Qualificação em Fisioterapia Pélvica do Instituto
Patrícia Lordêlo – Clínica Escola de Atenção ao
Assoalho Pélvico
Objetivo Geral:
Oferecer uma formação complementar a fisioterapeutas que atuam na área de disfunções
pélvicas, com foco na habilidade prática e no conhecimento baseado em evidências científicas.

Objetivo Específico:
Fornecer uma aprendizagem aprofundada para o fisioterapeuta que já têm experiência em
Fisioterapia Pélvica, dentro de uma equipe multiprofissional na área de disfunções pélvicas,
favorecendo uma atuação 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 com alguma experiência na área de disfunções pélvicas.

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 de
fisioterapia.
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.

E
Ter experiência prática na área.

Carga Horária:
Duração mínima de 20 horas e máxima de 359 horas. O certificado é emitido pelo Instituto
Patrícia Lordêlo – Clínica Escola.

Dias das Aulas e Atendimentos:
Uma das grandes vantagens do modelo de qualificação em Fisioterapia Pélvica ofertado pelo
Instituto Patrícia Lordêlo – Clínica Escola é a flexibilidade nos dias e horários de qualificação dos
profissionais. Você decide quando começar e faz sua escala para cumprir a carga horária
desejada. Como a carga horária é contabilizada por turnos de 6 horas, você escolhe se ficará os
dois turnos nos dias que for, ou apenas um turno por dia.

Os atendimentos aos pacientes no IPL ocorrem de segunda a sexta, das 7:00 às 19:00, as aulas
teóricas (em um turno discussão dos casos clínicos, no outro turno aula teórica) acontecem das
7:00 às 8:15 e das 17:40 às 19:00, de segunda a sexta, e as artigos científicos e de projetos de
pesquisa acontecem às quartas-feiras, das 18:00 às 20:00 (facultativo), com a equipe
multidisciplinar do IPL e do Centro de Atenção ao Assoalho Pélvico (CAAP).
*Neste período da pandemia, essa reunião não está sendo presencial e adaptações podem ser necessárias.

O fisioterapeuta terá a sua agenda de pacientes, por isso é preciso delimitar a sua escala no IPL
com antecedência; o preceptor acompanhará o fisioterapeuta em Qualificação, tanto na parte
prática quanto na parte teórica. Os atendimentos podem ocorrer, dessa forma, em duplas ou
até trios.

Grade de Supervisores/Professores:
Os profissionais que supervisionarão os profissionais em qualificação e em especialização
mudam periodicamente, de acordo com a escala. A equipe do IPL é formada por fisioterapeutas,
médicos, psicólogos, enfermeiros.

Coordenação:
Patrícia Lordêlo (fisioterapeuta)

Equipe atual (2021.1):
Alcina Teles (fisioterapeuta)

Maria Clara Pavie (fisioterapeuta)

Ana Paula Pitiá (psicóloga)

Mariana Robatto (fisioterapeuta)

Andrea Vilas Boas (médica, ginecologista)

Priscila Januário Godoy (fisioterapeuta)

Carina Oliveira (fisioterapeuta)

Rafael Andrade Alves (médico, cirurgião

Carlos Mamede (fisioterapeuta)

plástico)

Cláudia Liony (fisioterapeuta)

Renata Matos (psicóloga)

Daniela Barros (médica, cancerologia)

Rosa Brim (médica, especialista em

Hortênsia Amorim (fisioterapeuta)

Imagem)

Joyce Barcelar (fisioterapeuta)

Roseny Ferreira (fisioterapeuta)

Laizza Santana (fisioterapeuta)

Tâmara Gomes (fisioterapeuta)

Marcelo Cerqueira (médico, urologista)

Investimento:
De 20 a 99 horas – R$75,00/hora
De 100 a 199 horas – R$66,40/hora
De 200 a 359 horas – R$58,10/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 ao menos um certificado de curso de curta duração na área (mínimo de 20
horas/aula);
- Declaração (ou documento comprobatório) de prática clínica;
- E-mail para envio dos documentos: adm.pvs@hotmail.com.

2ª fase – Entrevista
- A entrevista pode ser presencial ou à distância.

3ª fase – Prova
- A prova será um caso clínico a ser discutido, presencialmente ou por via remota, junto com um
dos componentes da equipe do IPL, para se ter clareza sobre o nível de conhecimento teórico e
prático do candidato.

4ª fase – Matrícula
- Pelo site patricialordelo.com, na aba “cursos presenciais”. Primeiro você deverá fazer seu
cadastro completo, incluindo dados como telefone e endereço (se não informar, o site não
permite o pagamento). Depois de fazer o cadastro completo, você vai na aba “cursos” →
“presenciais” e coloca no carrinho. Depois, é só efetuar a compra com seu cartão de crédito
(essa é a única modalidade aceita pelo site). O valor está para 20 horas/aula de qualificação. Se
desejar fazer mais horas, fale com nossa equipe (adm.pvs@hotmail.com ou 71 9 8800-2401),
que criaremos um link especialmente para você.

Período de início dos cursos:
- Quando você desejar.

Endereço:
Av. ACM, 1034, Ed. Maxcenter, salas 201-205, Itaigara, Salvador, Bahia.

