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RESUMO   

Pretende-se nesta comunicação destacar o papel dos serviços de saúde, em particular da Autoridade de 
Saúde, na identificação, avaliação, gestão e comunicação de riscos para a saúde associados ao 
consumo de águas minerais naturais e de nascente engarrafadas, bem como à utilização de águas 
minerais naturais em estabelecimentos termais, tendo como base as competências atribuídas em 
legislação específica e sectorial. 
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1. ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL 

Os Serviços de Saúde Pública, integrando o exercício do poder de Autoridade de Saúde, 
enquanto obrigação do Estado de intervir atempadamente na defesa da saúde pública, 
desempenham um papel fundamental na prevenção da doença e na promoção e protecção da 
saúde, bem como no controlo dos factores de risco e controle de situações susceptíveis de 
causarem ou acentuarem prejuízos graves à saúde da pessoa ou das populações (DECRETO-
LEI nº 81/2009, de 2 de Abril; DECRETO-LEI nº 82/2009, de 2 de Abril). 

O quadro legislativo em vigor refere também que, uma vez que os serviços de saúde pública 
interessam a todos os sectores económicos e agentes sociais, são naturalmente elementos 
catalisadores de parcerias e estratégias intersectoriais que asseguram a participação colectiva 
no proceso de defesa e promoção da saúde (DECRETO-LEI nº 81/2009, de 2 de Abril). 

A prevenção e o controlo de riscos para a saúde, através do desenvolvimento de medidas 
correctivas, preventivas, legislativas, educativas ou outras, exigem a monitorização de variáveis 
com reconhecidos efeitos na Saúde Pública, tendo em vista descrever, avaliar e interpretar as 
observações e medições realizadas, com propósitos definidos (COREY, 1988). Estes 
propósitos abrangem o fornecimento da informação recolhida a todos os que dela necessitam 
(TYLER et al, 1998), incluindo as autoridades, os profissionais de saúde, os agentes 

económicos e o público em geral.  

Os programas de vigilância epidemiológica ambiental interrelacionam-se com os programas 
de prevenção e controlo de doenças relativas ao ambiente. Apresentam-se esquemáticamente 
na Figura 1 as interacções entre as suas diversas componentes. É aí evidente o ciclo 
subjacente à noção de vigilância, enquanto liga monitorização sistemática e disseminação 
adequada da informação gerada com a actuação em saúde, enquanto aponta explicitamente 
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para a necessária continuidade no sentido do controlo efectivo do problema em questão 
(COREY, 1988; TYLER, 1998; MIGUEL et al., 2001; CALHEIROS, 2002).  

 
 

 
Figura 1 – Componentes dum programa de vigilância epidemiológica ambiental e suas interacções com 

programas de prevenção e controlo de doenças relativas ao ambiente  (Adaptado de CALHEIROS, 2002) 

 
 
Em suma, a vigilância epidemiológica ambiental corresponde a um processo sistemático de 
observação e medição de variáveis com reconhecidos efeitos na Saúde Pública que inclui 
monitorização ambiental, biológica e epidemiológica. 

A monitorização biológica e epidemiológica é muitas vezes inexistente ou de difícil 
interpretação devido a dificuldades relativas à utilização de indicadores biológicos de exposição 
e à recolha e tratamento de dados epidemiológicos, o que restringe largamente a sua utilização 
na avaliação de riscos para a saúde. Por este motivo, esta avaliação é maioritariamente 
efectuada com base na vertente ambiental, ou seja, no caso concreto das águas minerais 
naturais e de nascente, com base na informação relativa à qualidade da água e condições 
técnico-sanitárias das respectivas explorações. 

Isto significa dizer que, para o exercício das suas competências em matéria de gestão e 
comunicação de riscos para a saúde, as Autoridades de Saúde necessitam de apoio 
laboratorial, tecnológico e epidemiológico, enquanto instrumentos que fundamentam e 

enquadram a sua actuação.   

 

2. ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO 

Pela sua diversidade geológica, Portugal é muito rico em águas minerais naturais, muitas das 
quais utilizadas em instalações termais pelas suas propriedades terapêuticas conhecidas 
desde longa data, muitas das vezes de forma empírica. 

A hidrodiversidade natural destas águas assenta fundamentalmente na sua composição 
química, temperatura e gases dissolvidos. Os domínios terapêuticos das águas englobam 
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propriedades tão diversas como as diuréticas e purificantes, dermatológicas, digestivas, anti-
alérgicas, anti-hipertensoras, anti-inflamatórias, entre outras. 

As actividades de reconhecimento, exploração e utilização de águas minerais naturais e de 
nascente encontram-se perfeitamente regulamentadas. 

