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RESUMO 

 
 
MOSER, Denise Krüger.O turismo saúde e as estâncias termais no Estado de 
Santa Catarina: a inserção do Tecnólogo em Cosmetologia e Estética.. 
Balneário Camboriú, 141 p. Dissertação. (Mestrado Acadêmico em Turismo e 
Hotelaria). Centro de Ciências Sociais Aplicadas – Comunicação, Turismo e Lazer / 
Programa de Pós – Graduação Stricto Sensu em Turismo e Hotelaria. Universidade 
do Vale do Itajaí, Balneário Camboriú/SC, 2011. 

 
 

Desde a antiguidade, gregos e romanos buscavam prazer e cura  por meio dos 
banhos em fontes de águas termais. Em todo o mundo existem cidades que 
possuem estâncias hidrotermais e pode-se dizer que as mais famosas se localizam 
no continente europeu (Alemanha, Espanha, Portugal e Itália). Estas águas termais 
têm efeitos terapêuticos e são utilizadas para o alivio e/ou prevenção de 
determinados males. O Brasil, um país rico e exuberante pela sua natureza tem em 
toda a sua extensão territorial registrados aproximadamente 60 fontes de águas 
termais. No estado de Santa Catarina encontram-se  16 estâncias, das quais quinze 
estão ativas e uma com uma característica especial, água termal salgada,  a qual 
está desativada. Os tratamentos desenvolvidos por meio das águas termais 
denominam-se Termalismo, considerado uma derivação do segmento do Turismo 
Saúde,. A partir dessa realidade o estudo em questão teve por objetivo relacionar os 
serviços oferecidos nas modalidades do termalismo assim como os tratamentos 
complementares que abrangem a área da Cosmetologia e Estética neste segmento 
turístico. Dentro deste contexto, o interesse não é apenas a análise de um destino e 
suas fontes de águas termais, mas também verificar a qualificação do profissional 
que atua nestas localidades chamadas estâncias termais. Nessa perspectiva o 
estudo desenvolveu-se  com uma pesquisa de campo no Estado de Santa Catarina, 
nas estâncias termais finalizando como recorte do estudo um empreendimento 
hoteleiro na cidade de Gravatal/SC , o qual é abastecido com  água termal  e que 
oferece alguns serviços relacionados ao termalismo e na área da cosmetologia e 
estética. O termalismo em Santa Catarina não é visto como uma forma de prevenção 
e tratamento de saúde, o enfoque maior  das estâncias termais se dá ao prazer dos 
banhos, a diversão e ao lazer. Os profissionais em sua maioria não possuem  
qualificação técnica ou tecnológica tendo adquirido seus conhecimentos de forma  
empírica ou em cursos de curta duração. Muitos gestores ainda não despertaram 
para uma melhor exploração deste segmento. Finalizando, apresentou-se uma 
proposta para implantação de alguns serviços chamados “alternativos e/ou 
complementares” onde  o Tecnólogo em Cosmetologia e Estética está habilitado 
para desenvolver e colocar em prática o quadrinômio: ciência, saúde, beleza e 
gestão , contribuindo assim para a construção e reconstrução do equilíbrio psico-
físico-social, trazendo  sua contribuição para o desenvolvimento local, do 
empreendimento e  do turismo saúde em Santa Catarina e no Brasil. 
 
 
Palavras-Chaves: Turismo Saúde; Termalismo; Cosmetologia e Estética; Águas 
Termais.  
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ABSTRACT 

 
 

MOSER, Denise Krüger. Health tourism and the spas of the State of Santa 
Catarina: Inserting the Technologist in Cosmetology and Esthetics. Balneário 
Camboriú, 141 p. Dissertation. (Master’s degree in Tourism and Hotel Management). 
Center for Applied Social Sciences – Communication, Tourism and 
Leisure/Postgraduate Stricto Sensu Program in Tourism and Hotel Management. 
University of Vale do Itajaí, Balneário Camboriú/SC, 2011. 

 
 

In ancient times, the Greeks and Romans sought pleasure and cure through bathing 
in thermal springs. Throughout the world, there are towns and cities that have 
hydrothermal spas. The most famous ones are in Europe; in Germany, Spain, 
Portugal and Italy. These thermal waters have therapeutic effects, and are used to 
relieve and/or prevent certain sicknesses. Brazil, a country with an exuberant and 
abundant nature, has approximately sixty thermal springs registered throughout the 
country. There are sixteen spas in the State of Santa Catarina. Fifteen are active and 
one, now deactivated, has a special characteristic in that it is a saltwater thermal spa. 
The treatments carried out by means of thermal waters are known as Thermalism, 
considered a branch of the Health Tourism segment. Based on this reality, the 
purpose of this study was to list the services offered in the modalities of theramalism, 
as well as the complementary treatments that include the area of Cosmetology and 
Esthetics in this tourism segment. Within this context, the interest is not just in 
analyzing a destination and its thermal springs, but also in determining the 
qualifications of the professionals who work in these places, known as spas. Within 
this perspective, the study was developed by means of field research in the spas of 
the State of Santa Catarina, choosing as object a hotel business in the town of 
Gravatal/SC, which is supplied with thermal water and offers some services related to 
thermalism, and in the areas of cosmetology and esthetics. Thermalism in Santa 
Catarina is not seen as a form of prevention and treatment in health; the main focus 
of the spas is the pleasure of the bathing, fun and leisure. The professionals, on the 
whole, do not have technical or technological qualifications, but have acquired their 
knowledge in an empirical way, or by taking short courses. Many managers have still 
not realized the need for better exploitation of this sector. Finally, a proposal was 
presented for the implementation of some services known as “alternative and/or 
complementary” where Technologists in Cosmetology and Esthetics are trained to 
develop and put into the practice the four aspects: Science, health, beauty and 
management, thereby contributing to the construction and reconstruction of mental, 
physical and social well-being, to the development of the local area, to the business, 
and to health tourism in Santa Catarina and in Brazil. 
 
 
Key words: Health Tourism; Thermalism; Cosmetology and Esthetics; Thermal 
Spas.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Os deslocamentos humanos se constituem numa característica da 

humanidade. Pesquisas afirmam que o homo sapiens, espécie da qual a raça 

humana faz parte, teve o seu deslocamento da África há milhares de anos para 

ocupar todas as partes do planeta. Há dez mil anos, o homem abandonou sua vida 

nômade, surgindo com isso a pecuária (domesticação de animais) e a agricultura 

(cultivo de plantas) que marcaram o início da civilização (DIAS; AGUIAR, 2002). 

Este seria um dos conceitos embrionários do turismo, porém ele não é visto 

somente como o ato do deslocamento de uma localidade a outra. É conceituado 

como uma atividade onde pessoas procuram prazer por livre e espontânea vontade. 

Os primeiros movimentos de deslocamento relacionados ao turismo tiveram origem 

com os romanos, quando fizeram suas primeiras viagens por prazer (SILVA; 

BARREIRA, 1994).  

Dias e Aguiar (2002) complementam que os romanos, além dos 

deslocamentos por prazer, também tinham outros motivos como: tratamentos de 

saúde com banhos termais, descanso e lazer em segundas residências e viagens 

para conhecer outras civilizações. 

 O conceito de lazer e viagens é definido por Krippendorf (2000, p. 36) da 

seguinte forma:  

O lazer e, sobretudo as viagens pintam manchas coloridas na tela 
cinzenta da nossa existência. Elas devem reconstruir recriar o 
homem, curar e sustentar o corpo e a alma, proporcionar uma fonte 
de forças vitais e trazer novo sentido a vida. 

 
 
 Autores como Trigo (1998); Rosa (2002; 2004); Dias e Aguiar (2002) e 

Barbosa (2005) aliam a definição de turismo ao lazer em sua evolução histórica. 

Após a II Guerra Mundial, o conceito de tempo livre surge nas sociedades mais 

desenvolvidas, porém, foi com o advento da Revolução Industrial que realmente o 

processo turístico se consolidou e se popularizou. 

Com o desenvolvimento das tecnologias houve então a formação de grupos 

burgueses com dinheiro e tempo livre para viajar. Seguindo a trajetória histórica, 

após a Revolução Industrial e com o aperfeiçoamento dos transportes surgem os 

imensos navios a vapor e com a era das ferrovias às viagens de massa com seus 

primeiros agentes e operadores de viagens (TRIGO, 1998; IGNARRA, 2003). 
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Barbosa (2005) sublinha a importância dos Grand Tour que ocorreram no 

renascimento, quando a aristocracia inglesa enviava seus filhos a longas viagens, 

para se prepararem, adquirindo cultura, conhecimento e saúde, buscando assim 

lugares que oferecessem banhos medicinais pelo poder curativo das águas. Dias e 

Aguiar (2002, p. 12) complementam que “o Grand tour constituía-se de jornadas que 

duravam de um a três anos, os jovens aristocratas eram acompanhados por 

instrutores, em geral sábios que detinham conhecimento do local visitado”. 

O ser humano, desde os tempos mais antigos, preocupa-se com a saúde, 

bem estar espiritual, físico e mental, ou seja, com sua qualidade de vida. 

Considerando necessário deslocar-se para realizar seus anseios, o homem procura 

ocupar seu tempo livre com atividades que lhe proporcionem conforto e descanso 

(ROSA, 2002). 

  E é por meio desta preocupação com a saúde e o cuidado de si, na busca de 

lugares específicos como as termas ou em localidades montanhosas que surge 

então o conceito do Turismo Saúde. Conceito esse confirmado por Silva e Barreira 

(1994, p. 20) quando definem o  turismo saúde como “o conjunto de atividades 

turísticas que as pessoas realizam na procura de meios de manutenção ou de 

aquisição do bom funcionamento e da sanidade do seu físico e do seu psiquismo”. 

  Observa-se que a saúde é um tema imprescindível quando se trata da história 

do turismo, sendo muitas vezes apontada como grande contribuinte do 

desenvolvimento de locais turísticos. Exemplos, são as estâncias de banhos termais 

que sempre estiveram associadas às práticas que visam à melhora do corpo aliado 

ao prazer, pensamento este, confirmado por Narciso (1935 apud QUINTELA, 2004, 

p.7), quando ressalta que “o deslocamento para as termas, a busca da cura e prazer 

traduz-se como o primeiro movimento turístico de viagem” da cura e prazer”. 

Notoriamente, as atividades que envolvem as termas e todos os seus 

tratamentos específicos para auxiliar na manutenção da saúde física e psíquica 

necessitam de pessoas capacitadas para a realização destes procedimentos. E é 

dessa forma que surgem novas oportunidades de mercado, baseadas em 

necessidades e desejos do ser humano, como por exemplo, a compreensão dos 

conceitos de saúde, doença e qualidade de vida. 

Segundo Rosa (2002) existe uma corrente ligada à antropologia da saúde, 

que ressalta as diversidades de tratamentos e curas, que muitas sociedades 
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utilizavam como técnicas terapêuticas e que são vistas com descrédito pela classe 

médica atual. Dentro dessa linha de pensamento Rosa (2002, p. 24) cita que: 

 
Muitos dos empreendimentos terapêuticos tem o cuidado de garantir 
a implantação de propostas nos quais os terapeutas possuam cursos 
reconhecidos oficialmente no sistema formal de ensino no país, 
porém outros, nem tanto, podendo possuir em seus quadros 
profissionais não devidamente preparados para atendimentos mais 
específicos e delicados. 

 

Com relação ao Turismo Saúde pode-se observar o quanto este segmento 

tem a crescer e quão necessário é um profissional habilitado para atuar na área. 

Rosa (2002, p.11) ainda enfatiza que: 

 
Na maioria dos cursos de graduação em turismo, assim como outros, 
voltados para o turismo, não possuem pessoal habilitado ou 
especializado em turismo saúde, a fim de prover os cursos com 
orientação dirigida à organização de serviços dessa natureza. 
 

 
Diante deste cenário e com a apresentação de uma forte demanda na 

formação de profissionais formados nos cursos superiores em Tecnologia na área 

da Cosmetologia e Estética, os quais têm em sua formação acadêmica 

conhecimentos necessários para suprir as necessidades do segmento turismo 

saúde, por meio de estudos e práticas de vários tratamentos estéticos 

correlacionados ao bem estar psicofísico do indivíduo, tanto a nível corporal, facial, 

capilar e dos anexos cutâneos, terapias complementares, aromaterapia, assim como 

o conhecimento do funcionamento e gerenciamento de centros de beleza e Spa’s, é 

que foi realizado o estudo em um empreendimento, no qual são oferecidos os 

banhos de águas termais e serviços que envolvem tratamentos estéticos e 

alternativos para os cuidados de si. 

 As atividades que envolvem as termas e todos seus tratamentos específicos 

para auxiliar na manutenção da saúde física e psíquica necessitam de profissionais 

capacitados para a realização destes procedimentos. A inserção deste profissional 

no segmento Turismo Saúde vem de encontro ao quadrinômio saúde, beleza, 

gestão e ciência, que juntamente com a área de Turismo e Hotelaria será mais um 

referencial de qualidade do ensino, contribuindo para o crescimento e 

desenvolvimento do Estado de Santa Catarina e possibilitando abertura de mercado 

de trabalho para os egressos dos cursos.  
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 Por se tratar de um assunto pouco explorado em termos de pesquisa, tendo 

em vista a falta de bibliografia específica, esta abordagem poderá ser tornar um 

referencial para futuros estudos na área do turismo saúde e áreas afins, 

interessadas pelas temáticas relacionadas com o assunto estudado. 

 Considerando-se todas as reflexões sobre o assunto abordado, as questões 

problemas foram: 

 

• Quais profissionais atuam hoje nos espaços de hospedagens e cuidados 

especiais do turismo saúde no segmento Termalismo? 

 

• Quais serviços da área de Cosmetologia e Estética são ofertados nos 

espaços de hospedagem e cuidados especiais do turismo saúde? 

 

• Em quais cidades do Estado de Santa Catarina existem os serviços e 

produtos ligados à atividade turística em saúde, especificamente no 

Termalismo? 

 

• Que atividades complementares podem ser sugeridas na segmentação do 

Turismo Saúde - Termalismo - que auxiliem a inserção do profissional 

tecnólogo em Cosmetologia e Estética nos empreendimentos que utilizam as 

águas termais como recursos para entretenimento, lazer e cuidados de si? 

 
 Ainda utilizando o discurso de Rosa (2002, p.11) um dos pioneiros nas 

pesquisas sobre o turismo saúde em Santa Catarina pode-se citar que: 

  
Particularmente no Brasil, em regiões onde existe o turismo de 
natureza com águas termais, em ambientes ecologicamente viáveis 
para o descanso e tratamentos terapêuticos, vem aumentando, cada 
vez mais, o número de hotéis, pousadas e até mesmo “clínicas”, que 
fazem pacotes e atendimentos com a denominação de turismo 
saúde. Entre os que implantam esses estabelecimentos percebe-se a 
preocupação em vender a imagem de espaços bem equipados e de 
um atendimento com pessoal especializado, com a oferta de 
tratamentos e cuidados não convencionais dentro do sistema 
médico. 
 

 Todas estas reflexões e questionamentos tornaram-se fatores inquietantes e 

que nos levaram a desenvolver este estudo, levando em consideração de que os 
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empreendimentos necessitam de pessoas para desenvolver as atividades que estão 

ligadas ao Termalismo para poderem se adequar e suprir as exigências deste 

segmento do turismo. 

 

1.1  Objetivo geral 
 

 Analisar a oferta de serviços e o perfil dos profissionais que atuam no 

segmento Turismo Saúde – Termalismo, em Santa Catarina, na perspectiva de 

propor a inserção do Tecnólogo em Cosmetologia e Estética neste segmento 

turístico. 

