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Resumo

Palavras-chave
Abstract

Keywords

O objetivo do presente estudo foi avaliar, através da técnica de volumetria, a eficiência do dispositivo
RAGodoy® no tratamento do linfedema de membros inferiores. Foram tratados 13 pacientes com linfedema
dos membros inferiores, sendo sete mulheres e seis homens, com idades entre 24 a 46 anos, na clinica Godoy.
Todos os pacientes foram avaliados por volumetria (técnica de deslocamento de água) antes e logo após
uma hora de drenagem linfática mecânica utilizando o dispositivo RAGodoy®. Para análise estatística foi
utilizado o teste t. O estudo foi aprovado na comissão de ética em pesquisa da Faculdade de Medicina de São
José do Rio Preto. A redução de volume no membro inferior com linfedema, após uma hora de drenagem
linfática mecânica, apresentou significância estatística (p< 0,001), com média de redução volumétrica de 116
ml. Não houve intercorrência durante o tratamento. Podemos concluir que o dispositivo RAGodoy® é um
equipamento eficaz para promover a drenagem linfática de membros inferiores linfedematosos, reduzindo
significativamente seu volume.
Unitermos: linfedema, drenagem linfática, tratamento.
The aim of the current study is to evaluate the volumetric reduction using the RAGodoy® apparatus for
patients with leg lymphedema. Seven female and six male patients (13) aged between 24 and 46 years with leg
lymphedema were evaluated in the Godoy Clinic. All patients’ legs were evaluated using the water displacement
volumetry technique just before and after one-hour session with the RAGodoy® apparatus. The paired ttest was used for statistical analysis and the study was approved by the local Research Ethics Committee.
The reduction in volume after the one-hour session was significant (p-value < 0.001) with an average
reduction of 116 mL. There was no complication in the treatment. The conclusion is that RAGodoy® apparatus
is effective in reducing the volume in lymphedematous lower limbs.
lymphedema, lymphatic drainage, treatment .

Introdução:
O linfedema é caracterizado por um tipo de edema decorrente
do acúmulo anormal de líquidos e substâncias nos tecidos,
resultantes da falha no sistema linfático de drenagem(1,2).
No tratamento do linfedema é recomendada a associação de
terapias (1,3) como a drenagem linfática (1,5) , exercícios
linfomiocinéticos(6,7), meias e bandagens(7,8), cuidados higiênicos
e cuidados de vida diária (9), apoio psicológico(9) e drogas
linfocinéticas(10). Entretanto há poucos dispositivos citados na
literatura para realização da drenagem linfática mecânica como
a pressoterapia(11) e, mais recentemente, o RAGodoyâ (12,13).
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Objetivo:
O objetivo do presente estudo foi avaliar a redução volumétrica
de membros inferiores com linfedema antes e após a utilização
do dispositivo de drenagem linfática mecânica RAGodoy®.
Método:
Foi realizado estudo prospectivo, quantitativo e randomizado.
Foram tratados, na Clinica Godoy, 13 pacientes com linfedema
dos membros inferiores, sendo sete mulheres e seis homens,
com idades entre 24 a 46 anos. Todos os pacientes estavam em
tratamento clinico, sendo 12 portadores de linfedema grau II e
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uma elefantíase. O critério de inclusão foi a presença do
linfedema em membro(s) inferiors(es) e a concordância em
participar da pesquisa. Os critérios de exclusão foram: presença
de infecção, insuficiência cardíaca e hipertensão arterial grave.
Todos os pacientes foram avaliados por volumetria (técnica de
deslocamento de água já consagrada na literatura), antes e logo
após a drenagem linfática mecânica utilizando o dispositivo
RAGodoy® que foi realizada por uma hora consecutiva. Os
pacientes não utilizaram nenhum mecanismo de contenção
durante o procedimento.
Para análise estatística foi utilizado o teste t pareado,
considerando erro alfa de 5%.
O estudo foi previamente aprovado na comissão de ética em
pesquisa da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto,
parecer número 020/2008.
Resultados:
Para o tratamento estatístico dos dados foi utilizado o teste t
pareado.
A redução de volume do membro inferior linfedematoso, após
uma hora de drenagem linfática mecânica, demonstrou ser
estatisticamente significante (sendo p< 0,001), com média de
redução volumétrica de 116ml.
A tabela 1 mostra as medidas de volume antes e após 1 hora de
tratamento.
Discussão:
O presente estudo mostra a redução volumétrica de membros
inferiores linfedematosos logo após atividade utilizando o
RAGodoy ® . Não há dispositivo similar, com estas
características, descritos na literatura.
Este equipamento foi desenvolvido para a realização da
drenagem linfática mecânica, reproduzindo mecanismos
fisiológicos da drenagem linfovenosa através da atividade
muscular.
Ele utiliza a contração muscular passiva como forma de gerar
diferencial de pressão com conseqüente deslocamento dos
fluidos no nosso organismo. Deste modo a reprodução da
fisiologia, associada aos mecanismos que interferem na
drenagem venolinfatica como a pressão gravitacional, podem
facilitar e estimular os sistemas de drenagem. A pressão
gravitacional interfere no retorno linfático e na redução de
volume nos exercícios linfomiocinéticos.
No presente estudo foi realizada a drenagem mecânica por um
período de 60 minutos, porém outros estudos em andamento
demonstram que o dispositivo permite, e vem sendo bem
tolerado, em tratamentos intensivos, com duração de seis a oito
horas por dia.
As perdas de volume observadas nestas pesquisas em
andamento são continuas e chegaram a reduzir 10 kg de peso
do membro acometido em cinco dias de tratamento nos
pacientes com elefantíase.
O uso do equipamento é bem tolerado e nenhum paciente
apresentou qualquer tipo de desconforto ou intercorrências.
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Conclusão:
O dispositivo de drenagem linfática mecânica RAGodoy®
demonstrou ser um método seguro e eficaz na redução de volume
de membros inferiores linfedematosos.
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Tabela 1. Pesos dos membros antes e após uma hora de tratamento com
o RAGodoyâ.

Antes (kgs)

Após (kgs)

3622

2502

3623

3253

3624

3405

3625

2954

3626

8039

3627

5833

3628

2982

3629

3593

3630

3593

3631

2596

3632

2847

3633

2266

3634

3421
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