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QUEM SOMOS? 
SEPS 715/915 bloco D, sala 423 - 61 3345.0167 

poubelmarra@gmail.com 

 

A Urogin é uma clínica de fisioterapia com um conceito moderno e inovador. O foco aqui é a personalização do 
atendimento. O paciente que procura a UROGIN tanto pela experiência quanto pela expertise clínica, percebe o 
quanto o trabalho vai além do sintoma. 

 O ser humano não é apenas um corpo, mas um equilíbrio entre corpo, 
sentimento, psiquê e alma. 

Você já imaginou chegar em uma clínica de fisioterapia com dor e sair de 
lá com uma VIDA completamente mudada? Sim, isso é possível, pela 
proposta que a empresa oferece: MUDANÇA!! 

Inaugurada em 2003, com o foco de reabilitação funcional nas áreas de 
ORTOPEDIA e sendo a pioneira em REABILITAÇÃO UROLOGICA em Brasília 
pela Dra. Viviane Poubel, a Urogin nasceu com o intuito do diferente. Hoje, 
por associar várias técnicas e conceitos, oferece uma proposta inovadora. 
Você já ouviu falar da Reabilitação quântica?  

Sim, é isso nossa proposta. Reabilitar unificando Mente-corpo-espirito, por 
meio da alteração do seu padrão de frequência vibratória. Que pode ser modificada, desde um toque corporal 
com pressão variada, até mesmo a emissão de energia pelas mãos. O saber mudar tais frequências ligadas ao 
emocional ( veja imagem abaixo )  tornam um simples tratamento de fisioterapia em uma mudança completa de 
vida. 
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A Urogin respeita o princípio básico da escolha. Se 
o seu foco é apenas os sintomas, você também tem 
opção de escolher tratar aquilo que o(a) incomoda, 
pontualmente, sem transformar os outros aspectos 
da sua vida. Porém, se pode ser melhor e você 
quiser algo além de uma melhora física?  Por que 
não? 

Por isso a proposta de atendimento segue 5 
princípios básicos:  

1. ESCOLHA:  sua vida é feita de escolhas e por isso 
você escolhe o que nesse momento será melhor 
para você: um tratamento pontual ou um programa 
de aprimoramento pessoal. 
 
2. SEM JULGAMENTOS:  Aqui o julgamento é 
ZERO!! Não se preocupe em expor o que para você 
é prioridade. Vivemos num mundo cheio de 
retaliações pessoais, desde sua casa até na rua. 
Parece que todo mundo quer opinar e se meter em 

ideias e evoluções suas. Por isso, aqui não terá julgamento nenhum, absolutamente. O foco é a SUA 
necessidade e evolução. 
 

3. UNICIDADE: você é ÚNICO e por esse motivo o seu tratamento também. Sem protocolos. Aqui não tem 
“receitinha de bolo”. Cada atendimento será para a sua melhora, de forma personalizada, respeitosa nas 
suas ideias e crenças. Você, não será parte de um número para futuramente compor um ESTUDO ou 
ARTIGO científico. Você será nosso PACIENTE e o foco é VOCÊ!! Já percebeu que em muitas clínicas, você 
sai com a mesma receitinha de exercícios e técnicas aplicadas a todo tipo de paciente que tenha o mesmo 
sintoma que o seu, porém, pessoas completamente diferentes de você? E como esperar o mesmo 
resultado do outro se somos diferentes?  Muitas vezes isso acontece para que sua resposta (mesmo 
negativa ) mas seguindo um “protocolo” vire futuramente uma estatística científica. O problema é: você 
veio a clínica em busca de melhorias ou de fazer parte de um artigo cientifico?  
 

Por isso, você não é um número, mas uma VIDA em nossas mãos.  

 
4. EMPONDERAMENTO GLOBAL:  o foco é despertar em você o seu poder interior. Tornando você criador 

da sua própria realidade. 
 

