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Disciplina: Fisioterapia Dermatofuncional Código: DPRF022 

Natureza:  

( X ) Obrigatória  

(     ) Optativa 

(X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 2021.1 

Pré-requisito:  

Não há 

Co-requisito:  

Não há  

Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  ) *C.H.EaD  

ERE 

CH Total: 60 

CH semanal: 10 
Padrão 

(PD): 40 

Laboratório 

(LB): 20 

Campo 

(CP): 00 

Estágio 

(ES): 00 

Orientada 
(OR):  

00 

Prática 
Específica 

(PE): 00 

Estágio de 

Formação 

Pedagógic
a (EFP):00 

Extensão 

(EXT): 00 

Prática como 

Componente 

Curricular 
(PCC): 00 

 

EMENTA 

 
Conhecimento, compreensão e instrumentalização, para avaliação e tratamento fisioterapêutico, dos distúrbios 

dermatológicos funcionais e cirúrgicos, em todos os níveis de complexidade, mais comumente tratados pelo 

fisioterapeuta, visando à funcionalidade e a saúde humana em seu aspecto mais amplo.  

 

 

PROGRAMA  
 

UNIDADE 1 – CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL 

1. Apresentação do contrato didático 

2. Introdução aos conteúdos da disciplina de Fisioterapia Dermatofuncional com enfoque no campo de atuação, 

normas e legislação.  

3. Revisão anatômica e fisiológica sobre o Sistema Tegumentar e Linfático.  

 

UNIDADE 2 – RECURSOS FISIOTERAPÊUTICOS NA ÁREA DA DERMATOFUNCIONAL 

1. Recursos e Métodos que auxiliam a avaliação e o diagnóstico na área da Fisioterapia Dermatofuncional 

2. Noções de Cosmetologia aplicada à fisioterapia dermatofuncional 

3. Recursos fisioterapêuticos aplicados aos tratamentos faciais: vapor de ozônio, peeling ultrasônico, 

microdermoabrasão, desincruste, microcorrentes, LED terapia e TLBI.  

4. Recursos fisioterapêuticos aplicados aos tratamentos corporais: massagem modeladora, endermologia 

(vacuoterapia, endermoterapia e endermologia vibratória), pressoterapia, microgalvanopuntura, entre outros. . 

5. Altas tecnologias aplicadas no tratamento de patologias dermatofuncionais: criolipólise, radiofrequência, 

criofrequencia, carboxiterapia, terapia por ondas de choque e ultrassom microfocado, entre outros.  

 

UNIDADE 3 – ASSISTÊNCIA FISIOTERAPÊUTICA NAS DISFUNÇÕES DERMATOFUNCIONAIS 

1. Acne 

2. Envelhecimento cutâneo (rugas) 

3. Estrias  

4. Lipodistrofia ginóide 

5. Obesidade, Flacidez e gordura localizada  

6. Feridas epiteliais e distúrbios da cicatrização 

7. Queimaduras 

8. Cirurgias estéticas reparadoras faciais 

9. Cirurgias estéticas reparadoras corporais (ênfase na lipoaspiração, próteses mamárias e bariátricas)  

10. Tumores epiteliais 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 
O aluno deverá ser capaz de realizar avaliação fisioterapêutica em dermatofuncional, bem como, estabelecer o 
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diagnóstico cinesiológico-funcional e o programa fisioterapêutico.   

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Instrumentalizar o discente para aquisição de habilidades mínimas necessárias para realização de avaliação 

fisioterapêutica em dermatofuncional, estabelecimento do diagnóstico cinesiológico funcional e o programa de 

atendimento fisioterapêutico.  

Compreender a fisiologia do sistema tegumentar e linfático. 

Identificar a fisiopatologia e o quadro clínico das principais patologias dermatofuncionais que acometem o adulto. 

Proporcionar a interdisciplinaridade do conteúdo programático com outras disciplinas básicas e aplicadas, bem como, 

com a prática científica. 

Instrumentalizar o aluno para a busca de informações baseada em evidências científicas que darão o suporte para o 

aprendizado e o uso de ferramental necessário para o atendimento de qualquer patologia na área da fisioterapia 

dermatofuncional.  
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida remotamente, mediante atividades síncronas e assíncronas, em diferentes ambientes de 

aprendizado.  

a) Sistema de comunicação e ambiente virtual de aprendizagem: a comunicação será realizada pelo Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) UFPR Virtual. As aulas síncronas serão sediadas pela plataforma Teams. 

