CONSULTORIA
Os pontos abaixo relacionados fazem parte dos nossos serviços de
consultoria e são avaliados de forma sistêmica.




































Piscinas: modelo, dimensões, localização, acesso, tipo de borda, dispositivos
Casa de Máquinas: dimensão, posição em relação à piscina e vestiários
acessos, ventilação, alimentação, hidráulica, equipamento, sistemas de filtragem
e vazão
Controladores automatizados da qualidade e sanidade da água
Hidráulica da piscina: Skimmer, ralos de fundos, dispositivo de retorno e
aspiração
Turbilhão subaquático: sistema hidráulico, moto bomba, acionadores
Vestiários: localização, acesso, dimensões, acessórios
Lavatórios, localização, disposição, modelos, fixação
Vaso sanitário: modelo, localização, disposição, fixação
Áreas de circulação, dimensões, fluxo de pessoas, sinalização
Portas: vãos, tipo, materiais empregados
Sala dos terapeutas: entrevista, avaliação, reunião
Chuveiro na área da piscina: localização, modelo
Escadas de acesso: modelo, disposição, tamanho, dimensões
Tipo de revestimento cerâmico e Grelha para captação de água
Sistema de exaustão da piscina e vestiários
Sistema de emergência: intercomunicadores, sinalizadores visuais e sonoros
Materiais, equipamentos, produtos necessários: indicação de fabricantes
Procedimentos operacionais: primeiros socorros, manutenção da piscina, teste
da água
Implantação de técnicas e metodologias reconhecidas internacionalmente e
capacitação
Fase 1 - Planejamento
Avaliação e viabilização do local
Estrutura física necessária
Projeto piloto: áreas e dimensões necessárias – relatório descritivo
Especificação dos materiais básicos a serem empregados
Especificação dos equipamentos necessários
Fase 2 - Execução
Orçamentos e contratação de empresa especializada na construção de piscinas
Cotação de materiais e equipamentos
Acompanhamento durante a fase estrutural
Reuniões para planejamento das ações a serem tomadas para dinamização do
setor
Marketing direto e indireto
Seleção e capacitação dos recursos humanos necessários
Opção - Contratação da equipe de profissionais habilitados da Núcleo
Consultoria em Saúde
Critérios de elegibilidade, sistema de entrevista, avaliação, reavaliação,
acompanhamento e relatórios evolutivos
Inauguração
Elaboração das metas para os primeiros 12 meses
















Fase 3 - Acompanhamento
Aplicando da Hidroterapia baseada em evidências, métodos de investigação e
comprovação científica
Identificando indicações e contraindicações, relativas ou absolutas, para a
Hidroterapia e Natação Adaptada nas várias áreas de atuação
Acessibilidade à piscina e vestiários, técnicas de entradas e saídas
independentes respeitando as individualidades e necessidades
Elegendo a metodologia mais adequada caso a caso
Estudando as alterações provocadas pela imersão e os efeitos fisiológicos e
terapêuticos decorrentes da ação
Elaborando laudos e pareceres, com descrição minuciosa dos diferentes níveis
de complexidade das disfunções cinético-funcionais quanto à assistência
Hidroterapêutica prestada
Orientando a aplicação de atividades individuais ou em grupo, protocolos,
programas terapêuticos multidisciplinares integrados
Gestão em Hidroterapia: tarefas, responsabilidades, corresponsabilidade,
quantidade e qualidade dos profissionais
Estimulando a utilização da tecnologia da informação destacando sua
importância no registro, controle e análise dos resultados
Desenvolvendo o plano de ação de emergência atendendo prontamente a
situações de risco em piscina, como: Choque, traumatismo, convulsão,
sangramento
Supervisão e feedback
Desempenho ético profissional
Reuniões administrativas e técnicas
Atualização dos recursos e procedimentos

