
 
 

Formação em Fisioterapia em Oncoginecologia Pélvica: da Evidência 
Científica à Prática Clínica – 3ª turma 

 

Coordenadoras:  

Profª Drª Laura Rezende 

Profª Drª Juliana Lenzi 

 

Carga horária:  

52 horas/aula 

 

Cronograma 

A Aula Magna acontecerá no dia 22 de fevereiro de 2021 e a última aula ao vivo acontecerá no 
dia 19 de abril de 2021. 

 

Explicação 

A semana deste módulo se inicia na segunda-feira. A primeira aula será no dia 22 de fevereiro 
de 2021, 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 segunda-
feira seguinte (01/03/21), 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. Note que as aulas gravadas apenas ficam disponíveis na semana do módulo 
específico. 

 

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 segundas-feiras, das 19:00 às 21:00 (ou às 22:00 
eventualmente), 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 (5 horas/aula) e 
acontecerá no IPL (em Salvador), podendo ser agendada em até 24 meses após a finalização do 
curso. 

- Este curso será composto por 8 módulos, com duração de 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, serão legendadas. 



 
Conteúdo programático 

Aulas gravadas 

Módulo 1 - Bases da Oncologia 

- Princípios da Oncologia  

- Epidemiologia 

- Tipos de câncer pélvico 

- Prevenção primária 

- Prevenção secundária 

- Morfo-funcional pelve feminina 

- Fisiologia da micção 

 

Módulo 2 - Terapias Antineoplásicas 

- Busca de artigos científicos 

- CIF em Oncouroginecologia 

- Princípio da cirurgia oncológica 

- Abordagem cadeia linfonodos 

- Quimioterapia 

- Radioterapia externa 

- Radioterapia interna 

 

Módulo 3 – Câncer de Ovário 

- Câncer de ovário 

- Disfunções pélvicas abordadas neste módulo: dor pélvica/ dispareunia/candidíase 

- Síndrome genitourinária 

- Linfadenectomia pélvica 

- Aspectos importantes da avaliação fisioterapêutica nas disfunções 

- Atuação da fisioterapia 

 

Módulo 4 - Câncer de Vulva 

- Câncer de vulva 

- Edema genital 

- Aspectos importantes da avaliação fisioterapêutica no linfedema 

- Linfedema oncopélvico e atuação da fisioterapia 

 

Módulo 5 - Câncer de Vagina 



 
- Câncer de vagina 

- Cirurgia de tratamento 

- Disfunções pélvicas abordadas neste módulo: estenose vaginal/ aderência / fibrose 

- Aspectos importantes da avaliação fisioterapêutica 

- Atuação da fisioterapia 

 

Módulo 6 - Câncer de Endométrio 

- Câncer de Endométrio 

- Disfunções pélvicas abordadas neste módulo: Retite actínica/ mucosite/ constipação 

- Aspectos importantes da avaliação fisioterapêutica 

- Atuação da fisioterapia 

 

Módulo 7 - Câncer de Colo de Útero 

- Doenças Precursoras (HPV) 

- Disfunções pélvicas abordadas neste módulo: neuralgias, IUE e bexiga hiperativa decorrentes 
da radioterapia 

- Aspectos importantes da avaliação fisioterapêutica 

- Atuação da fisioterapia: game 

- Atuação da fisioterapia: trato urinário 

 

Módulo 8 - Cuidado Paliativo 

- Princípios dos cuidados paliativos   

- Terminalidade 

- Papel da fisioterapia pélvica na terminalidade   

- Terapias integrativas 

 

Corpo Docente: 

Drª Adriana Anacleto (SC) 

Dr Alberto Bona (RJ) 

Drª Ângela Marx (SP) 

Drª Anita Nagib (SP) 

Dr Carlos Calderon (Costa Rica) 

Drª Cinira Assad (SP) 

Drª Claudia Fratta (SP) 

Drª Cláudia Liony (DF) 

Drª Daniela Barros (BA) 

Drª Ellen Morbeck (DF) 

Drª Ericka Valentin (RJ) 

Drª Francine Fischer-Sgrott (SC) 

Drª Iane Castro (MA) 

Dr José Carlos Torres (SP) 

Drª Juliana Lenzi (SP) 

Drª Kamila Ferreira (RJ) 

Drª Laíse Veloso (SP) 

Drª Laura Rezende (MG) 



 
Drª Magda Funarleto (RS) 

Drª Marcela Bardin (SP) 

Drª Marcela P P Silva (SP) 

Drª Mariana Maia (SP) 

Drª Mirella Dias (SC) 

Drª Pascale Tacani (México) 

Drª Paulina Araya (Chile) 

Drª Patrícia Lordêlo (BA) 

Drª Raquel Boechat (RJ) 

Drª Raquel Perez (Espanha) 

Drª Roseny Ferreira (BA) 

Drª Samantha Rizzi (SP) 

Drª Silvana Uchôa (PE) 

Drª Taís Cerentini (RS) 

Drª Yasmyne Martins (PB)

*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, 

Laura Rezende, Juliana Lenzi e equipe do IPL Online 


