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Visita às termas de Terronha-Vimioso 

ULS Nordeste, serviços de saúde e recursos 

A Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULSNE) pertence à Região Norte e integra 12 concelhos: Alfândega 

da Fé, Bragança, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, 

Mirandela, Mogadouro, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vimioso e Vinhais. A sua área territorial é de 6608 

km², sendo 367 vezes maior do que a do ACES Porto Oriental, que é de aproximadamente de 18 km². 

Segundo os censos de 2011, a sua população residente é de 136.252 habitantes, contrastando com a do 

ACES Porto Oriental que é de 101.222 habitantes, sendo a densidade populacional de cada um dos ACES 

respetivamente de 20,6 hab/km² e de 5.623 hab/km². 

 

Figura 1. Distrito de Bragança (Fonte: http://aep.org.pt/publicacoes/estudos-de-mercado-regionais/braganca) 

Ao nível dos serviços de saúde a ULSNE integra três unidades hospitalares e 14 centros de saúde que servem 

a população do distrito de Bragança. Foi criada em 2011, pelo Decreto-Lei n.º 67/2011, de 2 de junho, para 

englobar as unidades de saúde do extinto Centro Hospitalar do Nordeste e do extinto Agrupamento de 

Centros de Saúde do Alto Trás-os-Montes I - Nordeste. As unidades hospitalares estão localizadas nos 

concelhos de Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela. Os seus 14 centros de saúde encontram-se 

localizados um por concelho, assim como as Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC), com exceção de 

Bragança e Mirandela em que temos dois centros de saúde e uma UCC em cada concelho, apresentando 

segundo o BI-CSP 131.554 utentes inscritos em toda a ULS. Tem como missão a prestação de cuidados de 
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saúde primários, diferenciados e continuados dando uma resposta às necessidades e expetativas da sua 

população. A sua visão aposta na prestação de cuidados, numa perspetiva de integração vertical dos 

diferentes níveis de assistência, em articulação com os recursos comunitários existentes, colocando o 

utente/doente no centro da sua atividade. Segundo o Perfil Local de Saúde 2016 da ULSNE, no triénio 2012-

2014, as principais causas de morte prematura no sexo masculino foram, por ordem decrescente: tumor 

maligno da laringe, traqueia, brônquios e pulmões; doenças isquémicas do coração e doenças 

cerebrovasculares. No sexo feminino, surgem como principais causas as doenças cerebrovasculares, tumor 

maligno da mama e tumor maligno do tecido linfático e hematopoético. De acordo com o Plano Local de 

Saúde da ULSNE de 2012-2017, os cinco problemas de saúde prioritários são as doenças cérebro-

cardiovasculares (incluindo a doença cerebrovascular e doença isquémica do coração), a diabetes mellitus, o 

tumor maligno da traqueia, brônquio e pulmão, o tumor maligno do estômago e a doença mental. 

Relativamente à Unidade de Saúde Pública (USP) da ULSNE esta é coordenada pela Dr.ª Inácia Rosa, sendo 

constituída por quatro médicos de saúde pública, 11 técnicos de saúde ambiental, três enfermeiros, cinco 

assistentes técnicos e uma psicóloga. No que diz respeito á localização da USP em termos físicos, esta está 

dividida em três principais polos, Bragança (principal), Macedo de Cavaleiros e Mirandela, existindo ainda 

alguns gabinetes distribuídos pelos vários centros de saúde da ULSNE. Segundo o Plano Local de Saúde da 

ULSNE de 2012-2017, para além das funções associadas ao exercício da Autoridade de Saúde, a atuação da 

USP nos seus programas e funções está principalmente inserida nas áreas de intervenção do Programa 

Nacional de Saúde Escolar, Programa Nacional de Saúde Oral, Programa Nacional de Vacinação, Saúde 

Ocupacional e Rede de Observatórios de saúde da Região Norte.  

Vimioso 

É no extremo setentrional este de Portugal continental que resiste o concelho de Vimioso, onde se integram 

as Termas da Terronha. Elevada a vila no século XVI por el-rei D. Manuel I, o Bem-Aventurado, ocupa nos 

dias de hoje uma área de 481,59km2, entre as vizinhas Bragança, Miranda do Douro, Macedo de Cavaleiros e 

Mogadouro, fazendo parte da fronteira norte portuguesa com o nosso país vizinho, de onde recebe as águas 

parcas do rio Angueira. Desde a reorganização administrativa de 2013 que Vimioso agrega em si, além da 

freguesia central homónima e de Argozelo, que concentram os serviços bancários, burocráticos e comerciais, 

as freguesias de Algoso, Campo de Víboras e Uva, Caçarelhos e Angueira, Carção, Matela, Pinelo, Santulhão, 

Vale de Frades e Avelanoso, e Vilar Seco. 

