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OBJETIVO 

 

O Decreto-Lei n.º 24/2020 de 25 de maio de 2020 e a orientação Nº031/2020 de 13/06/2020 da 

DGS (Direção Geral de Saúde) refere que para cada Unidade Termal, deve existir um plano de 

contingência para a Covid-19, elaborado pelas entidades que fazem a exploração das unidades 

termais. 

O presente documento identificado como Plano de Contingência das Termas de Sangemil, tem 

como objetivo assegurar a segurança dos aquistas, colaboradores e fornecedores da Unidade 

Termal de Sangemil e estabelecer um conjunto de normas / regras e limitações funcionais com 

o objetivo de implementar regras de distanciamento social recomendado, e as condições de 

higienização indicadas pela Direção Geral da Saúde. 
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INTRODUÇÃO 

Em dezembro de 2019, foi identificado na província de Hubei, na China, um surto de um novo 

vírus da família dos Coronavírus designado por COVID-19. Este surto emergiu e propagou-se na 

China ganhando gradualmente escala, com a disseminação por vários países e continentes, 

constituindo uma ameaça para todo o território nacional. 

Os coronavírus (CoV) são uma grande família de vírus que causam doenças que podem assumir-

se como uma constipação comum a doenças mais graves, como a Síndrome Respiratória do 

Oriente Médio (MERS-CoV) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV). O coronavírus 

COVID-19 é uma nova estirpe que não foi previamente identificada em humanos. 

Os sintomas mais frequentes da doença são febre, tosse, falta de ar e consequentes dificuldades 

respiratórias. Em casos mais graves, a infeção pode causar pneumonia, síndrome respiratória 

aguda grave, insuficiência renal e até a morte. 

O modo de transmissão é idêntico ao da gripe sazonal. O vírus transmite-se de pessoa para 

pessoa preferencialmente através de gotículas libertadas durante a fala, tosse ou espirro. Os 

contactos mais próximos, a menos de 1 metro, com uma pessoa infetada podem representar, 

por isso, uma situação de risco. O contágio pode também verificar-se indiretamente através do 

contacto com gotículas ou outras secreções depositadas em objetos ou superfícies. Os estudos 

demonstram que o vírus pode sobreviver durante várias horas nas superfícies e, por isso, é 

importante mantê-las limpas, utilizando produtos de limpeza e desinfeção habituais. 

O período de incubação, ou seja, o tempo que decorre entre o momento em que uma pessoa é 

infetada e o aparecimento dos primeiros sintomas, pode variar entre 1 e 14 dias. Para a 

identificação de casos suspeitos de infeção deverão ser utilizados os seguintes critérios1:

 

                                                           

1 Direção-Geral da Saúde, Orientação n.º 006/2020 de 26/02/2020, p. 2 
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NÍVEL MUNICIPAL 

 

No dia 18 de março de 2020 foi decretado o estado de emergência em Portugal, através 

do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, reconhecendo a 

imprescindibilidade de adoção de medidas para assegurar o tratamento da COVID-19, através 

de um regime adequado a esta realidade, que permita estabelecer medidas excecionais e 

temporárias de resposta à doença que foi qualificada pela Organização Mundial de Saúde como 

uma pandemia. 

No dia 02 de Abril de 2020 foi renovada a declaração do estado de emergência pelo Senhor 

Presidente da Republica através do Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020. No dia 

17 de abril de 2020 o Sr. Presidente da Republica Decretou nova prorrogação do estado de 

emergência através do Decreto do Presidente da República n.º 20-A/2020.  

Com o estado de emergência a cessar às 23:59 horas do dia 2 de maio de 2020, o Governo 

através do concelho de ministros decide declarar, ao abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil, 

declarar a situação de calamidade, a partir das 00:00 Horas do dia 2 de maio de 2020.  Através 

da Resolução do Conselho de Ministros nº38/2020 de 17 de maio, o governo prorroga a 

declaração da situação de calamidade, até às 23:59 do dia 31 de maio de 2020. 

A nível municipal, no dia 01 de abril de 2020 foi ativado o Plano Municipal de Emergência, sendo 

que a suspensão de vários serviços municipais, onde se inclui a feira semanal, foi declarada pelo 

Senhor Presidente da Câmara no dia 13 de março de 2020, tendo estas medidas sido 

prorrogadas através de despachos do Senhor Presidente da Câmara. 

As piscinas municipais cobertas, bem como outros serviços, foram encerrados no dia 13 de 

março de 2020 por deliberação do Senhor Presidente da Câmara. Depois da passagem de estado 

de emergência para a situação calamidade, o município depois de várias avaliações, começou a 

reabrir alguns serviços que a pandemia do covid-19 forçou o município a fechar. 

