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Aspetos históricos, sociais, culturais e económicos 
associados ao uso das águas termais 

Vastas descrições  relativas à utilização terapêutica das 
águas termais podem ser encontradas desde o período 
romano onde a prática do termalismo se instala como 
espaço de terapia, reabilitação, prevenção e 
relaxamento mas também de vida social, em suma, um 
espaço de bem-estar.   



Aspetos históricos, sociais, culturais e económicos 
associados ao uso das águas termais 

No mundo cristão da Idade Média muitos do balneários romanos foram abandonados por 
evocarem prazeres, ócios, promiscuidades e degradação da moral: o uso da água termal 
limitava-se à busca da cura para males que a medicina da época não solucionava e 
estava restrita à utilização em albergues e hospitais sob controlo da igreja através das 
paróquias, conventos, mosteiros e ordens religiosas, num misto de lugares de cura e 
culto.  

As Caldas da Rainha floresceram graças  a 
um grande hospital de âmbito nacional - 
1º Hospital Termal do mundo. 



Aspetos históricos, sociais, culturais e económicos 
associados ao uso das águas termais 

A partir do Renascimento, as termas passam novamente a conciliar a “cura 
através das águas” com o lazer, o bem-estar e o encontro social. Os lugares 
das termas constituem-se como estâncias: espaços de terapia, reabilitação, 
manutenção, prevenção, relaxamento, encontro social,  em suma, espaços  

privilegiados de cuidados médicos e 
de desenvolvimento pessoal na 
base da harmonia entre o corpo e a 
alma. 



Aspetos históricos, sociais, culturais e económicos 
associados ao uso das águas termais 

Nos Séc. XVIII e XIX, as termas funcionavam como pontos de 
encontro, frequentados pelas elites sociais, não 
necessariamente por motivos médicos mas muito por motivos 
sociais. Estava em causa, não apenas a funcionalidade 
terapêutica mas a boa manutenção física, o relaxamento e o 
prazer de algumas práticas (banhos, massagens, a beleza 
estética e a harmonia entre o corpo e a alma), sem esquecer 
a alimentação, a cultura e o espetáculo, a vida e a 
representação social num jogo entre diferentes classes.   

As termas conciliavam mudança de ares, exercício 
ameno, banhos, entretinimento, libertação da fadiga 
física ou nervosa do tédio dos quotidianos, das rotinas 
familiares e sociais, da inércia … constituíam uma 
oportunidade de desenvolvimento pessoal na base da 
harmonia entre o corpo e a alma.    



Aspetos históricos, sociais, culturais e económicos 
associados ao uso das águas termais 

Desta época herdaram-se patrimónios construídos de grande valor (balneários, galerias, 
espaços de encontro e vida social - hotéis, casinos, parques naturais, campos de golfe). 
As termas foram também dotadas de infraestruturas como abastecimento de água, 
eletrificação, rede de esgotos, serviços de limpeza pública, de correio, telégrafo, serviços 
bancários, transportes públicos (Luso, Curia, Vidago).  



Aspetos históricos, sociais, culturais e económicos 
associados ao uso das águas termais 

Na 1ª metade do Séc. XX o termalismo regista alguma decadência perante a valorização 
de outras práticas curativas (progressos da quimioterapia) e destinos turísticos (praia).   
 
As termas passam a ser destino (subsidiado) das classes média e baixa, como 
oportunidade e justificação para férias, e ainda de idosos com tempo livre para tratamentos 
morosos.  

As termas asseguram estadas de turismo de 
saúde em sentido lato por parte das massas 
trabalhadoras, de recuperação das 
capacidades de trabalho, de cura da saúde 
física e do equilíbrio psicológico durante o 
período de férias.  As termas passam a ser 
expressão de um turismo social com poucas 
possibilidades de opção.   



Aspetos históricos, sociais, culturais e económicos 
associados ao uso das águas termais 

Nos finais do Séc. XX surge o conceito alargado 
de turismo de saúde e bem-estar em que, ao 
tradicional aspeto curativo das termas, se alia a 
procura do repouso físico e psicológico, o 
relaxamento, a harmonia.  