5. HONESTIDADE:  A maior tranquilidade é saber que você estará sendo atendido de forma honesta e 
respeitosa. Se seu caso não é condizente com o que podemos tratar, isso será dito e esclarecido no 
primeiro dia, e Dra. Viviane Poubel irá encaminha-lo a outro profissional com maior competência para sua 
evolução.  Saber que você estará em um local onde, quanto menos sessões você fizer para o melhor 
prognóstico é um dos objetivos da profissional. Proporcionar a você tranquilidade e valorização, tanto no 
seu tempo quanto no investimento em sua saúde. Afinal o seu SUCESSO É O NOSSO SUCESSO.  
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Gostou? Vamos ao passo a passo?  

1- Agende uma conversa visita para conhecer melhor o que oferecemos ( via telefone : 61 3345.0167 ou via 
Whatsapp 61 99901.3061 ; pelos sites: 
 www.vivianepoubel.com.br  
 https://www.doctoralia.com.br/medico/poubel+viviane-14826572 
www.urogin.site.med.br  
 

2- Escolha seu plano: Convencional ou Mensal 
3- Realize seu tratamento 

4- Seja feliz 😊  

 

 

COMO FUNCIONAM AS DUAS FORMAS DE ATUAÇÃO 

 
 

 Tratamento Convencional 

O tratamento convencional é o atendimento por técnica. Ou seja, no qual o paciente traz um pedido médico com 
o sintoma e será realizada apenas a abordagem de que necessita. E por isso cada Técnica, tem um tempo, um 
valor e uma frequência semanal. O foco aqui não é abordar os três conceitos (corpo-mente-alma) mas aliviar e 
resolver sintomas físicos.  Nessa escolha atendemos vários convênios (veja na lista abaixo).  

 Programa de Aprimoramento Físico Pessoal   

O programa é realizado com investimento mensal. É um programa exclusivo da UROGIN. O paciente realiza uma 
avaliação global (nos 3 aspectos: físico, mental e emocional) onde é traçado um programa de tempo e técnicas 
que ele e o corpo necessitam. Unindo:  Fisioterapia, Coaching, Terapia Holística e Sexologia.   Nesse caso você 
escolhe o plano que melhor se adequa a você.   

Nessa escolha, não atendemos por convênio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vivianepoubel.com.br/
https://www.doctoralia.com.br/medico/poubel+viviane-14826572
http://www.urogin.site.med.br/
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TÉCNICAS E TRATAMENTOS QUE A CLÍNICA OFERECE:  

 

Abaixo temos o “MENU” de tratamentos com os valores por sessão ( caso escolha o tratamento convencional )  
abordados na UROGIN. Como a profissional está em constante aprimoramento de TÉCNICAS, as mais novas podem 
não estar nesta lista. Mantenha-se atualizado nos seguindo pelo site (www.vivianepoubel.com.br) e redes sociais. 

 

➢ FISIOTERAPIA CONVENCIONAL E ORTOPEDIA: 
R$ 100,00/SESSÃO  

➢ FISIOTERAPIA DOMICILIAR: 
R$ 180,00/VISITA  

➢ FISIOTERAPIA UROGINECOLÓGICA: 
R$225,00/SESSÃO 

➢ FISIOTERAPIA OBSTÉTRICA: 
R$150,00/SESSÃO 

➢ DOULA (ACOMPANHAMENTO PARTO VAGINAL):  
R$ 1.500,00  

➢ TERAPEUTA HOLÍSTICA: 
AVALIAÇÃO INICIAL + RETORNO: R$450,00. DEMAIS SESSÕES: R$ 160,00/ SESSÃ0 

➢ BARRA DE ACCESS: 
R$ 150,00/SESSÃO  

➢ EFT (TÉCNICA DE LIBERAÇÃO EMOCIONAL): 
R$ 100,00 POR SESSÃO 

➢ FLORAIS: 
AVALIAÇÃO + 1 FRASCO R$350,00. DEMAIS SESSÕES: R$150,00 

➢ REABILITAÇÃO QUÂNTICA (MEDICINA VIBRACIONAL COM APARELHO BIORESSONÂNCIA): 
AVALIAÇÃO INICIAL + RETORNO + 1 FRASCO DE TRATAMENTO VIBRACIONAL: R$650,00. DEMAIS SESSÕES R$180,00 

➢ AURICULOTERAPIA: 
AVALIAÇÃO INICIAL R$180,00. DEMAIS SESSOES R$100,00 

➢ SEXÓLOGIA:  
AVALIAÇÃO INICIAL R$450,00. DEMAIS SESSÕES: R$ 200,00  

➢ PERSONAL LIFE COACHING: 
AVALIAÇÃO INICIAL: R$ 280,00. DEMAIS SESSÕES: R$180,00.  

➢ HIPNOSE: 
AVALIAÇÃO R$300,00 DEMAIS SESSÕES R$ 150,00 

➢ CONSULTORIA PROFISSIONAL (DÚVIDAS): 
R$100,00 

➢ PALESTRAS E CHÁ DE LINGERIE: 
(A COMBINAR)  

➢ CONSULTORIA À DISTÂNCIA: 
R$ 80,00/HORA.  

 

http://www.vivianepoubel.com.br/
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PROGRAMA DE APRIMORAMENTO 

Escolha o plano que deseja. São acertados escolhendo o melhor dia (1, 15 ou 30 de cada mês) antecipado aos 
atendimentos.  

 

 

PLANO MENSAL 

 

   

Sessão 20 a 40 min 30 a 50 min 40 a 60 min 

Remarcação de sessão 
perdida:  

----- 1 por mês 1 por mês 

Desconto família ----- 5% por membro 10% por membro 

Multa cancelamento Sim (50%) Sim (25%) ----- 

Sessões por mês                                                4 6 8 

Fidelidade 4 meses 2 meses ----- 

Tolerância de atraso ----- 5 min 10 min 

Técnicas Ortopedia convencional 

Uroginecologia 

Obstétrica 

EFT 

Ortopedia convencional 

Uroginecologia 

Obstétrica 

EFT 

Floral 

Auriculoterapia 

Personal Coaching 

Ortopedia convencional 

Uroginecologia 

Obstétrica 

EFT 

Floral 

Auriculoterapia 

Personal Coaching 

Terapeuta Holística 

Reabilitação Quântica 

Sexologia 

Consultoria profissional  

Consultoria a distância 

Descontos: 30% em: 

 Terapia holística 

Reabilitação quântica 

 Sexologia  

 Personal Coaching 

10% em: 

Acompanhamento Doula 

Plano Bronze + 

50% em: 

Terapia holística 

Reabilitação quântica 

Sexologia  

20% em: 

Acompanhamento Doula 

Plano Prata + 

30% em: 

Acompanhamento Doula 

Palestras 

Chá de lingerie 

VALOR R$ 500,00 /mês R$ 650,00 /mês R$ 800,00 /mês 
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DESCRIÇÃO DAS TÉCNICAS 
 

 Fisioterapia Convencional 

Tempo:  de 20 a 40 minutos. 

Objetivo: reabilitar função perdida por meio das seguintes técnicas: Método Mckenzie de diagnostico funcional, 
Terapia Manual, Quiropraxia, Kinesio tapping, Dry Needling e exercícios terapêuticos com eletroterapia.  

Período: de 1 a 4 vezes por semana. 

Convênio:  Sim. Vide lista abaixo. 

 Fisioterapia Domiciliar 

Tempo:  De 40 a 60 minutos. 

Objetivo: assistir e reabilitar paciente que não tem condições de ser atendido na clínica, nas especialidades de 
respiratória, neurologia, gerontologia, urologia e ortopedia. 

Período: mínimo de 2 vezes semanais. 

Convênio:  Não. 

 Fisioterapia Uroginecológica 

Tempo:  máximo de 40 minutos. 

Objetivo: Recupera funções do assoalho pélvico masculino/feminino, pediátrico, pós-operatório e disfunção 
sexual. 

Período: de 1 a 4 vezes por semana. 

Convênio:  Sim. Vide lista abaixo. 

 Fisioterapia Obstétrica 

Tempo:  máximo de 40 minutos. 

Objetivo: dividido em 3 fases. Da 12ª semana até a 34ª, o foco é reabilitação cardiorrespiratória, pélvica e 
exercícios funcionais para adaptação da gravidez.  Da 34ª até a 37ª, alongamento vaginal para expulsão do bebê. 
Acima da 37ª, trabalho de expulsão.  

Período: de 1 a 4 vezes por semana. 

Convênio:  Sim. Vide lista abaixo. 

 Doula 

Tempo:  acompanhamento integral da gestante até o nascimento do bebê com visitas domiciliares a qualquer 
hora  do dia ou noite a partir da 37ª semana. Suporte integral a futura mamãe e seu bebê. 

Objetivo: auxiliar o trabalho de parto vaginal e cesariano de forma humanizada e com o menor risco de lesão 
perineal que possa comprometer a qualidade de vida da mulher.  
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Convênio:  não 

 Terapia Holistica  

Tempo:  40 minutos a 90min 

Objetivo:  Promover um equilíbrio integral no paciente com técnicas alternativs, naturais e comportamentais que 
possam promover a saúde completa do paciente.   

Período: 1 a 2 vezes por semana 

Convênio:  não 

 

 Barra de Access 

Tempo:  40 min a 90min 

O que é: É uma nova ferramenta quântica de expansão da consciência 
criada em 1990 pelo norte-americano Gary Douglas, fundador do Access Consciousness. O Slogan: “Empoderando 
as pessoas a saberem o que já sabem”. Desta forma, a técnica  desenvolve dezenas de processos verbais e 
corporais para permitir o acesso à consciência e o empoderamento pessoal através do uso da energia e da 
frequência dos pensamentos propondo uma mudança de vida através da liberação de energias acumuladas no 
campo energético das pessoas - a maior parte delas atuando em nível inconsciente nas mais diversas áreas da 
vida.Liberando essas crenças o subconsciente se expande a evolução e a novas formas de ver o mundo. 

Período: de 1 a 4 vezes por semana. 

Convênio:  não 

 

 EFT ( Emotional Freedom  Techniques ) 

Tempo:  40 min a 90min 

O que é: Significa – Emotional Freedom Techniques – ou Técnica de Libertação Emocional. Pode ser considerada 
como a “Acupuntura Emocional sem Agulhas”. É um método de desbloqueio energético e emocional, simples e 
de fácil aplicação.Período: de 1 a 4 vezes por semana. 

Convênio:  não 

 

 Terapia Floral:  

Tempo:  20 a 40 min 

O que é: A terapia floral atua na desarmonia (onde existe o potencial para a doença), sendo que, ao prescrever 
uma essência floral, procura-se encontrar o aspecto em desarmonia do paciente e relacioná-lo com o floral 
indicado. Nesse caso, o floral atuará como um ímã, atraindo o aspecto em desarmonia para uma frequência 
saudável. 

Convênio:  não 
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 Avaliação Quântica :  

Tempo:  20 a 40 min 

O que é: A Avaliação Bio-Quântica (ABQ) baseia-se na leitura de ondas eletromagnéticas do paciente através de 
um aparelho específico. Este equipamento capta no indivíduo, através de um pequeno sensor, o seu campo 
biomagnético, que está associado ao seu estado real de saúde. Por sua vez, estas ondas são analisadas face aos 
vários possíveis estados de saúde geral do corpo, bem como de cada órgão, através de um software específico, 
que traduz os resultados numa linguagem entendida por nós. Os dados são, assim, comparados com os padrões 
bio-quânticos de cada um desses estados, para que se possam encontrar os respetivos desvios. É através da 
identificação destes desvios que se indicia a presença de possíveis patologias, que devem ser devidamente 
investigadas. Logo identificado, é realizado o tratamento quântico por meio de florais vibracionais e alteração da 
frequência. Proporcionando equilíbrio ao paciente 

Convênio:  não 

 

 Auriculoterapia 

Tempo:  20 a 40 min 

O que é: Consiste na estimulação mecânica de pontos específicos do pavilhão auricular para aliviar dores e/ou 
tratar problemas físicos e psíquicos. Além disso, pode ajudar a diagnosticar doenças através da observação de 
alterações nestes pontos. 

Convênio:  não 

 

 Sexologia 

Tempo:  40min a 120min 

O que é: A maioria dos problemas sexuais são causados por problemas como estresse, ansiedade, preocupação 
excessiva com o desempenho sexual ou em agradar o parceiro, problemas conjugais,etc. Podem repercutir na 
qualidade do relacionamento conjugal e trazer prejuízos como insegurança,  isolamento e evitação do ato sexual. 
O tratamento com o terapeuta sexual (sexólogo) visa obter uma vida sexual mais saudável e mais prazerosa, e 
outros benefícios como melhora do relacionamento conjugal, maior conhecimento do próprio corpo, redução da 
ansiedade e melhora da autoestima. Alem de trabalhar o emocional e relacional a Dra. Viviane Poubel também 
atua na parte orgânica vaginal e peniana proporcionando mais força, elasticidade, sensibilidade e controle 
corporal  

Convênio:  não 

 Personal Life Coaching  

Tempo:  20 a 40 min 

O que é: Imagine como você se sentiria se soubesse que pode criar e desenvolver tudo que precisa em sua vida. 
Isso normalmente é o que ouvimos de clientes que passam pelo processo de coaching. Esse é o poder do life 
coaching, ou melhor, este é o poder que o coaching de vida pode lhe proporcionar. 
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Todos nós desejamos uma saúde vibrante, um trabalho significativo e relacionamentos felizes e satisfatórios. 
Temos tempo para brincar, amar, relaxar, contribuir, sonhar e até mesmo nos aventurar.  
No entanto, poucos de nós sabem como projetar uma vida equilibrada, planejada e satisfatória em sua mais 
profunda subjetividade. 
O coaching de vida implica em apoiar o coachee (cliente) a descobrir, criar e sustentar o que ele mais quer e, 
profundamente, deseja para sua vida. Com ferramentas e técnicas que façam com que ele atinja com mais 
facilidade e rapidez suas metas.  
Convênio:  não 

 Hipnose 

Tempo:  20 a 40 min 

O que é: A Hipnoterapia é um processo terapêutico em que o terapeuta profissional utiliza a hipnose como um 
meio de comunicação direto com a mente subconsciente do cliente. 
A hipnose é uma ferramenta séria que tem vindo a ser cada vez mais procurada para ultrapassar os males da 
vida civilizada. 
O estado de transe hipnótico, alcançado durante as sessões, faz com que o cliente consiga quebrar padrões 
limitadores e mudar algumas crenças conseguindo assim realizar modificações no seu comportamento. 
É um processo completamente natural e seguro, podendo ser uma opção eficiente em diversas situações. 
Convênio:  não 
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Quem é VIVIANE POUBEL? 

 
 

 

 

 

 

 

Queridos, quanto vale a sua saúde?! Quanto vale sua qualidade de vida? 

Sei que são bens preciosos e provavelmente quando bem realizados, valem muito. 

Conhecendo esse tesouro, faço questão de ano após ano, aumentar minhas ferramentas, qualificações e 
conhecimento. Afinal, você não confiaria algo tão valioso nas mãos de qualquer um, confiaria? 

Por isso, deixo um resumo de meus cursos, aprimoramentos e qualificações. Assim garanto a qualidade de meu 
atendimento bem como as grandes chances de alcançarmos JUNTOS o seu SUCESSO!  

SEU SUCESSO É O MEU SUCESSO! E sempre pergunto. ⎯ COMO ISSO PODE MELHORAR?  

Sempre melhorando e aprimorando... 

Venha me conhecer um pouquinho pelo site www.vivianepoubel.com.br e canais abaixo. 

 

vivianepoubel vivianepoubel vivianepoubel2 

 

 

 Resumo profissional: 

Fisioterapeuta formada há 16 anos pela Farplac DF. Sexóloga formada há 10 anos pelo ISOF DF. Coaching formada 
pela SBC SP há 8 anos. Terapeuta Holística formada há 8 anos pela RS. 

Além de Hipnoterapeuta e hipnóloga, Dra. Viviane Poubel é a pioneira na área de reabilitação urológica em Brasília 
com foco na área masculina e nas disfunções sexuais. Trabalha há 16 anos na clínica UROGIN e há 3 anos no 
Hospital da Força Aérea de Brasília - HFAB com ortopedia. 

Criadora do primeiro dispositivo para eletroterapia intravaginal descartável, patenteado. 

Se atualiza com frequência, e possui mais de 60 cursos extras em diversas áreas, qualificando seu atendimento. 

Membra das Sociedades Chilena e Europeia de Urologia.  

 

http://www.vivianepoubel.com.br/
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 Especializações 

• Fisioterapia Uroginecológica (Abafi), 

• Saúde perinatal e desenvolvimento do bebê (UNB), 

• educação sexual (ISOF), 

• traumato-ortopedia (Castelo Branco), 

• Fisioterapia Respiratória e UTI (Católica Brasília), 

• Fisioterapia Oncológica  

• Fisioterapia Oncológica Pediátrica (Unileya) 

 
 Cursos Complementares  

• Curso Dry needling 

• Praticante de Barras de Access (2018)  

• Formação em EFT – Emotional Freedom Tecnichs (2018) 

• Formação em BLS - Suporte Básico de Vida, ACLS.  

• Fisioterapia no Câncer de Mama, portal educação.  

• Coaching nutricional, Udemy. (fevereiro de 2018)  

• Dry needling, Cefisa. (junho de 2017)  

• Hipnose clínica, Guilherme Alves. (junho de 2017)  

• Hipnose, instituto mental. (maio de 2017) 

• Quiropraxia, BMS. (abril de 2017)  

• Liberação Miofascial Mioblaster, CEFISA. (março de 2017)  

• Método Mckenzie cervical e torácica. (outubro de 2016)  

• Mckenzie coluna lombar. (maio de 2016)  

• Terapia Holística complementar, portal terceira visão. (abril de 2012)  

• Fisioterapia em uroginecologia, portal educação. (dezembro de 2011)  

• Curso de urgência e emergência, portal educação. (abril de 2011)  

• Auriculoterapia, portal educação. (fevereiro de 2009) 

• Fisioterapia traumato-ortopedia, portal educação. (fevereiro de 2009)  

• Técnicas posturais, portal educação. (fevereiro de 2009)  

• Curso internacional de terapia manual, Crefitto ceara. (maio de 2008)  

• Atualização em uroginecologia. (novembro de 2007)  

• Interpretação de exames laboratoriais, portal educação. (fevereiro de 2007)  
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• Formação em doula, GAMA. (dezembro de 2006) 

• Spiral tapping, associação brasileira de spiral tapping. (setembro de 2006) 

• Farmacologia geral, portal educação. (julho de 2006)  

• Aromaterapia, portal educação. (junho de 2006)  

• ISO Streching, CSBM. (março de 2005)  

• Diagnostico de imagem coluna vertebral, REATIVA. (dezembro de 2004)  

• Mulligan, manual concepts. (novembro de 2004)  

• Mulligan, manual concepts. (novembro de 2004)  

• Mobilização neural, manual institute. (novembro de 2004)  

• Método Maitland coluna lombar, valeria figueiredo. (dezembro de 2003) 

• Maitland coluna cervical, manual conceps institute. (dezembro de 2003)  

• Atualização em uroginecologia, ABAFI. (outubro de 2003)  

• Curso de movimento combinado, manual concepts. (outubro de 2003)   

• Ginastica hipopressiva, abafi. (outubro de 2003) 

• RPG, Reposturase. (agosto de 2003)  

• Curso em fisioterapia uroginecologia, FIRVAL. (março de 2003)  

• Formação em fisioterapia uroginecologia, ABAFI. (fevereiro de 2003)  

 

 Informações complementares 

• Criadora do primeiro dispositivo intravaginal descartável  

• Ministra palestras e cursos pelo Brasil 

 

 

Gostou?  

Entre em contato e mude sua vida!! 

 

 


