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       INTRODUÇÃO  

 

Segundo a Resolução COFFITO-80, de 9 de maio de 1987, “a 

Fisioterapia é uma ciência aplicada, cujo objeto de estudo é o movimento 

humano em todas as suas formas de expressão e potencialidades, quer nas suas 

alterações patológicas, quer nas suas repercussões psíquicas e orgânicas, com 

objetivos de preservar, manter, desenvolver ou restaurar a integridade de órgão, 

sistema ou função (TACINE, CAMPOS,2004). 

 A fisioterapia é uma ciência da Saúde que estuda, previne e 

trata os distúrbios cinéticos funcionais, intercorrentes em órgão se sistemas do 

corpo humano, gerados por alterações genéticas, por traumas e por doenças 

adquiridas independente da sua especialidade. Nos tempos atuais, a fisioterapia 

visa o movimento do ser humano em varias formas de potencias, 

conseqüentemente vem aumentando suas potencias e objetivos, visando 

ampliar perspectivas e áreas de atuações. Contudo tiveram inúmeros 

crescimentos de subáreas, na qual priorizam o bem-estar físico social e psíquico, 

assim na busca da melhora da auto-imagem e harmonização formas /corpórea 

(TACINE, CAMPOS,2004). 

Na tentativa de estabelecer uma definição formal, colocasse que a 

Fisioterapia Dermato-Funcional objetiva a recuperação físico-estético-funcional 

das alterações decorrentes dos distúrbios endócrino-metabólicos, 

dermatológicos e musculoesqueléticos usando para tal a arte de prevenir e 

restaurar (CAMPOS,2001). 

 As alterações patológicas lançando mão de conhecimentos e recursos 

próprios, com os quais, baseando-se nas condições psico-físico-social, busca 

promover, aperfeiçoar ou adaptar através de uma relação terapêutica, o 

indivíduo a uma melhor qualidade de vida (COFFITO 80). 

Historicamente há relatos de que fisioterapeutas atuam na área da 

estética desde meados dos anos 1970. As primeiras publicações nacionais de 

cunho científico surgiram no início dos anos 1990 (CAMPOS,PIRES, 2001). 

 Antes da definição de fisioterapia dermato-funcional, era conhecida como 

fisioterapia estética, porém sem respaldo, devido a carências cientificas do 

mesmo. Nos tempos atuais a fisioterapia dermato-funcional teve significativos 

avanços, em aplicações terapêuticas, profissionais e cientificas. Visando os 



distúrbios corpóreos tegumentares e linfáticos, visamos à evolução e reparação 

de transvasamento estéticos, melhorando assim autoestima, trazendo maior 

qualidade de vida (COFFITO 80). 

Com o aumento da procura por procedimentos que aprimorem a 

qualidade estética e atenuam a ação do processo de envelhecimento sobre o 

corpo, principalmente sobre a pele, são alguns dos fatores que fazem com que 

esse campo da Fisioterapia ascenda consideravelmente na sociedade 

contemporânea (MEYER et al,2003). 

Dentro a zona de possibilidades de atuação profissional, a fisioterapia 

dermato-funcional funcionaliza englobar posteriormente subáreas, sendo elas: 

disfunções da cicatrização, como queimaduras, cicatrizes hipertróficas, 

quelóides, úlceras, aderências disfunções dermatológicas, como dermatoses, 

acne, rosácea; disfunções vasculares, como fleboedemas, lipedemas e 

linfedemas; disfunções estéticas, como fibra edema gelóide, estrias atróficas, 

lipodistrofias; e pós-operatório de cirurgias plásticas reparadoras, estéticas e 

vasculares (MILANI et al, 2005). 

Salientamos ainda a ascensão desta área, que se encontra 

diretamente ligada a qualidades dos serviços prestados à população, pois a 

satisfação do paciente é um importante fator propulsor para a consolidação de 

qualquer serviço na área da saúde. Para esse fim, é necessária a realização de 

uma avaliação permanente, a fim de obter dados a respeito das expectativas e 

do contentamento dos pacientes em relação aos serviços prestados (SILVA E 

FILHO, 2012). 