 
1.2 Objetivos específicos 
 

a) Mapear os serviços/produtos ofertados em Santa Catarina na área de 

Turismo Saúde – Termalismo; 

 

b) Descrever os serviços/produtos oferecidos na forma de tratamentos nos 

empreendimentos hoteleiros com estâncias termais; 

 

c) Verificar o perfil dos profissionais responsáveis pelos atendimentos dos 

tratamentos aplicados nas estâncias termais; 

 

d) Sugerir atividades complementares que possibilitem a inserção do profissional 

Tecnólogo em Cosmetologia e Estética no referido segmento. 
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2 METODOLOGIA 

 

Para que se pudesse ter uma compreensão maior deste universo de estudo e, 

buscando uma familiaridade e flexibilidade das questões apresentadas, adequando 

instrumentos de pesquisa com metodologias escolhidas para uma coleta e análise 

dos resultados mais próxima da realidade, a pesquisa teve uma abordagem 

qualitativa com caráter descritivo e exploratório, estudando os conceitos dos autores 

em busca de respostas a vários questionamentos e indagações que o assunto 

gerou. Trabalhou-se com questões subjetivas onde a abordagem de uma pesquisa 

qualitativa permite flexibilidade ao desenvolvimento de métodos e teorias.  

 Flick (2004, p. 20) concorda que a escolha da pesquisa qualitativa amplia e 

flexibiliza os métodos e ferramentas para o desenvolvimento ao dizer que: 

  

Na escolha correta de métodos e teorias oportunos, no 
reconhecimento e na análise de diferentes perspectivas, nas 
reflexões dos pesquisadores a respeito de sua pesquisa como parte 
do processo de produção do conhecimento, e na variedade de 
abordagens e métodos.  
 

 

 Merriam citado por Godoi; Bandeira-Mello, Silva (2006, p. 91) acolhe o 

pensamento de Flick (2004) sobre a pesquisa qualitativa enfatizando que a mesma 

pode ser comparada a:  

 
Um “guarda-chuva”, que abrange várias formas de pesquisa e nos 
ajuda a compreender e explicar o fenômeno social com menor 
afastamento possível do ambiente natural. Nesse cenário não se 
buscam regularidade, mas compreensão dos agentes, daquilo que os 
levou singularmente a agir como agiram. 
 
 

 Flick (2004) ainda afirma que a pesquisa qualitativa tem como aspectos 

essenciais a escolha correta dos instrumentos de trabalho, das teorias a serem 

utilizadas para análise e reflexão do pesquisador, além de ampla possibilidade de 

abordagens e metodologias. 

E neste processo investigativo, esta pesquisa caracterizou-se como 

exploratória e descritiva, visto que “explora, descreve, explica e formula predições 

sobre os acontecimentos do mundo que nos rodeiam e tem ainda como objetivo 

maior familiarização com o problema, visando torná-lo mais explícito ou a construir 
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hipóteses. O objetivo principal foi o aprimoramento de ideias e a descoberta de 

intuições (GIL, 2002). 

 O autor ao conceituar a pesquisa descritiva, diz que a mesma descreve as 

características de uma determinada população ou fenômeno, ou então estabelece 

relações entre variáveis e que permite a utilização de instrumentos de pesquisa 

adequados aos objetivos propostos, sendo que nesta pesquisa a descrição das 

estâncias termais em forma de mapeamento foi necessária para a compreensão e 

escolha da localidade e empreendimento a ser aplicado o estudo em questão. 

Para alcançar os demais objetivos específicos a pesquisa de campo foi 

aplicada utilizando-se de ferramentas e instrumentos de pesquisa como as 

entrevistas, aplicação técnica de observação não participativa, registro com imagens 

fotográficas (apêndice D) e gravações das entrevistas (apêndice G). 

Para Mattar (2008) a pesquisa de campo possui características próprias 

permitindo sua distinção do universo da experiência, exigindo uma profunda e 

intensa preparação teórica e prática. O autor enfatiza que algumas técnicas de 

pesquisa devem ser utilizadas como a técnica da observação e a utilização das 

entrevistas para a coleta e análise dos dados. 

Segundo os autores Victótia; Knauth; Hassen (200, p. 64) as entrevistas na 

pesquisa qualitativa podem ser: 

 

De vários tipos, constituindo um espectro que vai desde uma 
conversa informal até um questionário padronizado. O grau de 
formalidade deve ser definido conforme os objetivos da pesquisa, 
dependendo do tema a ser tratado e, principalmente, tendo em vista 
o que é apropriado culturalmente para o grupo pesquisado, 
Novamente, salienta-se a importância de ter-se muita clareza dos 
objetivos da pesquisa, porque são eles que vão definir quem 
entrevistar, o conteúdo das entrevistas, o número de pessoas 
entrevistadas, o número de entrevistas com cada informante e, 
finalmente, o tipo de entrevista apropriado para cada caso – semi-
estruturada, com ou sem roteiro. 
 

  

 As entrevistas foram realizadas com os responsáveis pelos empreendimentos 

(apêndice A) visitados e com os profissionais (apêndice B) atuantes na área do 

termalismo e da cosmetologia e estética.  
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 A observação é uma das características da atividade científica, inclusive na 

área das ciências humanas, existindo várias discussões metodológicas sobre o 

papel da observação como método de pesquisa (VIANNA, 2003). 

 Barros e Lehfeld (2007) apresentam as formas de classificação da técnica da 

observação como sendo: observação não participante e a observação participante. 

Em nosso estudo a técnica da observação não participante foi a escolhida, pois 

como apresentam os autores este é o tipo de observação em que o pesquisador 

permanece de fora da realidade a ser estudada. A observação é feita sem que haja 

interferência ou envolvimento do observador na situação. O pesquisador tem o papel 

de espectador e como tal foram avaliados o ambiente, os serviços, apresentação de 

tratamentos, postura e conhecimento profissional tendo como balizador para a 

elaboração do roteiro dos itens a serem observados a experiência na área de 

formação da pesquisadora em Cosmetologia e Estética e os 

procedimentos/atividades/estruturas adequadas ao desenvolvimento dos cuidados 

de si e beleza nos empreendimentos/estâncias visitadas. 

 Para tanto, durante essa técnica foi utilizado um roteiro, tanto de entrevista 

(apêndice E) como de observação (apêndice H) que para Minayo (2007) entende-se 

por uma lista de temas que desdobram os indicadores qualitativos de uma 

investigação.  

 Minayo (2007, p. 189) ainda complementa “essa lista deve ter, como 

substrato, um conjunto de conceitos que constituem todas as faces do objeto de 

investigação e visar, na forma de elaboração, a operacionalização da abordagem 

empírica do ponto de vista dos entrevistados”. 

Estas técnicas possibilitaram a observação de detalhes e fatos relevantes que 

auxiliaram na elaboração da coleta e nas análises dos resultados, tais como: 

levantamento e identificação dos serviços oferecidos na estância; perfil dos 

profissionais que atuam diretamente com as modalidades desenvolvidas no 

termalismo. 

Para complementar o estudo e dando um fechamento ao universo 

pesquisado, foi escolhido uma localidade e um empreendimento hoteleiro para a 

análise dos serviços oferecidos nas modalidades do termalismo e da área da 

cosmetologia e estética, aonde após as análises dos serviços oferecidos foi 

desenvolvida uma proposta, ampliando a diversificação de serviços a serem 
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oferecidos no empreendimento visando a inserção neste mercado de trabalho do 

profissional Tecnólogo em Cosmetologia e Estética. 

 De forma a alcançar todas as etapas metodológicas e amparadas nos 

conceitos existentes dos tipos de instrumentos de pesquisa, elaborou-se na figura 1 

a síntese dos caminhos adotados nesta pesquisa. 

 

 

 

Figura 1: Esquema metodológico da pesquisa. 

 
 

PESQUISA DESCRITIVA
EXPLORATÓRIA

ABORDAGEM QUALITATIVA
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Entrevista
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Fonte: Desenvolvido pela autora 
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2.1  Coleta, análise e apresentação dos dados 

 

Contemplando a respostas dos objetivos propostos para este estudo, a coleta, 

análise e resultados foram divididos em quatro etapas, sendo elas: 

 

• Primeira etapa: de natureza documental e bibliográfica com o 

levantamento e a leitura de artigos, dissertações, teses, livros e sites que 

enfocassem os temas pertinentes ao objetivo geral e específicos; 

 

• Na segunda etapa foram mapeadas todas as estâncias termais do 

Estado de Santa Catarina e desenvolvido um quadro com o registro de 

informações sobre o termalismo considerando os seguintes dados: 

temperatura das águas, indicações terapêuticas, tipo de água, 

localização, etc.; 

 
• Na terceira etapa foram realizadas as visitas as regiões principais em 

que se localizam as estâncias termais: região da grande Florianópolis, 

Oeste e Sul do estado; 

 
• Finalizando com a quarta etapa, quando então se definiu a localidade e 

o empreendimento em que o estudo de caso foi aplicado com os 

respectivos resultados e análises. 

 
Na figura 2 são apresentas as etapas do percurso seguido.  
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  Figura 2 - Desenvolvimentos dos resultados e análise da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora. 
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3  TURISMO E  O SEGMENTO TURISMO SAÚDE  
 

 

 O estudo desenvolvido sobre o turismo saúde envolve algumas possibilidades 

de oferta de serviços e produtos onde nem todos estão relacionados ao termalismo, 

porém a descrição mais antiga das práticas para cura e prazer e que sugere 

atividades turísticas ligadas aos cuidados de si surgiu pelo uso das águas termais. 

 Soube-se a partir da literatura histórica que o “cuidado de si” faz parte das 

preocupações humanas desde épocas anteriores a era cristã, romanos e gregos, 

filósofos, pensadores e doutores eram exímios na arte do cuidar. O cuidar de si e o 

cuidar de outro torna significativa a vida e a existência humana. O cuidar é o estado 

primordial do ser humano, do homem no esforço de adquirir autenticidade, o 

primeiro gesto de sua existência (FOUCAULT, 1985). 

 Sem o cuidado o homem deixaria de ser humano, pois não receber cuidado 

desde o nascimento até a morte pode desestruturá-lo e  definhá-lo, perdendo o 

sentido e morrendo, de acordo com a linha de pensamento de Heidegger (2006 

apud SALESI, 2008) em seu livro “Ser e Tempo”. 

É importante ressaltar o pensamento do grande estudioso e filósofo Michel 

Foucalt (1985 apud MALUF, 2008, p. 84) quando diz que “cuidar dos outros é uma 

forma de cuidar de si. Nisso se instaura um relacionamento de cuidado, uma 

corrente que vai se formando no decorrer dos acontecimentos”. 

 Segundo Roselló (2009), Hipócrates definiu a ação terapêutica do cuidar 

como uma arte, no sentido grego do termo arte, para ele também o ato do cuidar 

deve ser considerado uma arte, ainda que no sentido de curar. O cuidar é uma arte 

porque integra técnica, intuição e sensibilidade. 

 O processo de cuidar pressupõe uma dimensão ética e estética. A ação de 

cuidar não incumbe somente à Antropologia Filosófica, mas também à Ética. Cuidar 

de uma pessoa seja ela enferma ou não é uma ação humana e precisamente por 

isso um tema de análise na Antropologia Filosófica, porém a ação de cuidar leva 

inscrita em seu seio uma alta dose de beleza e bondade (D’AVELLA, 1994 apud 

ROSELLÓ, 2009, p. 161). 

A ação de cuidar deve se desenvolver dentro de várias éticas para alcançar o 

seu grau de excelência, mas para isso é preciso também considerar uma Estética do 
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cuidar, cujo centro de interesse tem raízes na reflexão filosófica em torno da beleza 

do cuidar (ROSELLÓ, 2009). 

Segundo Rosa (2002, p. 22) em pesquisas realizadas por Leininger na área 

da enfermagem o ato de cuidar e ser cuidado se apresentam em várias culturas, 

desde épocas remotas. Dessa forma observa-se como é antiga a prática do cuidar 

do “outro” assim como o de se auto-cuidar. 

 
Embora existam distintas formas ou significados para os cuidados, 
em todos eles permanece um ponto em comum: a necessidade de 
auto-preservação, ou seja, a necessidade de sobreviver às 
intempéries do cotidiano humano. 
 
 

Pode-se considerar que dentro desta condição a qual se remete à 

antiguidade, onde grandes tradições terapêuticas já eram realizadas, desde Asclépio 

entre os gregos e Esculápio entre os romanos com a criação de espaços para a 

promoção do descanso, restauração, reabilitação e cura das enfermidades a prática 

do “cuidar” já era desenvolvida. 

Esse cuidado de si parece inerente a condição humana, assim como se pode 

relacionar ao turismo a necessidade do deslocamento para outros espaços, 

ambientes e culturas. 

Fazendo-se uma análise na antiguidade, Hipócrates (460-377 a.C.) já recebia 

enfermos ou pessoas que queriam restabelecer a saúde em centros terapêuticos 

que desenvolviam várias técnicas para a cura corporal e espiritual. Utilizavam-se 

danças, música, ginástica, poesias, banhos de águas quentes entre outros para a 

busca de uma mente sã e um corpo são, célebre frase do poeta Décio Júnior 

Juvenal (60-130 d.C.) que escreveu o verso: “Orandun est ut sit mens sana in 

corpore sano1” (LELOUP; BOOF, 1997). 

Assim sendo, dentro desta prática tão milenar surgem os espaços 

especializados para os tratamentos a que se destinam e levam o homem a praticar o 

deslocamento a procura deste bem estar e da esperança por uma melhora da saúde 

tanto mental quanto corporal, definindo-se como Turismo Saúde. Dentro da 

concepção de espaços desenvolvidos para o cuidado do outro e do auto-cuidado 

correlacionando aos dias atuais, encontram-se muitos empreendimentos que 

oferecem os serviços e/ou produtos para esse tipo de cuidado. 

                                                 
1 A tradução desta célebre frase é: “Corpo são mente sã” (LELOUP; BOOF, 1997). 
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Como bem observa Rosa (2002) percebe-se que a oferta está cada vez maior 

nas sociedades modernas de produtos ou serviços que prometem a possibilidade do 

processo de retardamento do envelhecimento, assim como produtos para prevenir 

enfermidades, eliminar o estresse e a recuperar o equilíbrio vital. 

Outrora o conceito de turismo saúde era apenas do deslocamento de pessoas 

para outras localidades onde em busca da cura de seus males praticavam o ato do 

deslocamento e a estadia em estabelecimentos voltados para tal, como se pode citar 

a curar da tuberculose e outros males cujos recursos médicos da época eram 

limitados. 

Entretanto, este conceito e a ideia do turismo saúde na atualidade podem ser 

vistos como recursos e locais que oferecem mudanças no estilo de vida, vinculando-

os a ofertas de lazer e entretenimento, proporcionado por empreendimentos 

sofisticados e equipamentos para os mais variados tratamentos, como estética e 

beleza, massagens, banhos terapêuticos e outras atividades que podem ser 

associadas aos cuidados de si. 

 O turismo enquanto atividade econômica possui características específicas, 

devido a sua formação, complexidade e heterogeneidade; não só pela quantidade 

de elementos que a compõe, mas também por diversos setores econômicos 

envolvidos na atividade turística. 

 Segundo Trigo (1998, p.47) o turismo se define como: 
 

Um movimento temporário de indivíduos e grupos de uma 
localização geográfica para outra por prazer e/ou negócios, sempre 
em caráter temporários; o atendimento das necessidades dos 
viajantes seja em trânsito ou no destino; e os impactos econômicos, 
socioculturais e ecológicos que tanto o turista como o setor turístico 
provoca nas áreas de destino. 
 
 

 Sob este olhar, Barretto (1995, p.12) enfatiza o turismo como sendo: 
 
 

Um fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário e 
temporário de indivíduos ou grupos de pessoas que, 
fundamentalmente por motivos de recreação, descanso, cultura ou 
saúde, saem do seu local de residência habitual, para outro, no qual 
não exerce nenhuma atividade lucrativa e nem remunerada, gerando 
múltiplas inter-relações de relevante importância social, econômica e 
cultural. 
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 O turismo é considerado um conjunto de atividades econômicas que engloba 

os meios de transporte (terrestre, marítimo, fluvial, aéreo e espacial), os meios de 

hospedagem (hotéis, pousadas, resorts, albergues, flats, etc) e os agenciadores de 

viagens, importantes distribuidores dos canais dos produtos turísticos. 

Nos últimos anos, todo o desenvolvimento tecnológico dos transportes, maior 

tempo livre e a melhora da condição financeira das pessoas, aliadas a necessidade 

de evasão, de fuga dos grandes centros urbanos (para a recuperação do equilíbrio 

físico e espiritual dos seus moradores), alteraram o setor turístico.  