Este conceito, alia à utilização das 
propriedades da água termal outras 
vertentes com finalidade lúdica e 
de bem-estar: melhoria da saúde 
geral e da aparência.  



Aspetos históricos, sociais, culturais e económicos 
associados ao uso das águas termais 

Portugal detém uma riqueza ímpar em diversidade e qualidade de AMN, com cerca de 
100 mil termalistas / ano.  
 
Atualmente tem vindo assistir-se à requalificação e modernização dos balneários termais, 
unidades hoteleiras e envolvente natural com a preocupação constante da qualidade dos 
serviços prestados no quadro da internacionalização do turismo de saúde e bem estar.   



Aspetos históricos, sociais, culturais e económicos 
associados ao uso das águas termais 

A vida e o dinamismo de muitas estâncias termais dependem da 
diversificação das atividades de lazer para além das atividades propriamente 
terapêuticas. Respondem assim, a clientelas sem problemas de saúde 
graves, relativamente abastadas, experientes em termos de turismo e muito 
exigentes. Esta nova procura está particularmente interessada em melhorar a 
saúde geral e a aparência, em revitalizar o corpo e a mente. 



A terapia pelas Águas Termais: 

crença, ficção, fantasia, capricho, 

fraude ou realidade ?   



  
 
  

 Águas com composição físico-química 
semelhante  NÃO têm necessariamente as 

mesmas indicções terapêuticas  

 Águas com composição físico-química 
diferente podem apresentar os mesmos 

benefícios terapêuticos   

Onde residem as propriedades terapêuticas  
das Águas Termais ? 



A ação terapêutica das Águas Termais 

depende da sua composição físico-

química, da sua temperatura do seu 

microbismo natural, das técnicas 

utilizadas  ou  de outro fator ?   



Portugal detém uma riqueza ímpar em diversidade de AMN.  
DIRECTIVA 2009/54/CE - exploração e comercialização de águas minerais naturais  



Para além da sua composição química, as águas termais podem 
também ser classificadas em função da temperatura da AMN na 

emergência:  
 

• Hipertermais – temperatura > 50 ºC 
 

• Termais - temperatura 35- 50 ºC 
 

• Mesotermais – temperatura 25- 35 ºC 
 

• Hipotermais - temperatura < 25 ºC   
  



Indicações terapêuticas das águas termais 

Doenças 
Nefro- 

-Urinárias 

Doenças 
Metabólico- 
endócrinas 

Doenças 
Digestivas 

Doenças 
Das  

Vias Respiratórias 

Doenças do  
Aparelho  

Circulatório 

Doenças 
Reumáticas e 

Músculo-esqueléticas 

Doenças 
Cutâneas 

Convalescença  
e Recuperação 



Tipos de Tratamento  

Hidropinia 

Balneoterapia 

Termoterapia 

Ventiloterapia 

Hidrocinesioterapia 



 Hidropinia 

Tipos de Tratamento  

Ingestão de água termal 
 
Neste tipo de tratamento, as vocações terapêuticas das águas 
parecem depender  fundamentalmente das suas características 
físico-químicas.  

Presenter
Presentation Notes
Hidropinia – ingestão de água mediante uma posologia definida. 



Ação terapêutica 
 Hidropinia 

 Gastrites e úlceras   
gastroduodenais 
 Hepatite  
 Diabetes 

 Estimular o apetite 
 Repor energia 
 Hipertensão arterial (P. 
diuréticas) 

Águas bicarbonatadas 
sódicas 

Águas gasocarbónicas 

Águas fluoretadas  Saúde dos dentes e ossos 

Presenter
Presentation Notes
Neste tipo de tratamento parecem intervir fundamentalmente no processo terapêutico as característicos FQ das águas e eventuais fatores biológicos, na base dos quais se definem as suas vocações terapêuticas.



