
http://www.promofit-P R O M O F I T N E S S . C O M

As dores nas costas não são um problema recente, a�igem o homem há milhares de 

anos. Nos dias atuais, mesmo com o avanço tecnológico da medicina, não se 

encontrou ainda a solução para o problema. 

A reeducação física e postural tem como �nalidade possibilitar à pessoa, o ser capaz de 

proteger ativamente os seus segmentos, móveis, de lesões dentro das condições de 

vida diária e pro�ssional, seja no plano estático ou dinâmico. 

Acreditamos que, para se tentar minimizar a alta incidência de problemas posturais no 

adulto, torna-se necessário um trabalho de base abrangente, atuando, principalmente, 

no plano preventivo e educacional, possibilitando a mudança de hábitos inadequados. 

Com o presente curso, pretende-se dotar os pro�ssionais do exercício físico, de 

ferramentas que lhes permitam prescrever de forma reabilitadora, no caso da existên-

cia de problemas posturais e/ou de forma preventiva, reduzindo, assim, o risco de 

aparecimento de determinadas doenças ou lesões.

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

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

MÓDULO I

1.1. Fisiologia do exercício

1.2. Fisiologia do sistema esquelético, muscular e bioenergético

1.3. Escala subjetiva de esforço. Idade biológica/ idade cronológica

1.4. Avaliação postural

1.5. Postura do instrutor

1.6. Exercício de equilibro muscular: PROMOFITNESS UNIPESSOAL, LDA
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1.6.1. Dinâmico

1.6.2. Estático

MÓDULO II

2.1. Biomecânica

2.2. Sistema do movimento articular

2.3. Planos e eixos de movimento 

2.4. Planos e eixos de movimento

2.5. Principais articulações e sua mobilida de Escala de Borg

2.6. Alongamentos Assistidos

2.7. Resistência Manual

MÓDULO III

3.1. Planeamento do Macro meso e microciclos

3.2. Preparação e organização da sessão/ aula

3.3. Seleção e utilização de diferentes recursos materiais na 
preparação das sessões/ aulas

3.4. Personal training:

3.4.1. Prescrição de exercício e processo evolutivo

3.4.2. Spotting

MÓDULO IV

4.1. Patologias da coluna (discopatias, hérnias, hiperlordose, 
lordose, hipercifose, cifose)

4.2. Grávidas

4.3. Hipertensos

4.4. Obesos

4.5. Adolescentes (fases sensíveis do crescimento)

4.6. Seleção de exercícios da correção da coluna

4.7. Seleção dos exercícios de acordo de acordo com o trimestre de 
gestação

4.8. Cuidados a ter na prescrição de exercícios em indivíduos de risco

4.9. Identi�car limites de cada individuo (motivação e treino e 
readaptação sistemática do treino)

MÓDULO V

5. Avaliação