Ansarah (1999, p. 17) destaca que “como resultado desse desenvolvimento 

tecnológico, obteve-se um acréscimo no número de pessoas que viajam e no 

desenvolvimento da infra-estrutura e dos equipamentos turísticos” 

 A autora complementa ainda que perante a realidade do aumento do 

consumo de produtos turísticos e incrementos do turismo de massa, novos produtos 

começaram a surgir para atender cada vez mais o turista, levando assim as 

empresas a buscar a segmentação do mercado. 

 No Brasil, as pessoas estão começando a dar valor ao segmento do turismo 

que é voltado ao cuidado da saúde, o turismo saúde. A preservação e a manutenção 

da saúde, através de meios mais naturais, são motivações que muitas vezes levam 

o turista a procurar formas alternativas constituindo como elemento fundamental 

para o desenvolvimento desse segmento, que no Brasil é pouco explorado, porém, 

em países europeus como Espanha, França e Portugal é um segmento do turismo 

forte, que atravessa um período de revitalização, principalmente na procura pelas 

estâncias termais, unindo lazer e a busca da cura de alguns males pelo poder das 

águas minerais.  

 As necessidades e desejos que levam o turista a consumir de acordo com 

Ansarah (1999) são diversos, variando de indivíduo para indivíduo. Sendo, que 

alguns buscam qualidade de vida, descanso, aventura, status, contemplação da 

natureza, e outros, tratamento de saúde. 

 Porém, o Turismo Saúde não se restringe somente aos tratamentos feitos por 

meio das águas. A segmentação do Turismo Saúde também pode ser observada 

quando as pessoas se deslocam de suas cidades para centros maiores na busca de 

tratamentos especializados médico hospitalar, seja por doenças ou tratamentos 

estéticos. Transporte, alimentação e as acomodações agregam valor ao turismo 

denominado de turismo médico (BOLIS, 2001). 
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 O termo Turismo de Saúde surge da expressão francesa week-end de santé, 

que significa tratamento de fim de semana. Termo esse que aparece nos institutos 

franceses de Talassoterapia (tratamento através da água marinha), denotando ser 

possível a obtenção de resultados satisfatórios, seja em finais de semana ou em 

pequenas temporadas (SILVA; BARREIRA, 1994). 

Segundo Brasil (2010), o Turismo Saúde refere-se aos objetivos que motivam 

o deslocamento, a busca de determinados meios e serviços que podem ocorrer em 

necessidade de tratamento e cura, de condicionamento e bem estar físico e mental.

 Os termos Turismo Hidrotermal, Turismo Hidromineral, Turismo Hidroterápico, 

Turismo Termal, Termalismo, Turismo de Bem-estar, Turismo de Águas e vários 

outros podem ser compreendidos como Turismo de Saúde (BRASIL, 2010). 

Em nossa compreensão entendemos que todos estes termos acabam sendo 

diferenciados em suas ofertas e modalidades, porém a busca e os resultados 

esperados pelos turistas são sempre os mesmos: qualidade de vida, relaxamento, 

tratamento, bem-estar, saída da sua rotina cotidiana.  

Na primeira etapa desta pesquisa foram poucas as obras e autores 

encontrados que descrevem o turismo saúde, sobre o termalismo especificamente, 

apenas artigos, muitos deles desenvolvidos por pesquisadores portugueses e 

espanhóis e percebe-se que: no Brasil existe uma  escassez de pesquisas  a 

respeito do termalismo. 

Pode-se fazer uma análise do discurso de Antunes (2009) quanto às 

estâncias termais em Portugal do auge ao seu declínio: A procura dos espaços 

termais tem-se modificado significativamente ao longo dos tempos. As termas 

constituíram-se originalmente em estâncias de cura, isto é exclusivamente para a 

prática de terapias envolvendo a própria água termal. Mas o desenvolvimento dos 

hábitos turísticos projetou algumas estâncias termais para o estatuto de centros 

turísticos onde a dimensão terapêutica por muitas vezes ficaria apenas como mais 

um atrativo turístico. 

. Um segmento histórico do turismo, que teve seu auge em algumas estâncias 

termais em função da época dos cassinos, tendo sua decadência com o fechamento 

dos mesmos em 1946, mas que também entrou em declive por vários outros fatores: 

como nova opção de espaços de férias, falta de investimento e promoção nas 

estâncias, além do desenvolvimento farmacológico, ficando a credibilidade da 

medicina hidrológica abalada, afastando assim os turistas destas estâncias. 
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Buono (2010, p. 30) complementa este pensamento ao afirmar que:  
 

O Brasil possui infinito potencial turístico e um de seus mais ricos 
segmentos é o termalismo. Alguns circuitos de estâncias 
hidrominerais de maior prestígio internacionalmente estão em terras 
brasileiras. Porém nos últimos anos as cidades que detém esse 
potencial turístico passaram a ser menos valorizadas. Em tempos de 
crise, esses municípios têm nas chamadas águas termais um 
crescimento promissor. O resgate desse ramo de turismo é uma rica 
opção de destino para todo tipo de público. 
 

Entretanto, o homem sempre buscou através de seus antepassados, formas 

alternativas de curas para seus males, sejam eles físicos ou espirituais e hoje 

retornam a esta busca, unindo o prazer das viagens com a esperança do 

restabelecimento psico-físico-emocional. 

A presente pesquisa engloba o Turismo Saúde, porém, seu foco foram as 

estâncias termais onde o termalismo é praticado, o qual requer a compressão de 

sua evolução histórica para conectá-la ao referido segmento.  

A revisão da literatura sobre os conceitos de Turismo Saúde e Termalismo, 

que tiveram por base o recurso capital – a água mineral foram baseadas nos 

seguintes autores: Silva; Barreira (1994); Quintela (2004) Antunes (2009); Bolis 

(2001); Buono (2010) e com exceção de Silva e Barreira, os demais autores são 

portugueses e espanhóis, visto que a pesquisa sobre as estâncias termais nestes 

dois países é bastante desenvolvida. 

 

3.1 O Termalismo  
  

O uso da água como agente terapêutico é evidenciado desde a antiguidade. 

Segundo relatos históricos os homens das cavernas observavam os animais feridos 

banhar-se em fontes de águas, tendo uma melhora ou cura. Desta forma passou-se 

a considerar a água como elemento terapêutico de primeira grandeza (ENGEL, 2009 

apud ROGGE, 2009).  

O homem sempre se amparou na água, quando se tratava de saúde e bem 

estar. A água representa valor cultural importante, haja vista que na antiguidade 

muitas fontes eram ligadas a peregrinação, curas e dádivas de benefícios psíquico-

espirituais (ENGEL, 2009). 

  Conceituado estudioso sobre o termalismo, Mourão (1992 apud QUINTELA, 

2004) cita que o termalismo ou hidroclimatismo refere-se ao conjunto de tratamento 
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hidriático climático, pelóidico, pepsâmico, cinésico, psicológico e higienodietético 

sempre que possível empregado simultaneamente, constituindo um programa com 

diversas modalidades de cura e admitindo-se, em determinados casos, a 

complementação com recursos da fisioterapia e da farmacoterapia. 

   Quintela (2004) enfatiza em seus artigos, que as termas foram na civilização 

ocidental, locais utilizados principalmente na Roma antiga, pelos poderes de cura e 

pelo prazer do descanso e contato com as águas. 

 Conforme Engel (2009) para os romanos as águas termais, além de fins 

higiênicos e curativos, era um momento de encontro de prazer, um espaço 

destinado também a conversas entre os aristocratas, como se pode verificar nas 

ruínas e relatos históricos das Termas de Diocleciano e de Caracalla. 

 Segundo Jordan (1969, apud MAJEWSKI, 2008) as termas de Caracalla, 

uma das mais antigas da civilização, podiam acolher mais de 1.500 pessoas. 

Possuía um sistema de aquecimento de água e cisternas com capacidade para 

80.000 litros d’água. Dos quatorze aquedutos que abasteciam a cidade, um era 

reservado para Caracalla. As habitações secundárias incluíam teatro, biblioteca, 

salas de leitura, salas para banhos privados, salas de massagem e salas para 

alimentação. 

Com o fim do Império Romano e os estragos provocados nas obras 

hidráulicas pelos invasores bárbaros, dá-se inicio ao fim de uma cultura termal 

jamais vista e relatada na história da civilização (ENGEL, 2009). 

 
Figura 3 - Termas de Caracalla 

 
Fonte: The Arqueology (2010) 
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Na Europa da Idade medieval, as termas foram alvo da igreja católica sendo 

considerados lugares profanos pelos seus banhos quentes e também um atentado a 

castidade, conforme Vigarello (apud QUINTELA, 2004) os banhos quentes, a 

exposição do corpo são abandonados e as às termas não são mais frequentadas, 

sendo julgadas como um atentado a moral cristã. 

 Após o período das sombras, a era medieval, a igreja católica reformulou sua 

posição em relação às termas e passou a organizar peregrinações a estes lugares, 

especialmente na França, surgindo assim os primeiros estabelecimentos ligados as 

estâncias termais. Às águas termais foram atribuídas virtudes santas e milagrosas 

(curativas). 

Durante o século XIII as termas foram reabilitadas pela aristocracia, 

principalmente na França e Inglaterra. As idas às termas pela expectativa da cura 

milagrosa construíram-se socialmente através delas, as estâncias de cura e repouso 

a cerca das fontes de água (QUINTELA, 2004). 

Após o advento das duas guerras mundiais cresceu consideravelmente o 

afluxo às termas, crescimento este que ficou conhecido como termalismo social. 

Engel (2009) relata que com o reconhecimento da eficácia terapêutica das águas 

termais pelos governos europeus, os serviços foram inseridos no sistema sanitário 

nacional, contribuindo para a assistência à saúde da população em geral. 

A origem das águas termais é discutida desde a mitologia grega, onde se 

relata que Pegasus, o cavalo alado, escoiceou uma rocha e da fenda provocada 

teria brotado a primeira fonte de água mineral (SILVA; BARREIRA, 1994). 

Chama-se água termal àquela que sai à superfície com uma temperatura 5ºC 

mais alta do que a temperatura média anual do lugar de onde sai. O passo da água 

entre diferentes camadas subterrâneas, nas quais as rochas estão à alta 

temperatura, produzem o aquecimento da água. Os proveitos das águas termais são 

dados a existência de minerais na sua, obtidos da sua dissolução (SATO, 2006). 

Água minero-medicinal é aquela que na sua composição se encontram 

minerais com características terapêuticas obtidos de diferentes processos biológicos 

e geológicos. As águas termais são ao mesmo tempo minero-medicinais, mas nem 

todas as águas minero-medicinais são termais, já que se pode encontrar águas 

minero-medicinais frias (VILLA TERMAL, 2010). 
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Segundo Silva e Barreira (1994, p. 25) o conceito de termalismo se define 

como: 

As estâncias hidrominerais, termais e litorâneas possuem recursos 
que, por si só, podem ser utilizados de forma muito benéfica para o 
organismo. O aproveitamento dos recursos naturais de forma a 
produzir efeitos terapêuticos é o que define o conceito de Termalismo 
(thermai, do grego e thermae do latim ,refere-se a banhos quentes).A 
palavra termalismo é utilizada de maneira genérica para designar o 
emprego da água mineral (Crenoterapia), do clima (Climoterapia), do 
mar (Talassoterapia), das areias e emanaçoes radioativas 
(Radioclimaterapia) e do microclima de determinadas grutas, 
cavernas e galerias subterrâneas com finalidades curativas. 
 
 

 Em 1945, entra em vigor no Brasil, o Código de Águas Minerais, que define e 

classifica as águas minerais brasileiras regulamentando sua pesquisa, exploração, 

industrialização e comercialização. Conforme o primeiro capítulo do Código das 

Águas, (DECRETO LEI 7.841, 1945, p.194)2 o conceito de água mineral se define 

como sendo: 

Aquelas provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente 
captadas que possuam composição química ou propriedades físicas 
ou físico-químicas distintas das águas comuns, com características 
que lhes confiram uma ação medicamentosa. 
 

O código das águas classifica as mesmas quanto a sua composição química, 

gases e temperatura da seguinte forma: 

� Química 

• Oligominerais; 

• Radíferas; 

• Alcalino-bicarbonatadas; 

• Alcalino-terrosas; 

• Alcalino-terrosas calcárias; 

• Sulfatadas; 

• Sulfurosas; 

• Nitratadas; 

• Cloretadas; 

                                                 
2 BRASIL. Decreto-Lei n. 7.841 de 8 de agosto de 1945 - Código de águas minerais. Diário Oficial da 

União, 20 ago. 1945. p. 194.   
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• Ferruginosas; 

• Radioativas; 

• Toriativas; 

• Carbogasosas. 

� Gases 

• Fontes radioativas subdivididas em fracamente radioativas e fortemente 

radioativas; 

• Fontes toriativas; 

• Fontes sulfurosas. 

� Temperatura 

• Fontes frias, quando sua temperatura for inferior a 25°C; 

• Fontes hipotermais, quando sua temperatura estiver compreendida entre 

25 e 33°C; 

• Fontes mesotermais, quando sua temperatura estiver compreendida entre 

33 e 36°C; 

• Fontes isotermais, quando sua temperatura estiver compreendida entre 

36 e 38°C; 

• Fontes hipertermais, quando sua temperatura for superior a 38°C. 

 

Fonseca (2000) enfatiza o efeito terapêutico das águas minerais para diversas 

patologias como: antitóxica ou anagotóxica, anti-histamínico, ativadora da função 

glicogênica hepática, aumento e resistência de leucócitos, transtornos metabólicos, 

estimulação gástrica, ação sedativa do sistema nervoso, dermopatias com 

componente intestinal, hepático e renal entre tantas outras. Conforme o autor a 

classificação das águas define sua atuação terapêutica como: 

 

a)  Água sulfurosa: Que podem ser sulfurosas calcárias e sulfurosas 

sódicas, também sulfurosas cloradas, em geral, hipotermais, tem ação 

geral quando ingeridas e ação local quando usadas em banhos. Sua 
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utilização terapêutica tem ação anti-séptica, ceratoplástica3 e redutora, 

consequentemente indicadas quando há alterações na ceratinização, tais 

como psoríase e eczema. Considerando-se a propriedade anti-seborréica 

do enxofre, estas águas têm atuação na dermatite seborréica e na acne. 

 

b) A água cloretada: Contém o cloreto de sódio como elemento 

predominante, mas há também cloreto de magnésio, carbonatos 

alcalinos, sulfetos, brometos e ácido carbônico. A sua ingestão excita a 

secreção gástrica e biliar e também o peristaltismo intestinal, aumentando 

a concentração molecular do plasma e estimula o sistema linfático, 

favorecendo na absorção de infiltrados. Já na pele são indicadas para 

dermatoses pruriginosas. 

 
c) Água bicarbonatada: São denominadas alcalinas por terem em sua 

composição a predominância de bicarbonatos alcalino-terrosos, mas 

também carbonato de cálcio e de magnésio, sal de potássio, sulfatos, 

cloretos, sais líticos, de ferro, arsênio. Essas águas pelo gás carbônico 

estimulam a ação gástrica, excitação biliar e eliminação do ácido úrico e 

da uréia. A ação deste tipo de água é mais eficaz se ingeridas. Em 

banhos esta água tem ação fracamente ceratolítica. 

 
d) Água sulfatada: Tem predominância de sulfatos de cálcio, magnésio, 

excitando o peristaltismo intestinal e das glândulas digestivas, tem 

indicação na urticária crônica. 

 
e) Águas ferruginosas: As águas ferruginosas possuem ferro em elevada 

concentração e seus efeitos terapêuticos são por conta desse elemento 

metálico. O ferro absorvido passa a fazer parte da molécula de 

hemoglobina, sendo indicada nos processos de dermatose 

acompanhados por anemia. Estas águas para imersão têm ação 

adstringente. 

 

 

                                                 
3 Ceratoplástica- ação de restaurar a camada córnea da epideme nos processos de fissuras, 
exulceração e ulceração (FONSECA, 2000). 
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3.1.1 O termalismo no Brasil e em Santa Catarina 

 

O Brasil apesar de sua extensão territorial nacional de 8.511.865 km² é um 

país considerado pobre em fontes de águas minerais, embora a qualidade da água 

seja igual as mais famosas do mundo (SILVA; BARREIRA, 1994).  