De acordo com os censos de 2011, era então casa para 4.669 habitantes, número que tem vindo a decrescer 

década a década desde os anos 50 do século passado por força de surtos migratórios que espalharam os 
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vimiosenses pelo litoral português, pelo Brasil, pela França, e pelo mundo. Uma pressão demográfica que, 

além de desertificar insidiosamente a vila, contribui ainda para a alta percentagem de adultos com mais de 

65 anos (39%) que hoje aí vivem. 

A nível de serviços, Vimioso tem uma Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados, com 4.575 utentes 

inscritos. De acordo com dados do PORDATA, estima-se que haja uma proporção de 1.053 habitantes por 

cada médico, um número que tem vindo também, e compreensivelmente, a diminuir. Existem ainda 3 

consultórios de dentistas, 3 farmácias, 3 jardins pré-escolares, 7 lares de terceira idade e 6 associações de 

apoio/solidariedade social. 

Não existem dados de mortalidade desagregados ao nível municipal do concelho. Contudo, olhando para a 

região em que se insere, observamos que, na área da ULS Nordeste, a taxa bruta de mortalidade é de 13,9 

por 1000 habitantes, superior à taxa homóloga ao nível regional e nacional, o que se justifica pela idade 

média consideravelmente superior nesta população. As principais causas de morte são as doenças do 

aparelho circulatório (30,6%) e os tumores malignos (19,6%), sendo que estes assumem principal destaque e 

relevo na mortalidade em idade prematura (32,2%), de acordo com dados apresentados no último Plano 

Local de Saúde respetivo. Avaliando as causas de morte específicas, observa-se que taxa de mortalidade 

padronizada na doença crónica do fígado e nos acidentes de transportes é significativamente superior à 

média nacional. 

É, ainda assim, uma vila com história e com memória. História, porque para além dos povoamentos pré-

romanos da região, Vimioso foi um lugar por onde passou toda a história de um povo. Vimioso viu cristãos 

esconderem-se das lutas contra mouros, em covas que ainda hoje subsistem; fez parte da linha de defesa da 

fronteira oriental do reino português, com o castelo e a torre de Atalaia a juntarem-se às fortificações 

visigóticas e romanas que os precederam; serviu de porto de abrigo para os judeus expulsos dos reinos de 

Leão e Castela no fim do século XV; testemunhou a participação nacional na Guerra dos Sete Anos, sendo 

vítima das invasões espanholas que lhes destruiu o castelo e lhes roubou a feira de S. Miguel. E memória, 

porque nas freguesias orientais de Angueira e Vilar Seco fala-se, ainda hoje, o mirandês, património cultural 

imaterial de toda a região. 

A sua paisagem predominantemente rural é hoje uma atração para quem foge ao caos diário das cidades, e 

a vila procura dar-se a conhecer ao mundo por via do turismo local. Para tal contribuem a cascata da 

Batuqueira, a rota do Azeite, a rota da Terra Fria, e as Termas. 
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Termas da Terronha-Vimioso 

As Termas da Terronha estão integradas num espaço sobre o vale do Rio Angueira, numa variante da EN 

218, a sensivelmente 5 km de Vimioso, junto à fronteira com Espanha: 

 

As suas águas “curativas” são já conhecidas há gerações através de experiências relatadas de boca em boca, 

tendo sido comum ao longo dos tempos as pessoas se deslocarem à sua nascente para nela se banharem, 

principalmente pelas suas propriedades em doenças do foro dermatológico. Nos dias de hoje, estudos 

hidrológicos desenvolvidos nesta tipologia de ágas terão mostrado efeitos benéficos a nível dos sistemas 

musculo-esquelético, dermatológico, e respiratórios. 

A água que aflora nestas termas é uma água bicarbonatada, sódica, sulfúrea, fluoretada, cloretada e alcalina 

com uma temperatura média de 17,6ºC e um pH de 8,7. 

As termas são constituidas, para além da receção, um bar, e balneários masculinos e femininos, por 8 salas 

onde se encontram os aparelhos de SPA/duche/hidromassagem, um pequeno ginásio e uma piscina com 

água termal. 

Em termos de serviços, as Termas oferecem Jacto Escocês (projeção de um ou mais jatos de água com uma 

temperatura e pressão determinadas e variáveis), Vapor nas Mãos, Pés e Coluna, Bertholaix (pulverização 

de vapor veiculado por uma corrente de ar quente, dirigida aos ombros, ancas e coluna vertebral), Banheira 

de Hidromassagem, Duche Cirucular (aplicação de água mineromedicinal a baixa pressão, saída de uma 

sucessão vertical de jatos dispostos em círculo, exercendo uma massagem dos pés à cabeça), Manilúvio e 

Pedilúvio (imersao das mãos e/ou pés e água mineromedicinal), Nebulização Quente (inalação pelo nariz 
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e/ou bocao de água fragmentada em particulas de 8 a 10 m que fluidificam as secreções e limpam a 

superfície das mucosas das vias respiratórias), Irrigação Nasal (introdução de água termal pela narina, 

contornando o septo nasal e saindo pela narina contralateral, a uma pressão constante), Duche Nasal 

