


introdução

Joseph Pilates se referia à coluna vertebral como uma “haste rígida e flexível”. 
Essa expressão se deve à importância de desenvolver a harmonia entre a 
estabilidade e a mobilidade nas articulações.

É a coluna que nos dá sustentação e nos permite a mobilidade necessária para 
as atividades da vida diária. Por ela também passam todos os impulsos nervosos, 
importantíssimos para a nossa capacidade motora.
E quantas vezes você se deparou com clientes com problemas na coluna? 
Quantas vezes você os ensinou que é preciso priorizar uma postura ou um 
comportamento que fosse menos estressante para ela? É hora de abrir os olhos 
para o comportamento postural e iniciar uma rotina simples de cuidados que vão 
permitir que eles tenham uma coluna jovem por toda vida.

“Hábitos incorretos são responsáveis pela maioria de nossas doenças, se não por 
todas elas.” J. Pilates.
 
Nesse e-book eu preparei pra você algumas estratégias 
para ensinar seus clientes a movimentarem a coluna de 
forma segura e eficaz. Porque é preciso cuidar dela, pra 
que ela permita que as pessoas façam o que quiserem 
- sejam as atividades do dia-a-dia, ou mesmo outros 
esportes! No final, tem dicas especiais para que você 
também cuide da saúde da sua coluna, instrutor!

Viviane Vales
Educadora Física – Especialista em 
Atividade Física Adaptada e Saúde
Instrutora de Pilates e Garuda
tcpilates.com.br
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Atualmente, cerca de 80% 
da população mundial tem ou 

terá problemas relacionados à 
coluna. Lombalgia, hérnia de 

disco e escoliose, por exemplo, 
passaram a ser diagnósticos comuns 

e acometem cada vez mais jovens 
e crianças. Normalmente, eles estão 
diretamente relacionados ao trabalho, a 
má postura e ao sedentarismo.

Quando a dor na coluna é intensa e 
persistente, ou quando é acompanhada 
por sintomas como dor, queimação, 
formigamento ou outra alteração de 
sensibilidade na coluna, braços ou 
pernas, é importante procurar um médico. 
O tratamento, em muitos casos, pode 
incluir uso de remédios, Fisioterapia e 
Pilates!

Por que o Pilates faz bem para a saúde 
da coluna?

Você já deve ter ouvido que o Pilates faz 
bem para a saúde postural e que diminui 
dores nas articulações em geral, não é 
mesmo?

Eu mesma já escrevi vários textos, dando 
dicas de exercícios fáceis para cuidar da 
postura, de dores nas costas etc.

Mas você sabe por que exatamente o 
Pilates é tão indicado para a postura 
e problemas articulares em relação às 
outras modalidades de treinamento?

A importância da saúde da coluna

Hoje em dia existem inúmeras formas 
de se exercitar – musculação, atividades 
aquáticas, yoga e esportes em 
geral. Porém, o método Pilates tem 
conquistado cada vez mais relevância 
nesse cenário. Além de ser um sistema de 
exercícios com equipamentos exclusivos, 
a filosofia e os princípios do método 
proporcionam a perfeita conexão entre 
mente e corpo, fazendo com que haja uma 
educação do movimento.Compreendendo 
o funcionamento da biomecânica do 
próprio corpo, é possível movê-lo de 
maneira inteligente, segura e eficaz.

O fortalecimento no método Pilates 
acontece de dentro para fora. Primeiro 
recrutam-se as musculaturas mais 
profundas e depois as superficiais.
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Todos os exercícios de mobilização específica e global que são realizados em 
uma aula têm por objetivo, entre tantos outros, o acionamento e fortalecimento 
dos músculos profundos de cada articulação: os estabilizadores. Esses músculos 
são estimulados através exercícios de baixa intensidade e pequenas amplitudes.  
Eles são responsáveis por controlar os movimentos que realizamos e preservar 
a saúde do nosso sistema passivo (articulações, ligamentos, entre outros).

Veja alguns exemplos:

21

Scapular Mobilization

21

43
Fêmur Arcs

Pelvic Lift
Estabilizadores da Coluna

1 2
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Todos os exercícios do Pilates visam 
amplitude de movimento com qualidade 
de execução. Sendo assim, a flexibilidade 
e a mobilidade estão sempre integradas 
ao trabalho de força e controle do 
movimento. É a perfeita sinergia das 
habilidades motoras em prol do equilíbrio 
– no sentido amplo da palavra.

