
 

 

Curso de Qualificação Multiprofissional do Instituto Patrícia Lordêlo 

– Clínica Escola de Atenção ao Assoalho Pélvico 
 

Objetivo Geral: 

Oferecer uma formação de profissionais que atuam, ou querem atuar, na área de disfunções 

pélvicas, com foco na habilidade prática e no conhecimento baseado em evidências científicas. 

Este é o Instituto Patrícia Lordêlo – Clínica Escola (IPL). 

 

Objetivo Específico: 

Fornecer uma aprendizagem para uma equipe multiprofissional na área de disfunções pélvicas 

e que os mesmos profissionais possam atuar de forma interdisciplinar no atendimento de 

pacientes com disfunções pélvicas em todos os ciclos da vida, da criança ao idoso. 

 

Modalidades de Cursos: 

Qualificação/Aperfeiçoamento Profissional. 

 

Público-alvo: 

Fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, educadores físicos e psicólogos. 

 

Pré-requisitos: 

Ter tido pelo menos uma disciplina teórica e/ou estágio curricular na área de Disfunções do 

Assoalho Pélvico (urologia, ginecologia, proctologia, saúde da mulher) durante a graduação 

(fisioterapia, medicina, enfermagem, educação física e psicologia). 

OU 

Ter feito, ao menos, um curso de curta duração (carga horária mínima de 20 horas/aula) na área 

de Disfunções do Pélvico (urologia, ginecologia, proctologia, saúde da mulher) durante a 

graduação ou após a graduação (fisioterapia, medicina, enfermagem, educação física e 

psicologia). 

 



 
 

Carga Horária: 

A qualificação/aperfeiçoamento profissional tem uma duração mínima de 20 horas/aulas e 

máxima de 359 horas/aula. O certificado é emitido pelo Instituto Patrícia Lordêlo – Clínica 

Escola. 

 

Dias das Aulas e Atendimentos: 

Uma das grandes vantagens do modelo dos cursos ofertados pelo Instituto Patrícia Lordêlo – 

Clínica Escola é a flexibilidade nos dias e horários de qualificação dos profissionais.  

 

Os atendimentos aos pacientes no IPL ocorrem de segunda a sexta, das 8:00 às 18:00, e as aulas 

teóricas e as discussões de casos clínicos acontecem às quintas-feiras, das 18:00 às 22:00. Então 

você organizará sua agenda como melhor lhe convier e entrará nas escalas escolhidas. Assim, 

no seu tempo, cumprirá as horas que precisa cumprir. 

 

Exemplos:  

Em uma semana inteira dedicada ao IPL, é possível cumprir até 59 horas/aula (55 horas/aula de 

atendimento e 4 horas/aula de teoria). Lembrando que a hora aula tem 50 minutos. 

 

Se você for fazer 20 horas de qualificação, você pode cumprir: 

1. Em dois dias totalmente dedicados ao IPL; 

2. Em quatro turnos, seguidos ou não. 

Se você for fazer 200 horas de qualificação, você pode cumprir: 

1. Em três semanas e meia totalmente dedicas ao IPL (de segunda a sexta); 

2. Em 3 a 4 meses, tendo uma semana por mês dedicada ao IPL; 

3. Ou de qualquer outra forma que melhor lhe convier.  

 

Grade de Supervisores/Professores: 

Os profissionais que supervisionarão os profissionais em qualificação e em especialização 

mudam periodicamente. A equipe é formada por fisioterapeutas, médicos, psicólogos, 

enfermeiros. 

 



 
Coordenação: 

Patrícia Lordêlo (fisioterapeuta) 

 

Equipe atual (2019.2): 

Alcina Teles (fisioterapeuta) 

Amanda Lemos (fisioterapeuta) 

Ana Paula Pitiá (psicóloga) 

Andrea Vilas Boas (médica, ginecologista) 

Carina Oliveira (fisioterapeuta)  

Cecília Alvares (fisioterapeuta) 

Cíntia Pinheiro (fisioterapeuta) 

Cláudia Liony (fisioterapeuta) 

Cristina Brasil (fisioterapeuta) 

Daniela Barros (médica, cancerologia) 

Laizza Santana (fisioterapeuta) 

Marcelo Cerqueira (médico, urologista) 

Maria Clara Pavie (fisioterapeuta) 

Mariana Robatto (fisioterapeuta) 

Priscila Baqueiro (fisioterapeuta) 

Priscila Januário Godoy (fisioterapeuta) 

Rafael Andrade Alves (médico, cirurgião 

plástico) 

Rosa Brim (médica, especialista em 

Imagem) 

Roseny Ferreira (fisioterapeuta) 

Tâmara Gomes (fisioterapeuta) 

Teresa Alencar (fisioterapeuta)

Investimento: 

- Qualificação/Aperfeiçoamento Profissional: 

De 20 a 99 horas – R$45,00/hora 

De 100 a 199 horas – R$40,00/hora 

De 200 a 359 horas – R$35,00/hora 

 

Processo seletivo: 

1ª fase – Análise de currículo 

- Envio do link do currículo Lattes; 

- Envio do diploma de graduação; 

- Envio do histórico escolar (para comprovação da matéria ou do estágio na graduação); 

- ou Envio de certificado de curso de curta duração na área (mínimo de 20 horas/aula); 

- E-mail para envio dos documentos: adm.pvs@hotmail.com. 

 

2ª fase – Entrevista 

mailto:adm.pvs@hotmail.com


 
- A entrevista pode ser presencial ou à distância. 

 

3ª fase – Matrícula 

- Qualificação/Aperfeiçoamento Profissional: 

Pelo site do Instituto Patrícia Lordêlo – Clínica Escola 

 

Período de início dos cursos: 

- Qualificação Profissional: a entrada dos alunos se dá em fluxo contínuo durante todo o ano e 

serão iniciadas em setembro de 2019. 

 

Endereço: 

Av. ACM, 1034, Ed. Maxcenter, sala 201, Itaigara, Salvador, Bahia. 

 

*As informações contidas neste documento ainda podem sofrer modificações. 


