
o Ferramenta de fisioterapia para reabilitação 
o Baseado em raciocínio clínico
o Aplicado a indivíduos com ou sem disfunção 

Acompanhamento individual realizado por fisiotera-
peutas formados pelo IPPC.

o Avaliação inicial detalhada
o Determinação de objetivos específicos e definição

do plano de exercícios
o Avaliação constante do indivíduo com patologia

adaptando os exercícios à sua evolução

o Alinhamento (controlo neuromuscular e
propriocepção)

o Respiração (coordenação entre o centro e o
movimento do diafragma)

o Centro ativo (estabilização lombo-pélvica
superior por recrutamento de músculos
profundos da coluna)

o Melhora a postura corporal
o Melhora a concentração
o Melhora a função respiratória
o Melhora a flexibilidade e o equilíbrio
o Alivia a tensão e fadiga muscular
o Alivia a dor articular e muscular

O QUE É PILATES CLÍNICO?

EM QUE SE DIFERENCIA PC NO INSPIRA?

www.inspirapilates.pt

+351 936 441 840

QUAIS OS PRINCÍPIOS DE PILATES CLÍNICO?

o Melhora a força e resistência muscular
o Acelera a reabilitação pós-lesão
o Previne o aparecimento de lesões
o Permite a reeducação neuromuscular
o Promove relaxamento e bem-estar geral

QUAIS OS BENEFÍCIOS DE PILATES CLÍNICO?

Garantem a execução correta dos exercícios pelo controlo completo da sua progressão e,
desta forma, resultados clínicos visíveis.

A QUEM SE DESTINA PILATES CLÍNICO?

o ortopédicos,
o neurológicos
o saúde da mulher
o desporto
o pediatria

A todos os indivíduos em geral

Também aplicável a casos
Permite a realização de
exercício físico (terapêutico)
em segurança.

www.facebook.com/
inspirapilatesclinico



DOR LOMBAR – Uma realidade crescente
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Mais de 70% da população ocidental apresenta pelo
menos um episódio de dor lombar ao longo da sua
vida.1

A recidiva de dor lombar é de 80%.2

Representa uma das principais causas de
incapacidade, com um impacto altamente negativo
na qualidade de vida.3

Está associada a um grande absentismo laboral e a
uma utilização substancial dos cuidados de saúde.4

Representa desta forma um grave problema
socioeconómico, epidémico e de saúde pública.5
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Wensing M, van der Windt D, Grol R, van Tulder M. Individual patient education for low back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews (1) 2008; 5. Smeets
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both? The one-year post-treatment results of a randomized controlled trial. Pain 2008; 134: 263-276; 6. Hides J, Jull G, Richardson C. Long term effects of
specific stabilizing exercises for first episode low back pain. Spine 2001; 26(11): E243-E248; 7. Taylor N, Dodd K, Shields N, Bruder A. Therapeutic exercise in
physiotherapy practice is beneficial: a summary of systematic reviews 2002-2005. Australian Journal of Physiotherapy 2007; 53: 7-16; 8. Mork PJ, Westgaard
RH. Low amplitude trapezius activity in work and leisure and the relation to shoulder and neck pain. J Appl Physiol 2006; 100: 1142–1149; 9. Hermens HJ, Hutten
M. Muscle activation in chronic pain: its treatment using a new approach of myofeedback. International Journal of Industrial Ergonomics 2002; 30: 325–336;
10. Thorn S, Sogaard K, Kallenberg LA, et al. Trapezius muscle rest time during standardised computer work – a comparison of female computer users with and
without self-reported neck/shoulder complaints. J Electromyogr Kinesiol 2007; 17: 420–427; 11. Kay TM1, Gross A, Goldsmith C, Santaguida PL, Hoving J,
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DOR CERVICAL - Cada vez mais comum nos países industrializados

A dor cervical pode surgir pela atividade pro-
longada e de baixo limiar das unidades motoras.8

Longos períodos de ativação muscular sem o devido
descanso resulta em danos nas fibras e dor
muscular.9

O músculo trapézio superior tem menores períodos
de descanso durante tarefas desempenhadas sob
stress, em indivíduos que trabalham com
computadores e em indivíduos com distúrbios
músculo-esqueléticos.10

Exercícios terapêuticos específicos 
são eficazes no tratamento da dor 

cervical mecânica aguda e crónica.11

Exercícios ativos e controlados por 
um profissional diminui a dor 

cervical e aumenta a capacidade de 
trabalho.12

Alivia a dor cervical e cefaleias, 
mantendo esses resultados a longo 

prazo.

PORQUÊ FAZER PILATES CLÍNICO?

Exercícios específicos de treino de 
estabilidade reduzem a recidiva de 

dor lombar em 35%.6

Exercícios terapêuticos 
individualizados são mais efetivos 

do que programas de exercícios 
standardizados.7

Evidência científica

www.facebook.com/inspirapilatesclinico



SAÚDE DA MULHER – Antes, durante e após a gestação

60% das mulheres grávidas experienciam dor
lombar.1

Ocorrem alterações constantes do ponto de
gravidade no decorrer da gestação.

As hormonas na gestação tornam os
ligamentos mais flexíveis aumentando a
predisposição a lesão.

O Diabetes mellitus gestacional é uma das
complicações mais frequentes na gravidez,
com complicações severas associadas.

Na gestação ocorre muitas vezes um ganho
de peso superior ao recomendado com
potenciais complicações relacionadas.

GERIATRIA – envelhecer ativo e saudável

Cerca de 20% da população portuguesa tem
mais de 65 anos.5

Assiste-se a um aumento da esperança média
de vida, sendo de 85 anos nas mulheres e 80
anos nos homens.6

Alterações da marcha afetam 20 a 40% dos
indivíduos com mais de 65 anos, e 40 a 50%
acima de 85 anos.7

As quedas são uma das principais
preocupações de saúde publica na população
idosa e podem levar a internamento com
complicações associadas.

A prática individualizada reduz os riscos de 
eventuais lesões durante o exercício.

Melhora a marcha e o equilíbrio na população 
idosa.8

Permite reduzir a ocorrência de quedas e 
melhorar a mobilidade funcional na população 

idosa.9

É um método seguro para aumentar a 
qualidade de vida em pacientes com 

osteoporose pós-menopausa.10

Fortalece a musculatura abdominal e do 
pavimento pélvico - permite reduzir dores 
lombares e pélvicas e prevenir a diástase 

abdominal e a incontinência urinária.

Estabiliza o centro e fortalece os músculos das 
pernas, melhorando a postura e aumentando a 

segurança na marcha.

Facilita o trabalho de parto por melhorar a 
capacidade de alongamento e relaxamento mus-

cular e favorecer a abertura da caixa torácica. 

Reduz o risco de diabetes gestacional.2

Diminui o ganho de peso durante a gestação.3

Acelera a recuperação no pós-parto.4
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PORQUÊ FAZER PILATES CLÍNICO?

Evidência científica
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