
Edema Periférico: Causas, Diagnóstico e
Tratamento com Terapia de Compressão

HISTÓRICO

FLEBOEDEMA LINFEDEMA (primário/secundário) LIPEDEMA

FISIOPATOLOGIA

CAUSAS MECANISMOS SUBJACENTES

Os edemas periféricos são 
muito heterogêneos. Os 
pacientes que apresentam 
inchaço em um ou mais 
membros costumam ser 
mal diagnosticados e não  
tratados adequadamente. 
Este One-Pager descreve 
diferentes formas de 
edemas, suas características 
clínicas e por que a terapia de 
compressão é essencial.

Edema localizado que ocorre por insufici-
ência venosa crônica (retorno venoso 
prejudicado; estase venosa e hipertensão).

F>>>R:

O SL intacto, mas 
supersaturado, não 
pode absorver todo 
o excesso de fluido

Fluido se acumula

Edema

SL comprometido:

O SL prejudicado 
não pode absorver 
o excesso de fluido

Fluido rico em 
proteinas se 
acumula

Edema e tecido 
fibrótico

O tecido adiposo 
pode obstruir 
mecanicamente o SL:

SL prejudicado

Fluido se acumula

Edema
(lipolinfedema)

Distúrbio da gordura subcutânea que afeta 
principalmente as extremidades. O aumento 
simétrico do tecido adiposo é influenciado por 
hormônios.

Edema localizado causado por um SL comprometi-
do. Primário: congênito; secundário: adquirido (após 
cirurgia, tratamento de câncer, etc).

Mecanismos subjacentes de fleboedema, linfedema e lipedema

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Observe que os edemas periféricos geralmente são de etilogias mistas

Os edemas periféricos são de origem 
sistêmica ou local. O edema sistêmico é 
causado por uma doença sistêmica 
subjacente (cardíaca, renal, hepática, 
endócrina, obesidade). O edema local é 
causado por uma falha primária ou 
secundária do sistema vascular no 
membro (fleboedema e linfedema; 
inflamatório, pós-traumático, artrogêni-
co, inatividade e edemas ortostáticos). 
Caso especial: lipedema (veja abaixo).

A troca de fluido capilar e a 
absorção linfática são processos 
cuidadosamente regulados. Em 
um sujeito saudável, a filtração (F) é 
maior do que a reabsorção (R); o 
excesso de líquido é absorvido pelo 
sistema linfático (SL). No edema 
periférico, a troca de fluido capilar 
e/ou captação linfática são 
disfuncionais; como resultado, o 
fluido se acumula no espaço 
intersticial. Saudável

tecido
gordu-
roso

FLEBEDEMA LINFEDEMA LIPEDEMA 

ONDE? Bilateral ou unilateral Normalmente unilateral; se bilateral, assimétrico Normalmente simétri co

Predominantemente na área 
do tornozelo e da panturrilha 

Progressão: distal para 
proximal (primária) 

Progressão: proximal para 
distal (secundária) 

Supramaleolar, medial no 
joelho, área lateral do quadril, 
pés poupados 

QUANDO? Aumento ao longo do dia, 
melhora se as pernas estive-
rem elevadas, ou durante a
noite

Aumenta ao longo do dia. No estágio inicial, melhora se as 
pernas estiverem elevadas ou durante a noite 

Sem melhora durante a noite 

INÍCIO Lento Lento (primário) Rápido (secundário) Lento 

SENSAÇÃO Macio, apenas endurecido em 
estágios avançados 

Endurecido, macio no estágio inicial Macio, apenas endurecido em 
estágios avançados 

DOR Sem dor Sem dor, sensação de tensão nos estágios avançados Dor à pressão ou dor 
espontânea 

MARCAS Teste de indentação instrumentada
 (nanoindentação) positivo 

Teste de indentação instrumentada (nanoindentação)
negativo,  com resultado positivo apenas na fase inicial 

Teste de indentação instrumentada
(nanoindentação) negativo 

SINAL DE
STEMMER Negativo Positivo (pode ser negativo no estágio inicial) Negativo 

