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O CENTRO DE TERAPIA E REABILITAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
é constituído por uma equipa multidisciplinar, 
que atua no âmbito da terapia aquática 
na Piscina Municipal de Odivelas e no âmbito 
da terapia em gabinete no Pavilhão Multiusos 
de Odivelas, oferecendo um acompanhamento 
especializado e integrado, consoante a necessidade 
e a condição dos utilizadores.

FISIOTERAPIA AQUÁTICA
Sessões de âmbito terapêutico, utilizando técnicas 
específicas de Fisioterapia Aquática, usufruindo das 
propriedades físicas da água, a sua temperatura e os 
graus de imersão. 

Tem como objetivo, a reabilitação da estrutura e/
ou condição física causadora de disfunção motora, 
causada por lesão neuro-musculo-esquelética 
e cardiorrespiratória, bem como a melhoria da 
funcionalidade do utilizador, e consequentemente 
a melhoria da sua qualidade de vida.

FISIOTERAPIA EM GABINETE 
Sessões de âmbito terapêutico e/ou preventivo, 
em contexto individual, que tem como objetivo 
reabilitar a estrutura e/ou condição física causadora 
de disfunção motora, causada por lesão neuro-
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musculo-esquelética e/ou cardiorrespiratória. 
Pode ser também utilizada como uma sessão 
complementar de tratamento ao trabalho clínico 
desenvolvido em meio aquático de forma potenciar 
a reabilitação do utilizador, maximizando a 
funcionalidade e consequentemente melhorando 
a qualidade de vida.

TERAPIA OCUPACIONAL AQUÁTICA 
Sessões de terapia ocupacional em que as técnicas 
terapêuticas são associadas aos benefícios do meio 
aquático. 

Deste modo, utilizam-se as propriedades do meio 
com o objetivo de potenciar o desempenho 
ocupacional do utilizador, ou seja, melhorar a 
capacidade e competência para realizar 
as ocupações que quer, precisa ou se espera 
que faça no seu dia-a-dia. 

TERAPIA OCUPACIONAL EM GABINETE 
Terapia voltada para a relação entre a pessoa, 
o ambiente e as ocupações. 

Tem como objetivo potenciar o desempenho 
ocupacional do utilizador, ou seja, promover 
uma maior capacidade de realizar tarefas, seja nas 
atividades de laser, autocuidados ou nas atividades 
laborais. 
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REABILITAÇÃO COGNITIVA 
Sessões de grupo, direcionadas para utilizadores com 
declínio das funções cognitivas, onde se pretende 
maximizar o desempenho cognitivo, estabilizar o 
processo de deterioração e desenvolver e treinar 
estratégias que serão úteis em fases avançadas de 
declínio. 

Realizadas em contexto aquático ou em gabinete, estas 
sessões tem como objetivo facilitar a realização de 
atividades do quotidiano, melhorar as competências e 
a qualidade de vida dos seus participantes e famílias/
cuidadores. 

REABILITAÇÃO PSICOMOTORA AQUÁTICA 
Direcionada para o desenvolvimento de aprendizagens 
motoras que se encontrem em défice, permitindo 
desenvolver a motricidade global, comportamento, 
autonomia e socialização, utilizando os benefícios do 
meio aquático. 

REABILITAÇÃO PSICOMOTORA EM GABINETE 
Direcionada para o desenvolvimento de aprendizagens 
motoras que se encontrem em défice, permitindo 
desenvolver a motricidade global, comportamento, 
autonomia e socialização. 

Através da aprendizagem mediatizada, criam-se 
situações de conforto e segurança, promovendo-se 
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a capacidade da descoberta e de aprendizagem das 
competências motoras, emocionais e sociais.

SESSÃO DE MOVIMENTO AQUÁTICA 
Sessões heterogéneas, realizadas em meio aquático, 
com o objetivo de melhorar a mobilidade global, tendo 
sempre em conta o alinhamento postural e a correção 
de alterações posturais. 

Promover o fortalecimento muscular, melhorando 
assim a funcionalidade e promovendo uma facilitação 
para a realização das atividades da vida diárias.

SESSÃO DE MOVIMENTO EM GABINETE
Sessões de movimento heterogéneas, realizadas 
em contexto terrestre, com o objetivo de melhorar 
a mobilidade global, tendo sempre em conta o 
alinhamento postural e a correção de alterações 
posturais. 

Promover o fortalecimento muscular, melhorando 
assim a funcionalidade e promovendo uma facilitação 
para a realização das atividades da vida diárias.

PREPARAÇÃO PARA O PARTO 
Sessões aquáticas para gestantes, baseadas em 
exercícios terapêuticos, que praticados de forma 
regular, permitem melhorar a qualidade de vida da 



CENTRO DE TERAPIA E REABILITAÇÃO

Fisioterapia  Terapia Ocupacional  Psicomotricidade  Massagem Terapêutica  Osteopatia  Pré e Pós-Parto

grávida, facilitar o parto e a recuperação pós-parto. 

Estas sessões têm como objetivo a preparação física, 
mental e emocional do casal para todos os desafios 
da gravidez e do parto, através do fortalecimento 
muscular específico, do relaxamento generalizado, 
do alívio da dor e outros desconfortos associados 
a esta fase. 

Paralelamente, a partilha de experiências fomenta o 
conhecimento, privilegiando-se informação atual e 
fidedigna de modo a adquirir confiança e segurança 
para todas as etapas da gravidez, parto e para os 
desafios do pós-parto.

RECUPERAÇÃO PÓS-PARTO 
Sessões (aquáticas) de exercícios terapêuticos 
específicos que, praticados de forma regular, 
promovem a recuperação estrutural, da mobilidade 
global e da tolerância ao esforço da mulher, no período 
após parto, bem como de promoção do relaxamento 
e bem estar geral. 

Em simultâneo, a partilha de experiências incentiva 
o conhecimento, privilegiando-se informação atual 
e fidedigna de modo a adquirir confiança e segurança 
nesta nova fase que tanto exige a uma família.
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OSTEOPATIA 
Sessão individual de terapia manual que diagnostica 
e trata disfunções do organismo e ajuda a restabelecer 
o equilíbrio do corpo através da utilização de técnicas 
específicas.

MASSAGEM TERAPÊUTICA 
Sessões individuais de aplicação de técnicas de 
manipulação de tecidos moles, de forma a estimular a 
circulação, a mobilidade e a elasticidade dos tecidos, 
para promover o alivio da sintomatologia. Indicada 
para ajudar na recuperação de lesões, eliminar dores 
musculares e tensões localizadas.



INFORMAÇÕES:
Tel.: 219320990

E-mail: centro.terapia@cm-odivelas.pt 
www.cm-odivelas.pt 

Certificado pela Entidade Reguladora de Saúde como prestador de Cuidados de Saúde
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