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Colégio de Competência de Hidrologia Médica 

1º Comunicado relativo à pandemia Covid 19 

 

A Direção da Comissão de Competência de Hidrologia Médica da Ordem dos Médicos entende ser 

indispensável pronunciar-se publicamente relativamente a importantes questões da sua área de 

intervenção clínica, decorrentes do actual contexto de pandemia COVID – 19 que atravessamos. 

Saliente-se que a toda a matéria deste comunicado se associa também o parecer da Sociedade 

Portuguesa de Hidrologia Médica e de Climatologia (SPHM). Urge que a Ciência Médica esclareça em 

cada um dos seus campos de competência e especialização aspectos determinantes das suas diversas 

intervenções assistenciais, de modo a salvaguardar toda a segurança possível nos cuidados prestados, 

quer ao nível individual, quer mesmo numa perspectiva de Saúde Pública.  

Neste sentido, centramos a nossa atenção essencialmente para o exercício da Hidrologia Médica e 

para os locais principais onde este ocorre. O mesmo é dizer: as estâncias termais. Para além destas 

(indiscutivelmente em grande maioria), é bom lembrar que existem ainda outros estabelecimentos 

onde a Hidrologia Médica intervem, como é o caso de algumas talassoterapias e piscinas terapêuticas 

(hidroterapia/hidrocinesiterapia).  

Enfrentamos no presente momento uma situação de completo e total encerramento dos 

estabelecimentos termais. Esta realidade decorre de uma determinação legal emanada pelas nossas 

autoridades de Saúde que, diga-se, mereceu a nossa concordância, face à prioridade de mitigação da 

epidemia, no momento em que esta decisão foi tomada. Saliente-se a este propósito que, mesmo 

antes desta directiva legal, quase todos os balneários já haviam suspendido a sua actividade por 

iniciativa própria. Um reparo, contudo, não podemos deixar de assinalar. Com efeito, na decisão do 

encerramento, juntou-se no mesmo patamar as termas e os “spas”. Discordamos desta conexão. As 

termas são estabelecimentos de Saúde, com um factor de diferenciação chamado “água mineral 

natural” e sob supervisão, prescrição e responsabilidade médicas. Os estabelecimentos termais 

obedecem a um enquadramento legal específico, essencialmente determinado pelo Dec. Lei- 142 / 

2004. Nada disto tem a ver com “spas”, parque aquáticos, “health clubs” ou similares.  

A suspensão da actividade dos balneários deve ser entendida como uma medida de adesão à 

estratégia generalizada de evicção social para o combate à pandemia e de modo algum como 

decorrente de qualquer outro factor relacionado com os tratamentos termais. O risco resulta da 

possibilidade de um contágio e não dos tratamentos. Ao encerrar os balneários optou-se, portanto, 

por fazer prevalecer a prioridade de combater a propagação do vírus SARS CoV-2 em detrimento de 

poder proporcionar aos termalistas os reconhecidos benefícios dos programas de Medicina Termal.  

A muitos deles os regulares cuidados hidrológicos fazem indiscutivelmente muita falta. Seja qual for 

o plano deste cuidados (prevenção, tratamento ou reabilitação) a realidade é que a sua ausência 
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determina um assinalável decréscimo na promoção de saúde de uma população de utentes que 

rondará em Portugal a centena de milhar. É pois natural que agora comece a surgir a ideia e a vontade 

de reabertura dos balneários. Essa retoma de actividade terá por força de lei de advir das autoridades 

de Saúde que, relembre-se, decretaram a presente suspensão. É sobre este aspecto que este 

comunicado gostaria agora de dirigir o seu enfoque. A Comissão de Competência de Hidrologia Médica 

entende ser seu dever, atributo e missão pronunciar-se sobre esta matéria. Assim, enumeram-se de 

seguida uma série de considerações e pontos de reflexão, que pretendem transmitir o nosso parecer 

técnico, científico, ético e deontológico relativo às condições e circunstâncias em que deverá decorrer 

a referida reabertura da presente Época Termal.  