Os diplomas legais em vigor com implicações directas na avaliação e controlo de riscos para 

a saúde relacionados com a exploração e utilização dos recursos hidrominerais são os 
seguintes: 

- Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de Agosto – regulamenta a qualidade da água para consumo 
humano a que deve também obedecer, do ponto de vista fisico-químico, a qualidade das águas 
de nascente; 

- Decreto-Lei nº 142/2004, de 11 de Junho – regulamenta o licenciamento, organização, 
funcionamento e fiscalização dos estabelecimentos termais; 

- Decreto-Lei nº 72/2004, de 25 de Março – estabelece a lista, os limites de concentração e as 
menções constantes do rótulo para os constituintes das águas minerais naturais, bem como as 
condições de utilização de ar enriquecido em ozono para o tratamento das águas minerais 
naturais e de nascente; 

- Portaria nº 1220/2000, de 29 de Dezembro – define as condições a que as águas minerais 
naturais e de nascente, na captação e nos estabelecimentos termais, devem obedecer para 
serem consideradas bacteriologicamente próprias; 

- Decreto-Lei nº 156/98, de 6 de Junho – define e caracteriza as águas minerais naturais e de 
nascente e estabelece regras relativas à sua exploração, acondicionamento e comercialização; 

- Decreto-Lei nº 86/90, de 16 de Março – regulamenta o aproveitamento das águas minerais 
naturais; 

- Decreto-Lei nº 90/90, de 16 de Março – disciplina o regime jurídico de revelação e 
aproveitamento de recursos geológicos, integrados ou não no domínio público; 

- Decreto-Lei nº 84/90, de 16 de Março - regulamenta o aproveitamento das águas de 
nascente.  

No âmbito das competências específicas dos serviços de saúde, atribuídas ao delegado de 
saúde pelo Decreto-Lei nº 142/2004, em matéria de prevenção de riscos para a saúde 

associados à utilização de águas minerais naturais em estabelecimentos termais, destacam-se 
os seguintes:  

- efectuar as vistorias necessárias ao processo de licenciamento ou alteração do 
funcionamento do estabelecimento termal, nomeadamente pela introdução de novos serviços 
termais ou de novas tipologias de tratamentos abrangidos;          

- fazer cumprir pelos estabelecimentos termais as normas que tenham por objecto a defesa da 
saúde pública através da avaliação e promoção da qualidade técnica, assistencial e humana 
dos cuidados e tratamentos prestados;  

- verificar a satisfação dos requisitos técnicos e legais exigidos para o funcionamento dos 
estabelecimentos termais; 

- avaliar a implementação dos programas de controlo de qualidade; 

- propor as medidas correctivas consideradas necessárias face às deficiências encontradas; 

- verificar as condições de funcionamento dos equipamentos existentes; 

- fazer a avaliação da qualidade da água no âmbito da vigilância sanitária; 
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- participar ao delegado de saúde regional as infracções que constituam contra-ordenações, 
com vista à aplicação das coimas previstas na lei.  

No caso das águas minerais naturais e de nascente engarrafadas, de acordo com o Decreto-
Lei nº 156/98, compete à Autoridade de Saúde efectuar a sua vigilância periódica nas fases de 
exploração, engarrafamento e comercialização.   

 

3. VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DISCUSSÃO 

Para identificação, avaliação e controlo de riscos de natureza ambiental susceptíveis de 
causarem ou acentuarem prejuízos graves à saúde da pessoa ou das populações, os Serviços 
de Saúde Pública elaboram e desenvolvem programas de vigilância sanitária, sendo esta 

entendida como um conjunto de acções de fiscalização e monitorização, de carácter periódico, 
sob a responsabilidade das Autoridades de Saúde, destinadas a localizar, identificar e procurar 
evitar, anular ou corrigir riscos para a saúde humana devidos à utilização, neste caso, dos 
Estabelecimentos Termais. 
 
A vigilancia sanitária tem em linha de conta quatro vertentes: higio-sanitária, tecnológica, 
analítica e epidemiológica. 
 

A vertente higio-sanitária refere-se a acções de avaliação das condições e procedimentos de 

higiene e segurança a nível das instalações e do funcionamento dos estabelecimentos termais. 
 
A vertente tecnológica é da competência dos serviços de engenharia sanitária e compreende 
a vistoria aos requisitos técnicos exigidos a nível de instalações e equipamentos, 
nomeadamente nos sistemas de adução, armazenamento, distribuição, engarrafamento ou 
utilização. 

