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NÍVEIS DE AFILIAÇÃO

Por mais de 30 anos, a KTAI é uma comunidade de conhecimento e apoio ao Método 
Kinesio Taping. Os membros da KTAI são compromissados com o tratamento, pesquisa e 
outras atividades relacionadas ao promover, desenvolver e difundir a Kinesio Taping para 
novas regiões do mundo, novas áreas de atividade e novas populações que necessitam 
de seus benefícios para a cura. As categorias de adesão ao KTAI incluem pacientes e 
entusiastas bem como especialistas experientes em tratamento e pesquisa relacionados 
ao Kinesio. 
Em todos os níveis de adesão, a comunidade KTAI trabalha conjuntamente em todo o 
mundo para continuar a fazer da Kinesio Taping um fenômeno de cuidados com a saúde, 
fitness e estilo de vida, reconhecida como líder e inovadora em seu campo de atuação.

Instrutor Certificado Kinesio Taping (CKTI) é 
um profissional licenciado da área de saúde 
que tenha completado todos os requisitos de 
formação acadêmica e treinamento do KTAI. 
O CKTI é um especialista reconhecido, 
certificado e aprovado para ensinar todos os 
níveis do Método Kinesio Taping.

Após a conclusão de qualquer curso 
aprovado pelo KTAI (KT1, 2, 3 ou curso de 
especialização de um dia), os membros 
podem fazer parte do nível de Profissionais 
Licenciados de Kinesio Taping (KTP).

Os Profissionais Certificados pela Kinesio 
Taping (CKTP) são profissionais licenciados 
da área da saúde que completaram a 
sequência dos seminários de formação KT1, 
KT2 & KT3 e passaram no exame de 
certificação.  Neste nível, os CKTP´s podem 
ser listados no site da Kinesio Taping em 
nosso localizador interativo. Também têm a 
oportunidade de avançar e se tornar um 
CKTP+ o que os torna aptos a ensinar uma 
aula de taping com duração de um dia.

Este é o ponto de entrada. Qualquer um que 
estiver interessado pode tornar-se um 
Membro da Associação Kinesio Taping 
(KTAM). Para muitos será apenas o início de 
seu envolvimento  com o mundo Kinesio.
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NOTAS:

NOTAS:

PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO CKTPTM

Conceitos Fundamentais e Aplicação 
Muscular do Método Taping
(Deve ser realizado com o curso de KT2 Aprovado pela 
KTA)

• Curso com duração de 8 horas
• Concebido para apresentar aos 

profissionais o Método Kinesio Taping 
• Abrange os quatro principais efeitos 

fisiológicos – pele, músculo, sistema 
linfático e articulação

• É composto por sessões teóricas-práticas 
das aplicações de Kinesio Taping

• A conclusão permitirá aos participantes 
diminuir a síndrome de esforço repetitivo, 
estimular músculos fracos e reduzir dor e 
edema

EXAME CKTP

• Preencher e devolver o formulário de 
registro do exame CKTP ao KTAI (contatar 
o representante local da KTAI para 
verificar a disponibilidade em seu país)

• Certificação com autorização para 
utilização de licença da marca 

• Faça o exame CKTP on-line (ou presencial, 
se oferecido em seu país)

• Notificação do resultado
• Certificação emitida

Conceitos Avançados e Técnicas Corretivas 
do Método Taping
(Deve ter concluído o curso KT1 aprovado pela KTA)

• Curso com duração de 8 horas
• Baseado no conteúdo aprendido no KT1
• Abrange as seis técnicas corretivas – 

mecânica, funcional, espacial, fáscial, 
ligamentar / tendínea e linfática

• É composto por sessões teórico-práticas  
das  aplicações  de Kinesio Taping

• A conclusão permitirá aos participantes 
aplicar o Método Kinesio Taping para 
condições ortopédicas e neurológicas

Aplicações Clínicas do Método
Kinesio Taping
(Deve  ter concluído e ter tido aprovação dos cursos 
KT1 e KT2  antes de iniciar o KT3)

• Curso com duração mínima de 8 horas
• Combina os conteúdos trabalhados nos 

cursos KT1 e KT2
• É composto por sessões teórico-práticas  

das  aplicações  de Kinesio Taping
• Abrange algumas das mais avançadas 

técnicas  do Método Kinesio Taping
• Pode ser adaptado a condições 

especificas, profissões ou aplicações de 
cada instrutor

• Após a conclusão, os participantes 
poderão se candidatar ao exame CKTP

AUTORIZAÇÃO CKTP

• Necessário para utilização da logomarca 
CKTP

• É necessária a assinatura anual de 
qualquer nível KTAI

1

4

2 3

5

KINESIO TAPING 1 (KT1)

EXAME CKTP

KINESIO TAPING 2 (KT2) KINESIO TAPING 3 (KT3)

AUTORIZAÇÃO CKTP

Kinesio Taping Association International
3901 Georgia St. NE, Building F, Suite F2
Albuquerque, NM 87110
888-320-8273  -  www.KinesioTaping.com
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