As atividades correspondentes as aulas assíncronas serão postadas no AVA UFPR Virtual, em espaços 

específicos, e será utilizada a plataforma Kahoot.  

b) Carga horária semanal: as atividades síncronas serão realizadas em 5 terças-feiras das 08h30 as 10h30, nos 

dias 11/05, 18/05, 08/06, 22/06 e 03/08. As atividades assíncronas serão distribuídas ao longo de 14 

semanas, perfazendo, ao máximo, 5 horas semanais.  

c) Materiais didáticos para as atividades de ensino: serão disponibilizados materiais didáticos de ensino 

produzidos pela docente, artigos científicos disponibilizados na plataforma virtual e com acesso livre, 

referencial teórico disponível em “Minha biblioteca UFPR”, vídeos didáticos disponíveis no Youtube, 

participação em fóruns de discussão abertos no AVA UFPR Virtual, entre outros.  

d) Instrumental necessário à disciplina: o estudante necessitará de acesso à computador, tablet ou celular 

conectado à internet, para acessar as plataforma virtuais que serão utilizadas como apoio ao processo de 

ensino-aprendizagem. Na plataforma AVA UFPR Virtual serão disponibilizados os materiais didáticos de 

apoio e/ou links de acesso. Também serão disponibilizados os espaços para postagem dos trabalhos 

solicitados aos estudantes e espaços para discussão de temáticas vinculadas aos conteúdos trabalhados nas 

unidades curriculares. É fundamental que os acadêmicos acessem rotineiramente a plataforma, pois todos os 

informes e/ou solicitações da disciplina serão realizados por meio desta, com no mínimo 24horas de 

antecedência.  

e) Controle de frequência das atividades: será verificada por meio da realização, de forma assíncrona, de 

trabalhos e exercícios domiciliares desenvolvidos pelos estudantes.  

 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
A avaliação será realizada de maneira processual, verificando o desenvolvimento das habilidades do estudante, por 

meio de atividades individuais das atividades propostas que deverão ser postadas no AVA UFPR Virtual.  

O cronograma das avaliações estão disponíveis no cronograma, em anexo, a este documento.   

O detalhamento das instruções para a realização das atividades, seus objetivos, seu escore e os critérios de pontuação, 

serão postadas antecipadamente, por meio de um GUIA DIDÁTICO elaborado pela docente e disponível no AVA 

UFPR Virtual.   

Serão distribuídos 100 (cem) pontos entre as etapas avaliativas da disciplina (atividades postadas e o produto final da 

disciplina – seminário). Cada atividade formativa vale 100 pontos e o produto final da disciplina, como valor de 100 

pontos, apresenta peso 3. A nota mínima de aprovação é de 70 (setenta) pontos. O estudante que não realizar pelo 

menos setenta e cinco por cento das atividades assíncronas, será reprovado por frequência.  

O discente que não atingir o grau numérico de 70 de média aritmética no conjunto das atividades avaliativas,  

receberá previamente orientações específicas relacionadas aos procedimentos para exame final. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA (Ambiente remoto “Minha Biblioteca UFPR) 

1. LUPI, O.: CUNHA, P.R. Rotinas de diagnóstico e tratamento da Sociedade Brasileira de Dermatologia. São 

Paulo: AC Farmacêutica, 2012.  

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-8114-097-1/.  

 

2. LYON, S.; SILVA, R.C. Dermatologia Estética: medicina e cirurgia estética. 1 ed. Rio de Janeiro: 

MedBook, 2015. 

 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786557830314. 

3. RIVITTI, E. A. Manual de dermatologia clínica de Sampaio e Rivitti. 4 ed. São Paulo: Artes Médicas, 2018. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (Ambiente remoto “Minha Biblioteca UFPR) 

1. MATIELLO, A.A.; HIGUCHI, C.T.; FARIAS, G. Princípios ativos em estética. Porto Alegre: SAGAH, 

2018.  

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595027329/. 

 

2. MATIELLO, A.A.; PADILHA, A.M.; BALLESTRERI, É.; LOPES, F.M.; OLIVEIRA, F.R.; ROSA, 

P.V. Fundamentos de eletroestética. Porto Alegre: SAGAH, 2018.  

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595026841/.  

 

3. ORRINGER, J. DOVER, J.S., ALAM, M. Moldando o corpo: pele, gordura e celulite. 1 ed. São Paulo: 

Elsevier, 2016.  

