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Introdução. A filariose linfática afeta milhões de pessoas em todo o mundo e pode trazer consequências inca-
pacitantes, com impactos econômicos e sociais importantes. O linfedema em membros inferiores constitui uma 
consequência crônica desta doença, limitando a funcionalidade e qualidade de vida dos indivíduos afetados. 
Objetivo. Propor um protocolo de tratamento a uma paciente com linfedema por meio da aplicação da Terapia 
Complexa Descongestiva (TCD) fazendo uso de material de baixo custo. Método. Consiste em um estudo de 
caso de uma paciente, sexo feminino, 43 anos de idade, residente em Angola, na África, área endêmica para 
filariose linfática. A paciente apresenta linfedema bilateral em membros inferiores, com maior intensidade no 
membro inferior direito e foi submetida a um protocolo envolvendo TCD, 2 vezes por semana, durante 10 se-
manas, no Serviço Nacional de Referência da Filariose, localizado no Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães 
da Fundação Oswaldo Cruz, Recife. Para avaliação e acompanhamento do linfedema foi utilizado a perimetria 
e registros fotográficos dos membros inferiores antes e após o tratamento. A TCD consiste na associação de 
drenagem linfática manual, exercícios cinesioterapêuticos ativos resistidos, enfaixamento compressivo funcional 
e orientações de cuidados gerais e de higiene com os membros afetados pelo linfedema. Para o enfaixamento 
compressivo foram utilizadas faixas de 10 cm de largura por 2 metros de comprimento de tecido de cambraia de 
algodão 100% liso, material de baixa elasticidade e baixo custo, em substituição as bandagens elásticas con-
vencionais de custo elevado. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas da Fundação Oswaldo 
Cruz de Pernambuco, sob o parecer nº 547.562. A participante foi esclarecida previamente acerca do funciona-
mento da pesquisa e assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados. Com o tratamento 
observou-se que o grau do linfedema do membro inferior direito reduziu de grau V para grau III. Além disso, 
resultados relevantes foram obtidos nos pontos medidos no membro inferior da paciente, alcançando redução 
de circunferência de até 41% na região do tornozelo, dado também observado nos registros fotográficos. Estes 
resultados promoveram uma melhoria na qualidade de vida e a possibilidade da paciente utilizar sapatos sem 
adaptações, que era sua queixa principal. Conclusão. Além de melhorias estéticas, o tratamento do lin-
fedema com a utilização do material de baixo custo promoveu uma melhora na realização das atividades de vida 
diária e laboral, podendo impedir o aparecimento de complicações como infecções oportunistas.
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