
Pós-Graduação

FISIOTERAPIA 

DERMATOFUNCIONAL

PRESENCIAL



A área da Fisioterapia Dermatofuncional está em desenvolvimento científico e de

grande transformação tecnológica, apresentando alta empregabilidade considerando a

demanda do mercado de saúde e beleza. O objetivo deste curso de pós-graduação é

capacitar fisioterapeutas para o pleno exercício na área da saúde dermatofuncional, de forma

científica, ética e multiprofissional.

O conteúdo é adaptado às exigências da indústria estética e terapêutica, oferecendo a

oportunidade de prática na sua Clínica escola. Ao longo do curso, especialistas do setor

ministrarão módulos sobre temas como avanços terapêuticos e recursos tecnológicos,

fisioterapia no pré, intra e pós-operatório de cirurgias estéticas e reparadoras, estética íntima,

terapia nas disfunções metabólicas entre outros.

Por que fazer este curso?



Quem pode fazer?

UNIDADE

Ecoville

DURAÇÃO

18 meses

INVESTIMENTO

24 parcelas de R$ 6520,00

MATRIZ CURRICULAR

360 horas

PERIODICIDADE

Quinzenal

DIA 1

SEXTA-FEIRA

19h às 22h30

DIA 2

SÁBADO

8h30 às 12h30 e 

13h30 às 17h30

Estão aptos a ingressar no curso graduados em Fisioterapia.



Coordenação

VIVIANE LUCCI BUSNARDO

vivianelucci@up.edu.br

Possui graduação em Fisioterapia pela

Universidade de Mogi das Cruzes e mestrado

em Clínica Cirúrgica com ênfase em

Cicatrização Tecidual, pela Pontifícia

Universidade Católica do Paraná. Especialista

profissional em Fisioterapia

Dermatofuncional pelo COFFITO e a

ABRAFIDEF. Professora das disciplinas de

Fisioterapia Dermatofuncional e Semiologia

e Recursos Terapêuticos da Universidade

Positivo e coordenadora da pós-graduação

na área.

Coordenação

mailto:vivianelucci@up.edu.br


Clique aqui para saber mais

PROGRAMA

do Curso



Clique aqui para saber mais

ANATOMIA E FISIOLOGIA DOS SISTEMAS LINFÁTICO E TEGUMENTAR – 15H

Estudo da anatomia e fisiologia dos sistemas tegumentar e linfático. Os alunos serão

estimulados a estudar de forma aprofundada as características e possíveis alterações desses

sistemas correlacionados com as principais patologias dermatofuncionais.

SEMIOLOGIA EM FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL – 15H

Estudo das diferentes formas de avaliação da composição corporal: bioimpedância, IMC,

cirtometria, plicometria. Os alunos irão aprender de forma específica a avaliar a Síndrome da

Desarmonia Corporal: FEG, estrias, cicatrizes, lipodistrofias, lipoedemas. Serão incentivados a

construir o diagnóstico cinesiológico-funcional em dermatofuncional e a elaborar os objetivos

terapêuticos.

DERMATOLOGIA BÁSICA – 15H

Estudo da avaliação clínica e fisioterapêutica da face. Serão abordados: fototipo, eudermia da

pele, classificações, patologias dermatológicas faciais e recursos terapêuticos.

COSMETOLOGIA – 15H

Estudo teórico e prático sobre os tipos e princípios ativos dos cosmecêuticos, formulações e

peelings, indicações e contraindicações.

RECURSOS TERAPÊUTICOS MANUAIS – 30H

Estudo de forma aprofundada dos recursos terapêuticos manuais, bem como seus princípios,

indicações, ações, fisiológicas, contraindicações e aplicações na Fisioterapia Dermatofuncional.

Práticas dos métodos de massagem terapêutica e Drenagem Linfática Manual segundo

LEDUC e VODDER.

ELETROTERAPIA BÁSICA – 15H

Estudo dos fundamentos gerais referentes aos aspectos biofísicos da termoterapia, fototerapia

e
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e eletroterapia e suas aplicações práticas.

ELETROTERAPIA AVANÇADA – 30H

Prática baseada em evidências da eletroterapia avançada. Estudo de artigos científicos

relacionados à criolipólise, terapias por ondas de choque, radiofrequência entre outros recursos.

TERAPIAS INTEGRATIVAS – 15H

Estudo de terapias integrativas e complementares em saúde estética com ênfase na promoção

e recuperação da saúde dos sistemas: tegumentar, endócrino metabólico e circulatório.

FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL FACIAL – 30H

Estudo da avaliação clínica e fisioterapêutica da face. Serão abordados: fototipo, eudermia da

pele, classificações, patologias dermatológicas faciais e recursos cosmecêuticos e da

eletrotermofototerapia no tratamento da face. Os alunos serão inseridos na prática desde a

avaliação específica e intervenção terapêutica adequada, utilizando para isto, diferentes

recursos para tratamento facial.

FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL CORPORAL – 30H

Estudo teórico e prático de métodos, recursos e técnicas específicas de prevenção, avaliação e

tratamento das patologias dermatofuncionais corporais: obesidade, flacidez, estrias e

celulite/lipoedema (FEG).

FISIOTERAPIA APLICADA ÀS DISFUNÇÕES METABÓLICAS/TERAPÊUTICA DO

EMAGRECIMENTO – 15H

Análise das alterações do metabolismo dos hormônios no gasto energético e suas correlações

com as patologias dermatofuncionais. Serão debatidos os princípios do metabolismo lipídico:

lipogênese e lipólise e abordagens terapêuticas para o emagrecimento.
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FISIOTERAPIA APLICADA À ESTÉTICA INTIMA – 15H

Estudo da atuação da Fisioterapia no ciclo gravídico-puerperal, nas disfunções e alterações do

sistema gênito-urinário e nas demais patologias que comprometem a saúde da mulher.

Abordagens terapêuticas nas disfunções estéticas com ênfase no rejuvenescimento íntimo.

CIRURGIAS PLÁSTICAS ESTÉTICAS – 15H

Estudo de métodos, recursos e técnicas específicas de prevenção e tratamento no pré, intra e

pós-operatório das principais cirurgias estéticas e reparadoras. Prática de reabilitação funcional

pós-operatória.

CIRURGIAS VASCULARES – 15H

Estudo teórico e prático da reabilitação funcional no pós-operatório de cirurgia vascular.

CIRURGIAS REPARADORAS – 15H

Estudo da abordagem fisioterapêutica ao paciente queimado e mastectomizado nas diferentes

fases do processo de reparo tecidual. Aplicação dos recursos terapêuticos com ênfase nas

alterações, circulatórias, respiratórias, musculoesqueléticas e dermatológicas visando a

recuperação da funcionalidade e saúde.

LASERTERAPIA E TAPING/ BANDAGEM ELÁSTICA – 15H

Fundamentos da terapia fotodinâmica e o processo de cicatrização. Aplicação prática dos

recursos de tape linfático (fita atlética) e de contenção para o pós operatório das cirurgias

estéticas e reparadoras.

BIOSSEGURANÇA E PRIMEIROS SOCORROS – 15H

Estudo de ações para prevenção, minimização ou eliminação de riscos

inerentes ao desenvolvimento de atividades e das boas práticas de segurança em Fisioterapia

Dermatofuncional. Ações imediatas em situações de emergências e urgências no que tange a

vida
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prevenção, avaliação e socorro (suporte básico à vida).

GESTÃO E MARKETING DE SERVIÇOS – 15H

Estudo dos principais conceitos e aspectos gerais de marketing. Conceito de marketing

estratégico. Marketing administrativo. Estratégias de gestão em saúde elaboração de plano de

negócios com base no código de ética da profissão.

INTRADERMOTERAPIA E HIDROLIPOCLASIA – 15H

Estudo dos princípios básicos da intradermoterapia convencional e aspectos da biossegurança

e legislação. Prática em aplicação facial e corporal.

TRICOLOGIA – 15H

Estudo dos fundamentos e procedimentos em estética capilar. Cosméticos utilizados em

estética capilar. Patologias capilares. Semiologia e as abordagens fisioterapêuticas em

Tricologia.
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CONHEÇA A 

UP

Unidade Ecoville



Clique e 

Clique e fale com nossos 
especialistas

Ou pelo e-mail:
queroseralunopos@up.edu.br

https://bit.ly/3kZGd17
https://inscricoes.up.edu.br/s/ficha-de-inscricao?utm_term=%28none%29&utm_campaign=%28direct%29&g=MCJ5NL&utm_medium=%28none%29&_ga=2.129499211.674627095.1626370579-728873036.1625846206&c__processo=29401PROCESSO_SELETIVO&utm_content=%28none%29&utm_source=%28direct%29

