Nota Pública de Esclarecimento

A Associação Brasileira de Fisioterapia Dermatofuncional - ABRAFIDEF, em seu caráter
representativo da especialidade de Fisioterapia Dermatofuncional no território brasileiro, vem a público
esclarecer que posiciona-se contra a autorização, reconhecimento e ofertas de cursos de pós-graduação em
nível de especialização em Fisioterapia Dermatofuncional na modalidade à distância (EAD) pelas Instituições
de Ensino Superior.
A ABRAFIDEF entende que as competências necessárias para a atuação nesta área envolvem a
necessidade de treinamento das habilidades e conhecimentos inerentes ao especialista em aulas teóricopráticas presenciais com recursos, equipamentos e técnicas manuais ou eletrotermofototerápicas, além das
novas tecnologias. Ressalta-se que a disciplina de Fisioterapia Dermatofuncional não é obrigatória nos cursos
de graduação, portanto na maioria das vezes, o curso de pós-graduação é a formação do profissional na área.
Os conhecimentos fisioterapêuticos são aprimorados por meio de fundamentação teórica de suas
abordagens terapêuticas, nem sempre adquiridas na graduação, e o treinamento na utilização de todos os
métodos, técnicas, recursos, essenciais ao processo de promoção, proteção e recuperação da saúde,
inclusive com práticas assistidas junto ao usuário, e em especial, da saúde. Nesse sentido, a maioria das
intervenções envolvem o movimento, toque terapêutico, ou manipulação de equipamentos e assim sendo,
esses devem ser lapidados e/ou aprendidos na especialização e, para isso, há necessidade de contínuas
atividades presenciais.
Os fisioterapeutas ao se especializarem devem prezar pelo contato com o ser humano em sua
educação continuada. O contato com a realidade do paciente, suas necessidades, desejos e temores é
indispensável para a elaboração de uma atenção fisioterapêutica voltada para a qualidade de vida do usuário,
sendo fundamental para o profissional que pretende ser um especialista na área de Fisioterapia
Dermatofuncional, seguindo essas maneiras o princípio da humanização do atendimento em saúde.
O posicionamento da ABRAFIDEF contrário à autorização de todo e qualquer curso de pós-graduação
em nível de especialização na área de Fisioterapia Dermatofuncional, ministrado na modalidade EAD se deve
pelos prejuízos que tais cursos podem oferecer à qualidade da formação de seus especialistas. Além disso,
existem os riscos que estes profissionais possam causar à sociedade, seja em curto, médio ou longo prazo,
pelos mesmos motivos que o Conselho Nacional de Saúde, em sua Resolução 515/16, se manifesta contrário
aos cursos de graduação em EAD na área da saúde. Além disso, não podemos esquecer que a fisioterapia é
uma profissão da área da saúde e que possui responsabilidade civil em relação aos serviços oferecidos à
população.
A ABRAFIDEF preocupada com a formação profissional e as consequências resultantes da má
qualidade na formação enfatiza que os cursos de pós-graduação em nível de especialização na área de
Fisioterapia Dermatofuncional devem ser ministrados apenas na modalidade presencial.
Palhoça – SC, 30 de janeiro de 2017.
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