Programa de Pós-graduação Lato Sensu em

TURMA XXII.2 – 2018-1/2019-2 – INÍCIO EM ABRIL/MAIO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 450 horas
DURAÇÃO DO CURSO: 18 MESES

PERIODICIDADE: 2 à 3 SÁBADOS AO MÊS

INÍCIO DAS AULAS: 05/05/2018 - TURMA XXII.2 (2018-1/2019-2)
CARGA HORÁRIA (*aproximada)
Teórica* Prática*
Total
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farmacológicas e terapêuticas dos cosméticos, Inovações tecnológicas
em fisioterapia dermatofuncional

Recursos fisioterapêuticos dermatofuncionais e
Intervenções em dermatologia, angiologia e linfologia:
Fisioterapia em dermatologia, Recursos terapêuticos manuais e
mecânicos, Fisioterapia em angiologia e linfologia, Agentes eletrofísicos;

Fisioterapia dermatofuncional em cirurgia plástica, no
reparo tecidual e nas disfunções faciais: Fisioterapia nas
condições inestéticas faciais, Fisioterapia em cirurgias plásticas estéticas,
reparadoras, queimados;

Formação generalista do especializando e eixos
temáticos: empreendedorismo, marketing e empregabilidade, prática
baseada em evidências, metodologia da pesquisa
bioestatística, fisioterapia na saúde da mulher, etc.;

científica,

Estudo Individual ou em Grupo
Plano de Orientação e Monografia ou Trabalho de
Conclusão de Curso
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Programa de Pós-graduação Lato Sensu em
FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL
Conteúdo Programático (parcial):
Conteúdo Presencial (parte):
✓ Fisioterapia Dermatofuncional: perspectivas históricas e atuais;
✓ Ferramentas de ensino à distância e tecnologia virtual;
✓ Anatomia, Fisiologia e Anatomia Topográfica e Clínica do Sistema Linfático;
✓ Drenagem Linfática Manual (DLM) aplicada à Fisioterapia Dermatofuncional: teoria e prática;
✓ Fisioterapia em Angiologia e Linfologia;
✓ Distúrbios Linfáticos: patologia, avaliação e tratamento de linfedemas primários e secundários;
✓ Recursos Terapêuticos Manuais: técnicas de massagem modeladora e cicatricial
✓ Dermotonia / Endermologia / Massagem Mecânica;
✓ Envelhecimento cutâneo fisiológico e patológico;
✓ Hanseníase: patologia e abordagem fisioterapêutica;
✓ Marketing e Empregabilidade;
✓ Correntes Excitomotoras; Laserterapia e Ultrassom (US) em Dermatofuncional;
✓ Bases Farmacológicas e Terapêuticas dos Cosméticos;
✓ Avaliação em fisioterapia dermatofuncional corporal: instrumentos clássicos e validados);
✓ Adiposidades Localizadas, Flacidez, Fibroedema Gelóide (Celulite), Estrias Atróficas;
✓ Técnicas não invasivas e minimamente invasivas para o tratamento de estrias, celulite e flacidez;
✓ Microgalvanopuntura, Microagulhamento, Eletrolipólise, Carboxiterapia, Radiofrequência, Criolipólise;
✓ Epilação à Laser/ Luz Intensa Pulsada (LIP);
✓ Novas tecnologias em fisioterapia dermatofuncional;
✓ Edemas e linfedemas de cabeça e pescoço;
✓ Avaliação em fisioterapia dermatofuncional facial;
✓ Massagem clássica facial e técnicas cinesioterapêuticas faciais;
✓ Técnicas cosmetológicas e eletroterapêuticas faciais;
✓ Microcorrentes, Eletroporação, Iontoforese;
✓ Microdermoabrasão e Peelings Mecânicos (Diamante, Cristal e Ultrassônico);
✓ Fisiologia da Cicatrização Cutânea. Cicatrizes fibroproliferativas: fisiopatologia e abordagens terapêuticas;
✓ Técnicas de cirurgia plástica estética e reparadora
✓ Fisioterapia no pré e pós-operatório de cirurgia plástica estética e reparadora
✓ Úlceras cutâneas e abordagem fisioterapêutica;
✓ Prática fisioterapêutica em cirurgia plástica;
✓ Queimaduras: fisiopatologia, classificação, sequelas funcionais e estéticas, abordagens terapêuticas;
✓ Abordagem fisioterapêutica dermatofuncional dos pacientes queimados.