A vertente analítica, ao cuidado dos laboratórios de saúde pública ou do INSA, inclui a 

monitorização analítica da qualidade das águas, através da colheita de amostras de água para 
a realização de análises que complementem as realizadas no âmbito do programa de controlo 
realizado sob a responsabilidade do concessionário. Esta monitorização é efectuada, no caso 
das águas minerais naturais e de nascente acondicionadas, no produto final e, no caso das 
águas minerais naturais utilizadas em estabelecimentos termais, no ponto de utilização.  

A vertente epidemiológica compete ao médico de saúde pública e consiste, no caso das 
águas minerais naturais utilizadas em estabelecimentos termais, na avaliação dos dados de 
saúde constantes do Relatório clínico enviado anualmente ao delegado de saúde regional pelo 
titular do estabelecimento termal (Decreto-Lei nº 142/2004), dados relativos a situações de 
doença ocorridas em estabelecimentos termais (de notificação obrigatória ou outras) e ainda 
dados recolhidos no âmbito das acções de inspecção e vistoria levadas a efeito pelos serviços 
de saúde. Contudo, na maior parte dos casos, a monitorização epidemiológica é inexistente ou 
de difícil interpretação devido a dificuldades relativas à recolha e tratamento de dados 
epidemiológicos, o que restringe largamente a sua utilização na avaliação de riscos para a 
saúde.  

No planeamento da vigilância sanitária é avaliado o histórico de cada estabelecimento 
termal e ponderada a natureza do risco para a saúde associada ao consumo / utilização das 
águas minerais naturais e de nascente. Não existe, por isso, um programa único de vigilância 
sanitária com aplicação generalizada a todos os estabelecimentos termais ou instalações de 
engarrafamento. Os programas de vigilância sanitária deverão ter em conta as especificidades 
de cada estabelecimento termal ou instalação de engarrafamento no que concerne a pontos 
críticos detectados. Por exemplo, o número e abrangência das vistorias efectuadas depende da 
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persistência e gravidade de anomalias anteriormente registadas, tal como a qualidade 
bacteriológica e físico-química das águas condicionará a sua monitorização analítica. 

Assim, os programas de vigilancia sanitária a desenvolver, durante a época termal, têm como 
objectivos: 
 
- prevenir as doenças transmitidas pelas águas minerais naturais, através da ingestão, inalação 
ou contacto dérmico; 
- actualizar o diagnóstico da situação no domínio deste tipo de águas, identificando potenciais 
riscos para a saúde; 
- promover a vigilância da qualidade das águas minerais naturais nos estabelecimentos 
termais. 
 
No que se refere à análise bacteriológica, esta inclui a determinação de germes totais a 22ºC 
e 37ºC, coliformes totais, Escherichia coli, enterococos, Clostridium perfringens e 
Pseudomonas aeruginosa. É também efectuada a determinação de Legionella pneumophila e 
Legionella spp. (outras espécies de Legionella). 

Os germes totais a 22ºC representam o microbismo natural de uma água enquanto os germes 
totais e 37ºC incluem sobretudo bactérias que se desenvolvem no ser humano e nos animais. 
(MENDES et al, 2004; WHO, 2004). 

A Escherichia coli, os enterococos e os esporos da espécie Clostridium perfringens são os 

principais microrganismos indicadores de contaminação fecal. Estes microrganismos, não 
patogénicos ou de patogenicidade muito limitada, têm origem fecal, tal como a maioria dos 
microrganismos patogénicos encontrados nas águas, e existem nas fezes em maior número 
que os microrganismos patogénicos. Por este motivo são utilizados como indicadores de 
contaminação fecal, uma vez que é particularmente difícil isolar e identificar todos os possíveis 
microrganismos patogénicos de origem fecal. 

Os coliformes totais constituem um grupo heterogéneo de enterobacteriáceas, pertencentes 
aos géneros Escherichia, Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter, Aerobacter e outras, que inclui 
bactérias de origem fecal e bactérias do ambiente. A sua determinação em conjunto com a 
determinação de E. coli, em águas naturais, permite avaliar a extensão da contaminação fecal 
relativamente à contaminação total (fecal e ambiental). A espécie C. perfringens está 
normalmente presente nas fezes embora em menor número que a E.coli. Os seus esporos 

podem persistir nas águas bastante mais tempo que os restantes indicadores de contaminação 
fecal. Por este motivo, a sua presença em águas naturais é indicadora da eventual presença de 
microrganismos patogénicos igualmente resistentes, como é o caso dos enterovirus, do 
Cryptosporidium, da Giardia, de amibas e de outros parasitas. Devido à sua longevidade eles 

poderão ser indicadores de uma contaminação intermitente ou à distância, no tempo e no 
espaço (WHO, 2004).  

