
 
 

Formação em Fisioterapia na Saúde Urogenital Masculina: da Evidência 
Científica à Prática Clínica – Turma 2 

 

Coordenadora:  

Prof Dr Mauro Barbosa Jr 

 

Carga horária:  

60 horas/aula 

 

Cronograma 

A Aula Magna acontecerá no dia 04 de março de 2021 e a última aula ao vivo acontecerá no 
dia 06 de maio de 2021. 

 

Explicação 

A semana deste módulo se inicia na quinta-feira. A primeira aula será no dia 04 de março, às 
19:00, online, ao vivo. Após essa aula, você poderá começar a acessar as aulas gravadas 
destinadas a essa semana, que ficarão disponíveis até o final do curso. Na quinta-feira seguinte 
(11/03/21), haverá a discussão referente à semana que passou e a organização da semana que 
se inicia, com novas aulas gravadas destinadas ao tema que serão liberadas para serem 
assistidas. 

 

Informações gerais: 

- As aulas gravadas da semana poderão ser assistidas nos dias e horários de sua conveniência, 
mas antes do dia da discussão ao vivo, que seguirá nos mesmos temas. Na semana seguinte, 
ainda poderá ter acesso às aulas gravadas do módulo anterior, caso deseje revisar, havendo 
limite no número de vezes que pode assistir a cada videoaula. 

- As aulas online ao vivo acontecerão às quintas-feiras, das 19:00 às 21:00 ou às 22:00, não 
sendo disponibilizadas posteriormente. Por isso é fundamental que o aluno tenha 
disponibilidade nos dias e horários das aulas ao vivo. 

- A experiência prática corresponderá a 10% da carga horária do curso e acontecerá no IPL (em 
Salvador), podendo ser agendada em até 12 meses após a finalização do curso. 

- Este curso será composto por 09 módulos, com duração uma semana cada. 

- O material complementar às aulas estará disponível na sua página de estudante, dentro do 
curso. 

- As aulas dos professores estrangeiros, de língua não portuguesa, terão legenda. 



 
 

Conteúdo programático 

Aulas gravadas 

Módulo 1 - Anatomia e fisiologia do trato urinário inferior e assolho pélvico 

- Anatomia do trato urinário inferior  

- Neurofisiologia da micção 

- Músculos do assoalho pélvico e a continência urinária 

 

Módulo 2 - Câncer de próstata 

- HPG x CA de Próstata/fisiopatologia 

- Cirurgias e tratamentos adjuvantes 

- Anatomia patológica e PSA 

- Radiodermite 

 

Módulo 3 - Classificação das Disfunções do Trato Urinário Inferior 

- Sintomas obstrutivos 

- Incontinência urinária de urgência e hiperatividade vesical 

- Incontinência pós-prostatectomia 

- Fisiopatologia da Incontinência pós-prostectomia 

- Gotejamento terminal e pós-miccional 

- Climatúria e incontinência coital 

 

Módulo 4 - Exames e investigações complementares e suas aplicabilidades no diagnóstico e 
tratamento fisioterapêuticos 

- EMG do assolho pélvico masculino 

- Urofluxometria e estudo urodinâmico 

- Urofluxometria e EMG 

- Pad test, diário miccional e questionários 

 

Módulo 5 - Avaliação fisioterapêutica 

- Anamnese 

- Avaliação do Assoalho Pélvico 

 

Módulo 6 - Tratamento fisioterapêutico 

- Cinesioterapia do assoalho pélvico 

- Bases da Eletroterapia 



 
- Eletroterapia nos MAP 

- Biofeedback 

- Gameterapia 

- Radiofrequência 

- Terapia Comportamental 

 

Módulo 7 - Saúde sexual masculina 

- Sexualidade masculina 

- Anatomia e miologia funcional 

- Fisiologia da ereção 

- Fisiologia da ejaculação 

- Ciclo de resposta sexual 

 

Módulo 8 - Disfunção sexual masculina 

- Disfunção erétil: tipos, definições, prevalência e fisiopatologia 

- Disfunções ejaculatórias: tipo, definições, prevalência e fisiopatologia 

- Disfunção erétil pós-prostatectomia 

- Disfunção erétil por Doença de Peyronie 

 

Módulo 9: Tratamento 

- Opções terapêuticas multiprofissionais 

- Anamnese 

- Avaliação fisioterapêutica da função sexual 

- Abordagem biopsicossocial 

- Terapia comportamental 

- Tratamento fisioterapêutico para ejaculação precoce 

- Tratamento fisioterapêutico para disfunção erétil:  

- Cinesioterapia e vacuoterapia 

- Eletroestimulação, dentre outros 

- Ondas de choque 

 

Corpo Docente: 

Drª Alcina Teles (RS) 

Drª Aline Sardinha (RJ) 

Dr Arnaldo Barbieri (SP) 

Dr Antônio Tavares (RJ) 

Drª Carla Torrieri (RJ) 

Drª Cristiane Carboni (RS) 



 
Drª Cristina Brasil (BA) 

Drª Ericka Valentin (RJ) 

Dr Francisco Coutinho (RJ) 

Drª Gisele Ribeiro (RJ) 

Drª Juliana Lenzi (SP) 

Drª Laíse Veloso (SP) 

Drª Laura Rezende (MG) 

Dr Mauro Barbosa Jr (RJ) 

Drª Patrícia Lordêlo (BA) 

Drª Regina Moura (RJ) 

Drª Silvana Uchôa (PE) 

Drª Virginia Riccobene (RJ)

*Pode haver mudança no corpo docente, com entrada e/ou saída de professores. 

 

Regras gerais 

- O aluno precisará cumprir ao menos 75% da carga horária do curso para obtenção do 
certificado. 

- Os slides das aulas não são disponibilizados, assim como qualquer módulo. O material 

complementar disponibilizado são artigos científicos e guidelines internacionais. 

- Quem não puder realizar a experiência prática: 

a) poderá obter ainda assim o certificado, já que ela contempla apenas 10% da carga horária. 

b) não terá abatimento no valor do curso. 

- O acesso, tanto às aulas gravadas quanto às aulas ao vivo, acontecerá pelo site 
www.patricialordelo.com. É só fazer seu login, ir em "área do aluno", clicar em "meus cursos", 
clicar na foto do curso e entrar na sala virtual. 

- Ainda pode haver modificação nas datas de início e fim dos cursos. 

 

Estamos preparando tudo com muito carinho e esmero para você! 

Abraços, 

Mauro Barbosa Jr e equipe do IPL Online 


