
Fototerapia nas Disfunções Pélvicas – Foco no LED 

Professora: 

Dra Patrícia Lordêlo 

 

Objetivo: 

Promover a qualificação do fisioterapeuta e do médico para a utilização da fototerapia nas 
disfunções pélvicas, conhecendo os recursos fototerapêuticos, identificando as disfunções pélvicas 
indicadas, além de conhecer o manejo do aparelho. 

 

Aulas práticas: 

Entre os participantes do curso e com pacientes do IPL. 

 

Público-alvo: 

Fisioterapeutas e médicos e estudantes de fisioterapia e de medicina. 

 

Local: 

Instituto Patrícia Lordêlo, Av. ACM, 1034, Ed. Max Center, salas 201-205, Itaigara, Salvador – BA. 

Ponto de referência: entre o Shopping Itaigara e o Pituba Parque Center. 

 

Data e Carga Horária:  

21 e 22 de maio de 2022 

- Sábado, das 8:00 às 17:00 

- Domingo, das 8:00 às 12:00. 

15 horas/aula 

 

Programa: 

- Aspectos gerais de Fotobiomodulação  

- LED X LASER 

- Eletrodos intracavitários e extracavitários 

- Foco no LED azul e vermelho 

- Disfunções do assoalho pélvico: SGUM, vulvovaginites, estenose vaginal e anorretal, alterações 
dermatológicas genitais, fissura anal. 

- Discussão de casos clínicos 

- Prática em pacientes reais 

 

Investimento 

R$ 1.890 - Parcelamento em até 12x s/juros  



R$ 1.700 - À vista (depósito ou transferência bancária ou PIX) 

 

Para pagamentos parcelados: 

1. Entrar no site patricialordelo.com; 

2. Efetuar seu cadastro completo, incluindo telefone e endereço completo (se não estiver 
completo, você não conseguirá efetuar o pagamento); 

3. Escolher os cursos que deseja, colocar no carrinho, selecionar a opção “consegui assistir ao 
vídeo”, inserir o cupom de desconto, caso tenha algum, e selecionar “finalizar a compra”.  

4. Inserir os dados do seu cartão de crédito (única forma de pagamento disponível pelo site), 
escolher o número de parcelas e finalizar o pagamento. 

 

Para pagamentos à vista, depositar na seguinte conta: 

Banco: Banco do Brasil 

Ag: 3454-1 | C/C: 38560-3 | CNPJ: 26.727.231/0001-95 

Eduardo Lordêlo Pereira 

PIX: CNPJ: 26.727.231/0001-95 

*Após o pagamento, enviar o comprovante para o e-mail adm.pvs@hotmail.com ou por WhatsApp (71) 
98800-2401 

OBSERVAÇÕES: 

- Será obrigatório o uso de máscaras de proteção durante todo o curso, exceto nos momentos de alimentação. 

- Se as máscaras forem de tecido, que tenham ao menos dupla camada; não podem máscaras com válvulas. 
Usaremos o padrão de máscaras recomendadas em aeroportos. 

- Será mantido distanciamento entre as cadeiras dos inscritos durante as aulas teóricas e janelas abertas. 

- Nas aulas práticas, o distanciamento não será possível, por isso o uso de máscaras de proteção cirúrgicas ou 
N95 são recomendadas, além do jaleco. 

- Trazer, preferencialmente, 2 jalecos para usar um em cada dia nas práticas. 

- Se logo antes do curso ou durante o curso tiver sintomas de gripe, pedimos que não se exponha e não 
exponha os outros. Ajustaremos sua situação individualmente. Havendo dúvida, que ela seja tirada, 
preferencialmente, com o exame de PCR. 

 

REGRAS DE CANCELAMENTO: 

Cancelamento até 60 dias antes do curso: reembolso de 85% do valor total do curso. 

Cancelamento até 30 dias antes do curso: reembolso de 50% do valor total do curso. 

Cancelamento na semana do curso: reembolso de 30% do valor total do curso. 

 

CANCELAMENTOS DEVIDO À PANDEMIA: 

Cada caso será observado individualmente, assim como se houver mudanças nos decretos municipais 

e estaduais (de Salvador ou da sua cidade e estado), ajustes podem ser necessários. 

 

mailto:adm.pvs@hotmail.com

