
Termas São Pedro do Sul
Sê como a água

Qualquer esclarecimento adicional, por favor contacte

os nossos serviços telefonicamente, através dos meios

digitais disponíveis ou pessoalmente, nas receções dos

Balneários termais.

Praça Dr. José de Almeida
3660-692 - São Pedro do Sul

+351 232 720 300

geral@termas-spsul.com

www.termas-spsul.com
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10 DIAS €Tratamentos + consulta 740

A Reabilitação Geriátrica visa restaurar a função e/ou
aumentar a capacidade funcional residual e melhorar a
qualidade de vida em pessoas idosas, particularmente
aquelas com deficiências incapacitantes e/ou fragilidade.

O nosso plano de reabilitação centra-se na função e no
bem-estar do utente, e não exclusivamente na doença.
Procuramos contribuir para um envelhecimento saudável e
ativo, que se traduza também em qualidade de vida.

O nosso programa diagnostica e trata uma ampla gama de
condições, incluindo, para citar apenas algumas:

● Problemas musculoesqueléticos associados ou não ao
envelhecimento, como osteoartrose e a osteoartrite;

● Fraturas da anca, da coluna e do joelho;

● Status pós-cirurgia de correcção de fratura do colo do
fémur, prótese da anca, do joelho ou do ombro;

● Artrite reumatoide;

● Espondilite Anquilosante;

● Fibromialgia;

● Complicações associadas ao tratamento do cancro;

● Distúrbios complexos da marcha (andar) causados por
neuropatias periféricas (ex: Diabetes) ou outros distúrbios.

Objetivos
do programa
O Programa de Reabilitação Geriátrico
das Termas de S. Pedro do Sul tem
como objetivo ajudar idosos que
desejam minimizar o impacto das
condições musculoesqueléticas,
neurológicas e reumatológicas na sua
força, mobilidade, equilíbrio e conforto.

Os nossos utentes têm como
prioridade máxima permanecer ativos
e independentes e são instruídos e
motivados a seguir um plano
personalizado de tratamento e
reabilitação no nosso serviço, mas
também em sua casa.

Programa
Consulta de avaliação com Médico Fisiatra

Esta consulta vai garantir que o programa é adequado às
suas necessidades e às suas capacidades. Se adequado, o
médico definirá os objetivos e será prescrito um programa
personalizado, que será entregue à nossa equipa de
Fisioterapeutas.

O tratamento é, por regra, dividido em duas partes ao
longo do dia, com acompanhamento individual
por Fisioterapeutas qualificados, constando de:

● Hidrocinesioterapia em piscina termal (20 mins);

● Treino de atividade (15-20 mins);

● Fortalecimento muscular (15-20 mins);

● Massagem manual geral (50mins);

● Aplicação local de calor (parafrango).

Duração e
planeamento
O plano decorre e progride ao longo
de 10 dias (segunda a sexta-feira).

Aos fins-de-semana, com o intuito de
minimizar a sobrecarga física, o doente
descansa, integrando apenas as classes
lúdicas e de lazer disponíveis no
Programa de Animação Termal
(gratuito), ou complementar o
programa de tratamentos Termais,
quando adequado à sua condição
(custo não incluído no valor
apresentado).

Valor total estimado do programa:

740€*, incluí tratamentos e consulta de
Medicina Física e de Reabilitação

*O valor estimado poderá ter ajustes
mediante a prescrição do médico
Fisiatra, caso não seja indicado realizar
alguns dos tratamentos descritos ou
necessite de tratamentos adicionais. Por
exemplo, programas pós-fraturas ou
pós-cirurgias de próteses podem ter
necessidade de serem mais prolongados
mediante os défices do doente.

As Termas de S. Pedro do Sul
associam a milenar e curativa água
termal às mais atualizadas e eficientes
técnicas de reabilitação em
Fisioterapia.

+351 232 720 300 www.termas-spsul.com


