
Carga Horária: 40 horas

Período: 6 meses - 1 dia/mês

Início: 22/02/2019

Término: 28/06/2019

Investimento:  6 X de R$ 500,00 (mensalidade) e 6 X R$ 400,00 para pessoas com vínculo comprovado com a UNIFESP

Inscrição: R$ 50,00

Vagas: mínimo de 10 e máximo de 60 alunos

Público Alvo: profissionais da área da saúde, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros e pós-graduandos mesmas áreas.
Prof. Dr. Ivaldo Silva - Médico ginececologista e docente do departamento de endocrinologia ginecológica da UNIFESP

Dra. Carolina Ambrogini - Médica ginecologista e sexóloga, coordenadora voluntária do ambulatório de sexualidade feminina, pós-graduanda de mestrado do
departamento de ginecologia UNIFESP

Psic. Maria Claudia Lordello - Psicóloga e Sexóloga, coordenadora voluntária da psicologia do ambulatório de sexualidade da UNIFESP

Ementa:
Curso multidisciplinar que abordará os principais aspectos das disfunções sexuais femininas dando ao profissional de saúde o enfoque necessário para o manejo 
clínico de mulheres com tais disfunções.

09h  Apresentação do curso

9:30 ás 11h Aspectos evolutivos da mulher e sua sexualidade ao longo da história e história da sexualidade. 

Professor: Psic. Maria Claudia Lordello

Objetivo: Abordar e aprofundar a história da mulher e sua sexualidade na antiguidade, idade média, idade moderna e contemporânea. Contextualizar a história da sexualidade.

11 às 12hs Anatomia e fisiologia sexual feminina.  

Professor: Dra. Lílian Macri

Objetivo: Abordar as modificações anatômicas e fisiológicas durante o ato sexual.    

12 às 13h Almoço

13 às 14:30h A sexualidade ao longo da vida da mulher.  

Professor: Dra. Carolina Ambrogini

Objetivo: Descrever as mudanças na sexualidade de acordo com a fase de vida da mulher: infância, adolescência, idade adulta (gestação), menopausa e 3a. idade.

14:30 às 16h Neurotransmissores, antidepressivos e sexualidade. 

Professor: Dra Marina Milograna Zaneti

Objetivo: Enfocar a influência dos neurotransmissores e medicamentos na sexualidade da mulher.
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09 às 10:30h Química hormonal e sexualidade.  

Professor: Dr. Ivaldo Silva

Objetivo: Enfocar a influência dos hormônios e neurotransmissores na sexualidade da mulher.

10:30 às 12h Desejo Sexual Hipoativo - DSH - Aspectos físicos, diagnóstico laboratorial e tratamento medicamentoso. 

Professor: Dra. Carolina Ambrogini

Objetivo: 
Abordar a influência de patologias, medicamentos e mudanças da idade no DSH feminino e diagnóstico laboratorial (dosagem de testosterona). Discutir os critérios
para o uso de terapia hormonal e não hormonal no tratamento do DSH.

12 às 13h Almoço

13 às 15:00 Aspectos psicológicos e psicoterapia  no Desejo Sexual Hipoativo - DSH.

Professor: Psic. Maria Cláudia Lordello

Objetivo: 
Discutir a influência da educação, cultura, aspectos de personalidade e qualidade do relacionamento afetivo nas causas do DSH, bem como expor os tipos de
abordagens psicoterapêuticas para o tratamento de tal disfunção.

15 às 17h Discussão de casos de DSH e exercícios práticos

09 às 10:30 Anorgasmia - Anatomia e fisiologia do orgasmo e tratamento medicamentoso. 

Professor: Dra. Carolina Ambrogini

Objetivo: 
Elucidar os aspectos anatômicos do clitóris, tecidos eréteis femininos e fisiologia do reflexo orgásmico. Discutir o uso de medicamentos hormonais e não hormonais no
tratamento da anorgasmia.

