
 

 
 

 

TERAPIA REDUTORA – MÉTODO LIPODREN 

 É muito comum na realidade clínica depararmo-nos com um quadro multi-patológico 

onde estão presentes várias alterações corporais que se relacionam entre si, daí, ser 

necessário diagnosticar corretamente as causas e o modo como internamente afetam o 

tecido. 

O método lipodren foi desenvolvido com o intuito de dar um melhor e mais duradouro 

resultado ao tratamento das alterações corporais, trabalhando ao nível externo e 

interno do corpo humano. 

CARGA HORÁRIA 

36 horas de Curso  

DESTINATÁRIOS 

 
Profissionais de estética, saúde e bem-estar 

Conhecimentos prévios de anatomofisiologia 

 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
 

Alguns setores onde se insere esta Profissão: 

• Centros de estética e beleza 

• Cabeleireiros 

• Day spas 

• Clínicas e centros de medicina natural 

• Cruzeiros 

• Hotéis e resorts 

• Health clubs 

• Apoio domiciliário 

 



 

 
 

 

OBJETIVOS: 

 

• Identificar as várias alterações corporais e respetivas fisiopatologia e 

etiopatogenia 

• Saber avaliar, diagnosticar e aplicar um raciocínio clínico nas diversas alterações 

corporais. 

• Conhecer os diferentes princípios ativos e tipologias cosméticas de tratamento 

tópicos e sistémicos auxiliares 

• Aplicar o método lipodren. 

 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

 
Teoria 

  

• Anatomia e fisiologia da pele  

• Celulite: fisiopatologia e etnopatologia 

• Gordura: fisiopatologia e etnopatologia 

• Alterações circulatórias: 

• Cosmetologia 

• Tipos de cosméticos  

• Princípios ativos utilizados: modos de ação 

• Mecanismos de permeação 

• Nutricosmética: modo de ação 

• Técnicas de analise e avaliação corporal 

• Recursos terapêuticos: indicações e contraindicações 

• Raciocínio clínico aplicado às alterações corporais 

• Método Lipodren: indicações, contraindicações, mecanismo de ação 

 
 



 

 
 

 
Prática 

 

• Higienização do espaço 

• Materiais necessários 

• Receção do cliente: atendimento, acomodação e preenchimento da ficha de 

anamnese 

• Ergonomia da profissional 

• Analise, avaliação e raciocínio clínico 

• Sequência de tratamento 

• Prática do método Lipodren 

 
VALOR 

400€ de curso 

 
MODALIDADES DE PAGAMENTO 
 

Pronto Pagamento: 400€ de curso 

 

Modalidade I: 2 x 200€ 

 
 

FREQUÊNCIA À FORMAÇÃO 
 
Os formandos devem apresentar-se na Formação com farda de cor branca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

NOTA 

O pagamento do valor da inscrição e o valor da primeira mensalidade devem ser 

realizados no  ato da inscrição. Esta deve de ser preenchida em conformidade e enviada 

para o e-mail geral@feel-fp.com junto com o comprovativo de pagamento.   

A restante mensalidade deve de ser realizada no inicio da formação, diretamente no 

centro de formação ou por transferência bancária através do IBAN PT50 0007 0000 0040 

5635 4742 3.  

Todo o formando só paga uma vez o valor da inscrição. 

 

 

CERTIFICAÇÃO 

 

No final da formação, o formando recebe um certificado emitido de acordo com a 

legislação em vigor, desde que cumpra os requisitos de avaliação e de assiduidade 

estipulados para a ação de formação.  

 

 

CONTACTOS 
 

Feel - Formação Profissional Lda - Rua Teresa Jesus Pereira, loja 29A 2560-364 Torres 

Vedras 

261 338 392 | 969 284 188 | geral@feel-fp.com | www.feelfp.pt  
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