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QUEM SOMOS 

 

O Instituto Sinapse foi criado por uma fisioterapeuta e um educador físico para 

atender pessoas que queiram fazer atividade física e que possuam alguma condição 

especial que requeira atenção diferenciada. 

Além da alta qualificação acadêmica, inclusive com artigos científicos publicados 

em revistas internacionais, os profissionais do Instituto Sinapse possuem quase 30 anos 

de experiência prática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Aldre Izabel P. Tanhoffer, PhD 
Mestre em Fisioterapia – Sydney University 
Doutora em Atividade Física e Saúde – UFPR 
Classificadora Funcional – IWRF (International Wheelchair Rugby Federation) 

Ricardo A. Tanhoffer, PhD 
Mestre em Educação Física – UFPR 

Doutor em Ciências do Esporte – Sydney University 
Pós-doutor em Atividade Motora Adaptada – UNICAMP 

Pós-doutor em Fisiologia - UFPR 
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QUEM ATENDEMOS? 

Nenhum ser humano é igual ao outro, e quando falamos em condições especiais 

de saúde, as diferenças nas respostas físicas e fisiológicas podem ser ainda mais 

importantes. 

Baseados nessa premissa, por intermédio de muito estudo e dedicação, nos 

especializamos em reabilitar e prescrever programas de atividades físicas para pessoas 

com condições especiais, sejam patológicas ou não. 

 

Mas que são “condições especiais”? Veja aqui alguns exemplos: 

Gravidez Luxações, fraturas 

Diabetes Dores crônicas 

Hipertensão Pós-cirúrgico 

Câncer Doenças cardiovasculares 

Envelhecimento Desvios posturais 

Ansiedade e depressão Sobrepeso e obesidade 

Lesão medular, AVC Deficiência física congênita 

 

Independentemente de ter alguma condição especial ou não, talvez você seja: 
Alguém que está querendo iniciar alguma atividade física e precisa de orientação 

Empresário, executivo ou profissional liberal que devido a rotina e agenda atribulada e 

viagens fica impossibilitado de frequentar academias 

Atleta amador ou que compete por lazer mas que está sempre querendo melhorar seu 

rendimento 

Praticante de Judô e Jiu-Jitsu e quer uma preparação física 100% específica 

E aí? Você se encaixa em algumas das situações acima? 
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NOSSOS SERVIÇOS 

 

Modalidade Serviço prestado Método 

Avaliação física Avaliação postural, antropométrica 
e composição corporal 

Presencial 
(Clínica e Academia) 

Fisioterapia Reabilitação 
Presencial 

(Clínica) 

Fisioterapia Massagem 
Presencial 

(Clínica) 

Fisioterapia Drenagem linfática 
Presencial 

(Clínica) 

Fisioterapia Kinesio taping 
Presencial 

(Clínica) 

Fisioterapia Monitoramento fisioterapêutico 
Online 

(via app) 

Treinamento físico Prescrição e periodização de 
exercícios físicos 

Online 
(via app) 

Treinamento físico Aulas por vídeochamada 
Online 

(via app) 

Treinamento físico Planilhas de treinamento para 
corredores e ciclistas 

Online 
(via app) 

Treinamento físico 
Treinos presenciais 

(musculação, treino funcional, 
LPO) 

Presencial 
(Academia) 
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SERVIÇOS ONLINE 

 
1 – PRESCRIÇÃO E PERIODIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS FÍSICOS VIA APP 

1.1 – Prescrição e acompanhamento de atividade física e monitoramento fisioterapêutico de 

lesões 

1.2 – Planilhas para corredores 

 

O que é? 

É um serviço de prescrição de exercícios via aplicativo, 100% personalizado, baseado em seu 

perfil, necessidades e objetivos. 

Seu programa de treinamento é disponibilizado via aplicativo, ou seja, você faz seu treinamento 

em casa, na academia ou no local de sua preferência utilizando seu smartphone. 

O aluno conta ainda com a assistência do educador físico e da fisioterapeuta através do 

WhatsApp (consulte os horários de atendimento). 

 

Para quem? 

Ideal para pessoas que desejam fazer seus exercícios físicos sem acompanhamento de um professor 

presencialmente, mas fazem questão de serem assistidas por profissionais capacitados. 

• Atletas amadores de diferentes modalidades individuais ou coletivas que visam saúde e gostam 

de competir; 

• Corredores e ciclistas que treinam e competem por lazer ou profissionalmente; 

• Pessoas que querem praticar alguma atividade física visando saúde e bem-estar; 

• Pessoas que não gostam de frequentar academias tradicionais ou preferem utilizar a academia 

de seu condomínio ou de sua casa; 
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• Executivos, empresários, profissionais liberais que pela agenda atribulada não conseguem 

manter uma rotina e que queiram uma alternativa de se manterem fisicamente ativos mesmo 

durante suas viagens. 