Dados obtidos pelas autoras supracitadas revelam que num total de quatro 

mil e quinhentos (4.500) municípios brasileiros, somente em duzentos e noventa e 

dois (292) foram constatados a existência de águas minerais, porém desse número 

apenas cinquenta e seis (56) municípios são classificados como estâncias 

hidrotermais ou climáticas. Ressalta-se que este número pode ter mudado, pois em 

alguns municípios após a contratação de perfuração de poços artesianos para busca 

de recursos hídricos ou mesmo de particulares acabaram encontrando outro tipo de 

água: a água termal, muitas vezes imprópria para o consumo, mas excelente como 

terapia natural como prevenção e tratamentos de algumas doenças. 

Analisando a quantidade de estâncias termais existentes no Brasil, poder-se-

ia comparar com Portugal (92.090 km²), onde segundo Antunes (2009) existem 48 

estâncias termais dentre as quais 35 estão em funcionamento e 13 com atividades 

suspensas. 

 Ao fazer um comparativo da extensão territorial brasileira e a quantidade de 

fontes de águas termais encontradas percebe-se que são poucas em relação a sua 

extensão territorial, mas a explicação para este fato deve-se a existência do maior 

reservatório de águas subterrâneas transfronteiriças do mundo estar localizado na 

região centro-oeste e sul do Brasil: o Aqüífero Guarani. 

 Autores como Montóia (2010) apontam que o maior reservatório de água 

doce do mundo, o Aqüífero Guarani, concentra dois terços (2/3) da sua área total 

abrangendo apenas os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Segundo Rogge (2009) o Aqüífero Guarani se trata de uma camada arenosa 

saturada de água de 800 metros de espessura média com uma área de abrangência 

em torno de 1,2 milhão de quilômetros quadrados. Situa-se na porção centro-leste 

do continente sul-americano com área de ocorrência no Brasil, Argentina, Uruguai e 

Paraguai. 

Dados da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas/ABAS (2011) 

informam que esta camada em mais de 80% de sua área encontra-se recoberta por 
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espesso pacote de rocha basáltica (800 a 1.000 metros), o que além de proteger o 

aqüífero das contaminações provenientes das águas de superfície, a cada 35 metros 

da crosta terrestre, observa-se o aumento de 1°C na temperatura da rocha. Deste 

modo, estando a camada aqüífera em média a 900 metros de profundidade, abaixo 

da rocha basáltica e condicionada a uma temperatura em torno de 70°C, aumenta 

também o seu conteúdo de sais minerais. 

Rogge (2009) complementa que estas águas segundo a tipologia 

hidroquímica são do tipo alcalinas sódicas, clorossulfatadas, embutindo uma gama 

de propriedades terapêuticas decorrentes de sua temperatura e conteúdo de sais 

dissolvidos. Normalmente quando atinge a superfície, a temperatura das águas 

acaba variando entre 27 a 50°C sucedendo-se de perdas de temperatura durante o 

trajeto de ascensão da água entre a rocha basáltica. 

 

Figura 4 - Aqüífero Guarani 

  
Fonte: Montoia (2010) 

 

Nas pesquisas realizadas por Quintela (2004), no Brasil, a legitimação do uso 

das águas termais acontece a partir de 1818, data associada à criação da primeira 

estância termal brasileira. Porém Rogge (2009) relata que em 1540 existiam 

registros da existência de fontes de água mineral no Brasil, sendo que o termalismo 

brasileiro teve seu inicio real com os Bandeirantes que descobriram as primeiras 

fontes de águas termais e passaram a utilizá-las como ponto de cura e repouso. 



38 
 

 Em Santo Amaro da Imperatriz localiza-se o Hotel Caldas da Imperatriz, a 

mais antiga e famosa estação termal do país, considerada o berço do termalismo no 

Brasil, o hotel em divulgação por meio de material publicitário, descreve que os 

primeiros registros sobre a existência de águas termais daquela região foram feitos 

por Loccok, um viajante inglês, em 1809, segundo ele as águas de Caldas da 

Imperatriz eram parecidas com as de Harrogate (estação termal inglesa), porém 

apresentando diferença em relação a temperatura, considerada mais alta. Em 1812 

foram levadas para a corte portuguesa amostras da água e em 1813, o governo 

imperial foi informado de que a população dos arredores buscava dessa água para 

alívio de suas dores. Alguns inclusive construíram choças para permanecer por mais 

tempo no local. Constatada a existência de tribos indígenas que destruíram as 

instalações rústicas ali improvisadas, o governo imperial destacou um contingente 

policial para guardar o local. Mas em 30 de outubro de 1814 esse contingente foi 

dizimado pelos selvagens. Somente em 1818 as fontes foram retomadas dos índios 

pelo governo de João Vieira Tovar de Albuquerque, que fez o primeiro 

pronunciamento oficial publicado em dois de fevereiro do mesmo ano, no qual exalta 

a existência de um manancial que deve ser público, não privando a Nação dos 

benefícios deste presente da natureza.  

Atendendo ao apelo do governador catarinense João Vieira Tovar de 

Albuquerque, o Rei João VI baixou um decreto no dia 18 de março de 1818, 

determinando a construção de um hospital, considerado a primeira lei de criação  de 

uma Estância Termal no Brasil. 

Em outubro de 1845 o casal imperial D. Pedro II e Dona Tereza Cristina 

visitaram as Caldas, conheceram as fontes e a qualidade das águas.  

A construção do prédio de 13 quartos e 6 banheiras se prolongou por alguns 

anos, tendo em 1850 uma parte concluída e iniciada sua ocupação  em caráter 

precário  até 1855, quando foram concluídas as instalações e montado o mobiliário. 

Neste ano foram instaladas as banheiras em mármore Carrara, existentes até hoje e 

em uso permanente para os hóspedes e visitantes do hotel.  A estrutura funcionou 

na condição de hospital até próximo de 1920, passando por fases de grande 

movimentação e outras de abandono. Após ampla reforma do prédio, o mesmo 

passou a funcionar como hotel em regime de arrendamento, ocorrendo também o 

engarrafamento da água e distribuição em Florianópolis. 
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Figura 5 - Banheira Original em mármore Carrara (Hotel Caldas da 
Imperatriz) 

 
Fonte: Fotografado pela autora 

 
  

Durante o século XIX as práticas termais tiveram seu desenvolvimento e se 

iniciaram em estabelecimentos institucionalizados pela medicina brasileira.  A origem 

da história decorre a partir do descobrimento das análises químicas, ainda na 

primeira metade do século, e com a edificação de alguns estabelecimentos termais 

(Caldas do Cubatão, Caxambu e Poços de Caldas) na segunda metade do mesmo 

século. Nos periódicos editados pela Academia Real de Medicina no século XIX, as 

primeiras notícias sobre águas minerais referiam-se às fontes termais de Goyaz e à 

utilização da sua água no tratamento da morféia, em 1839. Mas até esta data, 

poucas tinham sido as fontes termais sobre as quais se havia escrito (QUINTELA, 

2004). 

Sendo assim somente a partir da segunda metade do século XIX, com o 

desenvolvimento da química e da própria medicina, surgiram notícias sobre águas 

minerais, sobretudo a partir das análises efetuadas, enunciando-se suas 

propriedades terapêuticas (QUINTELA, 2004), como é o caso das Estâncias Termais 

encontradas em Santa Catarina. 

 Segundo a Associação de Turismo Hidrotermal de Santa Catarina (ATHISC, 

2010), o Estado apesar da pequena extensão territorial, apenas 95,346 km² ou seja, 

1% do território nacional é um dos estados brasileiros com maior número de fontes 

hidrotermais, sendo reconhecidas pela SANTUR (2010) quatorze (14) estâncias, 

embora pelas pesquisas feitas em sites foram encontradas quinze (15) estâncias 

ativas e uma (01) temporariamente fechada, na cidade de São João  do Sul, cuja 

água termal é salgada. 
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A estrutura de lazer é diversificada, existem hotéis que oferecem desde as 

águas termais em piscinas, chuveiros e torneiras abastecidos por poços artesianos 

próprios, até grandes parques aquáticos equipados com piscinas ao ar livre, 

cobertas, banheiras com banhos individuais e coletivos, duchas e uma completa 

infraestrutura com restaurantes, camping, trilhas para caminhadas entre outros 

atrativos.     

Milhares de visitantes de todas as idades buscam os benefícios relaxantes e 

terapêuticos das águas termais catarinenses durante o ano inteiro. A qualidade das 

substâncias encontradas nas águas, aliadas ao potencial turístico das regiões 

próximas as nascentes, estimulou o desenvolvimento do turismo hidrotermal nessas 

regiões, oferecendo também os visitantes cenários de grande beleza natural e 

diferentes atrativos histórico-culturais. 

 

3.1.2 Modalidades terapêuticas do termalismo  

 

Homens e mulheres procuram ficar mais jovens e radiantes. A busca por esta 

aparência externa está intrinsecamente ligada à auto-estima, ao bem estar e 

qualidade de vida (MOREN, 2009). 

A autora cita em sua obra a celebre frase de Hipócrates, o pai da Medicina, 

que usava banho de vapor afirmando: “Dê-me o poder de criar uma febre e eu 

poderia curar qualquer doença”. Na tradição hidroterapêutica dos SPA’s europeus e 

americanos, a terapia da transpiração é usada na preparação para massagem como 

meio de aumentar a elasticidade dos músculos e criar um estado profundo de 

relaxamento do corpo e mente. 

Quando as pessoas estão cansadas ou simplesmente querem relaxar a 

mente, seu instinto natural é buscar alívio em um banho morno. Este comportamento 

foi documentado por milhares de anos, desde as ruínas encontradas na Grécia e em 

Roma em artefatos descobertos próximos a fonte de águas minerais em todo o 

mundo. 

Silva; Barreira (1994, p. 73-81) relacionam da seguinte forma os recursos 

hídricos utilizados como modalidades terapêuticas nas estâncias termais: 

 A - Os Banhos 
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O banho de maneira geral constitui-se na imersão do corpo em um 

determinado meio com finalidade terapêutica ou higiênica. Nele se podem encontrar 

as seguintes modalidades: 

 

 
• Banho de imersão: em temperatura de 37°C. Tem ação sedativa, 

descongestionante, miorrelaxante, analgésica, regeneradora, vasodilatadora 

e neurotrópica. 

 

Figura 6 - Banho de imersão  

 
Fonte: Portal São Francisco (2011) 

 

 

•  Banho ou Ducha de contraste: Banhos nos quais se imerge determinada 

parte do corpo em água quente (38-44°C) por cinco minutos e, em seguida 

mergulha-se em água fria (10-18°C), onde deve permanecer por 30 

segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Figura 7 – Ducha de contraste 

                         

Fonte: Loja de Banho (2011) 
 
 

• Banho de turbilhão: Caracteriza-se pela agitação da água como 

conseqüência de injeção de ar comprimido dentro da banheira, provocando 

o turbilhonamento da água. Temperatura ideal entre 36° e 38°C, durante 15 

a 20 minutos. Indicado para o alívio da dor e espasmos musculares.                 

               

Figura 8 - Banho de turbilhão – hidromassagem 

 
Fonte: Mundo Gump (2008) 

 
 

• Banho radioativo: consiste na imersão do corpo em águas radioativas. 

Seu efeito vai depender do grau de radioatividade da água e dos gases 

emanados por ela. Tem ação estimulante da atividade celular, sedação do 

sistema nervoso central, estimulante das glândulas endócrinas, ação 

regeneradora, cicatrizante e hipotensiva. 

 



43 
 

• Banho sulfuroso: banho contendo gás sulfídrico. A temperatura 

adequada desse banho é de 35° e 38C, mas deve variar de acordo com as 

condições físicas do banhista. Tempo de duração de 20 a 30 minutos 

seguidos de 10 minutos de repouso. Deve ser feito preferencialmente em 

jejum. Diminuem as reações alérgicas cutâneas, reações tóxicas, estimula 

a troca de eletrólitos. Contra indicado para portadores de marca passo, 

cardiopatas, gestantes, portadores de câncer e problemas renais. 

 
Figura 9 -  Banho em águas sulfurosas 

 

Fonte: Cadore (2010) 
 

• Banho de lama: a lama utilizada nesses banhos tem na sua constituição 

material saturado de água, minerais e radioatividade, e é encontrada em 

algumas estâncias hidrominerais. A temperatura da lama aplicada deve ser 

entre 38 a 40°C. Possui ação analgésica, sedativa, antiespasmódica e 

desintoxicante. Indicações para reumatismos, doenças ósseas e dermatoses 

crônicas. 

Figura 10 - Banho de lama 

 
Fonte: Kiai (2011) 
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• Banho de vapor úmido (banho turco): Toma-se esse banho em uma estufa 

na qual a temperatura é muito elevada, ficando-se exposto ao vapor. Duração 

de 10 minutos. Possui ação sedativa, tranqüilizante e desintoxicante. 

 

Figura 11 - Banho turco (sauna) 

                   
Fonte: SPA Relaxante SN (2011) 
 
 
 
 

B – Duchas 

 

Outra modalidade que pode ser desenvolvida no termalismo envolvendo a 

água são as duchas. É um sistema de água corrente usada sobre a superfície do 

corpo para efeito estimulante. Quando frias, o período deve ser curto (10 a 30 

segundos), sendo tônicas e sedativas; quando quentes, são excitantes, porém se 

prolongadas, tornam-se sedativas. 

 

• Ducha escocesa: técnica que requer pessoa habilitada para a sua 

administração. A distância entre o aplicador e o paciente deve ser de 3 a 4 

metros. A temperatura da água utilizada deve ser entre 37 e 43°C, e entre 15 

e 26° quando fria, devendo ser alternadas com a duração de 3 minutos cada. 
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Figura 12 -  Ducha escocesa 

 
Fonte: Sixtarta (2009) 

 

 

• Ducha circular: a ducha é disposta de forma circular, atingindo maior 

superfície corporal. Tem duração de 3 ou 4 minutos. Indicada para insônia, 

esgotamento nervoso, tiques nervosos, colites, hipertirioidismo. Ação 

relaxante e sedativa do sistema nervoso. 

 

                    Figura 13 -  Ducha circular 

 

Fonte: Sanchón; Arranz (2009) 
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• Suda bad: São lavagens intestinais em forma de ducha, com aparelhos 

apropriados. Usa-se água sulfurosa, radioativa ou ambas. A temperatura 

recomendada é de 38 a 40°. Tem ação desintoxicante. 

 

• Ducha filiforme: é uma ducha com jato cuja espessura é de um fio de 

cabelo. Tem ação estimulante das terminações nervosas da pele. 

 
Figura 14 - Ducha filiforme  

 
Fonte: Termas de Monfortinho (2011) 
 

 

• Ducha Vichy: combinação dos benefícios da massagem com os da ducha, 

administrados simultaneamente. Tem ação relaxante da musculatura e 

estimulante da circulação.  
 
       Figura 15 - Ducha Vichy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: Steel Pool (2011) 
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3.1.3 Terapias complementares associadas ao termalismo 

 

A associação do termalismo às terapias complementares é hoje sem dúvida 

um ponto fundamental para um excelente tratamento de saúde, seja preventivo ou 

para aliviar dores crônicas. 

Segundo Rosa (2002), as práticas alternativas de saúde são fundamentadas 

em princípios não científicos do ponto de vista da medicina ocidental, podendo ser 

chamada também de medicina alternativa. Muitas vezes são oferecidas ou 

praticadas por profissionais qualificados dentro do sistema tradicional (médicos, 

enfermeiros, fisioterapeutas e psicólogos). Quando executada desta forma, esta 

prática denominada de alternativa passa a ser considerada como uma prática 

complementar aos tratamentos e cuidados desse sistema. 

 Nas denominadas terapias complementares as mais populares e conhecidas 

são: aromaterapia, fitoterapia, acupuntura, massagens, naturopatia, reflexologia, 

ioga, entre outras. 