A Pseudomona aeruginosa é uma bactéria oportunista que se encontra largamente difundida 

no ambiente e que se caracteriza por apenas revelar patogenicidade em indivíduos cujos 
mecanismos de defesa são deficientes (imunodeprimidos, lactentes, crianças, idosos),  

As bactérias do género Legionella encontram-se em ambientes aquáticos naturais e também 

em sistemas artificiais, como sistemas de distribuição de agua e sistemas de ar condicionado e 
de arrefecimento (torres de refrigeração, condensadores evaporativos e humidificadores). 
Surgem ainda em fontes ornamentais e tanques recreativos. São conhecidas cerca de 47 
espécies de Legionella, sendo a Legionella pneumophila reconhecida como a mais patogénica. 

A exposição a esta bactéria pode provocar uma infecção respiratória, actualmente conhecida 
por Doença dos Legionários. Esta infecção transmite-se por inalação de aerossóis de água 
contaminada. A ingestão da bactéria não provoca infecção, nem se verifica o contágio pessoa a 
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pessoa. Determinados factores ambientais, tais como temperatura da água entre 20°C e 45°C, 
humidade relativa superior a 60%, reduzida circulação de água, processos de corrosão ou 
incrustação, existência de biofilme nas superfícies em contacto com a água, favorecem o 
desenvolvimento desta bacteria. 

A análise fisico-química inclui habitualmente as determinações de turvação, pH, 

condutividade eléctrica, nitratos, nitritos, amónia e oxidabilidade.   

Uma água que apresente valores de turvação alterados é normalmente encarada como 
suspeita de constituir risco para a saúde. Contudo, não existe uma relação directa e inequívoca 
entre a turvação da água e a existência de risco sanitário. Numerosos constituintes poderão 
provocar alterações organolépticas, podendo incluir substâncias com interesse toxicológico ou 
não. A turvação é devida à presença de partículas em suspensão, tais como limo, argilas, 
grãos de areia, colóides, plâncton, matéria orgânica ou ferro oxidado. Águas com 
contaminação microbiológica podem apresentar turvação. (MENDES et al, 2004; WHO, 2004). 

O pH constitui a expressão da acidez ou da alcalinidade de uma água e depende da sua 
composição, sendo os teores em dióxido de carbono, bicarbonatos e carbonatos os principais 
componentes que condicionam o valor do pH. 

A condutividade eléctrica mede a corrente eléctrica conduzida pelos iões presentes na água, 
sendo usada como medida da sua mineralização 

Quanto aos compostos inorgânicos azotados, o ião nitrato (NO3) é o contaminante mais 
comumente encontrado nas águas subterrâneas. A sua presença em elevadas concentrações 
tem aumentado progressivamente nos últimos anos, em consequência das práticas agrícolas e 
da descarga de esgotos na superfície dos solos. Os fertilizantes minerais são a principal fonte 
de nitrato existente nas águas subterrâneas. O nitrato pode ter também origem nos esgotos e 
resíduos de plantas através do processo oxidativo que transforma a matéria orgânica, 
sucessivamente, em amónia, nitritos e nitratos. Os nitratos são muito solúveis na água e 
representam a forma mais estável de azoto inorgânico (forma oxidada), razão pela qual 
aparecem em ambientes fortemente oxidantes como é o caso das águas subterrâneas pouco 
profundas, em sedimentos de alta permeabilidade e em rochas fracturadas que possuem 
elevados teores de oxigénio gasoso dissolvido. O azoto pode também aparecer na forma de 
ião amónio (NH4), nitrito (NO2) ou como azoto orgânico (N). As diferentes formas de azoto 
podem, assim, interconverter-se em função das características de oxi-redução do meio 
ambiente. Nas águas minerais naturais, pela sua origem profunda e obrigatoriedade de 
implementação de perímetros de protecção das captações, é de todo improvável a presença de 
nitratos nestas águas. Contudo, dado o ambiente redutor onde têm origem, é comum 
possuírem teores apreciáveis de amónia (forma reduzida de azoto) (WHO, 2004; MENDES et 
al, 2004). 

O risco para a saúde associado aos compostos azotados deve-se  à toxicidade dos nitratos e 
nitritos. Os nitratos, por si só, apresentam baixa toxicidade. É a sua redução endógena a 
nitritos, principalmente na saliva, no estômago e no intestino, que representa risco para a 
saúde devido ao papel deste ião na formação de metahemoglobina e de nitrosaminas. A 
metahemoglobina constitui uma forma anormal de hemoglobina incapaz de transportar o 
oxigénio, sendo responsável por situações de cianose, hipóxia, debilidade e taquicardia. A 
presença anormal de metahemoglobina pode dever-se a uma deficiência enzimática ou à 
acção de agentes oxidantes (nitritos). Os lactentes são os mais sensíveis a este efeito por não 
terem ainda os sistemas enzimáticos completamente desenvolvidos, embora estejam também 
descritos casos entre a população adulta. As nitrosaminas resultam da reacção entre nitritos e 
aminas que podem existir nos alimentos (aminoácidos das proteínas) e em alguns 
medicamentos e têm propriedades carcinogénicas (MENDES et al, 2004; WHO, 2004; GRAY, 
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1996), sendo responsáveis designadamente por carcinomas gástricos (ROBBINS & COTRAN, 
2005).      