Acredite! A coluna é uma ferramenta 
incrível para se mover e educar a 
biomecânica corporal.

O Pilates pode não ser a única atividade 
que você vai praticar por toda a sua vida. 
Mas com certeza ele será a base para 
que você possa praticar o que quiser com 
maior controle e autoconhecimento. 
E lembre-se: O Pilates educa o corpo que 
se propõe a praticá-lo, independentemente 
de suas restrições. Todas as limitações 
do praticante devem ser consideradas 
pelo instrutor, que adaptará os exercícios 
quando necessário.
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A partir desse trabalho, as articulações estão preparadas para realizar exercícios 
de maior amplitude e sobrecarga. E então passamos para o fortalecimento das 
musculaturas superficiais, que são aquelas que sentimos ao fazer esforço, ou que às 
vezes ficam tensas. Elas são responsáveis por todo movimento que somos capazes 
de realizar.

Fortalecendo apenas a musculatura superficial não garantimos o controle do movimento 
no sentido mais amplo.  As estruturas corporais continuarão em desequilíbrio e novas 
tensões irão se manifestar.

Quando o fortalecimento é construído de dentro para fora, o corpo estará apto para 
realizar movimentos mais desafiadores, que exigem força global e grande amplitude 
de movimento, como os exercícios Star e Control Front.

Control FrontStar
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A coluna é formada por 24 vértebras (ossos) que 
se movem entre si.  Temos 7 vértebras cervicais, 
12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares e 5 
vértebras fundidas que formam o nosso sacro.

Entre cada vértebra, temos discos intervertebrais, 
responsáveis por distribuir o peso por todas as 
vértebras da coluna e também permitir os movimentos. 
São formados por fibras, cartilagens e muita água, que 
trabalham como um sistema hidráulico, absorvendo 
choques. Eles funcionam como esponjas molhadas: 
se comprimimos, diminuem de tamanho e perdem 
a água, se descomprimimos retornam ao tamanho 
natural.

Os discos intervertebrais são extremamente 
importantes quando pensamos na saúde da 
coluna! Com os discos saudáveis, evitaremos que 
nervos vizinhos sejam comprimidos, gerando dores 
irradiadas, por exemplo.

Relembrando a coluna

A ingestão de líquidos é bastante importante para a 
hidratação do nosso corpo. Isso não seria diferente 
com o disco intervertebral, por isso é necessário beber 
bastante água! Além disso, devemos movimentar a 
coluna de forma saudável, mantendo nossos ossos 
bem alinhados, movimentando-se com bastante 
harmonia.

Como manter a coluna hidratada
e saudável
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Gato Ajoelhado
Em posição quadrúpede, alinhe seus 
braços embaixo da linha dos ombros e 
joelhos, embaixo da largura do quadril. 
Tente preservar as curvas naturais da sua 
coluna. Inspire e estenda levemente a 
coluna, pensando em “afastar” a cabeça 
dos glúteos. Expire e flexione a coluna, 
arredondando-a para cima, aproximando 
a cabeça dos glúteos.

Gato Ajoelhado

Confira algumas sugestões de exercícios de Pilates que 
promovem a saúde da coluna:

1 2 3
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Rotação de coluna com bastão
Sentado sobre uma cadeira, com os pés 
apoiados no chão e os ísquios (ossos 
do glúteo) apoiados na cadeira, segure 
um bastão atrás das costas, sentindo 
que a cabeça, a coluna torácica (meio 
das costas) e o sacro (último osso da 
coluna) se apoiam no bastão. Garanta 
que a coluna lombar não se apoie.
Inspire e realize uma rotação da coluna, 
sem perder as áreas de contato com 
o bastão. Expire e volte para o centro. 
Repita para o outro lado.
Dica: Imagine sua coluna cheia de ar e 
não permita que ela perca espaços!

Rotação de
coluna com

bastão

1 2 3
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Joseph Pilates mencionou em um de seus 
livros que a coluna deve ser uma “haste 
rígida e flexível” ao mesmo tempo. Ele 
falava sobre a importância de desenvolver 
a harmonia entre a estabilidade e a 
mobilidade nas articulações.