 Rosa (2002, p.12) cita outra característica da medicina complementar como 

sendo: 

O atendimento é personalizado em pequenos grupos, diferente da 
tradicional onde o médico atende um grande número de pessoas por 
dia, e outra questão é que as pessoas procuram um médico tradicional 
não se importam com crença pessoal dele, já as que buscam a 
medicina alternativa são geralmente atraídas pela personalidade e 
pela visão que o terapeuta tem do mundo. 
 

Pinheiro (2001 apud ROSA, 2002) calcula que existam mais de 50.000 

terapeutas alternativos no Brasil e três vezes mais massagistas do que cardiologista. 

Interessante ressaltar que somente a acupuntura e a homeopatia são reconhecidas 

como especialidades médicas, as demais terapias são reconhecidas por outras 

associações e sindicatos não médicos. 

 

A - Massagem  

 

 A prática da massagem vem desde os tempos pré-históricos, com origens na 

Índia, China, Japão, Grécia e Roma. Segundo Cassar (2001) a massagem tem sido 

mencionada na literatura desde tempos remotos, sendo sua referência mais antiga a 
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que aparece no Nei Ching, um texto médico chinês escrito num período anterior a 

2500 a.C.  

A palavra terapêutica é relacionada ao tratamento de cura de um distúrbio ou 

doença. Ela vem do grego therapeutikos, está associada ao efeito do tratamento 

médico (therapeia). A palavra massagem também vem do grego masso, que 

significa amassar. Hipócrates (480 a.C.) usou o termo anatripsis, que significa 

friccionar pressionando o tecido. Segundo a autora a expressão para massagem na 

índia era shampooing; na China como Cong-Foue no Japão, como Ambouk. 

O relaxamento que em si possui um valor terapêutico, talvez seja o efeito 

mais livremente associado com a massagem. Os efeitos terapêuticos da massagem 

incidem diretamente na circulação sanguínea, na respiração, nos órgãos digestivos, 

na capacidade e função das articulações, no reumatismo, nos tratamentos de 

lesões. Enfim a aplicação da massagem pelos seus diversos efeitos é secular 

(CASSAR, 2001). 

Pode-se ainda aliar e potencializar os efeitos terapêuticos da massagem, 

acrescentando aos movimentos de fricção, óleos específicos para cada tipo de 

problema. 

 

B -  Aromaterapia  

 

 Ao ouvir falar pela primeira vez em aromaterapia, as pessoas imaginam 

fragrâncias, perfumes, um mundo sedutor feito da imaginação, magia e sedução. 

Porém é simples: a aromaterapia é a arte de usar os óleos essências na cura 

(LAVABRE, 2005). 

 Os óleos essências são substancias gordurosas voláteis, extratos vegetais 

altamente concentrados que contem hormônios, vitaminas, antibióticos, anti-

sépticos. Pode-se dizer que os óleos essenciais representam a alma da planta, a 

forma mais concentrada de energia vital. Lavabre (2005) enfatiza que os óleos 

essenciais são usados tanto em tratamentos cosméticos, quanto em ação 

terapêutica indo à extrema sutileza dos perfumes genuínos. 

Moren (2009, p. 105) complementa que a ação dos óleos essenciais incide 

diretamente em: 
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[...] Efeitos psicológicos e fisiológicos. Relaxamento e tranqüilidade 
são estados emocionais procurados por aqueles que almejam beleza 
e saúde, pois ambos são considerados necessários para se conseguir 
e manter a saúde a jovialidade. 
 
 

Pode-se citar como exemplo de um óleo essencial muito utilizado em 

massagens relaxantes o óleo de Bergamota Italiana – Citrus aur ntium L. 

susbsp.bergamia. Cresce quase exclusivamente na Calabria e Cecília, é extraído 

pela prensagem da casca da fruta cítrica. Possui aroma doce e cítrico, fresco com 

um toque de Tabaco. O óleo de bergamota está se tornando conhecido pelo mundo 

todo pela sua ação como estimulante mental e emocional. Ótimo antidepressivo, 

antiespasmódico, tônico, combate o mau hálito, é usado contra acne, infecções 

genitais. É um óleo usado desde o fim do século XVI no sul da Europa para baixar a 

febre. 

Assim como este exemplo existem vários outros óleos que associados as 

terapias apresentam resultados positivos aos tratamentos aplicados. 

 

C- Tratamentos estéticos  

 

 Em sua maioria as estâncias termais são classificadas como localidades com 

finalidades terapêuticas através do uso das águas minerais, portanto deve haver na 

estância uma fonte de água mineral seja ela quente ou fria. Porém não se deve 

deixar também de perceber é que na busca pelo equilíbrio psicofísico e emocional 

também há procura-se pela melhora na aparência física. 

Desde os primórdios da humanidade, em todas as civilizações, se buscam 

formas de melhorar a aparência física. A juventude sempre ocupou um lugar de 

destaque na mente das pessoas.  

Na cultura egípcia, os mortos levavam consigo potes de cremes para 

eternizar a beleza no além. Na Grécia antiga, a sintonia do belo era vista de forma 

total, existindo sempre uma harmonia entre a mente e o físico. Para os romanos, a 

força das vitórias e o triunfo do seu povo em expansão eram expressão do belo 

(VITA, 2007). 

Na verdade não existe beleza definida, o belo é a expressão dos sentimentos, 

das necessidades práticas e culturais de cada comunidade fortalecida por um tempo 

e um espaço geográfico, moldando o ideal de cada povo. 
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A cosmética tem evoluído de modo extraordinário nos últimos anos, somando 

recursos e esforços para que os tratamentos aplicados tenham resultados cada vez 

mais promissores. A consciência de que autoimagem é fundamental para a 

autoestima e estabilidade emocional estimula todos os profissionais que exercem a 

profissão, ao aperfeiçoamento e a atualização de suas especialidades, a fim de 

satisfazerem, dentro de sua área de atuação e com respaldo científico as 

necessidades de cada indivíduo (KEDE; SABATOVICH, 2004). 

E para auxiliar todo esse processo, a tecnologia é aliada do ser humano. No 

Brasil e em todo o mundo, empresas que desenvolvem a atividade da reabilitação 

estética estão crescendo cada vez mais seja nas estâncias termais ou em outras 

localidades que não possuem o recurso da água termal, mas que oferecem uma 

variedade de serviços voltados aos cuidados físicos e emocionais, os quais não se 

pode deixar de mencionar o segmento  dos SPA’s.  

Os empreendimentos denominados SPA’s pela sua filosofia e conceito 

segundo Ferri e Rushmann (2000, p. 49) são: 

 

Hotéis adaptados para oferecer tratamento intensivo de saúde, de 
beleza e de lazer. Típico negócio impulsionado pela mudança de 
hábitos da sociedade e pela vaidade, o SPA é um nome derivado da 
cidade belga “Spa Francorchamps” famosa pelos centros de saúde”. 

 
 

A palavra Spa originou-se do latim “sanus per aqua”, que significa saúde pela 

água, onde o primeiro registro histórico data do século XVII (MILL, 2003). Segundo o 

autor a história do primeiro Spa  data do ano de 1326 d.C., onde um metalúrgico 

belga,  Colin le Poup curou-se de uma enfermidade com as águas ricas em ferro de 

uma fonte perto de Liége, na Bélgica em um vilarejo que passou a se chamar Spau, 

porém os banhos já eram utilizados desde a antiguidade por gregos e  romanos, que 

se reuniam em regiões de águas termais para relaxar e cuidar do corpo em  sessões 

de banhoterapia. 

Seja qual for a sua origem, o que realmente se sabe é que os precursores do 

Spa detinham um conceito intimamente relacionado com a utilização da água em 

tratamentos de saúde. Assim sendo, os remotos “Spas” tiveram seu início em 

consonância com o surgimento e a evolução da hidroterapia. 

Em muitas culturas antigas o uso da água esteve relacionado ao misticismo e 

à religião, porém, o banho por motivos higiênicos, por prazer ou com finalidades 
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terapêuticas também foi uma prática realizada por muitos povos. “Os primeiros 

registros do ato de se banhar individualmente pertencem ao Egito Antigo, por volta 

de 3000 a.C. “Mais do que limpar o corpo, eles presumiam que a água purificava a 

alma”, diz o egiptólogo francês Christian Jacq, fundador do Instituto Ramsés, em 

Paris” (FEIJÓ, 2006 apud MAJEWSKI, 2008, p.26).  

Também há indícios na história de que os orientais iniciaram esta prática por 

volta de 2400 a.C., através de instalações higiênicas executadas pela cultura Proto-

Indiana e através do uso da água no combate à febre pelos hindus, em 1500 a.C. 

Em 500 a.C. a civilização grega também já não via a água apenas do ponto de vista 

do misticismo, começando a usá-la no tratamento físico específico, sendo bastante 

difundida por muitos sábios gregos, a exemplo de Hipócrates, que utilizava os 

banhos de imersão em água quente e fria para tratamento de várias doenças 

(MAJEWSKI, 2008). 

 A partir de então, muitas pessoas daquela época passaram a procurar a cura 

pelas águas, instalando-se próximo às fontes naturais gregas, dando início às 

primeiras estâncias hidrominerais e as primeiras hospedarias e residências de verão, 

construídas para abrigar a aristocracia local que então se deslocava às fontes. 

Apesar dos estudos e dos conhecimentos adquiridos pelos gregos sobre as 

propriedades medicinais da água, foram os romanos quem melhor souberam delas 

tirar proveito para fins terapêuticos, construindo suas famosas termas onde se podia 

ver a sabedoria daquele povo refletida na habilidade da arquitetura e construção. 

E são nesses espaços onde se realizam verdadeiras transformações da 

beleza. Dentro de uma tipologia já desenvolvida encontram-se os SPA’s tradicionais 

voltados a tratamentos de obesidade; Day SPA’s onde são oferecidos todos os tipos 

de tratamentos estéticos sem que haja a pernoite; SPA’s holísticos que tratam do 

espírito e da alma com processos de desintoxicação, meditação e relaxamento. 

Os tratamentos estéticos envolvem desde processos desintoxicantes da pele 

até aplicações de sessões de eletroterapia, técnicas de drenagem linfática, 

higienização de pele, aplicação de produtos cosmecêuticos, cuidados com os 

cabelos, pelos e unhas. 

Entretanto, também nos SPA’s são utilizadas todas as modalidades de 

tratamentos terapêuticos com água sem que a mesma seja medicinal. SPA’s  

famosos em todo o mundo são procurados pelos seus renomados tratamentos  

estéticos. 
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E nessa retrospectiva da busca pela cura e pelo prazer, na corrida contra o 

tempo e na busca da eterna juventude, que se enfatiza os questionamentos citados 

por Rosa (2004, p.21) em sua dissertação de mestrado: 

 
Como é possível observar, existem vários tipos de ofertas de 
atendimento voltado para o que conhecemos como turismo saúde. A 
questão é: os mesmos têm condições para oferecer o que se 
propõe? Sabemos que o turismo saúde está vinculado a lugares ou a 
regiões com águas termais, e é oferecido por empreendedores que 
parecem não se preocupar com os cuidados exigidos por serviços 
voltados para o cuidado do ser humano. É possível citar vários, mas 
podemos considerar como exemplo o município de Águas Mornas, 
em Santa Catarina, que possui assim como em outras regiões do 
país, vários locais e hotéis onde se oferecem os benefícios das 
águas termais, os quais, porém não dispõe de estrutura física e 
principalmente de profissionais capacitados para atender e 
desenvolver todas as técnicas terapêuticas adequadas a cada 
indivíduo, observando as suas necessidades e solicitações 
específicas. 

 
 
 Percebe-se dessa forma a necessidade de estruturas físicas adequadas e 

profissionais capacitados para o desenvolvimento das atividades visando o bem 

estar e cuidados do ser humano, principalmente quando relacionados ao turismo 

saúde – termalismo. 

A partir dos questionamentos de Rosa (2002) e com a evolução dos cursos 

superiores em Tecnologia e Cosmetologia, observa-se que a necessidade de  

profissionais qualificados continua sendo um dos fatores agravantes para a falta de  

desenvolvimento das atividades relacionadas ao turismo saúde até um passado 

recente.  
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4  O TECNÓLOGO EM COSMETOLOGIA E ESTÉTICA  E O TURISMO SAÚDE 
 

 
O desenvolvimento de uma atividade ou trabalho requer preparo e estudos 

desde uma simples receita culinária a aplicação de técnicas de massagens são 

necessários  não somente conhecimentos específicos da área a ser trabalhada mas 

uma visão ampla de tudo o que possa estar ligado a ele. 

Na visão de Marx (1974) e Arendt (2005) citado por Valdameri (2010) o 

trabalho representa o produto de uma ação social, porém, há que se pensar em 

trabalho como um conjunto de ações, sejam elas, manuais, intelectuais, de qualquer 

natureza, que obtêm como resultado um produto ou um serviço. Assim, 

independente da alteração das relações de produção nas últimas décadas, a 

distinção entre trabalho qualificado e não-qualificado, manual e intelectual 

desempenha papel secundário. 

Para Valdameri (2010) é importante considerar que mesmo não fechando o 

conceito uno e final, trabalho é entendido como diferentes atividades, de cunho 

intelectual ou braçal que, na sociedade, é comprado ou vendido em um espaço que 

se denomina mercado de trabalho, ou seja, no espaço da laboralidade que mede e 

paga, não pelo serviço desenvolvido, mas pelo tempo dedicado a um conjunto de 

atividades. É também o resultado da força empregada no desenvolvimento de algo, 

como um produto ou um serviço. 

 A autora ainda considera que: 

 a prestação de serviço como um trabalho essencialmente humano 
requer do prestador constante atualização e inovação científica/ 
tecnológica desse serviço prestado, para garantir os canais de 
sustentação do fluxo de trabalho. Requer também uma preparação 
psicológica e ética desse profissional para a interação e manutenção 
do vínculo com seus clientes. Posto isto, a prestação de serviço de 
um Tecnólogo em Cosmetologia e Estética implica conhecer os 
sujeitos, os contextos e os processos desse trabalho.[...] Sendo 
assim, o papel da ciência, da técnica e da tecnologia, na visão dos 
autores é auxiliar na construção de um profissional que as 
compreenda como sendo o todo da atividade humana e, portanto, 
supera a visão da ciência, da técnica e da tecnologia como unidades 
independentes (VALDEMARI, 2010, p. 54). 

 

 
A trajetória do ensino profissionalizante no Brasil revela muitos caminhos e 

descaminhos. A educação profissional de nível superior ainda se constitui uma área 

carente de estudos. O possível motivo dessa carência deve-se ao fato desta 

modalidade de ensino ser muito recente, apesar de sua história iniciar em 1961, 
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quando surge no Brasil a primeira Lei (Lei Federal 4024, Artigo 104) que possibilitou 

o surgimento de cursos Superiores diferenciados. Esta modalidade consolidou-se 

com a lei 5540/68, Artigo 23, parágrafo 1º, que se refere a cursos profissionais de 

curta duração, destinados a proporcionar habilitações intermediárias de grau 

superior, denominados cursos técnicos de nível superior (BRANDÃO, 2006).   

O Tecnólogo em Cosmetologia e Estética está inserido nos índices de 

profissionais com nível superior na área da Estética e Beleza, e contribui para a 

demanda da população em destaque. O profissional formado a partir dessa nova 

ação educacional deverá ser aquele que poderá modificar o perfil do mercado, mais 

do que simplesmente reproduzi-lo (TREVELIN, 2007). 

Pedroni; Kanneberg; Machado (2009) em pesquisa realizada quantificaram o 

total de 96 cursos na área de Cosmetologia e Estética existentes no Brasil, 

regulamentados pelo MEC. Sendo que (84) são de graduação e (12) seqüenciais e  

pela conclusão das mesmas existe um grande aumento na criação e 

regulamentação dos cursos, gerado pela progressiva demanda de profissionais 

capacitados na área da beleza. 

Expandir uma nova visão do trabalho no que diz respeito à profissão voltada 

à beleza, é de fato buscar a valorização da profissão de Cosmetologia e Estética, 

selecionar e utilizar corretamente produtos cosméticos, instrumentos e 

equipamentos relacionados aos tratamentos estéticos, técnicas, bem como, a gestão 

de serviços na estética corporal, facial e anexos cutâneos, possibilitando o 

desenvolvimento de habilidades específicas (UNIVALI, 2008). 

O profissional Tecnólogo em Cosmetologia e Estética desenvolve suas 

atividades em Centros e Clínicas de Estética, SPAs e Salões de Beleza, e essas 

atividades podem se estender desde a criação, absorção, domínio e difusão de 

conhecimentos, atingindo o pleno atendimento das necessidades estabelecidas 

(TREVELIN, 2007). 

E pode-se afirmar que este profissional é preparado em sua vida acadêmica 

para a capacitação e habilitação em desenvolver, compreender, aplicar e gerenciar 

as técnicas desenvolvidas para cada fim específico conforme relacionado no projeto 

pedagógico do Curso de Tecnologia em Cosmetologia e Estética (UNIVALI, 2008)4:   

                                                 
4 UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ. Projeto pedagógico 2007/2008 do curso superior  de 
tecnologia em cosmetologia e estética. Balneário Camboriú: UNIVALI, p.10-14, 2008.  
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a) Identificar componentes, funções e proporções em produtos cosméticos; 

b) Aplicar princípios e procedimentos de higiene, Biossegurança e 

destinação de resíduos; 

c) Dominar as técnicas e equipamentos utilizados nos procedimentos 

voltados à estética; 

d) Reconhecer princípios de nutrição interveniente no equilíbrio saúde e 

estética;  

e) Aplicar com propriedade e segurança procedimentos em cosmetologia e 

estética; 

f) Organizar e gerir serviços de beleza com visão estratégica 

empreendedora; 

g) Relacionar as tendências da moda aos princípios e conceitos de estética 

e beleza; 

h) Aplicar os fundamentos científicos e éticos em sua atuação profissional; 

i) Conhecer e empregar novas tecnologias e técnicas em produtos e 

processos; 

j) Compreender o comportamento e os fatores que nele interferem 

favorecendo as relações no trabalho; 

k)  Atuar em equipes multidisciplinares em serviços de beleza e dos 

estabelecimentos de saúde quanto aos procedimentos de dermatologia e 

de cirurgia plástica; 

l) Realizar atividade extensionista com ênfase na responsabilidade social. 

 

 

Segundo Valdameri (2010) o Tecnólogo em Cosmetologia e Estética deve ter 

um perfil específico orientado para as seguintes competências: desempenhar os 

diferentes procedimentos em estética facial, estética corporal, terapia capilar e 
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terapias alternativas, bem como determinar o melhor tratamento para cada distúrbio 

estético e/ou forma de relaxamento. Realizar avaliação e tratamento facial, corporal, 

capilar e anexo, objetivando a melhora estética e o bem-estar físico, através da 

escolha e da aplicação de procedimentos eficazes.  

Com um conhecimento amplo com bases sólidas em diretrizes comuns nas 

áreas humanas e sociais, o Tecnólogo em Cosmetologia e Estética deverá cumprir 

uma carga horária de 1.600.horas aula, estando apto ao final deste período 

acadêmico, com senso crítico, científico e ético a desenvolver suas habilidades nas 

seguintes áreas: 

   

����  Estética facial 

 

a)  Conhecer e identificar a anatomia da face, o sistema tegumentar, tipos e 

características de pele e suas classificações; 

b) Identificar componentes, funções e proporções em produtos cosméticos 

voltados à estética facial; 

c) Aplicar princípios e procedimentos de higiene, biossegurança e 

destinação de resíduos utilizados nos procedimentos de estética facial; 

d) Reconhecer a indicação de cosméticos para cada tipo de pele, bem como 

os protocolos de tratamento; 

e) Utilizar técnicas de eletroterapia e massagem em estética facial, bem 

como a associação de procedimentos com produtos cosméticos; 

f) Reconhecer princípios de nutrição voltados à desordens estéticas (acne, 

seborréia, desidratação facial, envelhecimento precoce entre outras); 

g) Indicar à equipe multidisciplinar de acordo com o diagnóstico pós 

avaliação da pele; 

h) Indicar aos clientes o Home Care para otimização dos resultados em 

cabine estética; 

i) Fomentar a iniciação à pesquisa científica em estética facial; 
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j) Conhecer e empregar novas tecnologias e técnicas em produtos e 

processos em estética corporal; 

k) Aplicar os fundamentos científicos e éticos em sua atuação profissional; 

l) Conhecer os procedimentos em cirurgia plástica e reparadora para 

aplicação de tratamentos e produtos cosméticos no pré e/ou pós-

operatório. 

m) Atuar em equipes multidisciplinares em serviços de beleza e dos 

estabelecimentos de saúde quanto aos procedimentos de dermatologia e 

de cirurgia plástica; 

 

���� Anexos cutâneos 

 

a) Conhecer e identificar para encaminhamento patologias do pêlo e da pele; 

b)  Identificar componentes, funções, proporções e aplicações de produtos 

cosméticos voltados à manicure, pedicure, depilação, delineamento e 

coloração de sobrancelhas, permanente e alongamento de cílios; 

c)  Aplicar princípios e procedimentos de higiene, biossegurança e 

destinação de resíduos utilizados nos procedimentos de manicure, 

pedicure, depilação, delineamento e coloração de sobrancelhas, 

permanente e alongamento de cílios; 

d)  Proceder a cuidados estéticos das mãos, dos pés e das unhas, utilizando 

as técnicas adequadas e selecionando os equipamentos, os utensílios e 

os produtos apropriados: 

e) Identificar e caracterizar os processos e as técnicas de depilação, 

coloração e descoloração de pêlos e selecioná-los em função das 

características do cliente. 

f) Reconhecer a estrutura capilar e aplicação de técnicas de cor, corte e 

modelagem. 
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g) Conhecer a composição química dos produtos utilizados para 

colorimetria, tratamento e desestruturação de fio, a partir da legislação 

aplicada e vigente; 

h) Reconhecer tendências atuais através da moda e compreender os 

princípios do visagismo; 

i) Verificar a anatomia de face e pescoço para aplicação de maquilagem de 

caracterização e/ou transformação; 

j) Fomentar a iniciação à pesquisa científica em estética capilar; 

k) Reconhecer princípios de nutrição voltados aos anexos cutâneos 

(fortalecimento de unhas e cabelos, hidratação capilar); 

l) Aplicar os fundamentos científicos e éticos em sua atuação profissional; 

m)  Atuar em equipes multidisciplinares em serviços de beleza e dos 

estabelecimentos de saúde quanto aos procedimentos de dermatologia e 

podologia; 

 

���� Estética corporal 

 

a)  Conhecer e identificar a anatomia do corpo (sistema tegumentar, 

esquelético, muscular e linfático); 

b) Identificar classificação de desordens estéticas corporais (lipodistrofia 

ginóide, flacidez, desidratação e desvitalização e gordura localizada); 

c) Identificar componentes, funções e proporções em produtos cosméticos 

voltados à estética corporal; 

d) Aplicar princípios e procedimentos de higiene, biossegurança e 

destinação de resíduos utilizados nos procedimentos de estética corporal; 

e) Aplicar os fundamentos científicos e éticos em sua atuação profissional; 

f) Reconhecer a indicação de cosméticos para cada tipo de pele, bem como 

os protocolos de tratamento; 
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g) Utilizar técnicas de eletroterapia e massagem em estética corporal, bem 

como a associação de procedimentos com produtos cosméticos; 

h) Reconhecer princípios de nutrição voltados à desordens estéticas 

(flacidez, retenção hídrica, lipodistrofia ginóide, entre outras); 

i) Indicar à equipe multidisciplinar de acordo com o diagnóstico pós 

avaliação estética corporal; 

j) Indicar aos clientes o Home Care para otimização dos resultados em 

cabine estética; 

k) Fomentar a iniciação à pesquisa científica em estética corporal; 

l) Realizar avaliação antropométrica (perímetros, peso, altura, e métodos de 

avaliação de composição corpórea) nos indivíduos submetidos aos 

tratamentos estéticos corporais; 

m)  Atuar em equipes multidisciplinares em serviços de beleza e dos 

estabelecimentos de saúde quanto aos procedimentos de dermatologia e 

de cirurgia plástica; 

n) Conhecer os fatores que podem alterar o Sistema Linfático, seqüências 

de tratamentos, técnicas, indicações, drenagem linfática manual e por 

aparelhos; 

o) Conhecer e aplicar terapias alternativas como banhos, aromaterapia e 

cromoterapia como tratamento ou coadjuvante de tratamento estético 

corporal. 

���� Gestão em serviços de estética e beleza  

a) Compreender a estrutura do mercado de beleza e estética; 

b) Analisar as tendências de mercado; 

c) Organizar as ferramentas de Marketing e gestão de serviços; 

d) Compreender as práticas administrativas que envolvem as empresas de 

beleza e estética; 
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e)  Reconhecer custos diretos e indiretos; 

f)  Contabilizar custos em relação aos serviços; 

g)  Analisar o público externo como: concorrentes, fornecedores e 

consumidores; analisar público interno como: colaboradores; 

h) Conhecer as funções do marketing reconhecendo as aplicações em 

empresas de beleza  estética; desenvolver estratégias estruturadas para 

o mercado de beleza  estética; 

i)  Faturar os serviços prestados e os produtos cosméticos comercializados, 

efetuando os cálculos necessários e cobrando a despesa aos clientes; 

j)  Atender e resolver reclamações de clientes tendo em conta a 

necessidade de assegurar um bom clima relacional; 

k)  Assegurar a gestão corrente de aprovisionamento do estabelecimento, 

controlando os estoques e requisitando os produtos e equipamentos 

necessários; 

l) Verificar e preparar as condições de utilização e limpeza dos 

equipamentos, utensílios e espaços do serviço; 

m) Utilizar técnicas de marketing e vendas dos serviços e produtos; 

n)  Expressar-se oralmente de forma a facilitar a comunicação com os 

clientes; 

o)  Facilitar o relacionamento interpessoal com os clientes, com vista à 

criação de um clima de empatia; 

p)  Decidir sobre as soluções mais adequadas na resolução de problemas 

decorrentes das solicitações e reclamações de clientes; 

q)  Organizar o posto de trabalho e interagir com os outros de forma a 

permitir responder às solicitações do serviço; 
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Cumpre ressaltar ainda que a partir do conteúdo do Projeto de Lei 959/2003, 

fica definido que o Tecnólogo em Estética pode, além de ser responsável pelos 

serviços que presta, também responder tecnicamente pelos centros estéticos, spas 

e similares, enquanto que o Técnico em Estética é somente responsável pelos 

próprios serviços realizados dentro de um gabinete de estética, não podendo 

responder pelo trabalho de outro esteticista (FEBRAPE, 2008), sendo este um 

diferencial significativo entre o nível Técnico e o nível Superior conforme Valdameri 

(2010)  apresenta em sua dissertação de mestrado na área da educação. 

Até a última década o profissional que atua na área da beleza e do bem estar 

não era muito valorizado, devido a vários aspectos, sendo o principal deles a 

formação e qualificação específica na sua área. Quadro este, que vem se revertendo 

após a inserção dos Cursos de Tecnologia e Cosmetologia em Estética no Brasil. 

Traçando um panorama do turismo saúde na área do termalismo no Brasil 

percebe-se o quanto este segmento tem a crescer e quão necessário é ter um 

profissional habilitado para atuar na área, preparado e capacitado para desenvolver 

as técnicas e conhecimentos adquiridos em um curso de nível superior, justificando 

assim a inserção do Tecnólogo em Cosmetologia e Estética, neste segmento 

turístico. 
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5  DISCUSSÃO E ANÁLISE 

 

5.1 As estâncias termais em Santa Catarina 

 

Dados obtidos junto ao órgão de Turismo de Santa Catarina, SANTUR (2010) 

e sites relacionados ao turismo de águas termais, levaram-nos ao conhecimento que 

o estado de Santa Catarina com sua extensão territorial de 95.346 km², possui 

dezesseis (16) estâncias termais, dessas somente quatorze (14) são reconhecidas 

pelas SANTUR. Após pesquisas encontramos  um novo  parque termal inaugurado 

em 2009, na cidade de Ouro, totalizando desta forma quinze (15) estâncias ativas. 

 Como complemento da pesquisa encontramos  o  registro de    uma  estância 

termal de água salgada, única no Brasil, localizada  na cidade de São João do Sul 

conforme demonstra a figura 16, ao extremo sul de Santa Catarina, que por motivos 

judiciais está atualmente desativada. 

 As demais estâncias ficam distribuídas geograficamente ao sul, oeste, 

centro-oeste e grande região de Florianópolis. Com a reunião destas informações 

elaboramos o mapeamento geográfico conforme figura 16 para identificar as regiões 

onde estão localizadas  estas  estâncias termais. 

 

Figura 16 – Localização das Estâncias Termais em Santa Catarina 

 

Fonte:: Águas Mornas (2011) 
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De acordo com pesquisas realizadas nos sites da SANTUR e das próprias 

estâncias termais apresentamos a seguir em ordem alfabética os municípios onde 

as mesmas se localizam com um breve histórico de cada uma. 

 

Águas de Chapecó 

 

A principal cidade da Rota das Termas do Grande Oeste está situada a 665 

km de Florianópolis e apenas 47 km de Chapecó, pólo econômico da região. As 

propriedades medicinais e terapêuticas de suas águas atraem mais de 50 mil 

pessoas durante o verão. A fonte hidrotermal foi descoberta por acaso em 1986, 

mas o município só passou a explorá-la turisticamente em 1965. 

Estrutura: O complexo hidrotermal tem 40.000 m² com duas piscinas, 36 banheiras 

individuais e para casais e algumas com hidromassagem. A administração é feita 

pela Companhia Hidromineral do Oeste Catarinense (Hidroeste). As águas tem uma 

temperatura de 37°C (SANTUR, 2010). 

 

Figura 17 - Vista externa do complexo  Hidroeste 

 

Fonte: SANTUR (2010) 
 
 

Águas Mornas 

 

Cidade vizinha de Santo Amaro da Imperatriz, a cidade com apenas 5 mil 

habitantes, dos quais 82% residem no campo , compartilham as mesmas 

características geográficas; a exuberante natureza da Serra do Tabuleiro, e a 

qualidade de suas fontes hidrotermais, comparadas as melhores do mundo,  atraem 

visitantes o ano inteiro. 
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O volume de vazão de sua fonte permite a sua utilização em larga escala. 

Inigualável em todo o Brasil, esta rara dádiva da natureza, abastece as cinco 

piscinas, diariamente, com quase 500 mil litros de água, sem qualquer composto 

químico.Com temperatura em torno de 39ºC, as águas minerais desta região 

emergem de terrenos pré-cambrianos, e as rochas dominantes são os micaschitos e 

os gneiss, cortados por veias de diábases, pegmatitos e pelo granito. A origem 

destas águas deve-se a um derrame tríasico, que se situou nas áreas de Águas 

Mornas e Santo Amaro da Imperatriz.  

Estrutura: A cidade tem apenas um hotel que oferece 170 leitos e boa 

estrutura de lazer e aproveitamento das águas termais, com piscinas externas e 

cobertas também com banheiras individuais. O uso do complexo é restrito aos 

hospedes (SANTUR, 2010). 

 

Figura 18  -  Vista externa do Águas Mornas Palace Hotel 

 
Fonte: SANTUR (2010) 
 
 

Gravatal 

 

As águas termais de elevado poder curativo e belas paisagens naturais 

tornam Gravatal, distante 150 km de Florianópolis, um dos principais pólos turísticos 

de Santa Catarina. Mais da metade da renda do pequeno município de 10,5 mil 

habitantes provem do turismo e da venda de malhas e artesanatos produzidos em 

uma centena de pequenas empresas e comercializados em pontos espalhados por 

toda a cidade. No complexo das termas, distante a 4 km do centro, há bons hotéis e 

restaurantes. 
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Estrutura: O complexo Termas de Gravatal oferece 570 leitos e diversas 

opções de lazer. São dois parques aquáticos e cinco hotéis, incluindo dois 

condomínios residenciais utilizados como apart hotel, que são abastecidos com as 

águas termais, cuja lavra de exploração pertence a uma única família (SANTUR, 

2010). 