Ação terapêutica 
 Hidropinia 

  Anemias,  
 Parasitoses,   
 Alergias e acne juvenil 
 Estimular o apetite 

 Tratamento de adenóides 
 Inflamações da faringe 
 Insuficiência da tiróide 

Águas ferruginosas 

Águas iodadas 

Águas com bromo e lítio  Insónia,  
 Nervosismo e 
desequilíbrios emocionais 



Ação terapêutica 
 Hidropinia 

  Osteoporose 
 Raquitismo  
 Colite  
 Ação diurética  
 Reduzem a sensibilidade em casos de 
asma, bronquites, eczemas e dermatoses 

 Distúrbios cardiovasculares e 
digestivos 
 Insuficiência e congestão hepática 
 Colites 
 Melhoria do sistema imunitário  
 Equilíbrio do sistema nervoso 

Águas cálcicas 

Águas magnesianas 



Ação terapêutica 
 Hidropinia 

 Colites 
 Problemas hepáticos 

 Propriedades 
antissépticas 
 Aumento da diurese 
 Diminuição do ácido úrico 
 Ação anti-inflamatória das 
vias urinárias 
 Favorecem a digestão 
 Calmantes e laxantes 

Águas sulfatadas sódicas 

Águas com oligominerais 
radioativos 



Tipos de Tratamento  
B

an
ho

s 

 Balneoterapia 

Imersão Aerobanho Hidromassagem Manilúvio e 
Pedilúvio 

 Termoterapia 

Aplicação externa da água e está habitualmente associada à 
termoterapia uma vez que a temperatura é ela própria um fator 
terapêutico. 



Tipos de Tratamento  
D

uc
he

s 

 Balneoterapia 

Duche subaquático Duche de agulheta Duche massagem Vichy 

Va
po

re
s 

Vapor parcial - coluna 

Vapor parcial –  
mãos e pés 

 Termoterapia 

Presenter
Presentation Notes
Balneoterapia - refere-se à utilização terapêutica da água por aplicação externa (na forma de banhos, duches ou vapores). Associada à balneoterapia está quase sempre a termoterapia uma vez que a temperatura é ela própria um fator terapêutico. 



Ação terapêutica 
 Balneoterapia 

A pele possui uma baixa permeabilidade à maioria dos constituintes minerais da 
água (apenas alguns gases como o radão e o CO2 são absorvidos). Contudo, no 
caso de lesões da pele, devidas a doenças dermatológicas ou ofensas mecânicas, 
a permeabilidade da pele pode estar alterada e a absorção de minerais 
aumentada. 
 
Os efeitos terapêuticos resultam: 
 
 Reação do organismo às propriedades físicas da água (pressão osmótica e 

temperatura), 

 Reação do organismo às propriedades químicas no caso de alterações na 

permeabilidade da pele. 

 Termoterapia 



 Balneoterapia  Termoterapia 

Contacto da pele com a água quente: 
 
 Diminui a tonicidade muscular permitindo a realização de movimentos 
não tolerados habitualmente fora de água 
 Ativa o metabolismo  
 Provoca  vasodilatação  
 Aumenta o retorno venoso melhorando a circulação periférica  
 Abranda a atividade dos órgãos do sistema digestivo  
 Estimula o sistema imunitário  
 Alivia inflamações articulares 
 Diminui sensação de dor 

Ação terapêutica 



 Balneoterapia  Termoterapia 

Contacto da pele com a água fria: 
 
 Estimula a vasoconstrição 

 Aumento da tensão arterial 

 Aumento da tonicidade muscular  

 Reduz a inflamação e a dor 
 

Ação terapêutica 



 Balneoterapia 
        Benefícios da balneoterapia: 
 
  Produz uma sensação de bem-estar e melhoria da autoconfiança;  
 Permite maior amplitude de movimentos; 
 Reduz a sensibilidade à dor; 
 Diminui a tensão mecânica articular (reduz o esforço),  
 Reduz a força exercida pela gravidade,  
 Melhora a respiração, 
 Melhora o equilíbrio.  

 Termoterapia 

 Doenças Reumáticas e músculo-esqueléticas 
Doenças Inflamatórias e Não Inflamatórias 

Presenter
Presentation Notes
Estes efeitos faz da balneoterapia um tratamento com benefícios claros a nível das doenças ..  