A oxidabilidade em meio ácido constitui um indicador do estado higiénico de uma água, pois 
avalia o teor de matérias orgânicas ou inorgânicas oxidáveis nas condições do ensaio 
(RODIER, 1996). 

A periodicidade das colheitas para análise bacteriológica e físico-química depende da 

natureza do risco para a saúde associada ao consumo / utilização das águas minerais naturais 
e de nascente. 

A contaminação bacteriológica está habitualmente associada a efeitos agudos, sendo o risco 
ocasional, o que obriga a uma maior vigilância da qualidade da água. 

Ao invés, a contaminação química está geralmente associada a riscos a médio ou longo prazo, 
ou seja, riscos devidos ao consumo regular e contínuo, durante meses ou anos, de uma água 
quimicamente contaminada. 

Por estes motivos, as colheitas para análise bacteriológica devem ser efectuadas com maior 
frequência do que para análise físico-química. 

 

3.1. Vigilância sanitária em estabelecimentos termais  

Imediatamente antes da abertura do estabelecimento termal é efectuada uma vistoria às 

instalações para verificar a satisfação dos requisitos técnicos e legais exigidos para o 
funcionamento do estabelecimento termal (Decreto-Lei nº 142/2004), bem como para verificar 
as condições higio-sanitárias de instalações e equipamentos e a implementação dos 
programas de controlo de qualidade da água. Em caso de anomalias são propostas as 
medidas correctivas consideradas necessárias face às deficiências encontradas. O número de 
vistorias ao longo do período de funcionamento do estabelecimento termal depende do 
histórico relativamente à persistência e gravidade de anomalias registadas.  

Também nas semanas imediatamente anteriores à abertura do estabelecimento termal é 
habitual efectuar pelo menos 3 análises bacteriológicas, com o intervalo de uma semana, á 
água mineral natural, num ponto aleatoriamente definido de cada tipo de equipamento e por 
sector onde a mesma é utilizada. Esta análise inclui a determinação de germes totais a 22ºC e 
37ºC, coliformes totais, Escherichia coli, enterococos, Clostridium perfringens e Pseudomonas 
aeruginosa. É também efectuada a determinação de Legionella pneumophila e Legionella spp. 
(outras espécies de Legionella) nos mesmos pontos, com excepção da buvete.  

A monitorização da qualidade da água durante o período de funcionamento do 

estabelecimento termal depende, tal como já foi referido, dos resultados obtidos anteriormente. 
Em termos gerais, é habitual manter a realização das análises bacteriológicas com uma 
periodicidade mensal. A pesquisa de Legionella pneumophila e Legionella spp. é repetida a 

meio da época termal, em pontos diferentes dos que anteriormente foram sujeitos a controlo.  

A interpretação dos resultados bacteriológicos obtidos é efectuada com base nos valores 
paramétricos definidos na Portaria nº 1220/2000, de 29 de Dezembro (Quadro 1). 
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Quadro 1. Condições a que as águas minerais naturais utilizadas em estabelecimentos termais devem 

obedecer para serem consideradas bacteriologicamente próprias (Portaria nº 1220/2000, de 29/12) 

 

 

Durante as 3 semanas em que decorrem as análises bacteriológicas é também efectuada uma 
análise fisico-química à água mineral natural, habitualmente em 3 pontos de utilização 
aleatoriamente definidos. Esta análise inclui as determinações de turvação, pH, condutividade 
eléctrica, nitratos, nitritos, amónia e oxidabilidade. A repetição da análise durante a época 
termal depende do histórico. 

Com excepção dos nitratos e nitritos não estão definidos valores paramétricos para os 
restantes parâmetros efectuados. Os teores máximos de nitratos e nitritos estão definidos no 
Decreto-Lei nº 72/2004 para as águas minerais naturais e são de 50 mg/L e 0,1 mg/L, 
respectivametne. Relativamente aos resultados obtidos para os restantes parâmetros, 
consideram-se que estão adequados se não exibirem alterações significativas ao longo do 
tempo. 

