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RESUMO

O sistema linfático é um sistema paralelo ao sistema vascular. Eles se unem na região do ângulo venoso, próximo à região de cadeia linfonodal supraclavicular. A drenagem

linfática é um processo fisiológico que mantém o equilíbrio hídrico nos espaços intersticiais. A drenagem linfática manual estimula esse processo através do estímulo na região

cervical. De acordo com Godoy, ele por si melhora os padrões volumétricos do corpo. Porém ainda pouco se sabe sobre seu mecanismo de ação. Uma teoria de Godoy supõe

que os linfângions, unidades contráteis com estímulos neurológicos próprios, promovam um efeito sinérgico no corpo. O objetivo desse trabalho foi compreender a fisiologia do

estimulo cervical através da comparação de dados aferindo a pressão arterial, batimento cardíaco e avaliando os níveis de óxido nítrico. As nove voluntárias selecionadas eram

saudáveis com idade entre 18 e 60 anos. Para excluir processos infecciosos e inflamatórios que poderiam alterar os resultados, também foram realizados hemogramas de todas

as pacientes. Elas ficaram dez minutos em repouso antes da primeira coleta, em seguida receberam vinte minutos de estimulo cervical e posteriormente foi feita a segunda coleta.

Todos os indivíduos envolvidos retornaram para novas coletas após 12, 24, 36, 48 horas. Em nenhuma amostra houve lise de hemácias após centrifugação para a obtenção de

plasma, sendo assim todas foram analisadas. Resultados preliminares mostram que após o estimulo cervical 66,6% das pacientes tiveram uma diminuição da frequência

cardíaca, 22,2% um aumento e somente 11,2% não tiveram alterações. Do grupo que teve a frequência diminuída, 50% tiveram a pressão arterial (PA) aumentada e 50%

diminuída. Do grupo que teve a frequência aumentada, 50% tiveram a PA aumentada e 50% diminuída. No grupo sem alterações na frequência cardíaca, 100% tiveram PA

diminuída. Para finalizar o trabalho serão realizadas as dosagens de óxido nítrico, que serão correlacionadas com os resultados obtidos.
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