 Veia femoral 21 Artéria femoral 22 Feixe ventromediano 23 Linfáticos
profundos.

Drenam a linfa das camadas profundas do membro inferior (músculo,
articulações, fáscia, periósteo), a glande do pénis no homem e o clítoris nas mulheres.
Recebe linfa dos gânglios superficiais inguinais.

Fig.25 Linfáticos femorais profundos e gânglios linfáticos inguinais profundos. 1 Gânglios ilíacos externos 2
Gânglios lacunares 3 Gânglio Rosenmüller 4 Gânglios inguinais profundos 5 Gânglio femoral superior anterior 6
Linfáticos femorais 7 Gânglio femoral inferior anterior no canal adductor 8 Hiato do canal adductor 9 Gânglio
poplíteo profundo 10 Feixe ventral mediano 11 Gânglios inguinais superficiais.

Os gânglios poplíteos são pequenos gânglios subaponevróticos localizados na
fossa poplítea (Fig.26). Um a três gânglios superficiais podem ser encontrados próximo
da junção safenopoplítea. Os gânglios profundos são medianos em relação à artéria
poplítea ou colocados bilateralmente a ela.
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Fig. 26 Gânglios linfáticos poplíteos. 1 Veia poplítea 2 Gânglio poplíteo superficial 3 Feixe dorsolateral 4 Veia
safena externa 5 Arco solear 6 Gânglio tibioperoneal 7 Linfáticos poplíteos 8 Gânglio poplíteo profundo justaarticular 9 Gânglio poplíteo profundo intercôndilo 10 Gânglio poplíteo profundo supracôndilo 11 Hiato do canal
aductor e linfáticos femorais

Formação da linfa
A linfa forma-se no espaço intersticial. Os líquidos entram no espaço intersticial
pelo capilar arterial aferente da ansa capilar (Fig.6). A absorção do líquido incluindo as
proteínas micromoleculares, em 90% é feita pelo capilar venoso eferente da ansa
capilar. Do restante líquido intercelular, 10%, (englobando proteínas macromoleculares)
que não podem ser absorvidas pelos capilares venosos) entram nos capilares linfáticos
(carga linfática de Földi). Se o balanço entre filtração e reabsorção é perturbado, sobra
liquido no espaço intercelular e, como resultado, desenvolve-se edema. Interrupção dos
colectores ou remoção de gânglios (linfadenectomia) pode desenvolver linfedema.
A composição da linfa pré-ganglionar indica que a linfa é um líquido intersticial,
reabsorvido na vizinhança do capilar linfático. Qual é o mecanismo que dirige o líquido
intersticial para o capilar linfático onde a pressão é sensivelmente mais alta, a maior
parte do tempo, que no sector intersticial?
No caso dos capilares sanguíneos, as trocas fazem-se por um jogo de pressões
intra-extra vasculares segundo a 2ª lei de Starling, que faz intervir o equilíbrio de forças
entre a pressão hidrostática intravascular e tecidual por um lado e a pressão oncótica
sanguínea e tecidual pelo outro. Este mecanismo é perfeitamente adequado aos capilares
de parede contínua (só com poros), menos pelos capilares fenestrados e muito menos
pelos que têm orifícios maiores.
O linfático inicial é caracterizado pela falta de aderência entre as células
endoteliais e a fixação das fibrilhas ao tecido intersticial. As junções são abertas durante
o preenchimento dos linfáticos iniciais pelo afluxo de líquido extracelular. A frequência
destas aberturas varia com a actividade do tecido contíguo. De modo mais ocasional, o
preenchimento pode-se fazer por mecanismo vacuolar, especialmente pelos
quilomicrons. As uniões inter endoteliais abrem-se assim que a pressão tecidual é baixa
e permite o enchimento. Elas fecham-se desde que a pressão vascular seja elevada,
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permitindo o esvaziamento. Quando a pressão tecidual hidrostática aumenta, o
escoamento da linfa aumenta até que a pressão tecidular hidrostática atinja o nível da
pressão atmosférica. Quando aumenta muito mais surge o edema. Este fenómeno parece
ser devido ao facto de que a partir de um certo nível de pressão os linfáticos précolectores não têm possibilidade de se esvaziarem completamente e enfartando o sector
a montante. O capilar linfático é comprimido pelos tecidos vizinhos por ocasião dos
movimentos, ou pela contracção da parede dos vasos. Assim como o vaso se dilata de
maneira elástica, graças aos filamentos de ancoragem, a pressão interna diminui
transitoriamente abaixo da pressão do tecido intersticial, estabelecendo um gradiente de
pressão favorável ao enchimento do linfático inicial. A presença de válvulas impede a
corrente linfática de refluir.

