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II Curso Introdutório sobre tratamento de Assoalho Pélvico FISIOSER / Niterói - RJ

Dias: 21 e 22 de julho de 2018

Coordenação Pedagógica: Profª Katia Pedreira Dias 

Professoras Responsáveis

Profª Katia Pedreira Dias e Profª Sabrina Lindemberg

Apoio:

Objetivo Principal: Introduzir as técnicas e recursos no tratamento das disfunções 

do assoalho pélvico e na saúde da mulher.

Conteúdos: Apresentação dos, principais diagnósticos abordados relacionados ao 

Assolho Pélvico, em geriatria, pediatria, saúde da mulher (incluindo as disfunções 

sexuais) e saúde do homem.  O papel do fisioterapeuta na fisioterapia pélvica  

áreas de atuação. Eletroterapia, Biofeedback, Perineômetro, Cones vaginais e 

Cinesioterapia. 

Fisiopatologia e classificações das incontinências urinárias e das disfunções 

anorretais e sexuais .Cuidados especiais em fisioterapia gerontológica na 

abordagem do Assoalho Pélvico; Abordagem  fisioterapêutica específica na 

fisioterapia pélvica - desde a avaliação até as condutas de tratamento. 

Intervenções de diferentes profissionais na atuação da referida área.  

Apresentação de modelo de anamnese específica, diário miccional, pad test  

questionário de QV  e condutas de tratamento. 

Público Alvo: Profissionais de saúde que necessitam de conhecimento da área 

das disfunções do assoalho pélvico.



Data e horário:

21 de julho - sábado  das 9h às 18h

22 de julho - domingo  das 9h às 13h

CHT - 12 horas 

Local: Hospital de Olhos Santa Beatriz

Alameda São Boaventura 586, Fonseca, Niterói - RJ.

(ao lado do Posto BR da Alameda – local de fácil  estacionamento)

Valor: R$380,00 a vista , até dia 15 de junho ou até as  vagas estiverem 

esgotadas. 

Ou duas parcelas de R$225,00 (total de R$450,00)

Cheque ou depósito nominal a: Jamile de Oliveira e Silva

Banco Santander Ag. 0127 

CC :01044485-0

CPF: 069398937-84

Após  efetuar o pagamento enviar cópia de comprovante de pagamento pelo e-

mail 'jmile@terra.com.br' como os seguintes dados: Nome completo, telefone de 

contato, endereço e e-mail.

Participantes precisam enviar o comprovante de conclusão de curso ( ou 

comprovante de seu conselho) ou declaração da faculdade  que está cursando o  

ultimo ano.  

Maiores informações ou dúvidas pelos telefones 

     (21) 27110540           (21) 972591990

Certificado de participação mediante a 100% de presença .

Solicitamos aos participantes  respeitar os horários de inicio de cada aula. 

Será oferecido coffee break nos dois dias de curso.

Sorteios de brindes.



I Curso exercícios físicos/cinesioterapia pra prevenção e tratamento de 
incontinência urinária da FISIOSER / Niterói,RJ

Dias: 18 agosto de 2018

Coordenação Pedagógica – Profª Katia Pedreira Dias 

Professoras Responsáveis

Profª Katia Pedreira Dias e Jamile de Oliveira e Silva

Apoio:

Data e horário:

Dia 18 agosto – sábado – das 13h às 18h 

CHT - 6 horas 

Objetivo Principal:

Apresentar alternativas para realizar exercícios de conscientização e 

fortalecimento  da musculatura do assoalho pélvico (MAP) em nível de prevenção 

e alternativa de tratamento nas incontinências . 

Valor: R$ 195,00 a vista 

Ou R$ 220,00 em duas parcelas iguais  de R$110,00 - uma antes do curso até dia 

03 de julho a  segunda no dia do curso.

Cheque ou depósito nominal a: Jamile de Oliveira e Silva

Banco Santander Ag. 0127 

CC :01044485-0

CPF: 069398937-84

Após  efetuar o pagamento enviar cópia de comprovante de pagamento pelo e-

mail 'jmile@terra.com.br' como os seguintes dados: Nome completo, telefone de 

contato, endereço e e-mail.



Participantes precisam enviar o comprovante de conclusão de curso (ou 

comprovante de seu conselho) ou declaração da faculdade que está cursando a 

partir do terceiro período da faculdade). 

Nº máximo de alunos: 15 alunos

Público alvo: fisioterapeutas, educadores físicos e terapeutas ocupacionais 

Local: Clinica FISIOSER

Rua Gavião Peixoto, 124, sala 1509

Maiores informações ou dúvidas pelos telefones 

     (21) 27110540           (21) 972591990

Certificado de participação mediante a 100% de presença.

Solicitamos aos participantes  respeitar os horários de inicio de cada aula. 

Será oferecido coffee break nos dois dias de curso.

Sorteios de brindes.

Apoio:


