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FISIOTERAPIA DERMATO-FUNCIONAL: UM PERFIL DOS CURSOS DE
PÓS-GRADUAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ
Ana Paula Serra de Araújo1, Maristela Lopes Cabral2
RESUMO: A fisioterapia dermato-funcional, enquanto área de especialização exclusiva do profissional esta
cada vez mais em evidência na sociedade, a cada dia novos cursos de especialização e aperfeiçoamento
profissional nesta área surgem no mercado de capacitação profissional da fisioterapia. Entretanto, estudos
que investiguem o perfil desta especialização são escassos senão inexistentes. Neste contexto, o presente
trabalho se propôs a analisar e caracterizar os cursos de pós-graduação em fisioterapia dermato-funcional
do Estado do Paraná, refletindo sobre a sua carga horária, região onde é ofertado e se os conteúdos
abordados mantêm-se uniformes entre outras informações. Ao todo 11 cursos foram identificados, em sua
totalidade presenciais e ofertados por 7 instituições de ensino particular, localizadas predominantemente na
região sul do Estado. Majoritariamente, os conteúdos abordados são uniformes e os cursos atendem à
regulamentação vigente.
PALAVRAS-CHAVE: Fisioterapia, Dermato-Funcional, Pós-Graduação.

1 INTRODUÇÃO
Desde a última década do século passado, tem-se observado um aumento
crescente do interesse dos profissionais de fisioterapia pelo tratamento de distúrbios
físico-estético-funcionais. Tal interesse, fez com que surgisse uma especialidade
primeiramente denominada de fisioterapia estética a qual tinha por objetivos apenas de
melhorar ou restaurar a aparência corporal e facial, mas que em virtude das diversas
áreas e campos de atuação do profissional fisioterapeuta, e dos recursos que estes
profissionais tem a sua disposição, passou a ser denominada de fisioterapia dermatofuncional. Essa nova denominação por sua vez, ampliou a área de atuação do profissional
fisioterapeuta na área de estética, na medida em que conferiu a esta especialidade a
conotação de restauração de função, além da melhora da aparência física corporal e
facial (MILANI; JOÃO; FARAH, 2006).
Definida como uma área da fisioterapia que vem acabando com o empirismo dos
tratamentos estéticos, uma vez que atua na comprovação científica dos métodos e
técnicas utilizados para o tratamento de patologias como: fibro edema gelóide,
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lipodistrofia localizada, flacidez tecidual, envelhecimento cutâneo, queimaduras, até o
tratamento de pacientes durante os períodos de pré e pós-operatório de rinoplastia,
mamoplastia, lipoaspiração (GUIRRO; GUIRRO, 2004; MILANI; JOÃO; FARAH, 2006).
A fisioterapia dermato-funcional desde o ano de 2009 é reconhecida, pelo
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFFITO) através de sua
Resolução nº. 362 como uma área de especialização exclusiva do profissional
fisioterapeuta (CREFITO-8, 2009; COFFITO, 2009).
Enquanto área exclusiva de especialização do fisioterapeuta, a fisioterapia
dermato-funcional a cada dia que passa se encontra em maior evidencia na sociedade e a
cada dia novos cursos de especialização e aperfeiçoamento profissional nesta área
surgem no mercado de capacitação profissional da fisioterapeuta. Entretanto, estudos que
investiguem o perfil do profissional que se especializa nesta área bem como o perfil desta
especialização são escassos senão inexistentes.
Neste contexto, o presente estudo se propõe a analisar e caracterizar os cursos de
pós-graduação em fisioterapia dermato-funcional no Paraná, refletindo sobre a sua carga
horária, tipo de instituição, região onde é ofertado, se os conteúdos abordados mantêm-se
uniformes ou são suficientes para a formação do profissional entre outras informações.

2 MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo foi realizado após parecer favorável do comitê de ética em
pesquisa do Centro Universitário de Maringá (CESUMAR) protocolo: 023/2011.
Trata-se de um estudo exploratório e descritivo que busca abordar de modo qualiquantitativo informações gerais sobre o perfil dos cursos de pós-graduação em
Fisioterapia dermato-funcional ofertados no Estado do Paraná.
Como instrumento de coleta de dados, elaborou-se um questionário, composto por
questões referentes a: 1) Dados da instituição de ensino: nome, organização acadêmica,
categoria administrativa, localização regional, estadual e municipal; 2) Dados do curso:
nome, diploma conferido, modalidade de ensino, carga horária, vagas ofertadas e etc.
O questionário de coleta de dados foi distribuído via e-mail a 7 coordenadores de
cursos de pós-graduação em fisioterapia dermato-funcional ofertados no estado do
Paraná, localizados através de busca interativa no site de acesso livre e gratuito Google.
As informações obtidas foram agrupadas e tabuladas por meio do uso de uma
planilha do Excel Office 2007, e posteriormente discutidas a luz da literatura pertinente.
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3 RESULTADO E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos evidenciaram a existência de 11 cursos de pós-graduação
“latu senso” em fisioterapia dermato-funcional no Estado ofertados por 7 instituições de
ensino, que possuem sede em diferentes regiões do Estado.

Figura 1. Total de cursos de pós-graduação em fisioterapia dermato-funcional no Estado do Paraná.

Conforme evidenciado na figura 1, a maioria dos cursos de pós-graduação em
fisioterapia dermato-funcional do Paraná são ofertados na região sul do Estado (45,45%),
seguida das regiões oeste (36,36%), norte e noroeste (09,09%). Sendo inexiste a oferta
do curso nas regiões, Leste, Centro-Oeste, Sudeste e Sudoeste do Estado.
Verificou-se que a maioria das instituições pesquisadas, 4(45,45%) são faculdades,
1 (09,09%) é universidade, 1 (09,09%) é escola técnica e faculdade, 1(09,09%) é instituto
e escola superior.
Constatou-se que todas as 7 (100%) instituições de ensino que oferecem o curso
de pós-graduação em fisioterapia dermato-funcional no Estado são privadas. Devido a tal
fato, buscou-se conhecer o valor financeiro investido para se realizar o curso no Estado.
Os resultados obtidos evidenciaram que atualmente o curso custa no mínimo R$ 4.950,00
e no máximo de R$ 7.920,00 com média de R$ 6.358,57. Entretanto é preciso ressaltar
que estes valores não incluem as despesas financeiras com a matricula do curso,
viagens, hospedagem, alimentação (para aqueles indivíduos que residem em outras
cidades, que não aquelas onde é oferecido o curso), transporte, vestuário, compra de
materiais e nem mesmos os descontos que muitas instituições oferecem a egressos.
Verificou-se que todos os cursos de pós-graduação em fisioterapia dermatofuncional no Estado do Paraná, fornecem o diploma de pós-graduação “latu senso”, salvo
os casos em que o discente no ato de sua opta por receber apenas o diploma de
especialista, ao não cursar as disciplinas de didática e metodologia de pesquisa científica
e do ensino superior.
No que diz respeito à modalidade de ensino do curso, verificou-se que todas as
instituições de ensino pesquisadas adotam a modalidade de ensino presencial para a
realização do curso. Não havendo, portanto, nenhum curso de pós-graduação em
fisioterapia dermato-funcional no Estado do Paraná nas modalidades de ensino a
distância (EAD) ou de ensino semipresencial.
A respeito do regime de aulas adotado pelas instituições pesquisadas, verificou-se
que na maioria, ou seja, em 4(57,14%) instituições as aulas
são ministradas
quinzenalmente, em 2 (28,57%) são mensais, em 1 (14,28%) o regime de aula é
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modular (1 módulo por semestre durante 1 ano) e em 1 (14,28%) existe a opção de
realizar o curso tanto na modalidade mensal como na modalidade modular.
De modo geral, na maioria das instituições pesquisadas com regime de aula
mensal e quinzenal as aulas tem início as sextas-feiras no período noturno e aos sábados
em período integral (manhã e a tarde), ao passo que nas opções modular as aulas
ocorrem de segunda a sexta-feira em período integral.
A respeito da carga horária dos cursos de pós-graduação em fisioterapia dermatofuncional do Estado do Paraná, verificou-se que entre as instituições pesquisada a carga
horária mínima do curso é de 360 horas e a máxima de 440 horas, com média de 387,14
horas aula entre as quais não se computa o tempo gasto com estudos domiciliares e
destinadas a realização e elaboração do trabalho de conclusão de curso (TCC) em forma
de artigos científicos ou monografias. Trabalho este que é exigido em todas as instituições
pesquisadas, para a conclusão do curso e obtenção do diploma de especialista em
fisioterapia dermato-funcional.
Em se tratando especificamente da grade curricular dos cursos de pós-graduação
em fisioterapia dermato-funcional ofertados no Estado verificou-se que todos os cursos
pesquisados apresentam disciplinas e conteúdos básicos em comum. Dentre os quais
destaca-se as disciplinas de anatomia e histologia do sistema tegumentar,
eletrotermofototerapia, estética facial e corporal, recursos terapêuticos manuais (técnicas
de massagem), aplicados no pré e pós-operatório de cirurgias plásticas e reparadoras, e
em pacientes com alterações metabólicas (Obesidade), vasculares, queimados, nutrição,
cosmetologia e/ou farmacologia aplicada a fisioterapia dermato-funcional e disciplinas de
metodologia da pesquisa cientifica e do ensino superior.
Sobre a formação acadêmica do corpo docente dos professores que ministram
aulas nos cursos de pós-graduação em fisioterapia dermato-funcional no Estado do
Paraná, observou-se que a maioria dos docentes 42 (60%) são graduados em fisioterapia,
12 (17,14%) em medicina, 3 (42,85%) são respectivamente graduados em Nutrição e em
fisioterapia e educação física, 2(28,57%) em farmácia e em pedagogia, 1(14,28%) em
psicologia, 1(14,28%) em administração e 1(14,28%) em história. Verificou-se que, 35
(50%) destes docentes possuem a titulação de mestre, 27 (34,28%) a de especialista, e 8
(11,14%) a de doutor, inexistindo docentes apenas graduados ou com pós doutorado nos
cursos do Estado do Paraná.
Dentro deste contexto, ao se analisar os resultados obtidos pelo estudo presente
estudo é possível constatar que na atualidade os cursos de pós-graduação “latu senso”
em fisioterapia dermato-funcional do Estado do Paraná, respeita as diretrizes e os
padrões de funcionamento dos cursos de pós-graduação “latu senso” no Brasil
estipulados pela Resolução n° 1, de 8 de junho de 2007 , do Ministério da Educação do
Brasil (MEC, 2007). E que os conteúdos abordados são uniformes e condizentes com os
conhecimentos necessários para o exercício da prática profissional do profissional
fisioterapeuta especialista em fisioterapia dermato-funcional.
4 CONCLUSÃO
A presente investigação evidencia que na atualidade os cursos de pós-graduação
em fisioterapia dermato-funcional no estado do Paraná atendem as exigências do das
Resoluções do CNE/CES e as recomendações do MEC para funcionamento e
reconhecimento do diploma conferido.
Observou-se que tais cursos formam especialistas aptos para atuar nos três níveis
de atenção a saúde, de indivíduos com distúrbios/disfunções físico-estético-funcionais
através da realização de medidas preventivas, restauradoras e reabilitadoras. Além de
fornecer aos mesmos uma formação acadêmica que engloba uma visão especializada e
multiprofissional dessa área de atuação.
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Conclui-se que este estudo ao apresentar alguns pontos sobre as características
do programa de pós-graduação em fisioterapia dermato-funcional ofertados no Estado do
Paraná pode vir a servir de referência para outras analises semelhantes.
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