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Resumo  
Introdução: Patologias que afetam as vias aéreas superiores (VAS) podem causar coriza e 
obstrução nasal sobrecaregando o sistema linfático e diminuindo a circulação, o material a ser 
descartado fica estagnado, facilitando a instalação de edemas causando desconforto. A 
drenagem linfática manual (DLM) pode ser utilizada na tentativa de reverter tal situação. 
Objetivo: verificar a atuação da DLM na desobstrução do fluxo aéreo expiratório das VAS. 
Materiais e métodos: participaram do estudo 20 voluntários, com idade média de 18 a 30 anos 
(25,45± 3,67anos). Na primeira visita realizou-se entrevista e avaliação com relação à 
presença de obstrução nasal por secreção, os participantes foram submetidos à realização da 
técnica de DLM de cabeça e pescoço na segunda visita. Para a avaliação clínica utilizou-se 
lanterna halógena da marca Welch Allyn® e um espelho com medidas milimetradas da marca 
Altmann® contendo um bloco milimetrado de referência para verificação da aeração nasal 
que permitiu o cálculo da área demarcada, através do fluxo de ar exalado antes e depois da 
utilização da DLM. A estatística foi composta por análise descritiva (média e desvio padrão) e 
a comparação entre as médias pré e após foi feita através do teste t de student para amostras 
pareadas. Todas as análises foram realizadas no software SPSS 17.0 for Windows® (Chicago, 
USA) com significância estatística de α = 0,05. Resultados: os valores iniciais obtidos (9,3 
cm2 ± 5,4 cm2) comparados com os dados finais (17,3 cm2 ± 11,5 cm2) foram significativos 
(P=0,0008) para o aumento da área de aereação. Conclusão: a DLM pode contribuir para a 
desobstrução nasal permitindo o aumento do fluxo aéreo exalado dos indivíduos.  
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