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“O cancro tinha �cado lá atrás, há 20 anos, quando, do 
nada, o meu braço começou a inchar. Não sabia o que 
estava a acontecer. Procurei ajuda clínica. Mas só mais 
tarde fui confrontada com uma palavra nova para 
mim: ‘linfedema’. O que era? Como se trata? Como 
evitar? Algumas das muitas perguntas sem resposta 
que se concentraram e agudizaram a revolta e a indig-
nação por não ter sido alertada para o que me poderia 
vir a acontecer.” Este é o testemunho de Graça Cunha, 
uma nossa associada, e poderia ser o testemunho de 
tantas outras pessoas que se cruzam com o cancro por 
não terem sido advertidas para a possibilidade de vi-
rem a ter linfedema.

Esta doença acontece quando há uma malformação 
da rede linfática, que di�culta o transporte da linfa 
(linfedema primário) ou quando há lesões desta rede 
(linfedema secundário). As lesões no sistema linfáti-
co acontecem por uma causa externa — por exemplo, 
cirurgias, em especial as oncológicas, ou radioterapia.

Embora o linfedema secundário, contrariamente ao 
primário, não seja uma doença rara, ele é praticamen-
te desconhecido e só muito pontualmente faz parte da 
informação divulgada quando se fala de cancro. No 
entanto, se tivermos presente que, segundo o Ameri-
can Cancer Institute, 15% dos sobreviventes de can-
cro são afetados por linfedema e que 30% dos que 
sofreram de cancro da mama são potenciais doentes 
desta patologia crónica, apercebemo-nos de imediato 
da importância de incluir este item na conversa en-
tre médicos, pacientes e família, sempre que falarmos, 
por exemplo, de radioterapia ou de cirurgia, em espe-
cial se esta última implicar remoção de gânglios.

A andLINFA- Associação de Doentes Linfáticos nasce 
em meados de 2015, justamente pela necessidade de 
os doentes se apoiarem e lutarem por respostas que 
são fundamentais para o seu dia a dia — um dia a dia 
que pode ser bastante limitado e que não só os afeta 
diretamente como afeta as suas famílias e, indiscuti-
velmente, terá também implicações na sua atividade 
laboral.

O caminho que tem de ser percorrido para obter as 
respostas imprescindíveis é longo, sendo que essas 
respostas são inexistentes em Portugal e também no 
estrangeiro. E, sobre esta matéria, podemos começar 
por referir uma das lacunas basilares: a carga horária 
dedicada ao estudo do sistema linfático na formação 
dos pro�ssionais é muito ténue. No entanto, sentimos 
que começa já a haver algumas mudanças, ainda que 
muito pequenas. Nós, como doentes, temos de ser in-
tervenientes na chamada de atenção para a melhoria 
das respostas nos diferentes níveis, nomeadamente 
temos de sublinhar a necessidade de uma rede multi-
disciplinar focada na linfologia. Por isso, estamos en-
volvidos em vários grupos e  em contacto com outras 
associações europeias, juntando a nossa voz ao aler-
ta, que se iniciou nos Estados Unidos e que pretende 
o�cializar o dia 6 de março como o Dia Mundial do 
Linfedema.
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O linfedema não dispensa tratamento constante e um 
cuidado diário, que tem de ser imediatamente inicia-
do quando este se manifesta . Só assim se pode preve-
nir a evolução desta doença crónica. Como associa-
ção, sabendo que há vários caminhos e que cada caso 
é um caso, acreditamos, apesar de parecer um sonho, 
na possibilidade de serem criados centros dedicados à 
linfologia, onde não só o linfedema possa ser tratado, 
mas também o lipedema e outras malformações do 
sistema linfático ou que o afetem. 

O linfedema não se compadece com uma �sioterapia 
padrão: cada doente precisa de um técnico com for-
mação especí�ca e de uma dedicação exclusiva.Por 
esta razão,  vemos com bons olhos a especialização 
de �sioterapeutas que tem vindo a acontecer no nosso 
país. 

Nos IPO e nos hospitais públicos, há uma resposta 
para o linfedema secundário, mas ela tem de ser refor-
çada, e o tempo de que cada doente necessita em ga-
binete versus o que lhe pode ser facultado atualmente 
é ainda insu�ciente. Por outro lado, as ajudas técnicas 
(materiais de contenção) têm um custo elevado, a que 
acresce a necessidade de substituição, com uma regu-
laridade aconselhada de seis meses. A comparticipa-
ção dos seguros e subsistemas de saúde também tem 
de ser reajustada à real necessidade do tratamento que 
é imprescindível.

Uma das respostas de que os doentes com linfedema 
precisam implicam o exercício físico orientado, mais 
uma vez, por pro�ssionais especializados. Isto é tanto 
mais importantese pensarmos que, contrariamente ao 
sistema circulatório, o sistema linfático não tem um 
coração para bombear a linfa — são os músculos que 
assumem essa função. Atenta a esta realidade, a an-
dLINFA tem, desde a sua constituição, um programa 
de apoio aos seus associados, que é orientado por di-
siologistas de Desporto da ESDRM- Escola Superior 
de Desporto de Rio Maior. O programa de Nordic 
Walking, uma das modalidades bené�cas para o lin-
fedema, teve início em Lisboa e está a decorrer aos 
sábados, mas já existe um polo em Leiria, pelo que 
esperamos que outros possam vir a surgir. 

Convidamos cada 
um de vós a 

juntarem-se a 
nós. 

Só juntos 
fazemos sentido.

Outras informações:
Telemóvel:

+351 911 94 94 09
Correio: 

Av. Almirante Reis 74F - 3ºandar
1169-195 LISBOA - PORTUGAL

E-mail: 
info@andlinfa.pt

-
www.andlinfa.pt  | FB | Youtube  | linkedIn

1 Conforme “S2K Guidelines – Diagnostics and therapy of lymphoedema -  registry 
n 058-001 of Assocition Medical Societies in Germany – Arbeitsgemenscharft der 
wissenschaftlichen Medizennischen Fachgesellschaften e.V. AwMf

Associada da Plataforma Saúde em Diálogo 
Membro do Conselho Superior da Convenção Nacional da Saúde
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