
Limitado: 8 vagas

Carga horária: 14 horas

Datas: 07 e 08/06/2019 -  13 e 14/09/2019 - 21 e 22/11/2019

Local:  MIOTEC EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS 

 Av. Taquara, 375 - sala 502 - Bairro: Petrópolis, 90460-210 - Porto Alegre/RS

1ª Edição FIBE Prime Fisioterapia Pélvica - com Prof. Adriane Bertotto

Proposta do Curso

Aprenda na essência, e se torne proficiente na utilização da tecnologia para a avaliação e o 
tratamento de disfunções do assoalho pélvico.

Tudo isso será realizado na nossa casa - com um número limitado de vagas e a garantia de uma 
consultoria personalizada da excelente Professora Adriane Bertotto!

Assista o vídeo abaixo e confira maiores detalhes da 1ª edição do Curso FIBE Prime para 
fisioterapia pélvica:

O FIBE Prime tem o intuito de unir a experiência de conhecer a nova sede da empresa Miotec, 
seu staff, setores e toda sua estrutura - juntamente com o curso ministrado pela Professora 

Adriane Bertotto para a área de fisioterapia pélvica. A Adriane é fisioterapeuta pélvica, Mestre 
em Ciências Médicas e agora Doutoranda em Ciências Médicas.

Agora com muito mais dinâmicas práticas, o curso tem o objetivo instruir o aluno quanto aos 
equipamentos e técnicas utilizadas na avaliação e tratamento das disfunções do assoalho pélvico, 

tornando-o capaz de introduzir as novas técnicas em suas rotinas de atendimento. 

Com apenas 8 vagas disponíveis, o FIBE Prime tem o objetivo de aproximar os(as) alunos(as) e 
professora. Abrindo mais espaços para dinâmicas práticas, questionamentos, e aulas mais 

individualizadas.

O nosso objetivo é unir a experiência de conhecer a empresa Miotec e ter acesso aos nossos mais 
novos projetos, com a consultoria profissional da Adriane Bertotto.

VEJA O VÍDEO



Para quem é esse Curso?

Cronograma

MÓDULO 1 

O FIBE Prime tem o intuito de unir a experiência de conhecer a nova sede da empresa Miotec, 
seu staff, setores e toda sua estrutura - juntamente com o curso ministrado pela Professora 
Adriane Bertotto para a área de fisioterapia pélvica. A Adriane é fisioterapeuta pélvica, Mestre 
em Ciências Médicas e agora Doutoranda em Ciências Médicas.

Agora com muito mais dinâmicas práticas, o curso tem o objetivo instruir o aluno quanto aos 
equipamentos e técnicas utilizadas na avaliação e tratamento das disfunções do assoalho 
pélvico, tornando-o capaz de introduzir as novas técnicas em suas rotinas de atendimento. 

Com apenas 8 vagas disponíveis, o FIBE Prime tem o objetivo de aproximar os(as) alunos(as) e 
professora. Abrindo mais espaços para dinâmicas práticas, questionamentos, e aulas mais 
individualizadas.

O nosso objetivo é unir a experiência de conhecer a empresa Miotec e ter acesso aos nossos 
mais novos projetos, com a consultoria profissional da Adriane Bertotto.

TEÓRICO - INTRODUÇÃO/REVISÃO

- Revisão fisiologia do exercício e treinamento dos músculos do assoalho pélvico;

- Conceitos em eletromiografia de superfície, aplicabilidade clínica e em pesquisa;

- Domínios da eletromiografia: Interferências, artefatos e ruídos - Principais filtros;

- Avaliação eletromiográfica do assoalho pélvico: Interpretação da morfologia do 

sinal eletromiográfico.

MÓDULO 2
TEÓRICO - CONCEITOS DO BIOFEEDBACK

-Conceitos de biofeedback pressórico e eletromiográfico;

- Aplicabilidade clínica e de pesquisa do biofeedback eletromiográfico;

- Principais protocolos de avaliação e tratamento utilizando o biofeedback;

- Interpretação da morfologia do sinal no biofeedback;

- Laudos eletromiográficos e de biofeedback.

MÓDULO 3
PRÁTICO - CASOS CLÍNICOS

 - Prática de avaliação eletromiográfica;

- Prática de construção de protocolos na eletromiografia e no biofeedback;

- Prática de interpretação de sinal e prescrição de tratamento.

MÓDULO 4
PRÁTICO - DINÂMICA DE CASOS CLÍNICOS:

 - Aplicação da prática de avaliação, prescrição e construção do raciocínio 

clínico do tratamento, interpretação do tratamento e laudo.