Módulos de Eixo Comum:
Formação Generalista do Especializando e Eixos Temáticos (Parte presencial, parte EaD - Semipresencial)
O profissional moderno deve necessariamente conhecer ferramentas exigidas por um mercado globalizado no sentido de
incorporar qualificações no universo do marketing pessoal, empregabilidade e mercado futuro, empreendedorismo startup,
corporativo e ou social, práticas baseadas em evidências, noções de bioestatística e metodologia científica, dentre outros
necessários à complementação do fisioterapeuta especializando (em qualquer que seja a área).
Este módulo também apresenta eixos temáticos que são assuntos e ou abordagens muito próximas da especialidade, são temas
que por vezes esbarram ou incorporam o cotidiano da fisioterapia dermatofuncional.

1. Estudo individual ou em grupo: 60 horas
2. Plano de orientação de monografia ou trabalho de conclusão de curso: 30 horas
Todos são módulos obrigatórios.

CARACTERÍSTICAS PECULIARES DO CURSO:
✓ Curso de acordo com a Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007 e com todas as
diretrizes do Ministério da Educação*;
✓ Tradição, seriedade, inovação;
✓ Incentivo à pesquisa científica e ao Strictu Senso (Mestrado e Doutorado);
✓ Produção científica premiada em diversos eventos;
✓ Estímulo à carreira docente e a prestação de consultorias;
✓ Incentivo à empregabilidade: parcerias com rede de clínicas, consultórios, profissionais
médicos, fisioterapeutas, consultores, empreendedores, empresários;
✓ Parcerias com empresas renomadas de eletrotermofototerapia, cosméticos e acessórios;
COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL DA UNICID
PROF. MS. ROGÉRIO EDUARDO TACANI - Fisioterapeuta Especialista em Dermatofuncional e Mestre em Ciências do
Movimento, Coordenador do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Fisioterapia Dermatofuncional da UNICID (desde 2007),
Docente do Curso de Fisioterapia, Supervisor e Criador do Estágio de Fisioterapia Dermatofuncional do PROMOVE – Centro
Universitário São Camilo, Fisioterapeuta Responsável e Coordenador do Núcleo de Fisioterapia Assistencial dos Serviços
Integrados de Cirurgia Plástica do Hospital Ipiranga (SICPHI), Membro Fundador da Associação Brasileira de Fisioterapia Dermato
Funcional (ABRAFIDEF), Diretor e responsável técnico do Centro de Medicina Estética New Form (1997-2007);

PROFA. MS. ALINE FERNANDA PEREZ MACHADO - Fisioterapeuta e Mestre pela Disciplina de Cirurgia Translacional da
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP); Doutoranda em Fisioterapia (UNICID-SP); Especialização em Fisioterapia
Dermatofuncional (UNICID) e em Saúde da Mulher no Climatério pela Faculdade de Saúde Pública (FSP - USP), Docente dos
Cursos de Graduação em Fisioterapia da Faculdade Santa Marcelina e da Universidade Paulista (UNIP) - disciplinas de
Fisioterapia Dermatofuncional e Saúde da Mulher;

INSCRIÇÕES:
http://www.unicid.edu.br/pos-graduacao-pesquisaextensao/especializacao/curso-pos/fisioterapiadermatofuncional
Obs: Clicar no sinal de
escolhida:

à dir da turma

LIMITE DE MATRÍCULAS E INÍCIO OFICIAL DO 1º
MÓDULO: 05/05/2018
Acompanhe em: https://www.facebook.com/Posdermatounicid/#
*http://portal.mec.gov.br/pos-graduacao/pos-lato-sensu

