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Introdução: Diante do desafio de consolidar e aprofundar sobre diagnóstico
fisioterapêutico, no campo das disfunções em dermatofuncional aflora a necessidade
de se fazer um balanço crítico em torno dos temas para compreender o vetor
epistemológico que, baseado na teoria de Gaston Bachelard deve seguir o percurso do
racional para o real. O presente estudo volta-se à problematização do pensamento
científico sobre diagnóstico fisioterapeutico, revelando à luz da fisiologia humana
associada à Classificação Internacional de Funcionalidade Incapacidade e Saúde a
construção do diagnóstico fisioterapêutico adequado ao campo dermatofuncional. 
Objetivo: Conectar conceitos para evidenciar o diagnóstico fisioterapêutico em
dermatofuncional, a partir da preocupação central com a identificação dos fatores que
determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos: alterações fisiológicas
gerando alterações funcionais do sistema. Metodologia: Classifica-se como uma
pesquisa bibliográfica  pois aborda investigações sobre ideologias e propõe análise das
diversas posições acerca de um problema, revela-se como pesquisa explicativa ao
propor esclarecer a razão das coisas com aprofundamento da realidade: diagnóstico
fisioterapêutico em dermatofuncional.Completando a metodologia, associou-se à essa
proposta a implementação de uma pesquisa-ação visto a participação planejada do
pesquisador na situação problemática a ser investigada, onde, recorrendo a
metodologia sistemática, vislumbrou-se transformar a realidade observada a partir da
compreensão e comprometimento com os elementos envolvidos na pesquisa.
Resultados: Ao me deparar com a necessidade de emitir diagnósticos fisioterapêuticos
em dermatofuncional, identifiquei a primeira barreira: diagnóstico fisioterapeutico é
definido como diagnóstico cinesiológico e, nem sempre as disfunções tegumentares
estão associadas à alteração do movimento. Passou-se então à associação de idéias,
discutindo-se a origem e considerando o significado da palavra fisioterapia, onde fisio
significa função e terapia refere a tratamento. Logo, o diagnóstico fisioterapêutico
deve representar a alteração funcional a ser tratada.Isto posto, seguiu-se a reflexão
sobre quais funções tegumentares considerar: aquelas apresentadas pela CIF capítulo
8: agrupadas em protetoras, reparadoras e outras ou aquelas, indicadas pelos
fisiologistas de forma mais ampla: termorregulação, imunológica, metabólica,
bactericida e antifúngica, excretora, eliminação, proteção, reparação, sensorial,
aparencia/relacionamento, comunicação, mobilidade e permeabilidade. Conclusão:
Percebe-se que considerar as funções indicadas pelos fisiologistas  transforma o
diagnóstico fisioterapêutico num evento mais claro, favorecendo  a escolha da
intervenção e também estabelecer prognóstico visto que tanto profissionais como
pacientes terão melhor compreensão da situação vislumbrando perspectiva de
neutralização ou reversão da alteração funcional.

Palavras-chave: Fisioterapia. Diagnostico . Dermatofuncional. 

20ª Semana de Iniciação Científica e 11ª Semana de Extensão: Políticas Públicas e o Bem Comum: o papel da pesquisa e extensão

30 de outubro a 01 de novembro de 2019, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818