As águas minerais naturais são águas de circulação subterrânea profunda, consideradas 
bacteriologicamente próprias e com características físico-químicas estáveis na origem, dentro 
da gama de flutuações naturais. São sistemas aquosos impolutos cuja composição química é 
de origem natural e proveniente exclusivamente de fenómenos de interacção água/rocha. Por 
tal facto, esta composição química é específica, não existindo duas águas iguais, e define um 
padrão químico próprio que não sofre modificações significativas ao longo do tempo. Por este 
motivo, toda e qualquer alteração no perfil fisico-químico destas águas é indicador de alteração 
de qualidade cuja origem e efeitos na saúde importa esclarecer e corrigir.   

 

3.2. Vigilância sanitária aplicada às águas minerais naturais e de nascente 
engarrafadas   

As instalações de engarrafamento de águas minerais naturais e de nascente são alvo de  
vistorias cuja periodicidade depende do histórico, relativamente à persistência e gravidade de 

Parâmetro analítico 

Valor paramétrico 

(AMN utilizada para ingestão 
e contacto com as mucosas 

respiratórias, oculares e  
outras mucosas internas) 

Valor paramétrico 

(AMN utilizada para 
banhos e duches) 

Germes totais a 37ºC às 24 H 5 ufc / 1 mL de amostra 20 ufc / 1 mL de amostra 

Germes totais a 20-22ºC às 72 H 20 ufc / 1 mL de amostra 100 ufc / 1 mL de amostra 

Coliformes totais 0 ufc / 250 mL de amostra 0 ufc / 250 mL de amostra 

Escherichia coli, 0 ufc / 250 mL de amostra 0 ufc / 250 mL de amostra 

Enterococos 0 ufc / 250 mL de amostra 0 ufc / 250 mL de amostra 

Clostridium perfringens 0 ufc / 50 mL de amostra 0 ufc / 50 mL de amostra 

Pseudomonas aeruginosa 0 ufc / 250 mL de amostra 0 ufc / 250 mL de amostra 

Legionella pneumophila 0 ufc / 1L de amostra 0 ufc / 1L de amostra 

Legionella spp. 100 ufc / 1L de amostra 100 ufc / 1L de amostra 
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anomalias registadas. Os estabelecimentos que revelem com alguma frequência a ocorrência 
de anomalias serão alvo de uma maior vigilância.     

No que se refere à avaliação da qualidade destas águas, é feita a sua monitorização no 
produto final com uma periodicidade que depende também do histórico disponível. 

O protocolo analítico inclui a análise bacteriológica, com a determinação de germes totais a 
22ºC e 37ºC, coliformes totais, Escherichia coli, enterococos, Clostridium perfringens e 
Pseudomonas aeruginosa e a análise fisico-química com a determinação da turvação, pH, 
condutividade eléctrica, nitratos, nitritos, amónia e oxidabilidade. 

A interpretação dos resultados bacteriológicos obtidos para as águas minerais naturais é 

efectuada com base nos valores paramétricos definidos na Portaria 1220/2000, de 29 de 
Dezembro e no Decreto-Lei nº 156/98, de 6 de Junho (Quadro 2). 

A interpretação dos resultados bacteriológicos e físico-químicos obtidos para as águas de 
nascente é efectuada com base nos valores paramétricos definidos no Decreto-Lei 306/2007, 

de 27 de Agosto (Quadro 3).  

Após engarrafamento, a determinação dos germes totais a 22ºC e 37ºC, para além da 
informação que fornece sobre a qualidade microbiológica das águas, permite também detectar 
eventuais fraudes a nível da utilização de tratamentos não autorizados. Com efeito, a ausência 
do microbismo natural da água, avaliado pelo valor dos germes totais, em particular a 22ºC, 
permite suspeitar da utilização de desinfectantes ou adição de bacteriostáticos.     

 

 

Quadro 2. Condições a que as águas minerais naturais devem obedecer para serem consideradas 
bacteriologicamente próprias (Portaria 1220/2000, de 29/12 e Decreto-Lei nº 156/98, de 06/06) 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetro analítico 

Valor paramétrico 

(valor à saída da captação – 
Portaria 1220/2000) 

Valor paramétrico 

(valor após engarrafamento 
– DL nº 156/98) 

Germes totais a 37ºC às 24 H 5 ufc / 1 mL de amostra 20 ufc / 1 mL de amostra 

Germes totais a 20-22ºC às 72 H 20 ufc / 1 mL de amostra 100 ufc / 1 mL de amostra 

