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Formação que permite compreender as particularidades do Pilates 

em populações que nos apresentam condições físicas especiais, 

como: grávidas, seniores, crianças e patologias da coluna vertebral.

Adaptar, planear, dar soluções para este público deixa os instrutores 

de Pilates com uma dupla responsabilidade que deverá estar

fundamentada e consciente na sua tomada de decisões durante

a aula. Com este curso conseguirá perceber algumas das

especi�cidades que deverá considerar, assim como conseguirá dar 

respostas aos alunos de Pilates nessas condições, para que possam 

fazer o seu treino em segurança e con�ança.

3 Unidades de Crédito para renovação do TPTEF (Título Pro�ssional 

de Técnico de Exercicio Físico) ou TPDT (Título Pro�ssional de 

Diretor Técnico) 

1. Patologia da coluna

1.1. Revisão da Anatomia da Coluna Vertebral e sua �siologia e 
biomecânica

ESTRUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

1.2. Patologias mais frequentes na coluna

1.3. Opções e variações de movimentos matwork em 
hérnia discal e escolioses

2. Adaptações e precauções nos movimentos para 
patologias da coluna

3. Patologias de ombro, joelho e tibiotársica

3.1. Movimentos e adaptações a ter em conta nas 
condicionantes de ombro, joelho e tibiotársica

4. Perspectiva clínica e raciocínio clínico

5. Considerações sobre a população sénior

5.1. O contexto de "Sénior" e de "envelhecimento"

5.2. Benefícios do Pilates

5.3. Considerações a ter numa aula com Seniores 

5.4. Patologias frequentes em idade sénior

6. A aula de pilates para a terceira idade

7. Considerações sobre a gravidez

7.1. O contexto da Gravidez e as fases de gestação
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PILATES CLÍNICO E
POPULAÇÕES ESPECIAIS

7.2. Corpo e alterações físicas

7.3. Benefícios do Pilates na gravidez

7.4. Considerações a ter numa aula com grávidas

8. A aula de pilates para grávidas

http://www.promofit-