Fig.27 Formação da linfa. A O linfático inicial está vazio e colapsado. O colector está cheio com linfa. Os filamentos
de ancoragem e a rede de fibras estão relaxados como resultado da baixa pressão intersticial. B Fase de enchimento.
O interstício é cheio com fluido e assim a pressão intersticial excede a pressão no linfático inicial. A rede de fibras do
interstício e os filamentos de ancoragem estão tensos e assim as abas externas são empurradas para fora enquanto as
internas são puxadas para dentro pelo fluido que entra: as válvulas de entrada abrem-se. C O vaso linfático inicial
está cheio com linfa. A pressão no vaso linfático inicial excede a pressão intersticial e assim as válvulas de entrada
são fechadas. D A pressão dentro do linfático inicial abre a válvulas para o precolector e assim a linfa drena para o
precolector

Circulação da linfa
Assim que é formada, a linfa move-se graças a dois mecanismos. Em primeiro
lugar as contracções intrínsecas ritmadas dos vasos linfáticos, com numerosas células
musculares lisas. A velocidade de contracção é aproximadamente de 10 a 15/min., estes
linfáticos portadores de células musculares estão particularmente presentes nos
membros inferiores. Os estudos sobre animais mostram que cada segmento inter
valvular ou “linfangião” funciona como uma bomba rítmica aspirante-premente e que
este “linfangião” tem muita semelhança com a bomba cardíaca: de facto, cada um tem
uma inervação autónoma, uma fase de enchimento e de ejecção, um volume crítico, uma
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contractilidade que depende do cálcio extra-celular e uma inervação simpática para os
grandes vasos. Como no coração, a frequência e o valor ejectado do “linfangião”
aumentam com o volume da linfa que a ele aflui, o que permite ao sistema linfático
capacidade para responder a um aumento de fluido para um aumento da sua velocidade
de transporte velocidade.
O principal mecanismo extrínseco de propulsão da linfa é a compressão
intermitente durante os movimentos. O fluxo linfático de um membro de um cão
anestesiado é muito aumentado pela mobilização passiva do membro, e o fluxo da linfa
mesentérica é acelerado pelo peristaltismo intestinal. O mecanismo extrínseco é muito
importante para os vasos não contrácteis, quer dizer muito periféricos. As válvulas
linfáticas permitem bolus de linfa progredir, segmento por segmento, de tal forma que a
linfa é drenada no sistema venoso alguns milímetros abaixo da pressão atmosférica.
Mecanismos que ajudam o movimento da linfa nos linfáticos:
1. Contracção dos “linfangiões” é um mecanismo activo nos sistemas linfáticos
superficial e profundo,
2. Movimentos activos e passivos do corpo movem a linfa comprimindo e ou
fazendo o estiramento dos linfáticos. Por este motivo a ginástica é útil na
terapêutica.
3. Pulsação arterial é eficaz no sistema linfático profundo e no canal torácico.
4. A bomba muscular é eficaz no movimento da linfa no sistema profundo. Os
músculos contraídos exercem pressão nas bainhas vasculares ajudando a
evacuar as veias e os linfáticos.
5. Massagens podem deslocar a linfa ou injectá-la do sistema superficial nos
gânglios, mesmo depois da morte.
6. Respiração. Durante a inspiração a linfa do canal torácico e canal linfático
direito é drenada nos ângulos venosos. Por esta razão os exercícios
respiratórios são úteis na terapêutica.