 

  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130399862/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131068115/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131908497/details/normal?l=1
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CARACTERIZAÇÃO 

 

As Termas de Sangemil localizam-se na localidade das Caldas de Sangemil, freguesia de Lajeosa 

do Dão, junto à margem do rio Dão, inseridas numa harmoniosa e envolvente paisagem natural, 

em que os pinhais alternam com as terras de cultivo, cujo espectro geográfico desta Unidade 

Termal nos aproxima do concelho de Carregal do Sal, Nelas e Viseu. 

As águas das Caldas de Sangemil são utilizadas para fins terapêuticos desde o século XVIII. Em 

1894 foi atribuído, por Alvará Régio de 27 de julho, a primeira concessão de exploração termal 

que veio a ser abandonada em 1926. 

As instalações atuais, abertas ao público em 1994, foram renovadas em 1999 e têm sido um polo 

dinamizador do Turismo concelhio, com uma frequência de clientes provenientes de todo o país. 

As suas águas mostram grandes resultados na reabilitação motora e na fase de cuidados pré e 

pós-operatório. Como prevenção e alternativa ao termalismo clássico, possuem ainda 

tratamentos de bem-estar que potenciam momentos de relaxamento do corpo e da mente aos 

que visitam a unidade termal (equilíbrio físico e mental). 

As Termas de Sangemil estão vocacionadas para o tratamento de doenças do foro Respiratório, 

como sinusites, faringites, traqueítes, amigdalites e rinites, e Músculo-Esquelético, como 

osteoartrites (osteoartroses), espondiloses, gonartroses, artropatias traumáticas, pré e pós-

operatórios ortopédicos.  

  

Horário de Funcionamento: 

 

HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO  

 

SEGUNDA-FEIRA A 

SÁBADO 

 

DOMINGOS E FERIADOS 

ABRIL 

 MAIO 

NOVEMBRO 

08:30 às 12:30 horas 

15:00 às 17:00 horas 

08:30 às 12:30 horas 

 

JUNHO 

JULHO 

09:00 às 12:00 horas 

15:00 às 17:00 horas 

08:00 às 12:00 horas 

 

AGOSTO 

SETEMBRO 

OUTUBRO 

08:00 às 12:00 horas 

15:00 às 18:00 horas 

*(19:00h) 

08:00 às 12:00 horas 

15:00 às 18:00 horas *(19:00h) 
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DEVERES DOS UTENTES 
 

Os utentes da Unidade Termal de Sangemil devem: 

 Cumprir as medidas de etiqueta respiratória; 

 Assegurar o distanciamento físico de segurança entre utentes no acesso e na utilização 

da unidade termal; 

 Proceder à limpeza frequente das mãos através da lavagem correta e/ou desinfeção das 

mãos utilizando os dispensadores de gel desinfetante devidamente localizados em 

diversos pontos da Unidade Termal; 

 Evitar o acesso a zonas identificadas com ocupação elevada ou plena; 

 Cumprir as determinações das autoridades competentes em matérias diversas para 

proteção e disseminação viral; 

 Depositar os resíduos gerados nos locais destinados a esse efeito. 

 

 

Medidas Gerais de Prevenção e Controlo: 
 

 Todos colaboradores das termas estão informados sobre o Plano de Contingência e 

sobre os respetivos procedimentos vertidos no mesmo; 

 

 Foi colocada sinalização destinada a reforçar a importância da etiqueta respiratória, 

distanciamento físico, higiene das mãos e uso de máscara, a qual deverá estar presente 

em todas as áreas de utilização/circulação dos termalistas, através de afixação de 

cartazes; 

 

 As consultas e dos tratamentos termais são marcados de forma não presencial para 

evitar concentração de utentes em sala de espera; 

 

 Foram retirados da sala de espera revistas, folhetos e outros objetos (máquinas de café, 

etc.) 
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 Foi reduzido número de termalistas, para que, em todas as atividades, seja maximizado 

o distanciamento físico recomendado de pelo menos 2 metros entre os mesmos; 

 

 Os horários de tratamentos e consultas e circuitos de circulação foram adequados de 

forma a evitar o cruzamento entre pessoas; 

 

 Todos os espaços são ventilados de acordo com as Orientações da Direção Geral de 

Saúde cujas medidas macro se encontram plasmadas na orientação 31 publicada a 13 

de junho de 2020; 

 

 Foram reforçados serviços de limpeza e desinfeção nos espaços e objetos de maior 

contacto e circulação;  

 

 Todos os Equipamentos termais são limpos e desinfetados após cada utilização, de 

acordo com as Orientações da Direção Geral de Saúde; 

