Informaçoes sobre os banhos de areia carbonatada
biogénica da ilha de Porto Santo
A areia do Porto Santo, tem sido usada desde há muitos anos no tratamento de doenças do
foro músculo-esquelético (doenças reumáticas e ortopédicas), tais como: artrite
reumatóide, artrose, gota, osteoporose e -fibromialgia.
A Areia do Porto Santo é Carbonatada Biogénica com propriedades físicas, Químicas e
Térmicas. Areia de forma plana, muito fina e de fácil adesão á pele. Rica em minerais tais
como magnésio, cálcio, fósforo, enxofre, ESTRÔNCIO (anti-inflamatório natural), entre
outros. Devido á sua composição a areia consegue manter temperaturas altas por bastante
tempo.

O Tratamento
Inicia-se com o preenchimento de um questionário de saúde, controlo de pressão arterial e
ingestão de líquidos. Após esta fase, os pacientes são encaminhados para a área de
tratamento onde, auxiliados por pessoal qualificado, farão o tratamento de areias.
O tratamento consiste em cobrir a pessoa com areia aquecida. No banho de areia a
temperatura da areia situa-se entre 40-43ºC no início do tratamento e, passados 25-30
minutos (tempo recomendado para a duração do tratamento) a temperatura da areia
deverá rondar 37-38ºC.
Para que a areia se dissolva e liberte os minerais, permitindo a absorção através da pele,
necessita de um ácido, o que, neste caso, trata-se do PH do Suor.
A pausa entre as sessões será de uma hora, pausa aproveitada para relaxamento,
reequilíbrio da temperatura corporal e hidratação através de ingestão de líquidos.
Toda a areia utilizada nesta terapia é mantida em rigorosas condições de higiene e de
desinfeção, permanentemente monitorizada de forma a conservar a temperatura e
humidade adequadas.

Recomendaçoes
São recomendados pelo menos 10 banhos de areia em dias consecutivos com a duração de
20-30 minutos cada.
Estudos levados a cabo, indicam que os efeitos benéficos começam a surgir após o 5º dia
(10 sessões).
Consulta médica (Opcional)
Os utentes deverão levar calção de banho (Homens) e um Biquini (Senhoras), por forma a
maximizar a área exposta às areias. Roupão e Chinelos serão providenciados pelo SPA.

Contra-Indicaçoes
Tratamentos não são recomendados a pessoas que sofram de problemas cardiovasculares,
baixa tensão sanguínea, hipertensão ou hipotensão não controladas, insuficiência
respiratória periférica/ Varizes, insuficiência renal, entre outras.

Estudos Cinentíficos
Resultados cientificamente comprovados através de estudos efetuados pela Universidade
de Oslo (Noruega) e pela Universidade de Aveiro (Portugal)
Informação baseada nos estudos realizados pelo Professor Celso Gomes e Eng. João
Baptista, investigadores da Unidade de Investigação GeoBioTec da Fundação para a Ciência
e a Tecnologia, da Universidade de Aveiro; proporcionam muita informação sobre as
propriedades físicas, químicas e térmicas, relevantes para aplicações terapêuticas, da areia
carbonatada biogénica que ocorre na ilha do Porto Santo.

Preços Programas
12 sessões (6 dias) 540,00 €
10 sessões (5 dias) 475,00 €
8 sessões (4 dias) 400,00 €

6 sessões (3 dias) 315,00 €
4 sessões (2 dias) 220,00 €

Banho de Areias Quentes
Sessão (30-40 min) 90,00 €