Diferenças regionais no fluxo e composição da linfa
O débito linfático pós ganglionar no canal torácico é aproximadamente de 1 a 3
L/dia. O fígado é o principal fornecedor da linfa do canal torácico porque a sua
participação é aproximadamente de 30 a 50%. Devido às importantes descontinuidades
na parede do capilar linfático hepático, a linfa é particularmente rica em proteínas.
A linfa intestinal é abundante após uma refeição e forma a segunda contribuição
mais forte para o débito linfático do canal torácico. O rim e o pulmão têm contudo uma
contribuição substancial, o fluxo dos membros inferiores varia consideravelmente em
função do exercício físico. A concentração proteica da linfa varia com cada região, e
depende da permeabilidade e do coeficiente da reabsorção das veias do tecido
considerado, do tamanho das moléculas proteicas e da velocidade de filtração.
O cérebro e os olhos, que não têm sistema linfático organizado, têm um sistema
de drenagem de fluxo único pelas granulações aracnóides, a lâmina crivosa do etmóide
e o canal de Schlemm para o humor aquoso.
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Linfedema
O linfedema ou edema linfático é o aumento de volume de um segmento do
corpo humano devido a alterações do sistema linfático, com acumulação de líquido
intersticial. O linfedema pode ser primário ou secundário. Edema causado pela oclusão
ou interrupção de linfáticos é chamado linfedema secundário. O linfedema primário é
presumido ser devido a malformações congénitas (hipoplasia), por exemplo um número
insuficiente de colectores. Um sistema linfático hipoplásico pode funcionar
assintomaticamente por longo tempo. Contudo, pode subitamente falhar como resultado
de aumento de tensão ou perda de linfáticos posterior a trauma ou infecção (erisipela). É
importante notar que num sistema hipoplásico o edema pode ser causado por uma perda
de muito poucos colectores, o que num sistema normal é inofensivo.
As malformações do sistema linfático, associadas ou não a outras malformações,
são uma causa importante de óbitos fetais. No entanto elas são bem mais raras na prática
clínica. O linfedema congénito familiar (Doença de Milroy) ocorre em 1 para cada
6.000 nascimentos.
O edema linfático tem características diferentes do edema de outras origens e
deve ser encarado como um sinal clínico, de insuficiência linfática, associada ou não a
outra patologia. Nos casos de linfedema crónico a transformação do edema rico em
proteínas em tecido conjuntivo pode causar esclerose, com endurecimento do interstício,
edema duro, sem fazer cova á pressão (sinal do godé). Na sua forma crónica causa
graves alterações com repercussão funcional, estética, psicológica e social no doente.
Há discussão quanto à incidência de linfedemas secundários, em especial o
linfedema pós-mastectomia. Segundo alguns autores 25% das mulheres submetidas a
tratamento do cancro da mama desenvolverão linfedema secundário do membro
superior após um período variável, e com gravidade também variável.
O linfedema é uma doença para toda a vida, o tratamento é paliativo e as
medidas de higiene são essenciais.

Fisiopatologia
O sistema linfático normal funciona com uma capacidade funcional bastante
grande, ou seja, a capacidade máxima de transporte de linfa é muito superior às
necessidades fisiológicas.
Quando aumenta a carga linfática, o débito linfático cresce paralelamente, até ao
nível máximo de transporte. A partir daí ocorre edema.
Assim, podemos distinguir duas formas principais de edema: dinâmica e
mecânica.
Na insuficiência linfática dinâmica, apesar da normalidade e do aumento
compensatório da absorção e transporte linfático, a carga linfática ultrapassa a
capacidade total de transporte, ocasionando o aparecimento do edema. São edemas
pobres em proteínas, que têm a sua remoção do interstício aumentada pelo aumento
compensatório de trabalho dos linfáticos. São exemplo o edema da insuficiência
cardíaca congestiva e edema da insuficiência venosa crónica nos membros inferiores
quando estes tem um componente linfático.
Na insuficiência linfática mecânica há perda de função normal dos linfáticos
mesmo com carga linfática normal. Há um edema rico em conteúdo em proteínas e
macromoléculas, são os verdadeiros linfedemas.
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Fundamentalmente no linfedema há um aumento de macromoléculas no tecido
intersticial. A quantidade de líquidos deve-se ao poder osmótico destas moléculas.
Classicamente, considera-se que a presença permanente destas proteínas no espaço
extracelular produz um processo inflamatório crónico e fibrose.
O volume do linfedema aumenta progressivamente se não for tratado.
O grande factor implicado na progressão não espontânea do volume do
linfedema é o aparecimento de episódios de infecção, como a erisipela e a celulite. A
infecção lesa o sistema linfático, reduzindo ainda mais a capacidade de transporte.
Uma complicação dos linfedemas é a sua malignização. Os linfedemas antigos
podem levar a linfangiossarcomas (menos de 1%).

Fig. 28 Doente com mastectomia bilateral por cancro. Apresenta linfedema secundário no membro superior esquerdo.

Fig. 29 Mãos da doente da doente anterior com linfedema muito evidente á esquerda.
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Fig.30 Homem com linfedema primário precoce

Fig.31 Linfedema congénito familiar (Doença de Milroy). Duas irmãs com insuficiência linfática dos membros
inferiores grave.
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Fig.32 Verrucose linfostática. Lesão avançada em doente com linfedema primário e quadros infecciosos múltiplos. Á
direita, papilomatose de linfostase irreversível.