Desenvolver a estabilidade é importante 
para a sustentação corporal, minimizando 
compensações musculares, e para a 

Shoulder Bridge/Pelvic Lift
Na opção 1, observamos a mobilidade muito presente na execução do movimento.
Na opção 2, a estabilidade que os abdominais oferecem para a coluna deixam 
o movimento “em bloco”.

segurança das articulações, ligamentos 
e tendões. Já a mobilidade é fundamental 
para o desenvolvimento das amplitudes 
de movimento, para a construção do 
movimento integrado e para uma boa 
distribuição de cargas durante as posturas 
corporais. Podemos verificar no método 
Pilates, que exercícios pertencentes a 
uma mesma família, estimulam o equilíbrio 
entre essas capacidades.

A estabilidade e mobilidade nas articulações

Vamos a alguns exemplos na prática:
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Mermaid/One
Arm Pushing

Na opção 1 a escápula 
e o tronco se mantém 
estáveis, enquanto o 
braço se move na barra.
Na opção 2, o braço 
apenas  in ic ia  o 
movimento para que 
a coluna obtenha uma 
amplitude de movimento 
maior.

Half Roll Back/Flat Back
Na opção 1 observamos a mobilidade muito presente na execução do movimento, 
articulando a coluna.
Na opção 2, o movimento acontece pela articulação do quadril.
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É extremamente importante movimentar 
a coluna em todos os planos possíveis: 
flexões, extensões, flexões laterais e 
rotações. Além de cuidar da mobilidade, 
acionamos musculaturas específicas, 
aumentamos o alcance dos movimentos 
e proporcionamos mais fluidez às 
extremidades do corpo (pernas e braços). 
Mas é sempre bom lembrar que os 
exercícios de rotação sem orientação 
podem gerar compressões significativas 

nos discos intervertebrais. Portanto, 
esteja ao lado do seu cliente o tempo 
todo, instrutor!
O método Pilates nos ensina a realizar 
rotações de coluna com muito cuidado, 
promovendo a saúde da região.
Veja alguns exercícios de rotação do 
método Pilates e quais dicas podem 
garantir a segurança na execução do 
movimento:

Rotações saudáveis

Side Sit Up/Side Bend
Na opção 1, o tronco se desloca totalmente, inclinando-se para a lateral. Na opção 
2, a coluna se movimenta em flexão lateral, estabilizando a região lombar. Procure 
sempre o equilíbrio nas práticas corporais. Lembre seu cliente de preservar a 
mente conectada ao corpo, olhando para dentro de si através de suas percepções 
para encontrar a autonomia ao controlar os movimentos.
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Spine Twist no Solo
Lembre-se de crescer sobre seus ísquios, ganhar espaços primeiro, antes de 
realizar a rotação. Certifique-se que a base de apoio se mantém durante todo o 
movimento e direcione o olhar para o movimento da mão!

1 2

Criss Cross
Ao realizar a rotação, procure 
mover as costelas e estimular o 
alongamento da coluna na direção 
contrária à força do quadril no 
solo. É muito importante buscar 
espaços. O posicionamento amplo 
dos braços também facilita a direção 
do movimento.

1

2 3
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Hipercifose e Pilates
Agora vamos falar sobre as curvas da nossa 
coluna, em especial da curvatura torácica. 
A coluna vertebral tem curvaturas que 
facilitam a descarga de peso e o equilíbrio, 
além de dissipar as forças do tronco.

A curva cervical e lombar chama-se 
lordose e a curva torácica chama-se cifose. 
A hipercifose é o aumento da curvatura 
cifótica natural da coluna torácica, que 

surge gradativamente.

Entre outras causas, a hipercifose pode 
originar-se da má postura. Pode apresentar 
dor, fadiga muscular, sensibilidade e rigidez.

O método Pilates pode auxiliar a melhorar 
da mobilidade da região torácica, além de 
fortalecer a musculatura dorsal, minimizando 
os efeitos da má postura.

DICAS DE EXERCÍCIOS PARA PROBLEMAS ESPECÍFICOS

É isso aí! Agora que você já conhece algumas dicas importantes, pratique as 
rotações com consciência e receba todos os benefícios deste trabalho!

Spine Twist no Barrel
Os dois lados da cintura 
devem manter-se alinhados, 
projetando nosso centro para 
cima. A rotação acontece até 
onde se mantém constante a 
ativação das cinturas (músculos 
oblíquos mais centro de força) e 
o alinhamento estável do quadril.