 Doenças Cutâneas 

 Doenças Reumáticas e músculo-esqueléticas 

Benefícios das águas sulfúreas:  
 
  Analgésicas 
  Anti-inflamatórias 
  Queratolíticas 
  Antisséticas 
  Antipruriginosas  

 Balneoterapia  Termoterapia 



Tipos de Tratamento  
 Ventiloterapia 

Pulverização 

 Termoterapia 

Nebulização Aerossol  
Manossónico 

Aerossol  
Vibrassónico 

 Hidrocinesioterapia 

Hidroginástica 



Tratamentos complementares  
 Eletroterapia 

 Termoterapia   
Ultrassonoterapia Diatermia Pressoterapia Hidropressoterapia 

Lamas termais Parafango Pedras vulcânicas 



Tratamentos complementares  
 Cinesioterapia 

Cinesioterapia  
respiratória 

Massagem  



A ação terapêutica das Águas Termais é uma 

realidade reconhecida  mas, se nalguns casos é 

possível associar as propriedades da água à 

sua composição FQ ou às técnicas termais 

utilizadas, em muitos outros casos esta 

associação permanece obscura.  



Indicações terapêuticas das águas termais 
Alguns estudos  

  
 
  

 1998 (Reino Unido) – estudo da hidroterapia em estâncias termais vs 
hidroterapia noutros locais (clínicas, p.e.) – resultados inconclusivos.   

 
 1994 e 2000 -  dois ensaios clínicos do tipo caso-controlo para avaliar os 
efeitos da balneoterapia na artrite psoriática (Sukenik S. e Elkayam O.). O 
grupo controlo foi submetido diariamente à exposição solar e a banhos de 
mar, aos casos acrescentou-se envolvimento com lamas e banhos em 
águas termais sulfúreas. Os resultados indiciam que a balneoterapia deve 
ser complementar ao tratamento clássico da doença. No entanto 
concluíram serem necessários mais ensaios para validar a eficácia do 
tratamento complementar. 
 



Indicações terapêuticas das águas termais 
Alguns estudos  

  
 
  

 2003 – (Verhagen A.P.) a análise de seis ensaios clínicos revelou efeitos 
benéficos da balneoterapia. No entanto os autores mencionam não ser possível 
chegar a uma conclusão definitiva devido às limitações do protocolo de 
investigação utilizado. 
 Matz H. (Balneotherapy in dermatology) - demonstrou que os efeitos mecânicos, 
térmicos e químicos da hidroterapia eram muito úteis na dermatologia. A presença 
na água de minerais parece ser o fator determinante nas várias patologias, 
nomeadamente na psoríase. 
 2003 e 2004 - vários ensaios clínicos aleatorizados avaliando o efeito da 
hidroterapia nas suas diferentes formas (spa, banhos, utilizando vários tipos de 
água) em indivíduos com artrose do joelho e da anca. Os resultados 
demonstraram uma melhoria da qualidade de vida dos doentes, um aumento da 
amplitude de movimentos e da capacidade funcional e, uma diminuição do índice 
de gravidade da doença, das dores e da medicação.  



Indicações terapêuticas das águas termais 
Alguns estudos  

  
 
  
 2005, Balogh Z. (Effectiveness of balneotherapy in chronic low back pain -- a 
randomized single-blind controlled follow-up study) - um estudo de follow up 
aleatorizado com ocultação, onde comparou os efeitos de dois tipos de 
balneoterapia, uma com água mineral sulfúrea e outra com água da rede pública 
de abastecimento, em 60 indivíduos com dores lombares. Os indivíduos tomaram 
banhos de 30 minutos todos os dias durante 15 dias consecutivos. Os utentes 
tratados com águas sulfúreas apresentaram uma melhoria, nomeadamente uma 
diminuição da intensidade da dor, da gravidade dos espasmos musculares, 
diminuição da rigidez da musculatura e uma melhoria da mobilidade, o grupo 
controlo apenas apresentou uma diminuição da intensidade dolorosa.  
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Indicações terapêuticas das águas termais 
Alguns estudos  

 2005, Epps H. (Is hidrotherapy cost-effective?) - ensaio clínico aleatorizado em 
78 doentes com artrite idiopática juvenil que comparou os resultados de dois 
programas de tratamentos. O primeiro grupo foi submetido a fisioterapia e o 
segundo a fisioterapia e hidroterapia. Não foram encontradas diferenças 
significativas entre os dois grupos.  