DEDOS DOS PÉS Nenhum Dedos quadrados Nenhum 

PELE Corona flebectática, 
eczema, descoloração marrom
da pele, atrofia branca,
lipodermatosclerose

Descolorações da pele 
em estágio avançado
(primário)

Infrequente (secundário) Tendência pronunciada para 
desenvolver hematomas 



PLANO DE TRATAMENTO

TERAPIA DE COMPRESSÃO

CONCLUSÃO

Redução do
Edema

FLEBOEDEMA

EFEITOS E BENEFÍCIOS

MECANISMOS  DE AÇÃO

UMA DICA QUE DEVE
SER SEMPRE LEMBRADA

LINFEDEMA LIPEDEMA
Conservador: terapia de compressão 
(geralmente meias de compressão medicinal 
com malha circular).

Procedimentos Intervencionistas: retirada das 
veias, escleroterapia, ablação endovenosa 
térmica e mecânica.

As vestimentas de compressão médica exercem pressão controlada em um membro, 
melhorando assim a taxa circulatória. Em relação à redução do edema, a terapia de 
compressão:

Edema não é apenas edema!

Os pacientes que apresentam edema 
periférico do(s) membro(s) devem ser 
avaliados cuidadosamente quanto à causa 
subjacente. Isso é crucial para definir 
adequadamente o plano de tratamento.

A terapia de compressão é essencial para o 
tratamento do edema periférico e também é 
vital para melhorar a vida dos pacientes 
afetados por essa condição. 

No edema periférico, o fluido se acumula no intertício devido a uma troca 
de fluido capilar disfuncional e/ou captação linfática comprometida.

Dependendo da causa subjacente do acúmulo de líquido, ocorrem 
diferentes mecanismos  fisiopatológicos específicos para o edema em 
questão. Planos de tratamento individualizados são, portanto, necessários 
para cada caso.

A terapia de compressão é a base do tratamento para o controle do 
edema periférico. Os efeitos benéficos incluem, entre outros, redução e 
prevenção de edema, aumento do fluxo venoso e linfático, redução dos 
sinais e sintomas, além de melhora geral no bem-estar do paciente.

Redução e 
prevenção de 
edema

Malha 
circular, 
malha plana

Conservador: terapia de compressão 
customizada, estabilização de peso, exercícios, 
autoaceitação corporal, DLM (lipolinfedema).

Intervencional: liposucção. Uma terapia 
conservadora deve primeiro ser exaurida sem 
sucesso antes que uma liposucção seja 
considerada.

Etapa 1 - Redução de volume: terapia física 
descongestiva complexa com drenagem 
linfática manual (DLM), terapia de compressão, 
cuidados com a pele, fisioterapia.
Etapa 2 - Terapia de manutenção: terapia de 
compressão personalizada (dispositivos 
inelásticos de velcro; meias de compressão 
médica e bandagens de compressão 
ajustáveis) suportada por DLM dependente da 
situação.

Aumento do 
fluxo venoso e 
linfático

Redução de sinais e 
sintomas; 
cicratização de 
feridas

Melhoria e 
prevenção de 
doenças da pele

Redução de 
deficiência 
mecânica e dor 
(lipedema)

Aumento da 
atividade física e 
estabilização do 
tecido (lipedema)

1
2

3

Diminui a filtração

Aumenta a formação de linfa 
(deslocamento do fluido intersticial 
para o sistema linfático)

Aumenta o fluxo linfático nos vasos 
linfáticos funcionais 
(particularmente em combinação 
com exercícios) Envoltórios de 

compressão 
ajustáveis
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Este One-Pager é um resumo do corpo atual de pesquisas, da experiência clínica e do conhecimento médico 
comum e estabelecido. Não reivindica a integridade do conteúdo ou a relevância conclusiva para todas as condições médicas, que devem ser revisadas caso a caso pelo médico. 
O médico assistente é responsável por fazer a escolha em relação às ferramentas de diagnóstico e terapia