1 2
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Vamos conferir alguns exercícios:

Open Elbows no Rolo

Objetivo: trabalhar 
descarga de peso 
em al inhamento e 
mobilidade da cintura 
escapular.

Chest Expansion

Objetivo: realinhamento 
cervical, normalmente 
comprometido pela 
hipercifose.

Head Work 
com elástico

Objetivo: realinhamento 
cervical, normalmente 
comprometido pela 
hipercifose.

1

2

1

1

2

2

3
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Você já ouviu falar de Escoliose? Escoliose 
trata-se de desvio lateral da coluna, 
acompanhado de rotação vertebral. 
Pode ser de origem congênita (má 
formação vertebral antes do nascimento), 
neuromuscular (decorrente de outras 
doenças como, por exemplo, paralisia 
cerebral) e idiopática (causa desconhecida 
e reflete 80% dos casos).

Pode formar-se em C ou em S, com 
curvas para os dois lados do tronco. Sua 
gravidade é definida pelo ângulo da curva, 
determinado pelo ângulo de Coob por 
meio de uma radiografia.É necessário 

reconhecer o tipo de escoliose para poder 
determinar o tratamento adequado.

No geral, é muito importante saber que 
Escoliose gera compressões assimétricas 
na coluna. Isso significa que um reequilíbrio 
muscular e um realinhamento articular são 
essenciais para prevenir lesões nos discos 
intervertebrais, como hérnia de disco, por 
exemplo, e evitar dores musculares.

E como o método Pilates pode auxiliar no 
controle da Escoliose? Com a aplicação 
de exercícios específicos, como:

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA 
CASOS DE ESCOLIOSE LEVES

Exercício de 
alongamento axial 
com faixa elástica

Dica: ao expirar, 
acione os músculos 
profundos do abdome 
e cresça a coluna 
na direção da faixa, 
esticando-a.
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Exercício de fortalecimento 
do tronco com dissociações

Dica: procure manter o equilíbrio 
sobre a base do rolo através dos 
músculos abdominais. Desafie o 
equilíbrio colocando mais vigor no 
movimento das extremidades.

1

2 3

Flexão lateral com 
alongamento axial

Dica: seguindo a ideia 
do primeiro exercício, 
o objetivo é mover-
se em crescimento, 
proporcionando espaços 
para o tronco.

1 2
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Atenção: este e-book tem por objetivo informar e não prescrever exercícios. Sempre 
procure um profissional capacitado e especializado em alterações posturais para 
orientar os exercícios de Pilates. E você, instrutor, capacite-se constantemente.

Rotação do tronco sem compressão

Dica: esse exercício visa melhorar a mobilidade da caixa torácica sem gerar 
forças compressivas. Aproveite e respire profundamente para ativar os músculos 
profundos das costelas.

1

2

3

PILATES PARA DESCONFORTO LOMBAR

Dor lombar é um dos grandes incômodos da vida moderna. Hoje é a segunda maior 
causa de consultas médicas, ficando atrás apenas da gripe. Cerca de 85% das 
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* Estudos indicam que pelo menos 20 minutos deitado de costas em superfície 
rígida, com a coluna bem organizada, são suficientes para causar importante 
efeito de hidratação discal.

pessoas já teve ou terá dor lombar ao longo da vida. Seja pela má postura ou por 
patologias, a dor lombar está associada à desidratação dos discos e diminuição do 
espaço intervertebral. Através do Pilates e seus princípios, podemos realizar exercícios 
que promovem a liberação desses espaços e que buscam a hidratação discal e a 
mobilidade.

Por isso, preparamos alguns exercícios para ajudar você a se livrar do desconforto 
lombar. Vamos conferir?

Deitado de costas, respire profundamente!

Deitado no solo com as pernas apoiadas em uma superfície mais alta, inspire 
e eleve os braços acima da cabeça, permitindo a abertura das costelas. Expire 
profundamente, desça os braços e movimente as costelas levemente para baixo.

1

2
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Relógio pélvico
Deitado, movimente o quadril no sentido horário e depois anti-horário. Tente 
preservar o meio das costas (torácica) no solo. Você pode utilizar como acessório 
uma bola murcha para facilitar o movimento.

Side Bend – preparação

Deitado de lado, com 
a cintura encostada no 
solo, braços e pernas 
acomodados. Ao inspirar, 
procure empurrar o 
quadri l  para longe, 
tirando a cintura do 
solo. Preserve o apoio 
da lateral das costelas 
no chão.