 
 2005, Claudepierre P. (Spa Therapy for ankylosing spondylitis still usefull?) - 
refere que, quando os tratamentos farmacológicos são ineficazes, a utilização da 
fisioterapia e cinesioterapia podem ser uma alternativa para o alívio sintomático. 

 
 2006, Pittler (Spa therapy and balneotherapy for treating low back pain) - 5 
ensaios clínicos relacionados com os efeitos da balneoterapia e dos tratamentos 
termais para as dores lombares. Os resultados dos estudos aplicados a 454 
indivíduos demonstraram que ambas as terapias induziam diminuição da dor.  



  
 
  

 Apesar de reconhecido o valor terapêutico das águas termais no 
tratamento de várias afeções, trata-se de um conhecimento 
fundamentalmente empírico, baseado na experiência terapêutica acumulada 
ao longo dos séculos, com fraca fundamentação científica.  

 
 Os estudos científicos que documentam a eficácia terapêutica das águas 
termais são escassos, encontram-se dispersos e a maioria, como não estão 
publicados, têm acesso restrito. 

 
 Não foi possível até hoje, para muitas patologias, correlacionar a 
composição das águas em macro e oligoelementos, o seu microbismo 
natural e as técnicas termais utilizadas com muitas das suas propriedades 
curativas.   

CONCLUSÕES 

Presenter
Presentation Notes
Vale a pena fazer um ponto de situação sobre o conhecimento atual relativo às indicações terapêuticas das AT  



  
 
  

  A nível internacional existem vários estudos (França, Alemanha, Itália e 
Turquia) mas que possuem algumas limitações: 
               – Falta de qualidade metodológica 
               – Ausência de análise estatística adaptada a este tipo de estudos 
               – Fatores de difícil quantificação 
               – Viés difíceis de contornar 
 
 É indispensável fundamentar as propriedades terapêuticas das águas 
termais com vista a: 
 - Credibilizar o tratamento termal como alternativa sustentada aos 
tratamentos convencionais, 
 - Promover a sua utilização através de programas específicos de medicina 
curativa tendo em conta as características específicas do doente (sexo, 
grupo etário,  gravidade e tempo de evolução da doença). 

CONCLUSÕES 

Presenter
Presentation Notes
junto da comunidade científica, em particular na classe médica, e na população 



 Bender, T.; Karagülle, Z.; Bálint, P.; Gutenbrunner, C.; Bálint, V.; 
Sukenik, S. Hydrotherapy, balneotherapy, and spa treatment in pain 
management; Rheumatology International Clinical and Experimental 
Investigations, Springer-Verlag 2004. 
 
 Franke, A.; Reiner, L.; Pratzel, G.; Franke, T.; Resch, L. Long-term 
efficacy of radon spa therapy in rheumatoid arthritis – a randomized, 
sham-controlled study and follow-up, Rheumatology, 2000, 894-902 
 
 Carlos L. Medeiros; Carminda Cavaco; Turismo de Saúde e Bem-Estar 
– Termas, SPAS Termais e Talassoterapias; 2008; UCP. 

BIBLIOGRAFIA 



  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Helena Rebelo, MSc 
Farmacêutica 

Mestre em Engenharia Sanitária 
Coordenadora do Departamento de Saúde Ambiental 

Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge 
helena.rebelo@insa.min-saude.pt  

Muito Obrigado pela Vossa Atenção 

mailto:helena.rebelo@insa.min-saude.pt�
mailto:helena.rebelo@insa.min-saude.pt�
mailto:helena.rebelo@insa.min-saude.pt�

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41