Coliformes totais 0 ufc / 250 mL de amostra 0 ufc / 250 mL de amostra 

Escherichia coli, 0 ufc / 250 mL de amostra 0 ufc / 250 mL de amostra 

Enterococos 0 ufc / 250 mL de amostra 0 ufc / 250 mL de amostra 

Clostridium perfringens 0 ufc / 50 mL de amostra 0 ufc / 50 mL de amostra 

Pseudomonas aeruginosa 0 ufc / 250 mL de amostra 0 ufc / 250 mL de amostra 
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Quadro 3. Condições a que as águas de nascente devem obedecer (Decreto-Lei nº 306/2007, de 27/08) 

 

 
 

4. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – ALARGAR O ÂMBITO DE ACTUAÇÃO   

Como ficou referido, a vertente epidemiológica da vigilancia sanitária consiste, no caso das 
águas minerais naturais utilizadas em estabelecimentos termais, na avaliação de 

- dados de saúde constantes do Relatório clínico enviado anualmente ao delegado de 
saúde regional pelo titular do estabelecimento termal (Decreto-Lei nº 142/2004), 

- dados relativos a situações de doença ocorridas em estabelecimentos termais (de 
notificação obrigatória ou outras), 

- dados recolhidos no âmbito das acções de inspecção e vistoria levadas a efeito 
pelos serviços de saúde. 

Na maior parte dos casos, a monitorização epidemiológica é inexistente ou de difícil 
interpretação devido a dificuldades relativas à recolha e tratamento de dados epidemiológicos. 

Mas no que respeita à vertente epidemiológica, um outro aspecto deve ser realçado em termos 
de Saúde Pública. 

Parâmetro analítico 

Valor paramétrico 

(valor à saída da captação – 
Portaria 1220/2000, de 

29/12) 

Valor paramétrico 

(valor após 
engarrafamento –  

Decreto-Lei nº 156/98, de 
06/06) 

Análise bacteriológica 

Germes totais a 37ºC às 24 H 5 ufc / 1 mL de amostra 20 ufc / 1 mL de amostra 

Germes totais a 20-22ºC às 72 H 20 ufc / 1 mL de amostra 100 ufc / 1 mL de amostra 

Coliformes totais 0 ufc / 250 mL de amostra 0 ufc / 100 mL de amostra 

Escherichia coli, 0 ufc / 250 mL de amostra 0 ufc / 250 mL de amostra 

Enterococos 0 ufc / 250 mL de amostra 0 ufc / 250 mL de amostra 

Clostridium perfringens 0 ufc / 50 mL de amostra 0 ufc / 100 mL de amostra 

Pseudomonas aeruginosa 0 ufc / 250 mL de amostra 0 ufc / 250 mL de amostra 

Análise fisico-química 

Turvação 4 UNT 4 UNT 

Condutividade eléctrica 2500 S/cm 2500 S/cm 

pH - 9,5 - 9,5 

Nitratos 50 mg/L 50 mg/L 

Nitritos 0,5 mg/L 0,5 mg/L 

Amónia 0,5 mg/L 0,5 mg/L 

Oxidabilidade 5 mg/L 5 mg/L 
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Há evidências de que o termalismo, como terapêutica adjuvante ao tratamento de doenças 
cuja intervenção farmacológica é insuficiente ou está associada a efeitos secundários 
indesejáveis, está indicado em diversas patologias, nomeadamente: doenças reumáticas e 
músculo-esqueléticas, respiratórias, dermatológicas, cardiovasculares, nefro-urinárias, 
digestivas, metabólico-endócrinas, psico-somáticas e neurológicas. 

Convém realçar a necessidade de se desenvolverem estudos de avaliação inequívoca da 

eficácia dos tratamentos, de forma a associar as evidências clínicas a constatações científicas, 
isto é, de forma a “medicalizar” o termalismo. 

Os métodos de avaliação da eficácia dos tratamentos termais devem ter em conta o seu cariz 
multifactorial, sendo que os efeitos das propriedades químicas específicas das águas devem 
ser associados aos efeitos físicos (calor, radioactividade, lamas, vapores), às técnicas termais 
utilizadas (massagens, piscina de reabilitação) e, em última análise, aos aquistas a que se 
destinam. 

O impacte na saúde pode então ser reforçado com base em evidências científicas e num leque 
de ofertas renovadas e novas perspectivas com possibilidades de segmentação, incluindo: 

- o termalismo familiar, com tratamentos diferenciados para crianças, adultos e idoso, 

- o termalismo de bem-estar incluindo ofertas de programas anti-stress, anticelulítico, 
saúde, estética, entre outros, 

- o termalismo preventivo, cada vez mais associado a uma ideia de prevenção, não 
como um princípio hipocrático esquecido mas como uma acção fundamental actual. 

Salienta-se a actual importância das elevadas incidência e prevalência, não somente de 
eczemas atópicos, mas de atopias em geral, designadamente nos grupos etários infantil e 
adolescente cujo tratamento termal tem produzido resultados eficazes mas cuja evidência 
científica necessita ser realçada. 

