
¿Què és el 
Drenatge Limfàtic? 

Es tracta d'una tècnica manual que consisteix a 
realitzar un massatge suau, rítmic i relaxant sobre 
el circuit que segueix la limfa en el nostre cos i les 
cadenes ganglionars. Beneficia el sistema nerviós, 
immunològic i drena els teixits. 
La seva principal funció és el seu efecte antiedemi-
tzant, serveix per inflamacions i edemes,  siguin 
produïts per un traumatisme o per poca assimilació 
de líquids. 

¿A qui va dirigit? 

És un magnífic curs a què pot accedir qualsevol 
persona que vulgui iniciar-se en l'apassionant món 
de les teràpies manuals i naturals, provingui del 
sector sanitari (metges, fisioterapeutes, inferme-
res, etc.) o de la branca de les teràpies naturals 
(quiromassatgistes, reflexòlegs, kinesiòlegs, acu-
puntors, etc.). 

Durada i Horaris: Dilluns 16 a 20 o Dijous de 16 a 20 
 

Data d’Inici 2 ó 6 de febrer de 2023 

¿Què s'imparteix  
al curs? 

-Nocions fonamentals dels ganglis limfàtics. 
-Funció de la limfa. 
-Explicació i exploració i tractament de sistema 
limfàtic. 
-Afeccions comunes del sistema limfàtic. 

Curs de Drenatge Limfàtic 

Escola de Teràpies Manuals 



Resum del temari 

Apartat Teòric 

-El concepte vital de la limfa. 
-El sistema limfàtic i els seus detalls. 
-La limfa, capil·lars, vasos, conductes limfàtics i 
ganglis. 
-Els òrgans limfàtics i la seva estructura. 
-La circulació de la limfa. Per què es mou la limfa? 
Com es mou la limfa? Quin perill corre l'organisme 
quan la circulació limfàtica és més lenta del nor-
mal? 
Conceptes bàsics de: La limfa. Xarxes limfàtiques. 
Equilibri de pressions. Pressió osmòtica i oncòtica. 
Més detalls sobre el sistema limfàtic: 
-Llei de Starling. Afeccions i patologies del sistema 
limfàtic. Vocabulari específic. 
-Història i actualitat del drenatge limfàtic manual 
com tècnica. 

Apartat Pràctic 

Quirodrenatge. 
Posició supina: Cara, Coll, Tòrax, Abdomen, Extre-
mitats superiors i inferiors. 
Posició Prona: Nuca, Tòrax (esquena), Regió lumbo-
sacra, Extremitats superiors i inferiors. 
-Edemes secundaris de braç després mastectomia. 
-Edemes secundaris de cama. 
-Coxartrosis. 
-Periartritis escapulohumeral. 
-Tractament específic articular (genoll, colze, etc.). 

Preu 

Inscripció:  80 €. 
Mensualitats: 6 pagaments de 140 €. 
El preu inclou temari i diploma. 

Tot a Lloc Escola de Teràpies Manuals, Carrer Lepant, 339 - 08025 BCN 
Tel.: 610455708 - 936116501 - admin@totalloc.cat  


