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PROJETO DE CURSO DE PÓS-

GRADUAÇÃO LATO SENSU 

FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA MULHER 

 

Área: Fisioterapia 

Modalidade: EAD (a distância) 

Apresentação do curso: 

No curso de saúde da mulher o pós graduando receberá informações sobre a saúde da mulher no 

que diz respeito aos músculos do assoalho pélvico, diferentes fases do desenvolvimento hormonal, 

disfunções sexuais, puerpério, gestação e a visibilidade desta mulher como indivíduo inserida em 

um contexto social e de trabalhos. O curso vem despertando interesse frente às mudanças de 

cenário na atuação do fisioterapeuta em saúde da mulher. 

A fisioterapia na Saúde da mulher assiste na reabilitação do assoalho pélvico no qual não é 

abordada de forma adequada na formação acadêmica, a criação deste curso oferece uma visão 

global do atendimento em patologias e disfunções sexuais femininas. 

  

Objetivos: 

✓ Capacitar o fisioterapeuta para avaliar, tração conduta e na atuação em reabilitação em saúde 

da mulher em diferentes cenários; 

✓  Qualificar o fisioterapeuta para a prevenção, avaliação e tratamento das patologias e 

disfunções sexuais femininas;  

✓  Atualizar de forma regular sobre o conhecimento da anatomia feminina;  

✓  Capacitar o profissional para sua atuação nas diversas etapas da vida da mulher no processo 

saúde-doença;  

✓  Aprofundar o profissional no atendimento da mulher no seu período pré natal, parto e 

puerpério; 

✓  Orientar o profissional sobre formas de detecção precoce das diversas patologias que 

atingem o sexo feminino nas diversas fases do ciclo vital, dando noções de prevenção e 

tratamento das mesmas. 

 

Público-alvo: 

Graduados em Fisioterapia. 
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Organização curricular: 

 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 40 h 

GESTÃO DE PESSOAS EM ORGANIZAÇÕES HOSPITALARES 40 h 

TECNOLOGIAS EM SAÚDE 40 h 

BASES DA AVALIAÇÃO CLÍNICA FEMININA 40 h 
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ANATOMIA E FISIOLOGIA FUNCIONAL DO SISTEMA 

REPRODUTOR FEMININO 

40 h 

FISIOTERAPIA NO PREPARO DO PARTO 40 h 

RECURSOS EM FISIOTERAPIA PARA O TRATAMENTO DE 

INCONTINECIA URINÁRIA E FECAL DA MULHER 

40 h 

SAÚDE DA MULHER – VISÃO HOLISTICA E INSERÇÃO NO 

CONTEXTO SOCIAL E DE TRABALHO 

40 h 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 40 h  

AVALIAÇÃO FINAL 20 h  

TOTAL DAS DISCIPLINAS 380 h 

 

Ementas: 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE      

EMENTA: Tem o objetivo de conhecer o Sistema Único de Saúde brasileiro (SUS) e sua 

articulação com a saúde Suplementar; de correlacionar as bases biológicas da saúde com as 

bases sociais, numa visão integral do indivíduo em família e coletividades; e de despertar 

compreensão sobre a relevância do trabalho em equipe e da articulação em redes de atenção à 

saúde. 

 

GESTÃO DE PESSOAS EM ORGANIZAÇÕES HOSPITALARES  

EMENTA: Dar conhecimento dos conceitos e do processo gerenciamento de serviços em 
Fisioterapia; 
Proporcionar visão ampla de do gerenciamento de pessoas no ambiente de fisioterapia. 
 
TECNOLOGIA EM SAÚDE 

EMENTA: Aprimorar o uso das tecnologias na enfermagem em UTI, e o manejo para resolutividade 

dos potenciais problemas.  

BASES DA AVALIAÇÃO CLÍNICA FEMININA 

EMENTA: Descrever a metodologia da avaliação clínica referente a patologias femininas 

ANATOMIA E FISIOLOGIA FUNCIONAL DO SISTEMA REPRODUTOR FEMININO 

EMENTA: Identificar as estruturas e sistemas responsáveis por toda estrutura pélvica feminina. 
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FISIOTERAPIA NO PREPARO DO PARTO 

EMENTA: Desenvolver a capacidade profissional em avaliar e prescrever o programa de exercícios 

adequado a cada gestante com ênfase na idade gestacional.  

RECURSOS EM FISIOTERAPIA PARA O TRATAMENTO DE INCONTINECIA URINÁRIA E 

FECAL DA MULHER 

EMENTA: Aprimorar o uso de técnicas especificas na fisioterapia pélvica, para resolutividade das 

patologias. 

SAÚDE DA MULHER – VISÃO HOLISTICA E INSERÇÃO NO CONTEXTO SOCIAL E DE 

TRABALHO 

EMENTA: Proporcionar a visão ampla em aspectos relacionados com o autoconhecimento, direitos 

pertinentes a mulher, referindo ainda a sexualidade, fatores psicológicos, patológicos e emocionais. 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

EMENTA: Conhecer as práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos 

adotados para prevenção de doenças. 

 

Metodologia e avaliação: 

A construção da aprendizagem se dá por meio da nossa plataforma do aluno, onde o 

aluno encontrará todo o apoio acadêmico: 

✓ Fórum; 

✓ Vídeo-chat; 

✓ Chat; 

✓ Sala de aula/Cronograma; 

✓ Notas e faltas; 

✓ Material de estudos; 

✓ Financeiro; 

✓ Ocorrências; 

✓ Publicações do estudante; 

✓ Correio Eletrônico; 

✓ Secretaria Virtual; 

✓ Avaliação final. 
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Avaliação final: No final do curso o aluno realizará uma Avaliação online, contendo 30 questões 

objetivas por meio do Portal do Aluno.  

Essa avaliação aborda de maneira resumida  todo o conteúdo aplicado ao longo do curso, e 

possui como principal objetivo certificar a evolução do aluno. A data será informada por meio do 

cronograma disponível no portal do aluno e para obter aprovação o discente deverá obter nota 

igual ou superior a 7,00 (sete).  

Após a aprovação em todas as disciplinas e na Avaliação Final, o aluno poderá solicitar, também 

no Portal do Aluno, seu Certificado. 

 

Certificação: 

Credenciado pelo Decreto de 24 de novembro de 1997, publicado no Diário Oficial da União de 

25 de novembro de 1997; recredenciado pela Portaria nº. 505, de junho de 2015, publicada no 

Diário Oficial da União de 05 de junho de 2015. 

Credenciado para oferecimento de cursos na modalidade à distância pela Portaria nº 1.109 de 

27 de novembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União em 30 de novembro de 2015. 
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