Classificação
Já foram propostas muitas classificações dos linfedemas. A primeira foi por
Allen em 1934. Kinmonth em 1960 classifica os linfedemas com base no resultado das
linfografias. Mais tarde esta classificação é renovada por Kaindl, em 1967.
Posteriormente, em 1985, Browse apresenta outra classificação.
De uma forma prática, os linfedemas são classificados, de acordo com a
alteração causadora da insuficiência linfática, em primários e secundários.
Nos linfedemas primários há alteração congénita do desenvolvimento dos
linfáticos e gânglios, ou obstrução de causa desconhecida.
Nos linfedemas secundários, a alteração da função acontece em linfáticos e
gânglios previamente normais, como por exemplo no linfedema pós cirurgia ou pós
radioterapia. Tem especial importância o linfedema secundário por obstrução tumoral.
Nestes casos, surge o chamado linfedema rizomélico, em que o edema é maior nas
porções mais proximais do membro.
Nos linfedemas primários, a divisão entre congénito, precoce e tardio é feita de
acordo com a idade do aparecimento do edema. Os congénitos surgem antes do segundo
ano de vida, e podem estar associados a outros síndromes, ocorrer isoladamente
(linfedema congénito simples) ou apresentar transmissão hereditária e familiar (Doença
de Milroy). Os linfedemas primários precoces são mais frequentes em adolescentes do
sexo feminino e se apresentarem características familiares são chamados de Síndrome
de Meige. Os linfedemas primários tardios, por definição, surgem após os 35 anos, mais
frequentes no sexo feminino e usualmente benignos.

História clínica
O tempo da evolução dos sintomas é um dado importante da anamnese. A idade
do doente quando aparecem os sintomas define a classificação do linfedema primário.
Linfedemas recentes, rizomélicos, em adultos, devem alertar para a possibilidade de
neoplasias obstrutivas. A história familiar é importante nas doenças de Milroy e Meige.
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O linfedema pode ter um aparecimento espontâneo, mas os doentes conseguem
relacionar o aparecimento do edema com algum acontecimento desencadeante. Celulite,
entorse do tornozelo, gravidez, picada de insecto ou viagem de avião, são referidos por
doentes com linfedema primário.
A causa dos linfedemas secundários pode ser evidente após tratamentos
cirúrgicos e de radioterapia. Importante saber se o doente esteve em zonas endémicas de
filaríose e saber a frequência de episódios inflamatórios e/ou infecciosos pois são
factores de prognóstico, permitindo supor o grau de lesão linfático do referido membro.

Exame físico
Na inspecção devem-se procurar lesões cutâneas. A presença de nevus e varizes
pode revelar um síndrome de Klippel–Trenaunay. Doentes com linfedemas de longa
duração e com episódios múltiplos de infecção podem apresentar lesões verrucosas
(Verrucose linfostática. Fig.32), de difícil tratamento e que podem ser sede crónica de
infecção. Vigiar os espaços interdigitais, local frequente de dermatofitoses.
No exame objectivo deve-se pesquisar a presença de edema em todos os
segmentos do corpo humano: face, tronco, membros e órgãos genitais. Para a avaliação
dos linfedemas secundários é fundamental a palpação dos gânglios das diferentes
regiões ganglionares do corpo humano, sobretudo quando se suspeita da existência de
neoplasias. A existência de gânglios palpáveis em doentes com linfedema primário dos
membros inferiores pode sugerir hipoplasia dos linfáticos colectores distais e tem valor
prognóstico nestes doentes.
A consistência e textura da pele podem variar bastante desde a normal até á
consistência lenhosa (paquidermização), revelando uma grande fibrose dos tecidos.
A pesquisa do sinal de Godet tem muita importância prognóstica. A depressão
conseguida com a compressão digital dá-nos a evidência de nessa região existir líquido

Fig.33 Sinal do godé. A - modo de execução; B - presença da covinha.

e por conseguinte menos fibrose. Também se conseguimos deslocar o líquido por
simples pressão digital, também o conseguimos através de outras formas de tratamento.
Assim compreende-se que os doentes com este sinal tenham um melhor prognóstico.
Deve-se pesquisar o sinal de Kaposi-Stemmer que consiste em o examinador
tentar fazer a preensão da pele da base do dorso do 2º dedo do pé ou da mão. Em
doentes com linfedema, consegue-se perceber que existe infiltração dos tecidos,
impedindo a preensão adequada da pele. Este sinal é muito importante no diagnóstico
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de linfedemas primários incipientes. Nestes casos o edema inicia-se distalmente e antes
mesmo de haver aumento de volume do tornozelo já o sinal de Kaposi-Stemmer é
positivo, permitindo o diagnóstico diferencial com outros edemas de outras origens.

