CURSOS
de A P O I O
I Curso prático de Fisioterapia Pélvica da FISIOSER – abordagem prática
especíﬁca com técnicas de avaliação e tratamentos FISIOSER / Niterói - RJ

Coordenação Pedagógica – Profª Katia Pedreira Dias
Professoras Responsáveis:
Profª Katia Pedreira Dias, Sabrina Lindemberg e Jamile de oliveira e Silva

Apoio:

Data e horário:
3 dias - 14, 15 e 16 de setembro de 2018
Sexta das 16 às 19 horas, sábado das 9 as 18 horas e domingo das 9 as 13 horas
CHT: 20 horas

Local: Hospital de Olhos Santa Beatriz
Alameda São Boaventura 586 , Fonseca ,Niterói , (ao lado do posto de gasolina
BR , logo após a rua 22 de novembro)

Público alvo: Exclusivamente de ﬁsioterapeutas
Nº máximo de alunos: 12

Valor: R$600,00 a vista ou em duas vezes de R$340,00 – a primeira na inscrição
e a segundo no dia do curso

Ex-alunos dos cursos realizados na FISIOSER terão descontos especiais. Poderão
parcelar o valor à vista que já está com desconto. Receberão 10% de desconto se
ﬁzerem os três cursos.

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 email '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 coffe breack nos dois dias de curso.
Sorteios de brindes.
Vagas : Limitadas

Objetivo Principal:
Apresentar e demonstrar modelos de anamnese, avaliações e uso de técnicas e
recursos ﬁsioterapêuticos no tratamento das disfunções do assoalho pélvico e na
saúde da mulher.

Conteúdos:
Apresentação dos, principais diagnósticos abordados pelo ﬁsioterapeuta
relacionados ao AP ( incluindo as disfunções sexuais ) em homens e mulheres.
Apresentação de aparelhos e sua utilização: eletroterapia,Biofeedback,
Perineômetro e Cones vaginais .
Relembrar as Fisiopatologias e classiﬁcações das incontinências urinárias e das
disfunções anorretais e sexuais .Cuidados especiais em ﬁsioterapia gerontológica
na abordagem do Assoalho Pélvico.

Importante: Os alunos só terão direito ao certiﬁcado se obtiverem 90% de
presença e participarem de toda aula prática .

Apoio:

