
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

PA
RK

IN
SO

N
PR

O
G

R
A

M
A

D
E

R
EA

B
IL

IT
A

Ç
Ã

O
M
ED

IC
IN
A
FÍ
SI
CA

E
RE

AB
IL
IT
AÇ

ÃO



10 DIAS €Tratamentos + consulta 660

Programa
Consulta de avaliação com Médico Fisiatra

Plano personalizado por médico Fisiatra, mediante as
especificidades de cada utente.

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

● Treino em contexto de ginásio (45 - 60 mins);

● Treino em contexto de piscina termal (30 mins).

Objetivos
do programa
● Reduzir a rigidez, os espasmos e a
dor;

● Aumentar as amplitudes e
velocidade dos movimentos e melhorar
a coordenação e destreza manual;

● Aumentar a força muscular global;

● Recondicionamento físico ao
esforço;

● Melhorar a postura, o equilíbrio e o padrão de marcha;

● Melhorar a dinâmica respiratória;

● Ensino de técnicas e estratégias para a redução de
quedas;

● Melhorar as capacidades cognitivas;

● Otimizar a independência nas atividades de vida diária;

● Melhorar a qualidade de vida.

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

Aos fins-de-semana o doente não
realiza plano individualizado de
reabilitação motora, de forma a
minimizar a sobrecarga física,
integrando apenas as classes
específicas de estimulação cognitiva e
de lazer (integradas nas atividades de
animação termal).

Valor total estimado do programa:

660€*, incluí tratamentos e consulta de
Medicina Física e de Reabilitação

*O valor estimado poderá ter ajustes
mediante a prescrição do médico fisiatra.

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

Complemento com aplicação de
termoterapia (parafango) e técnicas de
massagem manual.

Classes específicas de estimulação
cognitiva e lazer (integradas nas
atividades de animação termal).

Exemplos:

Jogos de tabuleiro, jogos tradicionais,
caminhadas, teatro, dança, boxe, yoga
do riso, cinema, ginástica de grupo,
workshops e visitas culturais.

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

Síndromes Parkinsónicos

A doença de Parkinson, assim como os Síndromes
Parkinsónicos, são doenças crónicas que atingem
maioritariamente a função motora e para as quais existem
várias terapêuticas disponíveis.
A marcha, a instabilidade postural, a rigidez, a dinâmica
respiratória e a dor, são algumas das principais áreas onde
um programa de Reabilitação Termal tem um papel de
destaque. Aliar um plano de reabilitação específico às
propriedades medicinais das águas termais é potenciar os
ganhos de ambas as valências na melhoria da capacidade
física, cognitiva e de bem-estar destes utentes.