 

     OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho foi delinear o perfil sócio demográfico e 

clinico dos pacientes que freqüentaram o setor de dermato-funcional da clínica 

escola, assim como quantificar o numero de pacientes prontuários, dividindo-os 

de acordo com sexo, idade, profissão, localidade e outros dados como 

segmentar as queixas principais em tratamentos facial e corporal e especificar 

os tipos de tratamentos realizados. 

 

 



 

 

       METODOLOGIA  

 

O presente estudo refere-se a uma pesquisa analítica e retrospectiva 

documental dos prontuários de pacientes que foram atendidos na Clínica Escola 

da faculdade Unilago, no setor de fisioterapia dermato-funcional no período 

janeiro 2014 a dezembro 2016. O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa local. Os critérios de inclusão basearam-se em 

todos os prontuários que foram preenchidos corretamente e assim apresentaram 

condições de coleta de dados. 

Todos os dados obtidos na pesquisa foram planilhados no excel. A análise 

descritiva foi conduzida a partir dos cálculos de frequências e medias. O 

programa utilizado foi o Bioestat (Versão 5.0). Em todas as análises o nível de 

significância adotado foi 5%. 

 

        RESULTADOS  

 

 Foram analisados 499 prontuários resultantes dos atendimentos de 

fisioterapia dermato-funcional dos anos de 2014 a 2016, onde 7 prontuários 

foram excluídos por não apresentarem informações suficientes para os dados da 

pesquisa. 

          A tabela 1 descrita abaixo representa a caracterização dos pacientes 

atendidos no setor de fisioterapia dermato-funcional de acordo com o gênero e 

a idade media observada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 1: Caracterização dos pacientes (N= 492) 

CARACTERISTICAS N    % 

Gênero   

Masculino 29  5,89% 

Feminino 463  94.10% 

 

Idade média 

 

53,5 

 

DP 18, 046  

Tabagistas                                        38 

Pratica de atividade física                281 

ESTADO CIVIL                                   N 

Solteiro                                              174 

Casado                                              232 

Viúvo                                                  49 

Divorciado                                          30 

Sem Informação                                14 

 

A tabela 2 demostram o número de atendimentos que ocorreram nos anos de 2014 

a 2016, mostrando ainda a procura de acordo com o sexo. 

   

 

   

   

Tabela 2: Número de atendimentos anual total e de acordo com o sexo 

ANO               N°            Feminino         %              Masculino              % 

2014             186               177             95,16                  9                4,84 

2015             170               160             94,11                10                5,89          

2016             135               125             92,59                10                7,41        

 

  Analisando os resultados sobre a origem dos pacientes 

freqüentadores da clinica escola observou-se que a grande maioria era da cidade 

de São José do Rio Preto e região como cidades de Ipiguá, Mirassol, 

Mirassolândia, Itajobi e outras. 



 Quanto a profissão das pacientes constatou-se as mais diversas como do 

lar, aposentada, faxineira, costureira, estudante, manicure, advogado, auxiliar de 

biblioteca, técnica de enfermagem, balconista, secretaria entre outras. 

 Quando questionado aos pacientes sobre a realização de tratamentos 

estéticos anteriores, observou-se que a grande maioria nunca realizou nenhum 

procedimento como mostra a tabela abaixo, assim como a procura pelo tipo de 

tratamento de acordo com a área do corpo (Tabela 3). 

 

TABELA 3: Realização de tratamentos anteriores  

TRATAMENTOS ESTETICOS ANTERIORES  (n)  

Sim 238 

Não  261 

 

 

A tabela 4 descreve os procedimentos estéticos mais procurados e os 

procedimentos estéticos mais realizados de acordo com a região especifica e 

assim podemos observar que os tratamentos de drenagem linfática e a 

massagem modeladora foram os mais procurados nos procedimentos corporal 

e a limpeza de pele foi o mais realizado nos procedimentos faciais. 