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595155206/. 

 

4. ROSA, P. V; LOPES, F.M. Eletroterapia facial e corporal básica. Porto Alegre: SAGAH, 2018. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595026520/.  

 

5. SIMÃO, D.; FARIAS, G.; TOMBI, E.C.N.A.; SANTOS, L.P.F.; CALZA, D.B.; RODRIGUES, P.A.; 

BERTÉ, T.  Massoterapia estética e relaxante. Porto Alegre:  SAGAH, 2019.  

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788533500334/.  

 

 

  
Professora da Disciplina: Raciele Ivandra Guarda Korelo 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Profa Dra Ana Carolina Brandt de Macedo 
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Disciplina: DRPF022 Fisioterapia Dermatofuncional 
Docente responsável: Profa. Raciele Ivandra Guarda Korelo 
 
Carga horária total: 60h      Carga horária semanal: máx. de 5 horas 
Dia e horário:  
Momentos síncronos: (Plataforma Teams),  5 terças-feiras (11/05, 18/05, 08/06, 22/06 e 03/08), das 08h30 as 
10h30. Momentos assíncronos: (Plataforma Teams e UFPR virtual), horário livre. 
 

Semana CH Data/Estratégia Tema/ Atividades a serem desenvolvidas 
1 1h 04/05 a 07/05 

Assíncrona 
Vídeo aula e ambientação com os recursos utilizados pelos discentes no 
espaço da disciplina AVA UFPR virtual.  

2 2h 11/05 
Síncrona 

AULA: Apresentação do GUIA DIDÁTICO DO ALUNO e acordo do 
contrato didático. Introdução à Fisioterapia Dermatofuncional. 

2h 10/05 a 14/05 
Atividade 
semanal 

Assíncrona 

Atividade 1 (Prancha anatômica) – Elaborar um desenho da pele e seus 
anexos (individual). Data limite de postagem 17/05 

3 2h  18/05 
Síncrona 

AULA: Quiz versando sobre Fisioterapia Dermatofuncional (Campo de 
atuação, normas e legislações), Anatomia e Fisiologia do Sistema 
Tegumentar e Linfático.   

3h 17/05 a 21/05 
Atividade 
semanal 

Assíncrona 

Atividade 2 (Mapa conceitual) – Elaborar um mapa conceitual para 
demonstrar as técnicas/procedimentos e instrumentos aplicados à 
avaliação capilar, facial e corporal. Data limite de postagem 24/05 

4 5h 24/05 a 28/05 
Atividade 
semanal 

Assíncrona 

Videoaulas sobre aplicação de cada um dos recursos fisioterapêuticos 
utilizados nos tratamentos faciais e leituras de capítulos de livros e/ou 
artigos referentes a cada um deles. Após deverão elaborar os mapas 
conceituais de cada um. Data limite de postagem 31/05/21 
Atividade 3 (Mapa conceitual) – Microdermoabrasão 
Atividade 4 (Mapa conceitual) – Microagulhamento  

5 5h 31/05 a 04/06 
Atividade 
semanal 

Assíncrona 

Videoaulas sobre aplicação de cada um dos recursos fisioterapêuticos 
utilizados nos tratamentos corporais e leituras de capítulos de livros 
e/ou artigos referentes a cada um deles. Após deverão elaborar os mapas 
conceituais de cada um. Data limite de postagem 07/06/21 
Atividade 5 (Mapa conceitual) – Pressoterapia 
Atividade 6 (Mapa conceitual) – Endermologia 

6 
 

2h 08/06 
Síncrona 

AULA: Estabelecimento de protocolos de atendimentos 
fisioterapêuticos  

3h 07/06 a 11/06 
Atividade 
semanal 

Assíncrona 

Videoaulas sobre altas tecnologias aplicadas no tratamento das 
patologias dermatofuncionais. Após deverão elaborar um protocolo de 
aplicação (limite de 3 páginas), englobando as diferentes tecnologias de 
forma individual. Data limite de postagem 14/06/21 
Atividade 7 (Protocolo de aplicação) – Criolipólise 
Atividade 8 (Protocolo de aplicação) – Criofrequência 