Fig.34 Sinal de Kaposi-Stemmer negativo.

Fig.35 Sinal de Kaposi-Stemmer

positivo.

Como exames complementares mais específicos: o ecodoppler venoso nos casos
de suspeita de doença venosa associada (trombose venosa profunda, síndrome póstrombótico e varizes dos membros inferiores) e pode mostrar linfáticos dilatados e
espessamento do tecido celular subcutâneo. A linfocintigrafia pode mostrar alterações
da normalidade e confirmar a doença, através da análise quantitativa, semi-quantitativa
e qualitativa. A ressonância magnética pode ajudar no diagnóstico diferencial dos
edemas, por ser característico do linfedema a imagem em “favo de mel”

Tratamento
Apesar dos avanços na compreensão da sua fisiopatologia, o tratamento continua
a ser difícil e dependente de uma abordagem multidisciplinar. É um tratamento caro,
demorado e exigindo a dedicação do doente e da equipe responsável pelo tratamento. O
objectivo do tratamento é diminuir o edema para melhorar a função e a estética do
membro afectado. Há uma grande dificuldade em estabelecer protocolos comparativos
entre os diferentes tipos de tratamento, porque os trabalhos existentes publicados
referem séries não controladas e não randomizadas.
É primordial ter cuidados de higiene com a pele, mantê-la hidratada, evitar
traumas e micoses interdigitais.
Outros cuidados gerais importantes são: manter o peso ideal (se for obeso deve
emagrecer); fazer dieta pobre em sal e não se recomendam bebidas alcoólicas; repousar
com os membros elevados; evitar o ortostatismo prolongado; levantar os pés da cama
quando dormir; usar vestuário folgado; evitar banhos de sol e sauna.
O tratamento com os melhores resultados para os doentes com linfedema dos
membros é a Terapêutica Física Complexa (TFC) descompressiva (método de FöldiLeduc) ou suas variantes.
A TFC é composta por drenagem linfática manual, cuidados de pele, compressão
e exercícios miolinfocinéticos. Estes quatro componentes funcionam bem
conjuntamente já que isoladamente têm resultados decepcionantes. Os resultados da
TFC dependem muito do estádio da doença quando se inicia a terapêutica, mas para ser
bem sucedida é sempre necessário: médico conhecedor da patologia linfática e da
fisiopatologia das doenças associadas da microcirculação; fisioterapeuta capaz das
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técnicas específicas para o tratamento destes doentes; material adequado para
enfaixamento e compressão elástica; adesão total do doente ao tratamento.
A drenagem linfática manual é feita com baixa pressão nas áreas normais
próximas da zona de linfostase, com o objectivo de estimular a actividade motora dos
gânglios. Na região afectada os movimentos são aplicados com maior pressão para
tratar os tecidos fibróticos.

Fig.36. Direcções das drenagens manuais no linfedema unilateral do membro superior.

Fig.37 Direcção das drenagens manuais para o linfedema unilateral do membro inferior.

A compressão por ligaduras é realizada com múltiplas camadas com vários
objectivos: protecção da pele, protecção das saliências ósseas, configuração de uma
forma cilíndrica do membro e a compressão propriamente dita. Para isso é necessário
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conhecimento da técnica e material diverso: cremes, gazes, algodão, espumas e vários
tipos de ligaduras com diferentes dimensões.
A prescrição de exercícios miolinfocinéticos isoméricos (nadar, caminhar,
bicicleta e outros) visa a activação da actividade muscular e a recuperação da amplitude
dos movimentos articulares, enquanto que os cuidados de pele servem para a prevenção
de infecções bacterianas e micóticas.
A TCF é um tratamento de duas fases. Na primeira fase o objectivo é mobilizar
o edema e iniciar a regressão das alterações fibroescleróticas dos tecidos. Nesta fase o
tratamento é diário e na maior parte dos casos realizado no ambulatório. Na segunda
fase mantêm-se o membro sem edema e obtém-se a regressão do tecido cicatricial.
Nesta fase é fundamental a utilização da contenção elástica adequada e o doente é
orientado quanto aos cuidados de pele e exercícios específicos. Nesta fase a drenagem
linfática manual é prescrita ocasionalmente.
Há vários fabricantes de meias elásticas de compressão decrescente, mas todos
eles produzem marcas de meias que respeitam, em valor aproximado, as quatro classes
de compressão universalmente aceites pelos angiologistas propostas pelo Comité
Europeu de Estandardização:
-