 

TABELA 4: Procedimentos estéticos procurados/realizados 

PROCEDIMENTOS MAIS PROCURADOS                        (n)  

Facial  267  

Corporal 232  

PROCEDIMENTOS FACIAIS   

Hidratação Facial 13  

Limpeza de pele 258  

PROCEDIMENTOS CORPORAIS    

Tratamento estria  4  

Massagem relaxante  38  

Drenagem linfática 92  

Massagem modeladora 93  

 



       DISCUSSÃO 

 

De acordo com os resultados obtidos no presente estudo quanto ao sexo 

de predominância pela procura dos serviços de dermato–funcional, que 

corrobora com a grande maioria da literatura, observou-se o gênero feminino, 

embora o serviço de dermato funcional seja oferecido para ambos o sexo. Uma 

justificativa para predominância do sexo feminino de acordo com Pascale et al 

(2010) seriam as alterações hormonais que provocariam um possível aumento 

de volume, peso e alterações do contorno corporal, assim aumentando o vontade 

e desejo de eliminar e melhorar as disfunções estética. 

De acordo com Oliveira (2011) a média de idade dos frequentadores do 

ambulatório de Potiguar foi de aproximadamente 36 anos, sendo que a maioria 

do grupo era formada por estudantes e donas de casa. No nosso estudo 

observou a idade média de 53,5 com DP de 18,046+- e o publico freqüentador 

das mais diversas profissões sem ocorrência de nenhuma prevalência. No 

estudo de Torres et (2014), a idade dos pacientes atendidos pela fisioterapia  

dermato-funcional foi de 19 a 39 anos e no achado de Vighi (2011), a faixa etária 

predominante foi dos 20 aos 35 anos, mostrando que esses dados não condizem 

com os nossos resultados, pois o nosso achado mostra-se com uma idade media 

maior do que nos citados acima. 

A análise do numero de pacientes atendidos no ambulatório de fisioterapia 

dermato-funcional por ter sido considerado apenas os 3 anos, que ocorrem 

desde a implantação dos atendimentos em dermato-funcional na IES, foi 

considerado pequeno quando comparado a outros centros como citado por 

Oliveira (2011) que embora tenha expressado   uma media de atendimentos 

anual de 95.6 pacientes/ano mostrou-se menor que os nossos atendimentos 

anuais com uma média de 163 pacientes/ano. 

Embora não encontramos achados na literatura que mostre ou justifique 

a busca pelo auto estima de casados felizes, nosso presente estudo mostrou 

que a maioria da procura por procedimentos estéticos foram casados, sendo que 

a grande maioria eram mulheres. Cavalcanti et al (2013) afirma em seu estudo 

que não há como negar o valor da representação do corpo na mente humana. E 

fundamentada em tal representação que acontecem as relações, a produção 



cognitiva e emocional. Por meio das transformações corporais, os sentimentos 

também vão mudando e alterando comportamentos. 

 

 De acordo com Suehara, Simone, Maia (2006) o efeito do tabaco sobre 

os efeitos cutâneos na pele mostra que o tabagismo possui efeitos significantes 

em fácies, independentes da idade, da cor da pele, ou seja, um fumante com a 

mesma idade e cor que um indivíduo não tabagista, apresentará envelhecimento 

facial mais evidente. 

 

Devido ao padrão de beleza imposto atualmente, somado ao crescimento 

do número de pessoas obesas e com sobrepeso no Brasil, observa-se 

insatisfação com a imagem corporal e maior preocupação e desconforto com o 

corpo, aumentando a procura por tratamentos estéticos, principalmente de 

adiposidade localizada, o que justifica a grande procura por procedimentos 

corporais especialmente a massagem modeladora como mostra o nosso estudo. 
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