Mirconizado (levar a água termal isotonizada ao contacto com a mucosa dos seios perinasais), Aerosool 

Termal (a água é aspirada por ar comprimido e fragmentada em partículas homogéneas com diâmetro de 2 

a 6 m, podendo ser efetuada por via nasal ou oral, estando indicada para a redução do broncospasmo, o 

edema das mucosas e para liquidificar as secreções brônquicas), Aerossol Sónico (indicado no tratamento da 

bronquite crónica e da asma) e, por fim, a Piscina Termal, uma piscina munida com sistema de 

hidromassagem sequencial, cascata, pescoço de cisne, geyser e natação contracorrente. 

 

Papel do Médico de Saúde Pública no âmbito do termalismo 

O papel do médico de saúde pública no âmbito do termalismo decorre eminentemente das funções que 

desempenha no âmbito da autoridade de saúde e está principalmente associado à vigilância da qualidade 

das águas. A alínea a) do n.º 3 do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de abril, republicado no 

Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro, define como função da autoridade de saúde “vigiar o nível 

sanitário dos aglomerados populacionais, dos serviços, estabelecimentos e locais de utilização pública e 

determinar as medidas corretivas necessárias à defesa da saúde pública”.  

A vigilância sanitária engloba um conjunto de ações periódicas com vista à deteção e redução de riscos para 

a saúde humana decorrente da utilização de estabelecimentos termais1. O programa de vigilância sanitária 

                                                      

1 De acordo com o art. 2º do Decreto-Lei n.º 142/2004, de 11 de junho, um estabelecimento termal é uma “unidade prestadora de 
cuidados de saúde, na qual se realiza o aproveitamento das propriedades terapêuticas de uma água mineral natural para fins de 
prevenção da doença, terapêutica, reabilitação e manutenção da saúde, podendo, ainda, praticar-se técnicas complementares e 
coadjuvantes daqueles fins, bem como serviços de bem-estar termal”. 
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dos estabelecimentos termais tem como objetivos prevenir a transmissão de doenças pelas águas termais, 

identificar potenciais riscos para a saúde humana e promover a vigilância da qualidade das águas nos 

estabelecimentos termais. A vigilância sanitária deve ser realizada em quatro vertentes, nomeadamente: 

 Higio-sanitária – relacionada com as condições de higiene e segurança das instalações e o 

funcionamento dos serviços prestados; 

 Tecnológica – relacionada com as medidas de gestão e manutenção da qualidade da água utilizada 

nos tratamentos e nos equipamentos; 

 Analítica – relacionada com os riscos físicos, químicos e biológicos que possam advir da utilização 

das águas termais; 

 Epidemiológica – relacionada com a associação entre os riscos identificados nas outras vertentes e a 

saúde dos utilizadores dos estabelecimentos termais. 

As competências específicas da autoridade de saúde no âmbito do termalismo estão definidas no Decreto-

Lei n.º 142-2004, de 11 de junho, que regula o licenciamento, organização, funcionamento e fiscalização dos 

estabelecimentos termais. Sumariamente, compete à autoridade de saúde local: 

 Efetuar as vistorias necessárias ao processo de licenciamento de um estabelecimento termal, às 

alterações da estrutura física ou dos serviços prestados por este tipo de estabelecimento e ao 

levantamento da suspensão de funcionamento; 

 Verificar a satisfação dos requisitos técnicos e legais exigidos para o funcionamento dos 

estabelecimentos termais; 

 Avaliar a implementação dos programas de controlo de qualidade; 

 Propor as medidas corretivas consideradas necessárias face às deficiências detetadas; 

 Verificar as condições de funcionamento dos equipamentos existentes; 

 Participar à autoridade de saúde regional as infrações que constituam contraordenações, com vista à 

aplicação de coimas; 

 Suspender a atividade de um estabelecimento termal, nos casos de risco grave para a saúde, 

designadamente quando se verificar grave poluição química ou bacteriológica da água, até que volte 

a estar assegurada a normalidade das características químicas ou bacteriológicas da água. 
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Compete à autoridade de saúde regional: 

 Fazer cumprir pelos estabelecimentos termais as normas que tenham por objeto a defesa da saúde 

pública, requerendo, quando necessário, a intervenção das autoridades administrativas e policiais; 

 Levantar os autos relativos às infrações e instruir os respetivos processos. 

Compete à autoridade de saúde nacional: 

 Estabelecer anualmente o programa de controlo de qualidade a que deverão obedecer os 

estabelecimentos; 

 Divulgar os critérios a que o programa de controlo deverá obedecer, nomeadamente quais os 

parâmetros a pesquisar e quais os métodos de análise que deverão ser seguidos. 
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