
 

 
 

 

CURSO DE DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL 

 
A Drenagem Linfática Manual (DLM) – método Dr. Vodder, é um método terapêutico 

que visa estimular o sistema imunitário e linfático, através de movimentos efetuados 

manualmente com suavidade, baixa intensidade de pressão e ritmo constante. 

Esta técnica beneficia o organismo tanto a nível médico como estético, pois elimina 

toxinas e excessos de líquidos acumulados entre as células, reduzindo edemas e 

reforçando a imunidade e resistência contra doenças. 

A DLM trata inúmeras patologias tais como edemas pós-operatórios, pós-lipoaspiração, 

celulite, acne, entre outras e por isso, assumiu-se como uma forma de terapia cada vez 

mais utilizada nos centros de fisioterapia, estética e clínicas médicas. 

CARGA HORÁRIA 

60 horas de Curso  

 

DESTINATÁRIOS 

Profissionais de massagem e da área da estética, profissionais de saúde.  

 

OBJETIVOS: 
 
• Conhecer o funcionamento do sistema veno-linfático. 

• Capacitar para a prática da DLM enquanto técnica terapêutica com aplicações na 

saúde e na estética. 

• Conhecer as sequências base da drenagem linfática manual – método Dr. Vodder 

para tratamento de patologias do sistema veno-linfático.  

 

 
 



 

 
 

 
 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 
 
Anatomofisiologia   

  

• Noções introdutórias 

- Célula 

- Tecidos 

- Órgãos 

- Aparelhos e sistemas 

• Sistema cardiovascular 

- Sistema circulatório sanguíneo 

- Definição 

- Funções 

- Constituição e componentes 

- Funcionamento 

- Sistema circulatório linfático 

- Definição 

- Funções 

- Constituição e componentes 

- Funcionamento 

- Fisiopatologia do sistema cardiovascular 

- Aplicações terapêuticas 

- Aplicações estéticas 

- Casos de estudo 

- Definição, classificação, análise e terapêutica 

• Componente teórica 

- Conceitos gerais 

- Enquadramento e definições 



 

 
 

- Funções 

- Aplicações terapêuticas e estéticas 

- Indicações e contra-indicações 

- Métodos de drenagem 

- Sistema Vodder 

- Métodos complementares da DLM 

• Componente Prática 

- Fichas técnicas de tratamento 

- Técnicas e sequências-base nos segmentos corporais 

- Membros superiores e mãos 

- Peito e abdómen 

- Membros inferiores e pés 

- Costas e cervical, pescoço e rosto 

 

VALOR 

 

70€ de inscrição + 450€ de curso   

 

MODALIDADES DE PAGAMENTO 

 

Pronto Pagamento: 450€ de curso 

Mensalidade I: 2x 225€   

 

 
FREQUÊNCIA À FORMAÇÃO 
 
Os formandos devem apresentar-se nas aulas práticas com farda de cor branca. A 

mesma pode ser substituída por calças e t-shirt branca.  

 

 

 



 

 
 

NOTA 

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

realizados no acto 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.   

As restantes mensalidades devem de ser realizadas até ao dia 08 de cada mês, 

directamente no centro de formação ou por transferência bancária através do IBAN 

PT50 0007 0000 0040 5635 4742 3.  

Sempre que a opção seja pronto-pagamento, deverá ser efectuado pagamento de 20% 

à data de inscrição e o restante no início do curso.  

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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