Fisioterapia Dermatofuncional
O aluno será capaz de avaliar e elaborar programas de tratamento em clientes com
disfunções dermatofuncionais e estéticas, além de realizar técnicas modernas em terapia
manual e eletroterapia.




Conhecimentos: Aplicar conhecimentos sobre organização e
funcionalidade, recuperação física-funcional das estruturas dos
sistemas: Tegumentar, Endócrino-metabólicos, Dermatológicos e
Músculos-esqueléticos.

Habilidades: Elaboração de programas de tratamento com
diversidade de recursos manuais e tecnológicos. Investigação e
produção científica.
Atitudes: Responsabilidade social. Pró- atividade e empreendedorismo. Ética
profissional.

Descrição do curso
Esse curso desenvolvido na Universidade Positivo tem o objetivo de formar fisioterapeutas
experientes, prontos para atender à crescente demanda do setor em todo o país. A
Universidade garante que o conteúdo do curso é adaptado às exigências da indústria
estética e terapêutica, oferecendo a oportunidade de prática em sua clínica escola. Ao
longo do curso, especialistas do setor ministrarão módulos sobre temas como
radiofrequência, criofrequência, eletrolipólise, laser LED, peelings, ciência cosmética,
criolipólise, lipocavitação, entre outros.

Diferenciais


Aulas de estética íntima.



Conteúdo sobre reabilitação de queimados.



Novas tecnologias em estética.

Mercado de trabalho
Atualmente, a especialidade em Fisioterapia Dermatofuncional tem se destacado pela sua
alta empregabilidade e pelas diferentes oportunidades de atuação. Dentre as diversas áreas
do mercado de trabalho, o fisioterapeuta que atua no pré e pós-operatório de cirurgias
estéticas e reparadoras tem sido considerado como profissional indispensável no processo
de preparo e recuperação cirúrgica e funcional. Para isso, sua formação consta de
habilidades e conhecimentos sobre técnicas manuais e recursos tecnológicos de ponta, os
quais favorecem a efetividade e segurança nas abordagens terapêuticas.



Recursos terapêuticos – Eletroterapia básica



Recursos terapêuticos e avanços tecnológicos em fisioterapia dermatofuncional I



Recursos terapêuticos e avanços tecnológicos em fisioterapia dermatofuncional II



Módulo IV (135 horas)



Fisioterapia aplicada à estética corporal I



Fisioterapia aplicada à estética corporal II



Fisioterapia aplicada à estética facial I



Fisioterapia aplicada à estética facial II



Fisioterapia aplicada à angiologia e linfologia/ tapping I



Fisioterapia aplicada à angiologia e linfologia/ tapping II



Fisioterapia dermatofuncional no pré e pós-operatório de cirurgia plástica e
reparadora I



Fisioterapia dermatofuncional no pré e pós-operatório de cirurgia plástica e
reparadora II



Fisioterapia em queimados



Módulo V (30 horas)



Fisiopatologia e intervenção fisioterapêutica nas principais doenças do sistema
geniturinário da mulher I e II e estética íntima



Módulo VI (30 horas)



Gestão, ética, empreendedorismo e marketing em saúde

Carga horária total: 361 Horas