 

  Figura 19 -  Piscinas do Hotel Internacional Gravatal 

 
  Fonte: SANTUR ( 2010) 

 

 

Itá 

 

Situada a 535 km de Florianópolis, a nova Itá nasceu a menos de 10 anos, 

quando sua população precisou abandonar as residências, que foram inundadas 

pela represa da Hidrelétrica de Itá. Da  antiga cidade, apenas a torre da igreja matriz 

não submergiu. A mudança da paisagem provocou transformações profundas na 

cidade. Uma delas foi o despertar para o turismo, o lago de 140 km² passou a ser 

utilizado para atividades náuticas e ocorreram investimentos na construção de 

hotéis, centros de convenções, restaurantes e outros equipamentos para o 

desenvolvimento da atividade. 

Estrutura: o complexo termal é composto por um parque e um hotel. O parque 

aquático Thermas Itá, com área de 95.000 m² é aberto ao publico, oferecendo 16 

piscinas, 11 ao ar livre e cinco em área coberta, banheiras individuais, quadras 

esportivas, trapiche e atracadouro. A água chega a uma temperatura média de 30°C. 

O hotel que tem acesso restrito aos hospedes, possui banheiras individuais externas 

e internas, sauna e Spa (SANTUR, 2010). 
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Figura 20 -  Vista Termas  Itá e  torre da igreja submersa no lago 

 
            Fonte: SANTUR ( 2010) 
 
 
 
Ouro 

Em virtude da longa estiagem que atingia toda a região Oeste de Santa 

Catarina, no início de 2006, e a conseqüente escassez de recursos hídricos, vários 

moradores da Linha Nossa Senhora da Saúde (Atual Bairro N. S. da Saúde) no 

município de Ouro, reuniram-se e constituíram uma associação, com o objetivo 

específico de perfurar um poço artesiano para atender à demanda de água da 

localidade. 

Após a perfuração do poço, com mais de 500 (quinhentos) metros de 

profundidade, foi encontrada água. O que chamou a atenção de todos foi a 

qualidade da mesma e a temperatura apresentada, Aproximadamente 

36°C.Constatada o  real potencial dos minerais provenientes dessa fonte natural, 

integrantes da associação acreditaram na possibilidade de exploração desse recurso 

hídrico para fins de Balneário.O empreendimento trata-se de um parque termal com 

pisicnas, bares, vestiários, área de camping, banheiras de 

hidromassagem(THERMAS DE OURO, 2010). 

 

   Figura 21 -  Vista externa Thermas de Ouro 

 
   Fonte: Thermas de Ouro (2010) 
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Palmitos 

 

Localizado a 60 km de Chapecó e a 635 km de Florianópolis, Palmitos tem 16 

mil habitantes. As águas termais ficam no complexo de Ilha Redonda , situado as 

margens do rio Uruguai a 16 km do centro. A região possui quatro hotéis e uma 

pousada totalizando 400 leitos. 

Estrutura: Termas de Iha Redonda tem piscinas, espaços para tratamentos 

com lama medicinal e grandes áreas verdes. As águas têm excelentes propriedades 

terapêuticas e jorram a uma temperatura de 38°C (SANTUR, 2010). 

 

Figura 22 -  Vista externa do complexo termal Ilha Redonda 

 
Fonte: SANTUR ( 2010) 
 

 

Piratuba 

 

Situada a 400 km de Florianópolis, Piratuba é o principal pólo hidrotermal do 

Meio-Oeste catarinense. Suas águas termais que jorram a uma temperatura de 

38,6°C. Possui uma população de 5 mil habitantes, e em sua maioria descendentes 

de alemães. 

Estrutura: Possui o Parque Termas de Piratuba, distante 2 km do centro, 

concentra toda infra estrutura hidrotermal da cidade. Um complexo de piscinas, 

banheiras individuais, duchas, práticas esportivas e recreativas. Possui em sua 

estrutura espaço para camping, trilhas para caminhadas, estacionamento, 

restaurantes, bares (SANTUR, 2010). 
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 Figura 23 -  Complexo Termal Termais de Piratuba 

 
Fonte: SANTUR (2010) 
 
 
 

 Quilombo 

 

Distante 650 Km da capital catarinense, Quilombo está localizada no oeste do 

Estado. Seu território ocupa 283 km². Os 10.707 habitantes (IBGE, 2000) convivem 

em harmonia constante com as belas paisagens do campo, com topografia 

acidentada. No seu interior predomina o minifúndio com agricultura familiar, 

mantendo as características dos colonizadores italianos e alemães. 

O grande atrativo de Quilombo é a qualidade de seus recursos hídricos. As 

águas termais com temperatura média entre 32ºC a 38ºC é fluoretada, levemente 

alcalina e bicarbonatada, sabor agradável e levemente alcalina. A água é fornecida 

por um poço artesiano com profundidade de 75 metros.Na praça central da cidade 

existe um balneário com piscinas, para adulto e crianças, playground, banheiras e 

quadra de esportes. O camping possui uma área de 600 m² (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE QUILOMBO, 2010). 

 

 

 

 

 



69 
 

 

Figura 24 -  Parque termal  de Quilombo 

 
Fonte: SANTUR (2010) 

 
 
 

 Santa Rosa de Lima 

 

Com a implantação de um projeto de agricultura sem o uso de agrotóxicos, o 

município de apenas 2 mil habitantes foi o primeiro da America |Latina a figurar no 

guia da entidade francesa Accueil Paysan (rede de agro turismo ecológico presente 

em mais de 20 países, reconhecida no Brasil como Acolhida na Colônia). Santa 

Rosa de Lima possui inestimável patrimônio natural: alem das águas termais, sua 

paisagem diversificada reúne generosas de Mata Atlântica e a vegetação típica de 

campos de altitude, cenários perfeitos para contemplação da natureza ou a prática 

de esportes radicais. 

Estrutura: o Parque Hidrotermal Paraíso das Águas está localizado  a 5 km do 

centro. Tem piscina com temperatura a 37°C, banheiras individuais com ou sem 

hidromassagem, restaurante, espaço para eventos e opções de passeios em trilhas 

na mata. A hospedagem na cidade  é limitada a 50 leitos, em propriedades rurais 

que participam do projeto Acolhida na Colônia, e só atendem com reservas 

antecipadas (ACOLHIDA NA COLONIA, 2010). 
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Figura 25 -  Paraíso das Águas:piscina externa; banheira de hidromassagem 

   
Fonte: Acolhida na Colonia (2010) 
 
 
 

Santo Amaro da Imperatriz 

 

Santo Amaro, Capital catarinense das Águas Termais – reúne conjunto de 

atrativos naturais muito difíceis de serem encontrados ao mesmo tempo em um só 

lugar. Verdadeiro santuário ecológico coberto por Mata Atlântica – 63% da sua área 

territorial é considerada de preservação permanente. São belas paisagens, 

montanhas imponentes e clima favorável – temperatura média de 19ºC, além de 

águas em abundância. 

Estrutura: as fontes hidrotermais jorram a uma temperatura de 

aproximadamente 40°C e são comparadas as melhores do mundo por causa de 

suas propriedades relaxantes e terapêuticas. A cidade possui hotéis de médio e alto 

padrão (740) leitos, amplos e bem equipados. Destaca-se o Hotel Resort & Spa 

Plaza Caldas da Imperatriz e o Hotel Caldas da Imperatriz (SANTUR, 2010). 

 

                                Figura 26 - Hotel Resort & Spa Plaza Caldas da Imperatriz 

 
                                            Fonte: SANTUR ( 2010)    

 



71 
 

São Carlos 

 

As margens do rio Uruguai, logo abaixo da foz do rio Chapecó, São Carlos 

surpreende o visitante. Encravado em meio de vales e colinas, tem prais de águas 

trepidas e trechos do rio com correnteza adequada para prática de canoagem e 

raffting. Localizada a 45 km de Chapecó e 605 km de Florianópolis foi colonizada por  

descendentes alemães. 

Estrutura: Distante a 4 km do centro, o balneário de Pratas é aberto ao 

público. Tem seis piscinas, banheiras e duchas. As águas jorram a uma temperatura 

de 35°C. A rede hoteleira tem 300 leitos distribuídos em 3 hotéis, com destaque para 

o Prata Termas Hotel que é o único abastecido pelas águas termais (SANTUR, 

2010). 

 

Figura 27 -  Estrutura do Prata Termas Hotel 

 
Fonte: SANTUR (2010) 

 
 

São João do Oeste 

 

São João do Oeste é um pequeno município do Extremo Oeste de Santa 

Catarina, com uma população de 5.774 habitantes, constituída em sua quase 

totalidade de origem alemã, dos quais residem no perímetro urbano em torno de 

1.494 habitantes e 4.280 habitantes na zona rural. 

O município possui diversos atrativos turísticos como áreas de camping ao 

longo dos riachos, comidas típicas coloniais, uma igreja construída toda em madeira, 

dentre outros. E claro, o principal destaque turístico: o Termas São João do Oeste. 

Estrutura: O parque de águas “Termas São João” surgiu da perfuração de um 

poço para água potável pela Prefeitura Municipal nos anos de 1994 a 1995, o que 
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resultou em águas termais de alto teor mineral, impróprias para o consumo, mas 

excelentes para balneário. Em 2001 criou-se a Companhia de Turismo São João do 

Oeste, na época, sociedade anônima de economia mista, hoje privatizada, mantém 

o Termas São João (SANTUR, 2010). 

 

Figura 28 -  Piscinas nas Termas de São João 

 
Fonte: SANTUR (2010) 
 
 

 Tubarão 

 

Com 92,5 mil habitantes, Tubarão é importante pólo econômico e universitário 

da região Sul catarinense. Tem completa infra-estrutura urbana e o turismo termal é 

distribuído em duas estâncias que atraem visitantes de todas as partes do país: As 

Termas da Guarda e do Rio do Pouso. 

Estrutura: As Termas do Rio do Pouso e da Guarda são conhecidas pelas 

qualidades de suas águas com elevado teor radioatividade. Nas Termas do Rio do 

Pouso, a 13 km do centro, o visitante encontra um bem equipado hotel com piscinas 

e banheiras e opções de terapias alternativas. Nas Termas Santo Anjo da Guarda, a 

10 km do centro, o hotel oferece o Day use e tratamentos medicinais alternativos 

como lama e água radioativa, canalizada para piscinas e banheiras a uma 

temperatura de 37°C. A rede hoteleira de Tubarão totaliza 1.000 leitos (SANTUR, 

2010). 
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Figura 29 - Hidroginástica e tratamento com lama medicinal ; piscina 
interna na Termas do Rio do Pouso 

 
Fonte:SANTUR(2010) 

 

 Treze Tílias 

 

O nome em alemão é Dreizehnlinden. Fundada em 1933 por imigrantes 

austríacos, a cidade mantém o estilo alpino na arquitetura, nos sabores, cheiros e 

temperos da comida, no folclore as musicas e danças. Sua população 

aproximadamente 5,6 mil habitantes fala o alemão. Localizada a 500 km de 

Florianópolis,  encravada entre colinas, Treze Tílias é encantadora e aconchegante. 

Estrutura: O complexo Termas de Treze Tílias, com área de 15.000 m² oferece 

estrutura de lazer com piscinas cobertas e ao ar livre, saunas, restaurantes e 

artesanato. A rede hoteleira é qualificada, num total de 700 leitos. Possui um único 

hotel que é abastecido pelas águas termais (SANTUR, 2010). 

 

Figura 30 - Vista externa do Complexo Termas de Treze Tílias e construção típica austríaca 

 
Fonte: SANTUR (2010) 
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 Videira 

 

O complexo termal chamado de Oasis Parque das Águas, em Videira possui 

estrutura diversificada com piscinas, bares, restaurantes, trilhas e churrasqueiras. 

Videira está localizada no Meio-Oeste catarinense a 400 km de Florianópolis e a 39 

km de Caçador. A cidade possui seis hotéis bem equipados (SANTUR, 2010). 

 

Figura 31 -  Vista Parque Oasis Parque das Águas 

. 

Fonte: SANTUR (2010) 
 

 

Na seqüência do mapeamento das estâncias do estado de Santa Catarina, 

apresentamos no quadro 1 os principais dados das estâncias como: tipo de água, 

temperatura, utilização terapêutica e região onde as águas são encontradas.  
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Quadro 1: Principais informações das estâncias termais em Santa Catarina 
 

CIDADE 
 

 
REGIÃO 

 
TIPO DA ÁGUA 

 
INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS 

 
ºC 

Águas de 
Chapecó 

 
Oeste 

Alcalina, bicarbonatada 
e sulfurosa sódica 

Reumatismo, úlceras, cálculos 
renais, hipertensão arterial, eczemas 

 
37°C 

 
Águas  
Mornas 

 
Grande 
Florianópolis 

 
Esotermais radioativas 

Reumatismo, aparelho digestivo, 
renal e renovesical, doenças 
metabólicas, calmantes doenças de 
pele. 

 
 

40°C 

 
 
Gravatal 

 
 
Sul 

Isotermal – radioativa, 
com escassez de sais 
minerais, levemente 
bicarbonatada 
carbogasosa 

Artrite, osteoartrose, afecções 
articulares e cutâneas, anemia e 
raquitismo,gota, úlcera, hipertensão 
arterial, nevalgias, etc. 

 
 

37°C 

Itá Vale do 
contestado 

Fluoretada, sulfatos 
bicarbonatada 
radioativa 

Antiinflamatório e anti-
tóxico,aparelho digestivo, problemas 
de pele. 

 
30°C 

Ouro Vale do 
Contestado 

Não informado Não informado  
36ºC 

 
Palmitos 

 
Oeste 

Alcalinas, 
bicarbonatadas, 
sódicas, sulfatadas e 
radioativas 

Doenças reumáticas e de pele, 
doenças do aparelho digestivo, do 
sistema nervoso e rins. 

 
38°C 

 
Piratuba 

Vale do  
Contestado 

Bicarbonatada e 
fluoretada, levemente 
alcalina 

Tratamentos de úlceras, reumatismo, 
cálculos renais, hipertensão arterial, 
eczemas. 

 
38,6°C 

Quilombo  
Oeste 

Fluoretada, levemente 
alcalina e 
bicarbonatadas 

Antiinflamatório e anti-
tóxico,aparelho digestivo, problemas 
de pele 

32 a 
38°C 

Santa Rosa 
de Lima 

 
Sul 

Fluoretadas, radioativas 
e bicarbonatadas, 
oligominerais 

Fortalece dentes e ossos, cálculos 
renais, aparelho digestivo, 
calmantes. 

36°C 

 
Santo 
Amaro da 
Imperatriz 

 
Grande 
Florianópolis 

 
 
Esotermais radioativas 

Aparelho digestivo, reumatismo, 
dermatoses alérgicas, eczemas, 
urticária, psoríase, ptiriase, manchas 
na pele, insônia e tensão nervosa. 

 
 

41,4°C 

 
São Carlos 

 
Oeste 

Alcalina, bicarbonatada 
e sulfurosa sódica 

Tratamentos reumático, 
desintoxicação, problemas de pele, 
eczemas. 

 
37°C 

São João do 
Oeste 

Extremo 
oeste 

 
Alcalinas, 
bicarbonatadas, 
sódicas, sulfatadas e 
radioativas 

Reumatismo, alterações circulatórias, 
rigidez muscular e dores musculares 
e reumatismo, insônia e combate ao 
estresse. 

 
 
 

37°C 

São João do 
Sul 

Extremo Sul Fonte desativada Fonte desativada  

 
Tubarão 

 
Sul 

 
Esotermais radioativas 

Reumatismo, aparelho digestivo, 
renal e renovesical, doenças 
metabólicas, calmantes doenças de 
pele. 

 
37°C 

Treze Tílias Vale do 
Contestado 

Não informado Não informado 33,5°C 

Videira Vale do 
Contestado 

Não informado Não informado 32°C 

    Fonte: Adaptado de SANTUR (2010) 
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5.2 Visitas às estâncias: uma descrição das observações e entrevistas 

realizadas 
 
 
         Após a realização das visitas, durante o período de janeiro a fevereiro de dois 

mil e onze, em regiões diferentes do Estado para investigação prévia da localidade a 

ser pesquisada, constatou-se alguns fatores de extrema relevância para a escolha 

da localidade a ser pesquisada. A seguir uma descrição das visitas e as impressões 

coletadas. 

