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MÓDULO

1:

NOVAS

TECNOLOGIAS

EM

FISIOTERAPIA

DERMATO-FUNCIONAL FACIAL E CORPORAL
24/01 - 2ª. Feira: 1º. Dia: Atuação fisioterapêutica na face: curso
avançado

- Envelhecimento muscular: anatomia e cinesiologia facial(sistema de antagonismo
e sinergismo da face ). Análise estática e dinamica da mímica facial.
- Envelhecimento da pele: Cosméticos funcionais e neurocosméticos. Transporte
transdérmico de fármacos.
- Envelhecimento de fascias e aponeuroses: Técnicas de massagem miofascial.
- Atendimento ambulatorial a pacientes para o aprendizado dos protocolos de
tratamento.

25/01- 3ª. Feira: 2º. Dia: Novas terapias ultrassonicas e correntes
excitomotoras
- Princípios de terapias ultrassonicas. Ultra-som de 3 MHZ
- Ultracavitação
- Ultra-som de alta potência
- Terapias combinadas: ultra-som associado a correntes elétricas ( demonstração
de equipamentos disponíveis no mercado :Manthus® , Heccus®, Waves®.
- Eletroestimulação: novas correntes, neorussas, aussie, baixa freqüência.

26/01 - 4ª feira: 3º. Dia: Plataforma Vibratória e Radiofrequência :
Plataforma Vibratória:
- Princípios da utilização da plataforma em fisioterapia dermato-funcional
- Bases fisiológicas do tratamento na plataforma vibratória;
- Parâmetros básicos para utilização do exercício vibratório;
- Protocolos
- Treinamento prático com a plataforma

Radiofrequência
- Bases físicas de eletroterapia relacionadas aos campos eletromagnéticos.
- Compreendendo a radiofreqüência e suas características físicas
- Tipos de radiofreqüência de acordo com a forma de transferência de calor
- Tecaterapia e Tecarterapia (diferenças e coincidências)
- Efeitos fisiológicos
- Dosimetrias (mitos e verdades)
- Evidências científicas quanto aos efeitos da radiofreqüência
- Terapias combinadas com a radiofreqüência
- Aula prática em diversos equipamentos de radiofrequencia
27/01 - 5ª. feira: 4º. Dia: Drenagem linfática manual:
Fundamentos anatomofisiológicos do sistema linfático.
Descrição dos métodos LEDUC, VODDER, FÖLDI,
Descrição e embasamento teórico do método GODOY.
Utilização e prática da Drenagem Linfática aplicada a Dermato-Funcional (edema
cíclico, celulite, obesidade).

Prática de Método Godoy.
Adequação destes métodos à cirurgia plástica (teórico-demonstrativo)

ATUAÇÃO
PLÁSTICAS ESTÉTICAS

MÓDULO

2:

FISIOTERAPÊUTICA

EM

CIRURGIAS

28/01- 5ª. feira: 1º. Dia: Drenagem linfática manual:
Fundamentos anatomofisiológicos do sistema linfático.
Descrição dos métodos LEDUC, VODDER, FÖLDI,
Descrição e embasamento teórico do método GODOY.
Utilização e prática da Drenagem Linfática aplicada a Dermato-Funcional (edema
cíclico, celulite, obesidade).
Prática de Método Godoy.
Adequação destes métodos à cirurgia plástica (teórico-demonstrativo)

29/01 - 6ª. Feira: 2º DIA: PRÉ, TRANS E PÓS-OPERATÓRIO DE
CIRURGIA PLÁSTICA
Conceitos importantes em Cirurgia Plástica estética.
Pré e trans-operatórios: justificativa, objetivos e protocolos de atuação.
Pós-operatório: Fases e protocolos de atuação específicos para cada fase.
Dor, TENS, interferenciais, SCENAR y alta voltagem.
Agentes físicos aplicados a estas fases do pós-operatório: ultra-som, infra-som.

30/01 - Sábado: 3º DIA: TIPOS DE
PROTOCOLOS ESPECÍFICOS DE ATUAÇÃO:

CIRUGIA

PLÁSTICA

E

Protocolo de tratamento específicos adequados a cada tipo de cirurgia plástica
estética.
Demonstração de procedimentos cirúrgicos importantes para o conhecimento do
Fisioterapeuta Dermato-funcional (vídeo)
Cosmetologia aplicada à cirurgia plástica: princípios ativos mais utilizados.
CES (Craneal Electrotherapy Stimulation): Eletroterapia para controle da ansiedade.
Campos Eletromagnéticos Pulsados (magnetoterapia)
Prática

31/01 - Domingo: 4º DIA: COMPLICAÇÕES EM CIRUGIA PLÁSTICA:
COMO ATUAR?
Agentes físicos aplicados ao tratamento de cicatrizes: LASER, LED, radiofreqüência,
Campos Eletromagnéticos Pulsados (magnetoterapia), microcorrentes.
Complicações cirúrgicas relacionadas a lesões nervosas:
Lesões nervosas faciais: motoras e sensitivas pós-ritidoplastia. Diagnóstico e
tratamento.
biorressonância.

TERAPIAS MANUAIS APLICADAS A CIRURGIA PLÁSTICA.
Mecanoterapia

aplicada

a

cirurgia

plástica:

endermologia,

vacuoterapia,

pressoterapia
Atuação em cicatrizes. Complicações mais freqüentes: necroses, deiscências,
hipertrofias, quelóides, fibrose.
Técnicas manuais do tecido conjuntivo. Aplicabilidade ao tratamento da fibrose
cicatricial.
Miofibrolisis
Prática