Classe
Classe
Classe
Classe

I (compressão baixa) 15 a 21 mmHg
II (compressão média) 23 a 32 mmHg
III (compressão forte) 34 a 46 mmHg
IV (compressão extra forte) » 49 mmHg

Estas classes de compressão têm indicações terapêuticas diferentes, porque têm
um efeito diverso sobre as estruturas anatómicas:

Cl
Cl
Cl
Cl

I
II
III
IV

Superficial

Profundo

Débil
Médio
Forte
Extra Forte

Nenhum
Mínimo
Médio
Forte

Há dois métodos diferentes de fabrico de meias de compressão: tear circular e
tear rectilíneo (Fig.38 e 39).
As meias de compressão também são classificadas pela elasticidade:
- meias de longa extensão são muito elásticas e por consequência
exercem uma alta pressão em repouso e uma baixa pressão em esforço, são fabricadas
em teares circulares e mais indicadas para o tratamento da patologia venosa.
- meias de curta extensão tem relativamente pouca elasticidade e por
isso tem uma grande pressão no esforço ou trabalho e uma baixa pressão em repouso.
Muitas das vezes são feitas por encomenda em teares rectilíneos. São especialmente
apropriadas para o tratamento de situações graves como as do linfedema.
As meias da classe de compressão III e IV são as que têm indicação no
tratamento do linfedema, o seu uso é para toda a vida e devem comprimir todo o
membro.
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Fig.38. Meia elástica de compressão produzida em tear circular. O entrelaçado de fios elásticos em espiral contínuo
(1) são pré-esticados a diferentes comprimentos. Muito pré-esticados os fios entrelaçados (2) resulta em alta
compressão, enquanto que um pré-estiramento limitado (3) produz uma baixa pressão. A pressão aplicada decresce
gradualmente do distal para o proximal.

Fig.39. Meia elástica de compressão produzida em tear rectilíneo. Método apropriado para a confecção de meias por
encomenda, especialmente as de alta compressão (Classes III e IV). a - malha plana aberta. b - visão aumentada do
bordo. Entrelaçado do fio elástico (1) que é coberto com fio têxtil (2) (algodão ou poliamida) que vai e volta. c - a
meia fica pronta quando a bainha é cosida, por isso tem a costura. Com o tear rectilíneo podem-se produzir meias de
todos os tipos (a-d, a-g e collant), formas e tamanhos respeitando o perfil anatómico do doente.

Para escolher a meia certa em cada caso basta medir com uma fita métrica de
costura o perímetro do tornozelo, o maior diâmetro da barriga da perna e 1/3 médio da
coxa, e a altura do membro inferior em centímetros. Essas medidas devem ser tomadas
aos dois membros inferiores ao membro doente e ao membro saudável, o mais cedo
possível no dia após o repouso nocturno, ou depois de um período de repouso em
decúbito com os membros inferiores elevados a fim de se lhes reduzir o volume ao que
eles possuem no momento do levantar matinal do leito.
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Todas as marcas de meias médicas têm tabelas (Fig.39 e 40) pelas quais o
médico pode escolher, de comum acordo com o seu doente, a meia que este vai usar,
consoante o seu comprimento, tamanho e classe de compressão.

Fig. 39. Exemplo de tabela de meias médicas sem costura

Fig.40. Exemplo de tabela de meias médicas em malha plana para a perna, onze tamanhos e dois comprimentos

Compete ao médico tirar as medidas para a meia elástica, para além de escolher
o tipo e a qualidade da mesma. É ele que conhece o quadro clínico, por isso é ele que
pode avaliar da necessidade do doente em termos de grau de compressão e de extensão
do membro a ser comprimido.
No linfedema avançado não há meia que sirva ao doente, por isso tem de se
mandar fazer uma meia por medida, mediante uma recolha das dimensões do membro,
respeitando comprimento e diâmetros previamente estabelecidos e convencionadas por
todos os fabricantes de meias elásticas médicas (Fig.41,42 e 43).
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Fig.41 Fichas para pedidos de meias elásticas por encomenda.

Fig.42 Esquema para manga de contenção elástica por medida. As mangas possuem 3 sistemas de fixação distintos:
com um cinto de suspensão; com rebordo superior em silicone ou presa à alça do soutien, nos graus de compressão I,
II e III.
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Fig.43 Esquema para luvas de contenção elástica por medida. As luvas fabricam-se sem dedos mas com polegar, com
meios dedos ou dedos inteiros nos graus de compressão I e II Devem utilizar-se separadas da manga (duas peças
distintas).

