
HABILITAÇÃO EM 
LASERTERAPIA NA PRÁTICA 
CLÍNICA DA AMAMENTAÇÃO 



APRESENTAÇÃO

Modalidade: Distância.

Carga horária: O curso é dividido em 6 módulos com 45 horas, 
sendo 23 horas de carga horária teórica e 22 horas de prática 
(formato híbrido). 

• 23 horas de teórica: via acesso à plataforma online.

• 22 horas de prática: atividade prática presencial (8 horas) no 
Ambulatório de Amamentação da UNIFESP e em ambiente 
online (14 horas) com exercícios de fixação de conteúdo e 
resolução de casos clínicos (prática presencial obrigatória).

Local: Teoria: Ambiente virtual de aprendizagem; Prática: 
Centro de Aleitamento (atividade prática - Rua dos Otonis, 
683, Vila Clementino, São Paulo - SP).

O participante terá acesso ao curso na plataforma online por 
60 dias, a contar da data de início do mesmo.

 

HABILITAÇÃO EM LASERTERAPIA NA 
PRÁTICA CLÍNICA DA AMAMENTAÇÃO 



PRÁTICAS

Prática presencial: Ambulatório de Amamentação - UNIFESP
Datas: Conforme agenda individual durante o período do 
curso.

Prática online: Ambiente virtual de aprendizagem (na 
plataforma on-line, conforme programação do conteúdo dos 
módulos).

Obs. O prazo para realização das aulas práticas é de até 60 
dias da data de início do curso. Sugere-se que a aula prática 
seja feita após o conteúdo teórico para melhor 
aproveitamento das discussões.

A prática clínica no Centro de Aleitamento da UNIFESP 
poderá ser agendada em três possíveis horários: das 8h às 
12h, 13h às 17h ou das 8h às 17h, conforme disponibilidade do 
cronograma de agendamento (não haverá práticas aos finais 
de semana e feriados).

Em caso de falta justificada legalmente, a reposição será 
realizada conforme disponibilidade de vaga no cronograma do 
Centro de Aleitamento.

Após agendamento e confirmação da vaga para a atividade 
prática, não será possível o cancelamento da mesma.



PÚBLICO
ALVO 

O curso é destinado para 
profissionais de saúde de 

nível superior: Enfermeiros, 
Médicos e Fonoaudiólogos 

com respectivo conselho de 
classe ativo.

Vagas: 60



INVESTIMENTO 

R$1.750,00
(Hum mil e setecentos e cinquenta reais). 

As informações sobre o pagamento e parcelamento 
estarão disponíveis no processo de inscrição.



Para receber o certificado do curso de Habilitação em Laserterapia 
na Prática Clínica na Amamentação - Teórico Prático, o 
participante deverá concluir todo o conteúdo teórico 
disponibilizado e realizar as práticas clínicas. A carga horária total do 
curso teórico-prático será de 45 horas com certificado da 
Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP.

CERTIFICADO



CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO

Módulo 1: Princípios básicos da luz laser e led: conhecer os benefícios da luz 
na área da saúde, tipos de laser e  interação da luz com o tecido biológico.

Módulo 2: Laser de baixa potência: benefícios e funcionamento prático, o que 
é fotobiomodulação e aplicabilidade (analgesia e reparação tecidual).

Módulo 3: Parâmetros do laser de baixa potência: como escolher o laser de 
baixa potência e parâmetros para a escolha da dosimetria.

Módulo 4: Dosimetria na amamentação: 
4.1 Lesão mamilar;
4.2 Ingurgitamento mamário e ducto bloqueado;
4.3 Mastite e abscesso.

Módulo 5: Terapia fotodinâmica (PDT):  
5.1 Conceito de PDT e seu mecanismo de ação;
5.2 PDT nas lesões mamilares persistentes;
5.3 PDT na monilíase periareolar.

Módulo 6: Manuseio do laser de baixa potência na amamentação: 
6.1 Funcionamento do laser de baixa potência;
6.2 Biossegurança e ética profissional na prática clínica; 
6.3 Uso e indicação do laser na amamentação.
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