1

2

1

3

2

4
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Alongamento dos membros 
inferiores com faixa elástica

Deitado de costas, com a coluna bem 
organizada no solo, mantenha uma 
perna flexionada e a outra estendida 
até onde você conseguir manter o 
sacro no chão (lembrando que o sacro 
é o grande osso que fica no final da 
nossa coluna!).
Com a faixa posicionada na ponta dos 
dedos, pense em empurrar o calcanhar 
para cima ao mesmo tempo em que 
pressiona o glúteo para o solo.

Torção e relaxamento dos músculos do tronco

Deitado com a coluna bem organizada, pernas flexionadas e braços afastados na 
largura dos ombros. Mova as duas pernas juntas para um lado, ao mesmo tempo 
que gira a cabeça para o outro. Com cuidado, inverta a posição.
Lembramos que sempre é importante consultar um médico para saber a causa 
da dor lombar e o melhor tratamento.

1

1 2

2
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Na sequência, vamos falar de um 
problema que atinge milhões de pessoas: 
tensão cervical! Quem nunca sentiu dores 
na região do pescoço? Muitas vezes 
acompanhada de dores de cabeça, 
tensões nos ombros e até formigamento 
nos braços e nas mãos. As disfunções da 
cervical são bastante comuns e devem 
receber uma atenção especial.

Analisando a postura dos indivíduos 
da vida moderna, percebemos que o 
posicionamento alinhado da cabeça é 
constantemente desafiado pelo uso de 
computadores, celulares e pelas horas à 
frente da televisão, por exemplo. Muitas 
vezes, sentimos o peso da cabeça sobre 
o pescoço ao longo do dia.

Esse desalinhamento constante da 
cabeça pode gerar rotações vertebrais, 
alterações do tônus muscular e irritação 
dos nervos. A dor pode ser irradiada para 
a região da cabeça, ombros e braços 
devido à diminuição do fluxo sanguíneo 
e espasmos da musculatura.

Mas atenção: existem outros problemas 
que podem causar tensões na região 
do pescoço, como disfunções da ATM 
(mandíbula) e alterações encefálicas. 
Caso a dor persista, procure um médico.

Algumas situações rotineiras podem gerar 
esse estresse cervical, como por exemplo, 
má postura à frente do computador, 
leitura na cama, uso excessivo do celular 
(andando, sentado, deitado).

Os princípios do método Pilates podem 
ser grandes aliados para o alívio das dores 
cervicais. Trabalha-se o alinhamento e a 
mobilidade das vértebras, o acionamento 
das musculaturas profundas que 
sustentam a estrutura esquelética, o alívio 
das tensões musculares e o aumento dos 
espaços, descomprimindo as vértebras.

Você sabia que Joseph Pilates já 
pensava nessas questões e por isso 
utilizava um acessório chamado 
Head Harness para fortalecimento 
específico da cervical? 

Muitas vezes, ele usava as próprias molas 
do Cadillac para atingir o mesmo objetivo. 
O Head Harness não é muito fácil de ser 
encontrado, mas podemos pensar em 
aplicar os mesmos princípios com outros 
instrumentos do estúdio de Pilates.
Agora, convido você a conhecer e indicar 
os exercícios abaixo, cuidando da saúde 
da cervical.

PILATES E TENSÕES CERVICAIS
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Acordando os músculos

Deitado, procure sentir os apoios firmes 
da sua coluna no solo, principalmente 
cabeça, meio das costas e sacro (região 
do cóccix). Movimente um braço para 
o alto enquanto gira a cabeça para o 
outro lado. Perceba a movimentação 
que acontece em suas escápulas, 
ombros e pescoço.

Em posição quadrúpede, mova 
um braço por baixo do outro, 
movimentando também a cabeça e o 
tronco, como se fosse “ouvir” o chão. 
Repita algumas vezes até sentir leveza 
na região dos ombros e escápulas.

Acordando os músculos 

Experimente perceber o quanto você 
pode mover sua cervical em posições 
diferentes. Apoie a testa sobre uma 
bolinha murcha, organize seus ombros 
e movimente sua cabeça para frente 
e para trás e de um lado para o outro.

