
Terapia de Compressão em Distúrbios Veno-Linfáticos

ANTECEDENTES

PREVALÊNCIA DE
TRANSTORNOS VENO LINFÁTICOS

Perturbações venosas1:

C1 (aranhas e veias reticulares): 59,1%
C2 (veias varicosas): 14,3%
C3 (edema crónico das pernas): 13,4%
C4-C6 (alterações da pele, úlcera cicatrizada/
aberta): 3,6%

Perturbações linfáticas2:

Linfedema: 1,8% (2% mulheres; 1,5% homens)
Linfedema primário:
1/3 de todos os pacientes com linfedema
Linfedema secundário:
2/3 de todos os pacientes com linfedema

Lipedema3:

Predominantemente nas mulheres: 6-8%

GESTÃO

A gestão das desordens veno-linfá-
ticas é multifatorial e inclui:
• Terapia de compressão,
um tratamento bem estabelecido 
para condições veno-linfáticas 4
• Cuidados com a pele
• Técnicas cirúrgicas e outras terapias
• Exercício / controle de peso
• Drenagem linfática

Este paper concentra-se nos meca-
nismos da terapia de compressão, 
nos seus benefícios nos vários tipos e 
como escolher a terapia roupa para 
cada paciente.

TERAPIA DE COMPRESSÃO

Mecanismos de ação 5:
• Melhora o retorno venoso
• Diminui a filtração
• Aumenta a formação de linfa e o 
fluxo linfático
• Reduz a inflamação 6

Efeitos benéficos 5:
• Reduz sinais e sintomas
• Reduz e previne edema
• Acelera a cicatrização de feridas
• Melhora e previne doenças da pele
• Reduz a deficiência mecânica e a dor
• Aumenta a atividade física; melhora 
a qualidade de vida

TIPOS DE TERAPIA DE COMPRESSÃO 4,7

MALHA CIRCULAR MALHA PLANA ENVOLTÓRIOS DE COMPRESSÃO

CARACTERÍSTICAS
- Meias finas e discretas;
mais macias, mais elásticas e
estéticas do que a malha plana;
sem costura
- Propriedades de alongamento
longo; pressão em trabalho* mais 
baixa do que malha plana
- Disponibilidade de vestuário feito à 
medida
- Custos mais baixos do que a malha 
plana ou envoltórios de compressão

UTILIZAÇÃO
- CVI (C0-C6; exemplos: pernas pesadas, 
veias varicosas, edema precoce/menor; 
úlceras de perna venosa com o kit Ulcer 
X)
- Linfedema ligeiro a moderado,
lipedema ou lipolinfedema, se mem-
bro tiver uma forma uniforme; pode ser 
utilizado para o descongestionamento, 
transição ou fase de manutenção.

CARACTERÍSTICAS
- Materiais mais espessos e mais
rígidos em comparação com a
malha circular; altamente
resistente; com costura
- Propriedades de curto-alongamento;
pressão em trabalho* maior do que a
malha circular
- Flexível e versátil (feito à medida)
- Confortável com tecido macio ou 
dobras de pele; confortável em
compressões altas

UTILIZAÇÃO
- CVI moderada (C3-C4)
- Linfedema ligeiro a grave, lipedema, 
lipolinfedema, com ou sem distorção de 
forma (confinamento do tecido); fase 
de manutenção (pode ser usado para o 
descongestionante e fase de transição); 
recomendado após o enfaixamento para 
evitar o reaparecimento.

CARACTERÍSTICAS
- Permitir a autogestão
(auto-aplicação e ajustamento,
auto-higiene e cuidados da pele); 
melhora a eficácia do tratamento e 
melhora a qualidade de vida; rentá-
vel (lavável, reutilizável; poupança de 
tempo); confortável, graças a
auto-ajustamento
- Propriedades de curto-estiramento; 
elevada pressão em trabalho* e baixa 
pressão em repouso*.

UTILIZAÇÃO
- Moderado/severo CVI (C3-C6)
- Linfedema ligeiro/moderado a grave,
lipedema ou lipolinfedema, com ou sem 
distorção de forma; fase de manutenção 
(pode ser utilizado para a fase
descongestionante e de transição);
também utilizado para evitar o
reaparecimento.



CLASSES DE COMPRESSÃO & CARACTERÍSTICAS DE PRESSÃO

CLASSES DE COMPRESSÃO
(pressão no tornozelo):

Terapia de
compressão
Exerce uma pressão
Controlada
Sobre o Membro.
Existem diferentes
classess de
compressão
(dependendo das
normas internacionais) para malha
circular. E para  produtos de malha plana.

40%
Pressão no
tornozelo

70%
Pressão no
tornozelo

100%
Pressão no
tornozelo

Características da pressão

Pressão em repouso: pressão criada pela interação do tecido de compressão e o 
membro, numa posição supina (ao descansar). Isto corresponde à classe de
compressão de um determinado produto.
Pressão em trabalho: pressão criada pela interação do tecido compressão
e o membro, durante o movimento.
O aumento de pressão que ocorre durante o movimento depende da rigidez do 
tecido
Em trabalho quanto mais rígida mais aumenta a pressão. Por outras palavras:
duas meias/  com a mesma classe de compressão produzem a mesma
pressão em repouso, mas em trabalho quanto mais rígida a malha mais aumenta 
a pressão. 
Efetivamente uma alta rigidez reduz eficazmente edema, mas autilização destas 
meias de compressão é muito mais difícil; é por isso que as meias de compressão 
têm um menor rigidez em comparação com ligaduras ou envoltórios.

ESCOLHENDO A PEÇA DE VESTUÁRIO ADEQUADA 4,7
A escolha da roupa correcta para um paciente é influenciada por muitos factores:

- Estado clínico do paciente (condição para a qual o
vestuário deve ser utilizado; fase, gravidade e inchaço local de 
edema)
- Idade, mobilidade, capacidade de gerir/tolerar peças de 
vestuário
- Estado da pele (frágil, ulcerada, normal)

- Morfologia dos membros
- Rigidez da malha
- Auto-cuidado (estado de saúde, compreensão do estado de 
saúde do paciente e desejo de mudança) e situação financei-
ra do paciente
- Preferência do paciente

MENSAGEM a RETER
A terapia de compressão é uma pedra angular na gestão
de doenças veno-linfáticas. Existem produtos com uma
grande variedade de compressão, cada um com
características específicas que podem ser mais ou menos 
adequados para um paciente. A escolha da peça de
vestuário de compressão correcta deve considerar muitos 
factores diferentes. Isto é crucial para uma terapia centrada 
no paciente e para o êxito do tratamento.


