CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL:

DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL EM FISIOTERAPIA

OBJETIVOS DO CURSO: Aquisição e atualização de conhecimentos básicos teóricos e práticos da drenagem linfática
manual. Capacitar o aluno a aplicar a técnica básica e avançada nas principais situações clínicas do contexto
fisioterapêutico que se recomenda a técnica de drenagem linfática manual.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Conteúdo Teórico: (30%)
• Fisiologia da microcirculação
• Anatomia e Fisiologia do sistema linfático
• Histórico e Evolução das Técnicas de Drenagem Linfática Manual (DLM)
• Anatomia Topográfica e Áreas de Drenagem Fisiológicas
• Vertentes Linfáticas e anastomoses linfolinfáticas
• Linfedema, Fleboedema, Lipedema: fisiopatologia, classificação e diagnóstico clínico diferencial
• Procedimentos Básicos da DLM: evacuação e captação
• Objetivos e efeitos fisiológicos da DLM
• Contra-indicações relativas e absolutas da DLM
• Indicações e formas de utilização da DLM: disfunções linfáticas, vasculares, pós-traumáticas, desportivas,
reumatológicas, estéticas (lipedemas, fibro edema geloide - celulite), pós-operatórios de cirurgias plásticas, edemas
gestacionais
• Evidências científicas atuais
• Simulação de casos clínicos.
Conteúdo prático (70%):
• Técnicas de desnudamento parcial e de posicionamento de pacientes;
• Modalidades de execução das manobras de DLM
• Drenagem de Membros Inferiores e Superiores;
• Drenagem do Tórax, Abdome e Glúteos
• Drenagem da Cabeça e Pescoço
• Drenagem para disfunções estéticas (lipedemas, fibro edema geloide - celulite);

• Drenagem Avançada (utilização das anastomoses linfolinfáticas nos linfedemas pós-esvaziamentos
linfonodais);
• Drenagem no pós-operatório de cirurgias plásticas
• Drenagem em gestantes
• Simulação de casos clínicos;
Ministrante

PROF. MS. ROGÉRIO EDUARDO TACANI
Fisioterapeuta e Mestre em Ciências do Movimento (UnG), Coordenador e docente do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Fisioterapia
Dermatofuncional da Universidade Cidade de São Paulo, Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário São Camilo, Supervisor do
Estágio de Fisioterapia Dermatofuncional do PROMOVE São Camilo, Responsável pelo Núcleo de Fisioterapia Assistencial dos Serviços Integrados
de Cirurgia Plástica do Hospital Ipiranga (SICPHI), Diretor e Responsável Técnico do Centro de Medicina Estética e Fisioterapia New Form (19952007), Membro Fundador da Associação Brasileira de Fisioterapia Dermatofuncional (ABRAFIDEF), Formação em “Drainage Lymphatique
Manuel - Methode Leduc” - Universidade Livre de Bruxelas (Bélgica) 2002 - 2016 / (Brasil) 2005 / 2006, Linfoterapia, Vodder, Godoy.
E-mail: rtacani@uol.com.br Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/4471804607444265

PÚBLICO-ALVO: Fisioterapeutas e acadêmicos de fisioterapia a partir do 3º ou 4º semestres (com comprovação)
CARGA HORÁRIA: 24h
Certificado de participação (para frequências iguais ou maiores de 75%);
Apostila e materiais de apoio inclusos;
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO: (ENVIÁ-LOS PARA cursos.tacanis@gmail.com ):
✓ Acadêmicos: ficha de inscrição, fotocópia do RG e comprovante do depósito, declaração atualizada da
Instituição de Ensino Superior (IES);
✓ Profissionais: ficha de inscrição, comprovante de depósito e fotocópia do registro profissional (Crefito
provisório ou definitivo);

DATAS: 10, 11 e 12/NOV/2017 - HORÁRIO: sex e sáb das 8 às 18h e dom das 8 às 14h.

Investimento: R$912,00
Cartões: Verifique condições em até 12x pelo Pagseguro.
Depósito / transferência bancária: Banco Santander (033), Agência: 2045, Conta Corrente: 01 026036-7, CPF: 248.401.778-21
Pascale Mutti Tacani e ou Rogério Eduardo Tacani

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
✓ Os alunos deverão levar jaleco branco, roupa de banho, 01 lençol de solteiro e 01 toalha de banho para as
aulas práticas nos 3 dias de curso (calçados confortáveis também podem ser úteis);
✓ Será proibido fotografar ou filmar os conteúdos das aulas teóricas e práticas;
✓ As vagas só serão garantidas mediante o pagamento no ato da inscrição de uma parcela;
✓ Reserva-se o direito de não ocorrer na data prevista, caso não haja o número mínimo de inscrições, sendo
proposto o reagendamento do curso ou a devolução integral dos valores pagos, conforme acordo individual;

Maiores informações: cursos.tacanis@gmail.com;

www.cursostacanis.com.br