A utilização de bombas pneumáticas sequenciais é bastante popular para o
tratamento de linfedema dos membros em determinados centros. As bombas com várias
câmaras comprimem em sentido proximal a partir da extremidade distal do membro,
originando uma onda ascendente de pressão. Presume-se que esta onda de pressão
obrigue a um transporte de linfa para as zonas proximais onde existam linfáticos
normais. Contudo, não há regras claras para a sua utilização, quanto ao número e
frequência de sessões a utilizar, bem assim quanto às indicações clínicas precisas. Há
até alguns autores que consideram o uso destes equipamentos como ineficaz e mesmo
perigoso.
Há quem preconize a utilização profilática de antibióticos como a penicilina
benzatínica (1.200.000 U. de 15/15 ou de 21/21 dias), em primeira opção, ou
azitromicina (500mgr/ dia durante cinco dias), ou amoxicilina com ácido clavulâmico
(500 mgr/ dia por períodos de 6 meses a um ano). Nas infecções agudas usam-se os
mesmos antibióticos em doses terapêuticas, por períodos de 15 dias.
A aplicação tópica de antifúngicos nas regiões interdigitais de forma profilática
parece justificada devido à grande incidência de dermatofitoses nestes doentes.
A utilização de outros medicamentos é considerada como adjuvante ao
tratamento do linfedema.
Diuréticos só se justificam em alguns doentes e nas fases iniciais.
A cumarina e a diosmina têm sido utilizadas nestes doentes. Demonstrou-se que
as benzopironas estimulam a proteólise nos tecidos pelos macrófagos e aumentam o seu
número na extremidade afectada e um outro estudo clínico confirmou o seu efeito em
uso prolongado. Dois trabalhos recentes com a utilização destes medicamentos em
linfedema pós-mastectomia demonstraram resultados controversos.
Os corticosteróides são utilizados para diminuir a fibrose dos tecidos e
ganglionar, secundárias a processos inflamatórios, ao uso de citostáticos e à
radioterapia, sendo que por via intralinfática têm uma acção mais específica.
Os anti-inflamatórios não esteróides são usados quando há sinais de inflamação
dos tecidos no doente com linfedema, diminuindo a permeabilidade capilar e a dor
produzida por substâncias tóxicas do processo infeccioso.
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Os anti-histamínicos: têm pouca indicação, porém diminuem as manifestações
da libertação da histamina, como o prurido e o extravasamento de líquido para o
interstício que pode agravar o linfedema.
Os anticoagulantes e fibrinolíticos foram usados por alguns autores para
diminuir o processo de trombose da linfa. Actualmente não são utilizados devido ao seu
custo, complicações e maus resultados.
Não existe consenso quanto ao melhor protocolo para o tratamento cirúrgico do
linfedema dos membros inferiores. Ele é reservado a uma pequena parcela de doentes e
pode ser de dois tipos: as cirurgias de ressecção e as cirurgias de derivação.
As cirurgias de ressecção estão indicadas após tratamento clínico adequado,
como medida complementar para correcção do excesso de pele e tecido celular
subcutâneo, e assim optimizar a anatomia do membro, para reduzir o seu volume e
melhorar a sua funcionalidade. Em casos seleccionados, está indicada a lipoaspiração
localizada, não esquecendo que a TFC deve ser continuada após a cirurgia. No caso de
fibroedema, forma elefantiásica, podem ser indicadas as dermolipectomias totais, com
resultados variáveis.
Nos casos de ressecção de gânglios proximais com linfedema secundário, podese ponderar a anastomose linfo-venosa por técnica de microcirurgia quando houver
colectores linfáticos distais preservados.