1

2

1

3

2

4

1

2
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Aliviando as tensõesFortalecimento cervical com círculo mágico, faixa e bola

Podemos usar acessórios fáceis para fortalecer os músculos do pescoço. 
Encostando a cervical sobre uma bola murcha, que se apoia na parede, podemos 
fazer uma leve pressão, trazendo o queixo para dentro e para cima. A mesma 
movimentação pode ser realizada utilizando o círculo mágico do Pilates e também 
faixas elásticas.

Aliviando as tensões

E depois de estimular os músculos 
cervicais, é necessário ensiná-
los a relaxar. Você pode utilizar a 
bola murcha embaixo da cervical e 
mover lentamente a cabeça sobre 
ela. Movimentos circulares são bem 
vindos. Atenção: cuidado para não 
utilizar uma bola muito cheia

1 2

1

3

2

4
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Já sabemos que os instrutores de Pilates 
cuidam de todos os detalhes referentes 
à segurança dos movimentos quando 
ensinam um exercício, não é mesmo? Mas 
você já parou pra pensar que manusear 
máquinas, carregar caixas e demonstrar 

A posição das molas nos equipamentos não favorece o manuseio seguro.

Procure segurar no “corpo“ da mola com uma das mãos, sempre pela frente, alinhando 
o punho. A outra mão auxilia no encaixe do gancho.

ERRADO CORRETO

CUIDE-SE, INSTRUTOR!

MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS

exercícios várias vezes por dia pode 
ser prejudicial à sua saúde, instrutor? 
Portanto, chegou a hora de cuidar de si 
mesmo utilizando as dicas da Educadora 
Física Viviane Vales. Olha só:

Trocando molas no Reformer
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Levantar a barra torre com a mola 
presa para fixar a alça de segurança.

Primeiro prender a barra com a alça de 
segurança. Depois, segurar no corpo da 
mola com uma das mãos, abrir o mosquetão 
com a outra e só depois puxar a mola para 
cima.

ERRADO CORRETO

Montagem da barra torre

Flexionar o tronco para abaixar e girar o 
parafuso de lado.

Flexionar os joelhos de frente para os 
parafusos e ajustá-los de frente.

ERRADO CORRETO

Ajuste do Ladder Barrel
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Torcer o tronco para retirar objetos do 
solo e segurar nas bases mais distantes 
(levantar caixa segurando na horizontal).

ERRADO

Agache o tronco e empurre a caixa da horizontal para a vertical. Flexione os joelhos e 
pegue a caixa, trazendo-a para próximo do tronco. Para colocar no solo, a mecânica é 
a mesma. Atente-se para programar as aulas já posicionando os acessórios que serão 
utilizados próximo dos alunos, evitando assim muitos deslocamentos de objetos.

CORRETO CORRETO

Como carregar acessórios e caixas

Ensine seu aluno a posicionar-se dentro da máquina de forma mais independente.  Ao 
trazer as cordas do Reformer para os pés ou mãos, por exemplo, você se sobrecarrega 
e se coloca em uma posição de desequilíbrio. Economize sua força para os casos 
extremos, onde o cliente necessita da sua ajuda (idosos, reabilitação, gestantes, etc).

ERRADO CORRETO

Alças de pés e mãos
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Troque as molas pela parte de trás da 
Cadeira, também segurando pelo corpo 
da mola.

ERRADO

CORRETO

Trocando molas na Cadeira

DEMONSTRAÇÕES

Desenvolva bem o seu comando verbal e imagens figurativas, a fim de diminuir o 
número de demonstrações desnecessárias.  Além de realizar movimentos excessivos, 
você pode cair na armadilha de realizar um movimento de nível complexo sem estar 
aquecido.

A ideia é deixar a demonstração apenas para o que for realmente necessário e sempre 
preparar o corpo com aquecimento articular específico.

PÉS DESCALÇOS

Passar muitas horas em pé e descalço pode gerar fortes dores nos calcanhares e 
também na coluna lombar, pela alteração de descarga de peso. Uma dica é utilizar 
um calçado fácil de retirar durante as aulas ou uma pequena palmilha de silicone 
para o calcanhar, dentro da meia.
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Educadora Física, Especialista 
em Atividade Física Adaptada e 
Pilates.  

Atua com Garuda (desde 2011) e 
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Master Mentoring com Lolita San 
Miguel - EUA e a especialização 
em Pilates em Grupos.

É co-fundadora da Tc Pilates 
Centro de Treinamento, 
onde também coordena e dá 
treinamentos e certificação para 
instrutores.
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