BIOFEEDBACK FEDERATION OF EUROPE
Learn From the Best

Curso Internacional de Biofeedback Eletromiográfico
Aplicado às Disfunções do Assoalho Pélvico.
Duração: 1 semestre (aulas semanais)

Idioma: Português

PÚBLICO ALVO
O curso foi desenvolvido para profissionais e alunos da área da saúde que desejam aprender como utilizar o
Biofeedback eletromiográfico de superfície na prática clínica e em pesquisas científicas relacionadas às disfunções
pélvicas.

PROGRAMA

OBJETIVOS
•
•
•

Identificar as estruturas anatômicas e os componentes
funcionais da musculatura do assoalho pélvico,
compreender as disfunções pélvicas,
utilizar o Biofeedback Eletromiográfico (eletrofisiologia,
análise do sinal e das variáveis eletromiográficas) na
avaliação e no tratamento dessas disfunções.

ORGANIZAÇÂO DO CURSO
•

Aulas online ao vivo: 15 aulas

•

Atividades diversificadas online ao vivo: 15 horas de
atividades como workshop, apresentação de caso,
prática assistida, journal club, etc.

•

Estudo Individual não presencial: 15 atividades teóricas
desenvolvidas pelo aluno

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anatomia e Fisiologia
Posicionamento de eletrodo/eletrodo-referência
Revisão de propriedades do sinal
Eletrofisiologia aplicada
Comunicação com o paciente
Avaliação inicial (histórico, questionários, etc.)
Condução de uma avaliação eletromiográfica
Gravação de uma sessão
Identificação de diferentes padrões de sinal
Interpretação de resultados
Elaboração de relatório
Desenvolvimento de um plano de tratamento
Prática interdisciplinar

INVESTIMENTO: U$ 550
Início do Curso – 3 de abril de 2018
Horário – 21h (horário de Brasília)

Carga horária total: 45 horas

CERTIFICAÇÃO

INSCRIÇÕES
Início: 9 de março de 2018

Frequência mínima de 75% e aprovação por exame.

Link: http://bit.ly/1a2cI4v

INFORMAÇÕES
www.bfe.org
bfe.assoalhopelvico@gmail.com
antonieta@bfe.org
MINISTRANTE
Dra. Claudia R. Hacad, BCB-PMD, fisioterapeuta, mestre pela Disciplina de Urologia (UNIFESP), especialista em Biofeedback
nas Disfunções do Assoalho Pélvico – BCIA (EUA). Membro do IREP team “Programa Internacional de Educação e Pesquisa” da
Biofeedback Federation of Europe (BFE). Idealizadora, Mediadora e Responsável pelo Journal Club Online de Disfunções Pélvicas
- Brasil.

BIOFEEDBACK FEDERATION OF EUROPE - BFE
O programa da BFE- Learn From de Best oferece, internacionalmente, educação continuada para profissionais, através de conferências, seminários, workshops e
cursos. O conteúdo é desenvolvido pelas equipes do International Research & Education Project (IREP). O suporte financeiro é oferecido pela Biofeedback Federation
CIC, organização sem fins lucrativos localizada na Inglaterra.

