
Hidroterapia 

Serviço de Fisioterapia 

PREVENÇÃO DE QUEDAS 

 Cumprir com regulamento da Piscina 

para prevenção de risco de queda. 

 Não ir à hidroterapia se: 

 Tiver alterações de tensão arterial na  

véspera ou no dia; 

 Tiver vertigens na véspera ou no dia; 

 Tiver diarreias com perda de força  

geral, na véspera ou no dia; 

 Se não tiver o equipamento obrigatório 

no balneário antes de iniciar a sessão. 
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Orientações aos utentes em tratamento Programa de Hidroterapia 

O Programa de Hidroterapia realiza-se em 

Parceria com a ANEA - Núcleo Regional de 

Ovar e a Câmara Municipal de Ovar na  

Piscina Municipal de Ovar. 

Destina-se a reabilitar os utentes/doentes 

com alterações motoras e físicas. 

Tem ao seu dispor  uma equipa constituída 

por: 

 Fisiatra responsável:  

Dra. Olga Oliveira 

 Fisioterapeuta responsável:  

Dra. Conceição Graça  

 Fisioterapeuta:  

Dra. Ana Carolina Henriques 

 Administrativa responsável:  

Elvira Godinho 

Horário de funcionamento 
O Programa de Hidroterapia realiza-se em 

Parceria com a ANEA - Núcleo Regional de 

Ovar e a Câmara Municipal de Ovar na  

Piscina Municipal de Ovar. 

Admissão de Utentes 

A prioridade no atendimento é definida  

pelos critérios da consulta de Fisioterapia. 

   Pontualidade 

 Solicita-se aos utentes o respeito pela  

hora marcada para os tratamentos. 

 Quando o atraso para o tratamento for  

excessivo, o fisioterapeuta responsável  

pelo utente poderá decidir não efetuar o 

respetivo tratamento. 

   Assiduidade 

 É muito importante que os utentes não  

faltem aos tratamentos para uma boa  

progressão na recuperação do seu estado 

de saúde. 

 Se o utente faltar mais de 3 dias, o  

fisioterapeuta responsável pelo programa  

poderá suspender os tratamentos do  

utente e solicitar uma segunda consulta de  

nova avaliação do estado de saúde do utente. 

   Apresentação 

 O vestuário dos utentes é muito importante 

para o movimento. Obriga-se ao uso de 

fato de banho, touca e chinelos. 

 Para que todos os utentes possam  

partilhar o espaço que é de todos, com 

dignidade, solicita-se a atenção para os  

cuidados com a sua higiene, com  

especial atenção à higiene das pregas do 

corpo, axilas, etc.. 

   Pagamentos 

 O pagamento das taxas moderadoras  

 Quarta-feira Sexta-feira 

Espondilite 
Anquilosante 

11h - 12h 11h - 12h 

Patologia da 
Coluna 

12h - 13h 12h - 13h 

   Transporte 

 Os utentes devem deslocar-se em  

transporte próprio. 

   Seguro de acidentes pessoais 

 Os utentes  para beneficiarem de seguro de 

acidentes pessoais através da ANEA, 

tem que efetuar o pagamento de 10€ (no 

secretariado da Fisioterapia do HFZ) 

aquando da inscrição para a frequência 

do programa. Receberão no momento um 

comprovativo do pagamento. Para efeito de 

emissão de recibo devem deixar  

identificação correta. 

 Condições para ativação do seguro de  

acidentes: 

 Só será considerado motivo de ativação da 

apólice do seguro, as participações de  

acidente ou incidente que ocorram  

durante a sessão e dentro das instalações 

da Piscina Municipal de Ovar.  

 Se se suspeitar de necessidade de  

recorrer a intervenção médica, esta deve 

ser requerida pela fisioterapeuta de  

serviço, dando sempre conhecimento da 

situação à fisioterapeuta responsável pelo 

Programa (Conceição Graça - 926001344)  

 

   Direitos do utente  

O fisioterapeuta tem o dever, quando se  

justifica, de informar o utente sobre os atos  

clínicos a realizar, as suas indicações,  

contraindicações ou riscos recorrentes. Ao 

utente cabe o consentimento informado dos 