MÓDULO 
ECLUSIVO
FIBE PRIME

MIOTEC EXPERIENCE

- Tour em todos os setores da empresa

- Apresentação do Staff da Miotec

- Apresentação de produtos e projetos futuros da Miotec

- Apresentação sobre Mindset de Crescimento



Inclusos:

Hospedagem:

Conteúdo Detalhado:

O hotel Coral Tower Trade Center - Petrópolis 
oferecerá um desconto especial na estadia 
para participantes do curso!

O hotel Coral Tower fica apenas a 8 minutos de 
caminhada da empresa, no bairro Petrópolis, e 
oferece uma estadia confortável para todas as 
alunas do curso FIBE Prime! 

Sexta-feira - (07/06/2019)

- 14h às 15h - Apresentação da empresa + Apresentação Mindset de Crescimento - Equipe Miotec

- 15h às 15h30 - Apresentação dos setores da empresa - Equipe Miotec

- 15h30 às 16h - Coffee Break

- 16h às 20h - Aula teórica com Prof. Adriane

- Finalização com jantar opcional em local a ser definido

Sábado - (08/06/2019)

- 8h às 9h30 - Apresentação Produtos Miotec com Equipe Miotec

- 9h30 às 10h - Coffee Break

- 10h às 12h - Prática de casos clínicos com Prof. Adriane 

- 12h às 13h30 - Almoço - restaurante sugerido: Pueblo

- 13h30 às 14h - Discussão de casos clínicos entre alunos(as) 

- 14h às 17h - Dinâmica de casos clínicos (alunos(as) que irão apresentar e aplicar)

- 17h às 18h - Espaço para perguntas e encerramento do curso

- À partir das 18h - Happy hour na sede da Miotec

APOSTILA CERTIFICADO COFFEE BRAK HAPPY HOUR 



12 parcelas de R$200,50 no cartão de crédito (PagSeguro) 
ou R$1,997,00 à vista por boleto ou transferência.

E-mail para dúvidas: 
marketing@miotec.com.br

WhatsApp: 
(51) 98127-0022

Sobre a Professora Adriane Bertotto:

Atuação:

Adriane Bertotto possui graduação em Fisioterapia pelo 
Instituto Porto Alegre da Igreja metodista (1993), 
aprimoramento profissional em Fisioterapia em 
uroginecologia pela ABAFI/Escola francesa, pós- 
graduação em Investigação Científica pela ULBRA(2005) 
e mestrado em Ciências Médicas pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (2014 ).

Atualmente é doutoranda do programa de Ciências Médicas da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS) e professora da Universidade La Salle (Unilasalle) nas disciplinas de 

Fisioterapia Pélvica e Fisioterapia Dermato-Funcional. Professora do Pós-graduação em 

Fisioterapia Pélvica da Faculdade Inspirar e Faculdade Cristo Redentor/Fisiowork, Fisioterapia em 

Uroginecologia pela Interfisio – RJ. Pesquisadora e instrutora de Eletromiografia de superfície e 

Biofeedback nas Disfunções pélvicas.

Experiência:

Custo do Curso:

Tem, orientação e banca na área de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, com ênfase em Fisioterapia 

e Terapia Ocupacional, atuando principalmente nos seguintes temas: fisioterapia, câncer de mama, 

linfedema, avaliação funcional, incontinência urinária, gestante, puerpério, prostatectomia, 

biofeedback, eletromiografia. Membro do “Grupo de Pesquisa Climatério e Menopausa” – UFRGS.



Dúvidas Frequentes

Qual o valor do investimento?

O investimento necessário para a realização do curso é de R$ 1997,00 (à vista) ou de forma parcelada em 12x 

de 200,50.

Quais são as formas de pagamento?

Você poderá realizar o pagamento de 3 formas: no seu cartão de crédito, sendo possível realizar o 

parcelamento em até 12 vezes via pagseguro ou à vista através de boleto ou transferência bancária. Caso opte 

por boleto bancário, sua inscrição será efetivada somente após a compensação do boleto.

Dá para parcelar no boleto?

Não é possível realizar o parcelamento do pagamento através de boleto bancário.

Vocês dão desconto, aceitam permuta ou qualquer outro tipo de negociação?

Não aceitamos outros tipos de negociação a não ser as formas de pagamento já mencionadas acima (cartão de 

crédito ou boleto bancário).

As aulas são todas presenciais?

Sim, todas as aulas são presenciais na empresa Miotec!

Vou receber um certificado de conclusão de curso?

Sim. Após o término do seu curso você receberá seu certificado presencialmente