 

Como funciona? 

Inicialmente fazemos uma entrevista e anamnese para coletar informações importantes de você. 

Essas informações são vitais para a montagem e prescrição do programa de exercícios e principalmente 

para zelar pela sua saúde. Essa entrevista pode ser presencial, nas dependências do Instituto Sinapse, por 

vídeochamada, ou mesmo por formulários específicos. Em épocas de pandemia, estamos incentivando as 

entrevistas por chamada de vídeo. 

Após todos os dados serem coletados, pedimos um prazo de no máximo 5 dias úteis para 

analisarmos todas as informações e montarmos seu programa de exercícios físicos. 

O treinamento ficará disponível no aplicativo do seu smartphone, para consultar onde e quando 

quiser. O aplicativo disponibiliza vídeos e explicações de todos os exercícios, mas além disso, estaremos 

à sua disposição pelo WhatsApp para sanar eventuais dúvidas (consulte horários de atendimento). 

Além do programa de atividade física, você também contará com o exclusivo monitoramento 

fisioterapêutico, para um maior rendimento e bem-estar. 

 

Serviços oferecidos inclusos e avulsos  

• Entrevista e anamnese completa inclusa na taxa de matrícula 

• Planejamento totalmente individualizado aplicado via aplicativo (Wiki4Fit ou Treinus) 

• Acompanhamento constante via WhatsApp (Veja os horários de atendimento) 

• Direito a 1 visita por mês no Instituto no Sinapse para demonstração de exercícios, informações 

ou sanar dúvidas. 

• Periodização elaborada baseado no calendário de provas (quando for o caso); 

• Orientações gerais para treinos e provas; 

• Orientação fisioterapêutica; 

• Sessões de fisioterapia (cobrado separadamente): 

• Avaliação física (cobradas separadamente. Participação não obrigatória). 
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2 – AULAS POR VÍDEOCHAMADA 

 

O que é? 

É um serviço de aulas por chamada de vídeo, com a presença de um professor para orientá-lo ao 

vivo. O programa de treinamento é 100% personalizado, baseado em seu perfil, necessidades e objetivos. 

Mesmo fora do horário de aula, o aluno conta ainda com a assistência do educador físico e da 

fisioterapeuta através do WhatsApp (consulte os horários de atendimento). 

Atualmente, devido ao risco de contágio pelo coronavírus, é um serviço muito procurado. 

 

Para quem? 

Ideal para pessoas que desejam fazer seus exercícios físicos no local de sua preferência, mas fazem 

questão de serem assistidas pelo profissional do Instituto Sinapse ao vivo. 

 

Como funciona? 

Veja o item 1 desse documento. Os procedimentos iniciais são idênticos aos descritos no item 

anterior. 

Após todos os dados serem coletados, pedimos um prazo de no máximo 5 dias úteis para 

analisarmos todas as informações e montarmos seu programa de exercícios físicos. Em seguida 

entraremos em contato com você para definir os horários das aulas, em comum acordo entre aluno-

professor. 

Além do programa de atividade física, você também contará com o exclusivo monitoramento 

fisioterapêutica, para um maior rendimento e bem-estar. 

 

Serviços oferecidos inclusos e avulsos  

• Entrevista e anamnese completa inclusa na taxa de matrícula; 

• Planejamento totalmente individualizado aplicado via aplicativo (Wiki4Fit); 

• Acompanhamento constante via WhatsApp (Veja os horários de atendimento); 

• Direito a 1 visita por mês no Instituto no Sinapse para demonstração de exercícios, informações 

ou sanar dúvidas; 
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• Orientação fisioterapêutica; 

• Sessões de fisioterapia (cobrado separadamente); 

• Avaliação física (cobradas separadamente. Participação não obrigatória); 

• 1, 2 ou 3 aulas semanais por vídeo chamada, dependendo do plano escolhido. 
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SERVIÇOS PRESENCIAIS 

 

1 – FISIOTERAPIA 
1.1 – Reabilitação 
1.2 – Massagem 
1.3 – Drenagem linfática 
1.4 – Kinesio Taping 

 

O que é? 
Sessões fisioterapêuticas aplicadas no consultório do Instituto Sinapse, pela Dra. 

Aldre Tanhoffer. 