7 5h 14 a 18/06 
Atividade 
semanal 

Assíncrona 

Videoaulas sobre altas tecnologias aplicadas no tratamento das 
patologias dermatofuncionais. Após deverão elaborar um protocolo de 
aplicação (limite de 3 páginas), englobando as diferentes tecnologias de 
forma individual. Data limite de postagem 21/06/21 
Atividade 9 (Protocolo de aplicação) – Carboxiterapia 
Atividade 10 (Protocolo de aplicação) – Ultracavitação 

   
8 2h 22/06 

Síncrona 
AULA: Assistência fisioterapêutica nas disfunções dermatofuncionais – 
Feridas epiteliais.  
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Orientações para elaboração do produto final da disciplina - seminário 
versando sobre assistência fisioterapêutica nas disfunções 
dermatofuncionais (atividade em grupo): 1) Acne; 2) Envelhecimento 
cutâneo (rugas); 3) Estrias;  4) Lipodistrofia ginóide; 5) Obesidade, Flacidez e 
gordura localizada; 6) Queimaduras; 7) Cirurgias estéticas reparadoras faciais; 
8) Cirurgias estéticas reparadoras corporais (ênfase na lipoaspiração); 9) 
Cirurgias estéticas reparadoras corporais (ênfase próteses mamárias). 

3h 21/06 a 25/06 
Atividade 
semanal  

Assíncrona 

 
Elaboração de material para apresentação de seminário sobre temática 
indicada pela docente 

9 e 10 10h  28/06 a 09/07 
Atividade 
semanal  

Assíncrona 

 
Elaboração de material para apresentação de seminário sobre temática 
indicada pela docente 

11 5h 13 a 16/07 
Atividade 
semanal 

Assíncrona 

Postagem do PRODUTO FINAL DA DISCIPLINA - SEMINÁRIOS 
elaborados pelos grupos.  
Data limite de postagem na Plataforma Teams 16/07/21 

12 e 13  8h 19 a 31/07 
Atividade 
semanal 

Assíncrona 

Assistir os seminários postados pelos grupos.  
Atividade 11 (Fluxograma de atendimento): escolher um dos temas 
apresentados (diferente do que você apresentou) e elaborar um material 
de divulgação sobre o atendimento fisioterapêutica fundamentado em 
evidências científicas sobre o assunto. Data limite de postagem 
31/07/21. 

14 2h 03/08 
Síncrona 

AULA: Buscando o sucesso na área da fisioterapia dermatofuncional. 
Devolutiva dos seminários e avaliações. 

15  04 a 13/08  Período para exame final (se necessário) 
* as datas poderão ser alteradas, por solicitação da docente e/ou dos discentes, após anuência de todos os 
interessados. 
* O sucesso de sua aprendizagem depende do seu interesse, esforço e participação.  
 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 
A avaliação será realizada de maneira processual, verificando o desenvolvimento das habilidades do estudante, 
por meio de atividades individuais ou coletivas propostas que deverão ser postadas no AVA UFPR Virtual.  
O detalhamento das instruções para a realização das atividades, cronograma, seus objetivos, seu escore e os 
critérios de pontuação, serão postadas antecipadamente, por meio de um GUIA DIDÁTICO elaborado pela 
docente e disponível no AVA UFPR Virtual.   
Todas as notas serão emitidas, variando de 0-100, mediante avaliação de responsabilidade (cumprir com as 
normas e pontualidade para a entrega das atividades) e pelo domínio de conteúdo (conhecimentos teóricos dos 
assuntos abordados com referencial teórico baseado em evidências científicas e terminologia técnica 
adequada). As atividades não serão aceitas após as datas acordadas, sendo emitida nota zero.  
Serão distribuídos 100 (cem) pontos entre as etapas avaliativas da disciplina (atividades postadas e o produto 
final da disciplina – seminário). Cada atividade formativa vale 100 pontos e o produto final da disciplina, como 
valor de 100 pontos, apresenta peso 3. A nota mínima de aprovação é de 70 (setenta) pontos. O estudante que 
não realizar pelo menos setenta e cinco por cento das atividades assíncronas, será reprovado por frequência.  
O discente que não atingir o grau numérico de 70 de média aritmética no conjunto das atividades avaliativas,  
receberá previamente orientações específicas relacionadas aos procedimentos para exame final. 
 

Atualizado em 23/04/21. 
Obs.: aprovado Ad referendum Chefia departamental via processo SEI!  23075.018272/2021-21 (Ad Referendum 22 (Documento 
SEI! 3443798) e aprovado em Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Graduação em Fisioterapia em 20/04/21. 