Assim, devem ser evidenciadas de forma inequívoca as propriedades terapêuticas das águas 
termais nas afecções para que estão indicadas, contribuindo para: 

- credibilizar junto da comunidade científica, em particular na classe médica, e na 
população em geral este tratamento termal como alternativa sustentada aos tratamentos 
convencionais, promovendo assim a sua procura, 

- desenvolver programas específicos de medicina curativa tendo em conta as 
características do doente como o sexo, o grupo etário, a gravidade e tempo de evolução da 
doença, a existência de afecções secundárias entre outras, 

- promover e implementar programas de termalismo preventivo numa perspectiva de 
promoção da saúde e bem-estar a nível individual e familiar.  

- promover a utilização das propriedades terapêuticas da água em pediatria, através do 
desenvolvimento do termalismo infantil.  

- justificar a importância da prática termal na redução dos níveis de absentismo escolar 
e laboral e também nas despesas de saúde. 

Assim, os programas de vigilância sanitária a desenvolver, durante a época termal, devem 

incluir uma nova vertente, relacionada com a epidemiologia, acrescentando assim um novo 
objectivo aos que já foram referidos:  
 

- prevenir as doenças transmitidas pelas águas minerais naturais, através da ingestão, 
inalação ou contacto dérmico; 
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- actualizar o diagnóstico da situação no domínio deste tipo de águas, identificando 
potenciais riscos para a saúde; 

- promover a vigilância da qualidade das águas minerais naturais nos estabelecimentos 
termais; 

- perspectivar a promoção da saúde e bem-estar através do desenvolvimento do 
termalismo. 

 

5. CONCLUSÕES 

A natureza das águas minerais naturais como águas de circulação subterrânea profunda, 

bacteriologicamente próprias e com características físico-químicas estáveis na origem, 
consignadas na legislação portuguesa como recurso hidromineral cuja exploração industrial se 
encontra rigorosamente regulamentada no que toca a protecção dos aquíferos, controlo dos 
processos de produção e do produto acabado, são reconhecidas como águas de excepção.    

As águas de nascente, também consignadas e regulamentadas por legislação específica, têm 
origem em aquíferos mais superficiais e são consideradas bacteriologicamente próprias com 
características físico-químicas que as tornam adequadas para consumo humano no seu estado 
natural (Decreto-Lei nº 156/98, de 6 de Junho). Este tipo de águas é submetido, no que 
respeita a requisitos técnicos, a um processo de qualificação, em tudo análogo ao das águas 
minerais naturais, antes de começarem a ser exploradas e comercializadas.  

As águas minerais naturais e de nascente distinguem-se, entre outros aspectos, pela sua 
pureza original. Ambas são comercializadas sem qualquer tipo de tratamento, com excepção 
de tratamentos físicos expressamente autorizados, que não alteram a composição da água nos 
constituintes essenciais que lhe conferem propriedades próprias.   

As águas minerais naturais, pelas suas características fisico-químicas e bacteriológicas 
próprias, considera-se muitas vezes possuírem propriedades terapêuticas com reconhecido 
valor no tratamento de várias afecções patológicas.  

A atribuição de licença de funcionamento a um estabelecimento termal requer o cumprimento 

integral dos requisitos exigidos no Decreto-Lei nº 142/2004, de 11 de Junho, nomeadamente 
em matéria de instalações, organização e funcionamento, o que, por si só, é uma garantia de 
funcionamento em condições higio-sanitárias controladas. 

De realçar as atribuições, conferidas pelo Decreto-Lei nº 142/2004, de 11 de Junho, aos 
serviços de saúde em matéria de implementação, inspecção e fiscalização de normas 
fundamentais à protecção e promoção da Saúde Pública.    

No que se refere à avaliação da qualidade da água, para além do controlo laboratorial, da 
competência do titular do estabelecimento termal, previsto na Portaria nº 1220/2000, de 29 de 
Dezembro, as águas minerais naturais, utilizadas naqueles estabelecimentos, estão também 
sujeitas ao controlo de qualidade definido anualmente pela Direcção-Geral da Saúde.  

Em qualquer dos casos, ao controlo de riscos para a saúde imposto aos titulares de 
estabelecimentos termais ou de engarrafamento, somam-se as intervenções da Autoridade de 
Saúde no âmbito dos programas de vigilância sanitária. 

Por tudo isto, as águas minerais naturais e de nascente devem ser consideradas produtos de 
alta qualidade e praticamente isentas de riscos para a saúde decorrentes do seu consumo ou 

utilização, com propriedades terapéuticas que devem ser evidenciadas de forma inequívoca. 
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