 

Para quem? 
Para pessoas que necessitem fazer tratamento de reabilitação de lesões 

ortopédicas ou pós-operatórias; 

Acompanhamento fisioterapêutico como preventivo de lesões; 

Pessoas que querem aliviar dores ou desconfortos tensionais com técnicas de 

massagem; 

Pessoas que necessitem de drenagem linfática; 

 
Como funciona? 

As consultas são com hora marcada, previamente agendadas. 
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2 – AVALIAÇÃO FÍSICA 
 
O que é? 

Uma avaliação física, como o próprio nome sugere, serve para avaliarmos como 

sua aptidão física geral está. Para isso, precisamos coletar uma série de informações e 

medidas afim de elaborar um relatório. 

Além de servir como embasamento para estruturar seu programa de 

treinamento, a avaliação física serve como parâmetro para podermos verificar se você 

está evoluindo no decorrer do treinamento ou não. 

 

Para quem? 
Para todas as pessoas, independente do nível de aptidão física ou objetivos. 

Como já citado, os dados obtidos pela avaliação física servirão de subsídios para 

prescrever o tratamento/treinamento com precisão. 

 
Como funciona? 

A avaliação física é marcada antes de iniciarmos seu programa de tratamento e 

treinamento e pode durar entre 1:30h à 2:00hs 

Nossa avaliação é composta dos seguintes parâmetros: 

• Anamnese (questionário e entrevista) 

• Medidas antropométricas (peso, altura, circunferências e perímetros) 

• Composição corporal (dobras cutâneas e/ou bioimpedância) 

• Avaliação postural 

• Avaliação fisioterapêutica 

• Testes de equilíbrio, força e flexibilidade 
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3 - TREINAMENTOS PRESENCIAIS 
Treinamento individualizado ou para pequenos grupos 
 

O que é? 
Aulas de treinamento físico para uma pessoa (personal training) ou grupos de no 

máximo 6 alunos. Com um número reduzido de pessoas, a qualidade das aulas e 

treinamentos são garantidas em seu máximo. 

 

Para quem? 
Recomendado para pessoas que necessitam ou preferem atenção diferenciada.  

• Para pessoas com condições especiais; 

• Pessoas que buscam aumentar ou mantes os níveis de aptidão física e saúde; 

• Atletas amadores e profissionais, que querem melhorar seu desempenho 

esportivo 

 

Como funciona? 
Inicialmente faremos uma entrevista bem detalhada sobre aspectos como sua 

saúde geral, hábitos alimentares, de sono e etc. 

O próximo passo será a avaliação física (incluída na taxa de matrícula), quando 

avaliaremos suas qualidades físicas (aptidão física e medidas corporais). 

De posse de todas as informações coletadas, montaremos seu programa de 

treinamento de maneira que suas necessidades e objetivos sejam supridas de maneira 

eficaz. 

As modalidades de treinamento podem variar de acordo com os objetivos e 

necessidades dos alunos. Entre essas modalidades, trabalhamos musculação, treino 

funcional, LPO (levantamento de peso olímpico), entre outras técnicas. 

Além do programa de atividade física, você também contará com a exclusiva 

consultoria fisioterapêutica, para seu maior rendimento e bem-estar. 
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As aulas serão nas dependências do Instituto Sinapse, um local agradável, com 

amplo espaço e muito arejado. Você se sentirá muito bem aqui! 

 

Serviços oferecidos inclusos e avulsos  
• Planejamento totalmente individualizado; 

• Acompanhamento via WhatsApp (veja os horários de atendimento); 

• Periodização elaborada baseado no calendário de provas além de orientações gerais 

para treinos e provas (no caso de atletas amadores ou profissionais); 

• Monitoramento fisioterapêutico; 

• Sessões de fisioterapia (cobrado separadamente): 

• Avaliação física cobrada separadamente 

 

Horários de funcionamento 
 
Horários das sessões de fisioterapia 
Segunda – Sexta: 07:00 – 12:00 | 14:00 - 21:00 
 
Horários das aulas presenciais 
Segunda – Sexta: 07:00 – 12:00 | 14:00 - 21:00 

 

Horários das aulas online (vídeochamada) 
Segunda – Sexta:  07:00 – 11:00 | 14:00 - 19:00 

 

Horários do atendimento via WhatsApp 
Segunda – Sexta: 07:00 – 12:00 | 14:00 - 21:00 

Sábado:  07:00 – 12:00 
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Notas/Observações 
1Entre em contato conosco para consultar os valores da avaliação física bem como dos 

programas treinamento e serviços fisioterapêuticos. 
2Os treinos online são disponibilizados via aplicativos (Wiki4Fit e Treinus) 
3Não trabalhamos com plano de saúde. 
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CONTATO - LOCALIZAÇÃO 

 

 

 