Bibliografia
Andrade MFC. Linfedema. In: Pitta GBB,Castro AA, Burihan E, editores. Angiologia e cirurgia
vascular:guia ilustrado. Maceió: UNCISAL/ECMAL & LAVA; 2003.Disponível em: URL:
http://www.lava.med.br/livro.
Azzali C. Bases morphologiques et ultrastructurales du système vasculaire lymphatique. Acta Biomed
1980 ; 2 : 85-88.
Baldet P. Microanatomie fonctionelle du système lymphatique. Lymphologie. Paris : Masson, 1995 : 22-27.
Bouchet A. Anatomie comparée et embriologie des système veineux et Lynfatique des membre inferieurs.
Phlegologie 1999; 52(1): 9-18.
Carlson BM . O sistema cardiovascular. In: Embriologia Humana e Biologia do Desenvolvimento. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 1996: 343-74.
Casley-Smith JR. Are the initial lymphatics normally pulled open by the anchoring filaments? Lymphologie
1980: 13;130.,
Casley-Smith JR. Mechanisms in the formation of lymph. In: Guyton A, Youmg DB eds. Int Rev
Physiol,1982; 26: 147-187.
Ciucci JL. Linfología. I Consenso Latinoamericano para o tratamento do linfedema. Buenos Aires,
Argentina; 2003.
Cluzan R.V. Physiologie – Physiopathologie et classification des insuffisances lymphatiques. Arteres
Veines 1988 ;7 : 501-506.
Consensus document of the International Society of Lymphology. The diagnosis and treatment of peripheral
lymphedema. Lymphology. 2003;36:84-91.
Coelho EB. Mecanismos de formação de edemas. Medicina.Ribeirão Preto,37 :189-198,Jul./Dez.2004.
Consensus and dissent on the ISL. Consensus document on the diagnosis and treatment of peripheral
lymphedema. Lymphology. 2004;37:165-84.

48

Cornely, Manuel. Lymphology. JDDJ : Vol. 4, 7, 564-578 July 2006
Földi M, Casley-Smith JR. Lymphangiology. Stuttgart : Schattauer Verlag, 1983.
Lewis DH,Editor : Symposium on lymph circulation. Acta Physiol Scand 1979 ; 463 (suppl) : 9.
Földi M, Földi E, Kubik S. Textbook of Lymphology for Physicians and Lymphedema Therapists.
München: Urban & Fischer, 2003.
Hidden G, Menard PH. Lyphaticovenous comunications : Role of lympho nods. Anat Clin 1985 ; 7 : 83-91.
Hogand R. Interstitial fluid pressure and composition. Baltimore : Williams and Wilkins, 1981 : 155-163.
Jambon C, Quere I et Soullier V, Sotto. Physiologie de la circulation lymphatique. Encycl. Med. Chir.
(Elservier, Paris), Angiologie,19-0050,1997,5p.
Joachim E Zuther. Lymphedema Management. The Comprensive Guide for Practitioners.New York:
Thieme, 2005.
Joffrey JM, Courtice FC. Lymphatic, lymph and the lymphomieloïd complex. London : Academic Press.
1970.
Kubik S. Atlas of the Lymphatics of the Lower Limbs. Paris : Servier,1998.
Merlen JF, Sarteel AM. Regulation des échanges au niveau de la circulation. In : Cluzan R ed. Circulation
d’échange et de retour. Boots Dacour 1984 : 21-27.
Moore KL, Persaud TVN. Sistema cardiovascular. In: Embriologia Clínica. 6 ed., Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2000: 332-83.
Mortillaro NA. Physiology and pharmacology of the microcirculation. New York : Academic Press, 1983.
Nicholson CP, GloviczKi P. Embriology and development of the vascular system. In: White RA. Hollier
LH (eds.) Vasular Surgery. Basic Science and Clinical Correlations. Philadelphia: JB Lippincott Company,
1994: 3-20.
Pereira Albino JA. Linfedema dos membros : uma patologia vascular esquecida ? Rev Port Cir Cardiotorac
Vasc Vol XVI-Nº2, 2009;109-114.
Pissas A. Quelques précisions concernant l’origine du canal thoracique. J Mal Vasc 1990 ; 15 : 148.
Renkin EM. Some consequences of capillary permeability
hypothesisreconsidered. Am. J Physiol 1986 ; 250 : H706-H710.

to

macromolecules:

Starling’s

Sadler TW. Sistema cardiovascular. In: Langman Embriologia Médica. 7 ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1997, 115-46.
Taylor AE, Granger DN. Exchanges of macromolecules across the microcirculation. I:
Handbookphysiology-Section 2. The cardiovascular System-Micricirculation. Besthesda : American
Physiogical Society,1984.
The diagnosis and treatment of peripheral lymphedema (consensus document of the International Society of
Lymphology). Lymphology. 2003;36:84-91.
Tiwari A, et al. Differential diagnosis, investigation, and current treatment of lower limbs lymphedema.
Arch Surg. 2003;138:152-61.
Vander Putte SC. The development of the lymphatic system in man. Adv Anat Embryol Cell Biol 1975;
51:1-160.
Vignes S. Lymphoedèmes secondaires. Encycl Méd Cir (Elsevier SAS,Paris) Angéiologie, 19-3020, 2003,
7p
Vignes S. Lymphoedèmes primitives de l’adulte. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris)Angéologie, 19-3010,
2007

49