10:30 às 12h Aspectos psicológicos  da anorgasmia 

Professor: Psic. Maria Cláudia Lordello

Objetivo: Abordar o perfil psicológico mulheres anorgásmicas, bem como discutir as intervenções psicológicas e educativas no tratamento de tal disfunção

12 às 13h Almoço

13 às 15h Avaliação fisioterapêutica do assoalho Pélvico

Professor: Fisiot. Nina Moreno.

Objetivo: Assinalar as técnicas de fisioterapia para a avaliação do assoalho pélvico e técnicas para tratamento de Anorgasmia  

15 às 17h  Discussão de casos de Anorgasmia e Exercícios práticos

2º dia - 15/03/2019

3º dia - 05/04/2019
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09 às 10:30h Transtornos de dor - Causas orgânicas da dispareunia, vestibulodínea, diagnóstico e tratamento medicamentoso.  

Professor: Dra. Teresa Embiruçu

Objetivo: Elucidar as causas orgânicas da dispareunia, bem como o seu diagnóstico e tratamento medicamentoso.

10:30 às 12h O auxílio da fisioterapia no tratamento da dispareunia.  

Professor: Fisiot. Laise Veloso

Objetivo: Enfocar as técnicas de fisioterapia para o relaxamento da musculatura do assoalho pélvico.

12 às 13h Almoço

13 às 15h Vaginismo - Perfil psicológico, causas emocionais e tratamento de psicoterapia.  

Professor: Psic. Ana Luiza Fanganiello

Objetivo: 
Traçar o perfil psicológico da mulher com vaginismo, a influência da educação e aspectos psicossociais na gênese de tal disfunção, bem como discutir as possíveis
abordagens psicoterapêuticas para o seu tratamento.

15 às 17h Terapia de dessensibilização sistemática.  

Professor: Fisiot. Livia Bentes

Objetivo: Demonstrar a técnica de dessensibilização sistemática para o tratamento do vaginismo através do relaxamento e uso de prôteses vaginais.

09 às 10:30h Métodos contraceptivos e sexualidade.  

Professor: Dra. Carolina Ambrogini

Objetivo: Discutir os aspectos positivos e negativos de cada método de contracepção na sexualidade feminina.

10:30 às 12h Terapia sexual.  

Professor: Psic. Maria Claudia Lordello

Objetivo: Descrever as principais técnicas e exercícios de terapia sexual.

12 às 13h Almoço

13 às 14h Parafilias- Conceito, diagnóstico e abordagem terapêutica. 

Professor: Dra Marina Milograna Zaneti

Objetivo:  Fornecer noções sobre as parafilias

14:30 às 16h Discussão de casos clínicos + Exercícios Práticos

16 às 17h Erotização do casal

Professor: Nathalia Ziemkiewicz de Carvalho Pinto

Objetivo: Mostrar as novidades do mercado de produtos eróticos e dos produtos utizados para tratamento disfunções sexuais femininas

4º dia - 10/05/2019

5º dia - 07/06/2019
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09 às 10:30h Disfunções sexuais masculinas - Disfunção erétil

Professor: Dr. Matheus Brandão Vasco

Objetivo:  
Enfocar as causas orgânicas e possíveis tratamentos medicamentosos para a disfunção erétil. Elucidar as causas psicogênicas e possíveis abordagens psicoterápicas
no tratamento da disfunção erétil

10:30 às 12h Ejaculação rápida

Professor: Dr. Marcelo Cabrini

Objetivo: Definir o diagnóstico, causas e tratamento medicamentoso para a ejaculação rápida  

12 às 13h Almoço

13:00 às 14:30h Diversidade de Gênero

Professor: Psic. Ana Luiza Fanganiello

 Objetivos: Elucidar as diversidades de gênero, abordando tópicos como disforia de gênero e transexualidade.

14:30 às 16h A participação do parceiro e terapia de casal.  

Professor: Psic. Maria Luiza Amaral

Objetivo: Abordar a influência do parceiro nas disfunções sexuais femininas e a sua participação no tratamento, bem como discutir a indicação da terapia de casal.

6o - 28/06/2019
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