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Como tratar?

O linfedema não tem cura, mas tem tratamento.
Se o seu membro superior (braço, antebraço ou 
mão) começar a inchar, deve contactar o seu/sua 
médico/a.

Existem várias técnicas de fisioterapia que 
promovem a diminuição do volume e desconforto 
do seu membro.

O tratamento inclui a drenagem linfática manual, 
a pressoterapia, bandas multicamadas, cuidados 
com a pele e exercícios de contração muscular.

No final, aconselha-se a utilização de material de 
compressão, em malha plana .
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Linfedema é o aumento de volume do membro 
(edema), pelo acúmulo de líquido (linfa) nos 
tecidos superficiais .

Pode surgir em todo o membro ou apenas em 
algumas partes deste.

O acúmulo de linfa resulta do dano do sistema 
linfático, causado pela cirurgia (Esvaziamento 
Axilar) e/ou radioterapia na região axilar.

Depois da cirurgia, deve ter alguns cuidados 
com o seu membro superior, que deverá 
manter para sempre.

Use o braço normalmente no seu dia-a-dia.

Mantenha-se ativa. Realize exercícios suaves, 
como caminhada ou natação, que facilitam a 
drenagem linfática.

Mantenha um peso saudável. O excesso de 
peso é um fator de risco para o linfedema.

Cuide da pele, mantendo-a limpa e hidratada.

Pode utilizar desodorizantes (neutros) após 
total cicatrização da pele.

Tenha cuidado ao fazer a depilação da axila, 
sobretudo se ficou com alteração da sensibi-
lidade.

Evite exposição solar nas horas de maior 
calor. Use protetor solar com elevado grau 
de proteção.

Evite procedimentos com agulhas no 
membro superior do lado operado (vacinas, 
injeções, colheitas de sangue, acupuntura, 
tatuagens, etc).

Use luvas e/ou mangas compridas em ativi-
dades que podem causar lesões na pele (ex: 
arranjar peixe, limpezas com detergentes 
agressivos, cuidar do jardim).

Não roa as unhas. Não corte as cutículas, nem 
peles, pois pode aumentar o risco de infeções.

Se surgir algum sinal de infeção (febre, membro 
superior vermelho, quente ou com dor), 
consulte de imediato os serviços de saúde.

Não use anéis, relógios, mangas ou soutiens 
muito apertados.

Evite pegar em cargas pesadas (ex: sacos de 
compras, colchão, quando muda a roupa da 
cama).

No desempenho das suas atividades (domés-
ticas, profissionais etc), não faça esforços 
excessivos. Tenha o cuidado de fazer várias 
pausas.

Na sua prática de exercício físico, no desem-
penho da sua profissão (com atividade 
intensa do membro superior), ou durante 
uma viagem de avião, pode ser recomendável 
a utilização preventiva de uma manga de 
compressão. Aconselhe-se com o seu/sua 
médico/a assistente.

Quando a cirurgia axilar é apenas biópsia do 
gânglio sentinela o risco de linfedema é muito 
menor.
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