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Introdução. A filariose linfática põe sob risco milhões de pessoas em todo o mundo, mas apesar disto pouco 
se tem feito sobre as suas manifestações crônicas, que são caracterizadas por danos ao sistema linfático, como 
o aparecimento do linfedema, que limita a funcionalidade e qualidade de vida dos indivíduos. A Terapia Complexa 
Descongestiva (TCD) é o padrão ouro para o tratamento de linfedemas, independente da causa. No entanto ainda 
não existem protocolos padronizados. Objetivos. Avaliar a eficácia da TCD, com o uso de material de baixo custo 
e comparar os seus efeitos na qualidade de vida de pacientes com linfedema. Método. Trata-se de um ensaio 
clínico, controlado e randomizado, aprovado pelo comitê, CAEE: 21184313 2 0000 5190, com amostra aleatorizada 
entre pacientes com linfedema. A alocação foi entre grupo intervenção e grupo controle, em que a qualidade de vida 
foi avaliada através do questionário Whoqol bref. O Grupo Intervenção recebeu a TCD, duas vezes por semana, com 
duração de 50 minutos cada sessão, DLM, cinesioterapia, enfaixamento compressivo e orientações de cuidados com 
os membros. O Grupo Controle recebeu uma palestra, sobre a filariose, linfedema e cuidados e higiene dos membros. 
Na análise dos escores de qualidade de vida, foram aplicados o teste t de Student pareado na comparação intra grupo 
no momento inicial e final e entre grupos aplicando uma MANOVA para medidas repetidas para testar o efeito do grupo 
intervenção. Resultados. Participaram do estudo 27 pacientes, sendo alocados 15 no grupo intervenção e 12 no 
controle. Em relação à qualidade de vida, Na comparação entre os grupos houve melhora significativa do domínio 
físico (p<0,039), no entanto sem mudança de classificação, permanecendo regular. Os outros domínios (psicológico, 
social e meio ambiente) apresentaram discreto aumento numérico no grupo tratado e diminuição no controle, mas 
estatisticamente insignificante (p>0,233) e também sem alteração de classificação. Conclusão. A TCD mostrou-se 
eficaz na redução e no controle do linfedema e impactou de maneira positiva, aumentando os valores numéricos dos 
aspectos físico e meio ambiente da qualidade de vida da amostra pesquisada.
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