1. A decisão da reabertura desta Época Termal cabe por direito legal à Direcção Geral de Saúde 

(DGS).  

2. Desde já esta Comissão de Competência e a SPHM se disponibilizam para colaborar com a 

DGS a fim de serem produzidas orientações / normas a que deve obedecer a referida 

reabertura, nomeadamente as decorrentes da conjuntura pandémica.  

3. Independentemente destas circunstâncias específicas não nos podemos esquecer de todos os 

outros requisitos legais inerentes a uma reabertura, nomeadamente os usuais procedimentos 

de inspecção e vigilância sanitária e de instalações e equipamentos, por parte dos Directores 

Clínicos, e do escrupuloso cumprimento dos programas analíticos legais, nomeadamente os 

microbiológicos, incluindo a pesquisa de Legionella.  

4. A pandemia COVID – 19 condiciona de modo muito significativo o exercício da Medicina 

Termal. Na verdade toda a actividade e funcionamento dos balneários necessita ser adaptado 

de modo a evitar ao máximo toda e qualquer possibilidade de contágio ou contaminação. É 

aqui portanto que reside o problema.  

5. De modo a sistematizar a necessária reorganização do modelo operativo dos balneários no 

contexto da pandemia, consideramos como pontos principais da nossa atenção: as 

instalações (incluindo os circuitos de distribuição e aplicação da água mineral natural, as áreas 

sociais, administrativas e terapêuticas, assim como todos os percursos de circulação de 

termalistas e profissionais dos estabelecimentos termais); os equipamentos e as técnicas de 

tratamento a que eles se destinam (crenoterápicas, hidroterápicas e complementares de 

Medicina Física e de Reabilitação a que eles se destinam: “buvettes” para distribuição da água 

mineral natural para hidropinia; banheiras, duches, piscinas, macas e estufas de vapor; 

aparelhagem para técnicas de tratamento das vias respiratórias como a irrigação nasal, a 

inalação, a nebulização, a pulverização faríngea, os aerossóis; para o aparelho digestivo (com 

especial atenção para as enteroclises); cabines de massagem, aplicação de lamas e/ou fangos, 

ginásios, etc.), os respectivos protocolos de lavagem, higienização e desinfecção; os 

termalistas (toda a problemática de reequacionar indicações, contraindicações e “timings” 
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ideais para os tratamentos, circunstancialismos do uso de máscara e vestuário adequado) e 

finalmente os profissionais do balneário (incluindo médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, 

duchistas, massagistas, pessoal técnico e administrativo, técnicos de lavandaria e limpeza e 

uso de adequados equipamentos individuais de protecção - EPI)  

6. Todos estes capítulos requerem o estabelecimento de normas / recomendações orientadoras 

de toda a actividade termal em contexto da COVID -19. Recorde-se que desde há 12 anos que 

existe um “Manual de Boas Práticas” para o termalismo, mas agora a actual conjuntura obriga 

a novas especificidades e redobrados cuidados.  

7. Em conclusão: a desejada reabertura da actividade termal não deve ocorrer sem a 

observância rigorosa de princípios e normas orientadoras decorrentes da evolução da 

pandemia, normas essas obviamente fundamentadas em bases científicas, que possam 

assegurar ao máximo o risco de contrair o SARS CoV 2.  

8. O Colégio está ao dispor para quaisquer esclarecimentos julgados convenientes ou 

necessários e renova a sua disponibilidade para colaborar com a DGS em todas as iniciativas 

relacionadas com aquelas que constituem a sua área de competência.  

Como última nota de reflexão deste comunicado, chamamos a atenção para os incontornáveis custos 

operativos a que a reabertura termal obriga, nas presentes condições. Nenhuma actividade clínica 

seja em que área for escapa a esta realidade nas circunstâncias actuais. Estes custos são pois um factor 

a ter em conta. Vão decerto exigir um enorme esforço financeiro por parte dos nossos 

concessionários. Mas merecem inquestionavelmente um apoio significativo das nossas entidades 

públicas. O sector termal é parte integrante do nosso Sistema de Saúde.  
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