 

 Todos os funcionários usam os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados às 

suas tarefas; 
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Medidas Especificas de Prevenção e Controlo: 
 

 No ato da admissão do Termalista, a marcação de consulta, é realizada uma triagem 
prévia não presencial, com um máximo de 72h antes e por questionário segundo as 
orientações da Direção Geral de Saúde; 
 

 As consultas termais são agendadas por marcação prévia, não presencial, de modo a 
garantir o cumprimento do distanciamento físico e a capacidade de ocupação ideal das 
instalações; 
 

 No decurso da avaliação diagnóstica, é efetuado um questionário elaborado pelo 
Diretor Clinico da Unidade Termal para classificação de risco COVID-19; 
 
 

 Os termalistas são informados da necessidade imperiosa de notificar imediatamente o 
estabelecimento termal, se manifestarem sintomas sugestivos de COVID-19 ou se 
receberem um resultado positivo num teste laboratorial para SARS-CoV2; 
 

 Os gabinetes médicos estão equipados para que os atos médicos sejam realizados em 
segurança; 
 
 

 Foram reforçados os procedimentos de higienização de superfícies e de equipamentos 
de diagnóstico e tratamento bem como a ventilação dos gabinetes, locais de tratamento 
e áreas comuns; 
 

 Todos os tratamentos são acompanhados pelos técnicos de termalismo e operadores 
termais diversos, evitando ao máximo o contacto com superfícies e circulação 
desnecessária de aquistas; 
 
 

 Não são admitidos acompanhantes, salvo por motivo de força maior devidamente 
validado pelo médico hidrologista; 
 

 Todas as áreas possuem os EPI necessários para os profissionais e contentores de 
resíduos de abertura não manual; 
 
 

 A circulação nas áreas de tratamento deve ser efetuada com utilização de chinelos de 
uso único e exclusivo da Unidade Termal; 
 

 Os trabalhadores circulam com vestuário e calçado de uso exclusivo no balneário; 

 Todos os têxteis utilizados nos tratamentos termais são fornecidos pelo 
estabelecimento; 
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 Os consumíveis descartáveis/dispositivos médicos de uso único depois de utilizados e 
os restantes resíduos produzidos, são acondicionados em contentores de resíduos de 
abertura não manual; 
 

 Os contentores de resíduos devem ser higienizados de acordo com os procedimentos 
de limpeza e desinfeção definidos pela Direção Geral de Saúde; 
 

 Todos os profissionais vão receber formação e treino sobre as ações e medidas a adotar 
no caso de algum termalista ou trabalhador apresentar sintomas sugestivos de COVID-
19; 

 

 Foi criada uma sala específica para isolamento, dotada dos meios necessários básicos 
para o ato, localizada no piso 1 e devidamente identificada; 
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Atuação perante um caso suspeito durante o Tratamento Termal: 

 Perante a identificação de um caso suspeito, este deve ser encaminhado para a área de 

isolamento destinada especificadamente para estes casos, pelos circuitos definidos no 

plano de contingência gizado. 

 

 Os familiares do termalista ou do funcionário de caso suspeito, devem ser de imediato 

contactados. A pessoa com suspeita de COVID-19 deve contactar o SNS 24 através da 

linha telefónica dedicada 808 24 24 24, o que também poderá ser feito no próprio local. 

 

 A autoridade de Saúde local e a ARS Centro deve ser imediatamente informada do caso 

suspeito, bem como todos os seus contactos, de forma a facilitar a aplicação de medidas 

de Saúde Publica aos contactos mais próximos. Para o efeito, possuímos um conjunto 

de contactos atualizados das Autoridades de Saúde territorialmente competentes. 

 

 

 Na situação de caso confirmado, deve ser: 

 

1. Providenciada a limpeza e desinfeção da área de isolamento; 

 

2. Reforçada a limpeza e desinfeção, com prevalência das superfícies 

frequentemente manuseadas e que foram utilizadas pelo doente. Deve ser dada 

especial atenção à limpeza e desinfeção dos locais onde circulou/permaneceu 

o doente, incluindo materiais e equipamentos utilizados por este e/ou com 

maior probabilidade de estarem contaminados; 

 

 

3. Os resíduos do doente produzido na área de isolamento devem ser recolhidos 

separadamente, por profissionais com os EPI adequados e encaminhados para 

operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico 

(Grupo III, despacho nº.242/96 de 13 de agosto). 
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ANEXO 1 (Piso 2) 
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ANEXO 2 (Piso 1) 
 

 

  

Zona Controlo 

Receção 
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ANEXO 3 (Piso 0) 
 

 