Iniciando a visitação pela região oeste da capital do Estado observou-se que 

várias cidades pertencem a rotas de turismo já estabelecidas e vendidas pelas 

operadoras como “Rota das Águas” ou Caminho das Águas. Nesta região com clima 

agradável localizam-se vários municípios que possuem estâncias termais e que 

poderiam ser classificados em dois segmentos: onde a água termal é encontrada 

somente em parques abertos ao público podendo citar como exemplo: Piratuba, 

Palmitos, Videira entre outros. 

Ou em empreendimentos hoteleiros abastecidos por água termal, que em sua 

maioria possuem um Spa anexo para o oferecimento dos serviços relacionados ao 

termalismo assim como os serviços de bem estar e tratamentos com o corpo como  

exemplo de Treze Tílias e Itá. 

Os parques visitados são estruturados e preparados para atender um publico 

familiar onde se passam horas agradáveis brincando ou simplesmente descansando 

dentro das piscinas abastecidas com as águas termais. Bares, camping e área 

reservada para churrasco são encontrados em praticamente todos eles.  

O que bem se observou nestas visitas foi que estes parques não vendem as 

águas termais como Turismo Saúde ou Turismo de bem-estar. O objetivo deles é o 

entretenimento e a diversão. Existem em alguns, serviços diferenciados como os 

banhos individuais em banheiras ou em chuveiros, utilizados principalmente por 

aqueles que acabam sendo reprovados em exames médicos, mas que não retornam 

a seus lares sem pelo menos tomar um banho individual. 

Quando questionados os moradores das localidades visitadas sobre sua 

frequência aos parques temais, o resultado foi o mesmo com quase todos, os 

nascidos na localidade nunca usufruem dos parques, não sentem prazer, e nem 
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sabem ao certo o que as águas termais podem proporcionar. As águas encontradas 

na região oeste não são boas para o consumo, mas são excelentes para banhos 

pelo seu poder terapêutico. 

Como relatado anteriormente na pesquisa, as águas termais sempre foram 

utilizadas por toda a humanidade desde a antiguidade para cura e prazer, nos 

parques visitados verificou-se somente como lembrete de tratamentos, um exame 

médico rápido para a liberação nas piscinas e nada mais. A associação de terapias 

alternativas junto às termas não é explorada, principalmente onde existem somente 

os parques termais. Nestas localidades nem o tradicional banho de argila é 

oferecido. 

 Mas como não explorar um pouco mais esta maravilha que são as águas 

termais? 

Não existe esta exploração no sentido de promoção de saúde e bem estar, os 

próprios empreendimentos hoteleiros localizados a cerca dos parques não exploram 

e nem possuem profissionais qualificados para o desenvolvimento de tais atividades. 

São poucas as termas que exploram estes recursos, praticamente somente aqueles 

empreendimentos que são abastecidos pela água termal. Nesses  empreendimentos  

são encontrados  alguns SPA’s. Nos demais existe um local reservado para serviços 

terceirizados como massagens relaxantes. 

Em entrevista realizada em um município onde há existência somente de um 

grande parque termal, os gestores do empreendimento informam que a procura por 

outros serviços relacionados as termas é muito pequeno, por exemplo um turista que 

freqüenta o parque não se interessa por massagens ou banhos diferenciados. O 

objetivo maior dele é a diversão juntamente com os familiares nas piscinas 

abastecidas com a água termal. Outro ponto analisado também por estes gestores é 

de que o objetivo primordial do parque não é a promoção da saúde e sim do 

entretenimento, portanto a estrutura é toda voltada para proporcionar diversão, 

descanso e lazer.  

Em todos os municípios visitados onde há existência somente do parque 

termal observou-se que os empreendimentos hoteleiros não exploram outros 

serviços relacionados ao valor terapêutico das águas os quais poderiam estar 

agregando valor junto ao empreendimento. Os gestores informam que o perfil do 
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turista da região não é voltado para tratamentos estéticos e relaxantes, muitos são 

excursionistas, pessoas da terceira idade que procuram às termas para descansar, 

tomar os banhos e divertir-se com as atividades lúdicas que os parques e 

empreendimentos oferecem. 

Os serviços oferecidos nos parques estão relacionados somente ao banho 

nas piscinas e são pouco procurados os banhos individuais. Os demais serviços são 

de diversão e lazer. Já os empreendimentos hoteleiros oferecem alguns serviços 

relacionados ao bem estar e cuidados do corpo, como por exemplo: massagens 

relaxantes e hidratações faciais. 

Conforme relatos de alguns dos profissionais que atuam junto aos 

empreendimentos hoteleiros e que desenvolvem alguma atividade que possa estar 

relacionada ao termalismo e bem estar, observou-se que: os profissionais não 

possuem qualificação suficiente e que na região não são encontrados cursos 

reconhecidos e confiáveis para o ensino, sendo que  os mesmos aprendem em 

pequenos treinamentos de empresas ou com pessoas de outras regiões. A idade 

destes profissionais gira em torno dos 40 anos, sexo feminino e que também são 

donas de casa, que nas horas vagas, para agregar valor a renda familiar 

desenvolvem essas atividades.  

Mas questiona-se o porquê de não serem oferecidos serviços 

complementares que podem agregar valor ao empreendimento em épocas de 

sazonalidade? 

Segundo a Dra. Lígia Engel (2009) profunda conhecedora e estudiosa do 

termalismo, seria interessante e necessário que todos tivessem uma visão sobre o 

futuro do termalismo.  

 

O crescimento do termalismo deve ser acompanhado pela evolução 
da utilização tradicional das termas, isto é, pelo conjunto dos meios 
medicinais, para explorar as propriedades físico-químicas das águas, 
com finalidades terapêuticas para um conceito mais aberto, em 
termos de turismo saúde. [...] Esta avaliação, no panorama 
internacional, revelou-se determinante para o sucesso das estâncias 
termais, permitindo assim, a convivência harmoniosa de quem busca 
a terapia das águas e daqueles que procuram as águas e os serviços 
para férias relaxantes, com ou sem programas de saúde e beleza. 
[...] Devemos ressaltar ainda que a oferta deve ser diversificada, com 
curas de curta duração, relativas a saúde e beleza, anti-estresse 
(ENGEL, 2009, p.163). 
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Cuidar do outro tem um significado muito maior do que se pode imaginar! 

Existem responsabilidades as quais muitos não estão ainda preparados para 

assumir. Oferecer os serviços que envolvam as águas termais significa ter estrutura 

adequada, profissionais qualificados, suporte médico e uma divulgação específica 

sobre o que pode ser oferecido. Talvez sejam essas as dificuldades que os gestores 

encontram para não oferecer os serviços tradicionais do termalismo assim como 

implantar os de terapias alternativas ou como poderia ser chamado o welness junto 

aos empreendimentos. 

Continuando com o processo investigativo visitou-se a região da grande 

Florianópolis. Dirigimo-nos para o município de Santo Amaro da Imperatriz, berço do 

termalismo no Brasil conforme os fatos históricos, vislumbrando a expectativa de lá 

encontrar outra situação. 

A região mudou, mas o cenário é muito semelhante. Não há infra-estrutura 

rodoviária adequada, posto de informações turísticas ou mesmo divulgação sobre as 

águas termais.  

Visitou-se o Hotel Caldas da Imperatriz e outro grande empreendimento 

hoteleiro vizinho o qual comporta um SPA, mas que tem o seu abastecimento de 

água termal fornecido pelo próprio Hotel Caldas da Imperatriz cuja fonte termal é 

localizada em sua propriedade sendo de administração da Companhia Hidromineral 

Caldas da Imperatriz, assim como a Casa de Banhos anexa ao mesmo. 

Para melhor compreender os processos internos de funcionamento e um 

pouco da história do mesmo, colaboradores do Hotel Caldas da Imperatriz 

apresentaram o empreendimento e explicaram como acontece a distribuição da 

água termal. 

A fonte de água termal é somente uma, cuja lavra de exploração pertence ao 

município (Companhia Hidromineral Caldas da Imperatriz). Desta fonte é distribuída 

diariamente a água para o empreendimento hoteleiro vizinho e para a Casa de 

Banhos assim como o abastecimento do próprio hotel. 

 O Hotel Caldas da Imperatriz historicamente foi o primeiro local definido 

como uma estância termal. Reconhecida sua importância em 1818 quando o rei 

Dom João VI baixou decreto determinando a construção de um hospital destinado a 

abrigar um grande número de enfermos que já utilizavam águas para cura de seus 
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males.Com o decorrer dos anos  atravessou por várias fases do completo abandono 

e  fases de desenvolvimento. 

 Oferece um serviço chamado Day use, onde o cliente paga pelos serviços 

que quer usufruir durante o dia, os quais incluem: banhos, almoço, café da tarde e  

jantar sem que haja a pernoite. Possui uma ala antiga que conserva a arquitetura 

original, contendo seis salas com banheiras de mármore carrara, originais do século 

XVIII, nelas são oferecidos os banhos termais de imersão a uma temperatura de 

39°C in natura. As águas de Santo Amaro são famosas em todo o mundo e 

reconhecidas como uma das melhores em qualidade tanto para banhos como para 

ingestão. A figura 32 apresenta a fachada original restaurada do Hotel Caldas da 

Imperatriz. Na figura 33 pode se observar a ala antiga que abriga as 6 salas de 

banhos com as banheiras em mármore carrara. 

 

Figura 32 – Hotel Caldas da Imperatriz – Santo Amaro da Imperatriz/SC 

 
Fonte: Hotel Caldas da Imperatriz 

 
Figura 33 – Vista interna salas de banho, Hotel Caldas da Imperatriz 

               
Fonte: Fotografado pela autora 
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No que se refere aos serviços oferecidos e relacionados ao termalismo, o 

empreendimento disponibiliza somente os banhos de imersão (banheiras) Porém, 

existe um profissional terceirizado que desenvolve várias atividades relacionadas ao 

bem estar e cuidados com o corpo. Após a visita ao local onde são desenvolvidas as 

atividades constatou-se a precariedade das instalações físicas (pouca luminosidade, 

falta de ventilação natural, espaço reduzido, entre outros) não sendo adequados 

para o desenvolvimento dos serviços oferecidos por um profissional especializado 

na área de beleza, infelizmente não foi possível agendar uma entrevista com esta 

profissional para averiguar seu nível de especialização na área. A figura 34 

apresenta os serviços que este profissional desenvolve no empreendimento Hotel 

Caldas da Imperatriz.  

 

Figura 34 – Serviços terceirizados oferecidos no hotel  

                                         
Fonte: Fotografado pela autora 

 

 Já no Spa do empreendimento vizinho,  o Day use também é oferecido, mas 

por um dia de tratamentos estéticos.  Neste empreendimento após vários contatos 

feitos por meio de emails e telefonemas não obteve resposta positiva para a 

aplicação da pesquisa. Somente foi permitida a entrada para a visitação até a 

recepção do Spa  onde  ofereceram  um folder descritivo dos serviços realizados no 

Day Spa. 
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Descreve-se ainda com mais detalhes o local destinado somente aos banhos 

individuais. A Casa de Banhos, como é chamada, é da mesma administração do 

Hotel (Companhia Hidromineral Caldas da Imperatriz) e está localizada anexa ao 

mesmo, atendendo o público em geral. Nos fundos do empreendimento encontra-se 

um parque  aquático com águas frias oriundas  de um rio que por ali  passa. 

 

 

 

Figura  35 -  Casa de banhos em Santo Amaro da Imperatriz  

 
Fonte: fotografado pela autora 

 
 
 

A casa de banhos conta com 15 salas individuais onde se pode usufruir de 

uma banho de imersão de vinte minutos com o opcional de banheiras com 

hidromassagem. 

 

Figura 36 – Sala de banho com hidromassagem  

 
Fonte: Fotografado pela autora 
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Após entrevista informal com os funcionários da Casa de Banho, verificou-se 

que os mesmos são somente atendentes, os quais encaminham às pessoas as 

salas de banho, orientam sobre as normas da casa e fazem a limpeza após o seu 

uso, sem nenhum tipo de qualificação profissional específica. 

 Na recepção desse estabelecimento encontram-se a venda vários saches de 

sais aromáticos, para serem colocados na água, os mesmos após verificação de 

rotulagem, não possuem registro no órgão competente (ANVISA). Quando 

questionado para saber o fluxo de clientes, informaram que chegam a uma média de 

aproximadamente 200 banhos por dia em baixa temporada e em alta temporada 

pode chegar até  600 banhos por dia. 

 

Figura 37 -  Sais aromáticos vendidos na Casa de Banhos 

 
Fonte: Fotografado pela autora 

 
 
 

Novamente volta-se à mesma indagação: Se existe um fluxo tão grande e 

procura pelos banhos por que não oferecer e explorar as modalidades do termalismo 

como descreve Silva e Barreira (1999). Por que não associam a eles outros serviços 

que podem agregar valor como massagens relaxantes e terapêuticas, banhos de 

lama, etc., diversificando, explorando e agregando valores aos serviços já 

oferecidos? 

Para fins de registro é importante ressaltar que a falta de profissionais 

qualificados, pouca divulgação, falta de interesse dos gestores em adequar a 

estrutura para o oferecimento destes serviços, falta de planejamento e assistência 

dos órgãos públicos competentes para o desenvolvimento do termalismo e 

promoção do turismo na região, são fatores agravantes que afetam o 
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desenvolvimento do termalismo na região. Neste aspecto ainda convém enfatizar as 

observações feitas por Sato (2006, p.9) em sua dissertação de mestrado na área da 

Hidrogeologia: 

 

O Estado de Santa Catarina apesar de pioneirismo no Brasil em 
relação a suas águas termais e termo minerais, não apresenta 
histórico de grande explotação5 e exploração destes recursos, ou 
mesmo a existência de planos de gestão para esses recursos, 
resultando em uma exploração pouco produtiva das várias estâncias 
termais entre elas as termas mais antigas do Brasil, as de Caldas da 
Imperatriz em Santo Amaro da Imperatriz datadas de meados do 
século XIX. Não existem pesquisas aprofundadas sobre a gênese 
dessas águas e nenhum panorama sócio-econômico foi montado em 
função da exploração destas águas termais e termo-minerais para o 
seu melhor aproveitamento. 
 
 

Desta forma, após as visitas realizadas na região oeste e da Grande 

Florianópolis (sudoeste do Estado) e um pouco decepcionados com os resultados 

obtidos, continua-se a trajetória para o sul do Estado, seguindo o roteiro das 

informações coletadas previamente na pesquisa. 

Porém, o que chamou a atenção nesta região em particular, foi a forma de 

como os  empreendimentos vendem seus serviços, evidenciando em seus sites de 

visita a preocupação em relação à saúde e bem estar do seu hóspede. Cumpre 

ressaltar que nestes sites também são oferecidos pelo empreendimento alguns 

serviços que estão ligados diretamente ao termalismo e outros complementares a 

ele. Em decorrência destas informações detectaram-se alguns empreendimentos 

para apresentar o projeto e a proposta de estudo. 

Após a apresentação da proposta de pesquisa em um empreendimento do 

município de Gravatal, obteve-se o aceite e concordância do empreendimento em 

participar da pesquisa. Foi permitida a avaliação dos serviços já existentes e a 

apresentação de uma proposta com sugestões de outros serviços a serem 

implantados, de forma a inserir o profissional qualificado, como o Tecnólogo em 

Cosmetologia e Estética nesse nicho de mercado. 

 

 

                                                 
5
  Explotação: explorar economicamente os recursos naturais de determinada porção de terra (LAROUSSE,       

2005). 
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5.3  Gravatal/SC 

 

A designação Gravatal originou-se de Gravatã (nome indígena da bromélia 

que existia em grande quantidade na região). Era um distrito do município de 

Tubarão. A partir da criação da Lei Estadual nº 802 de 20 de dezembro de 1961, o 

distrito de Gravatá, emancipou-se de Tubarão, nascendo então o município de 

Gravatal (SOUZA, 2011). 

A cidade de Gravatal está localizada ao Sul do Estado de Santa Catarina, na 

posição geográfica de 28°19'51"S e 49°02'06"W, faz divisas com os municípios de: 

Armazém (ao Norte); Imaruí e Laguna (a Leste); Braço do Norte e São Ludgero (a 

Oeste); Tubarão e Capivari de Baixo (ao Sul). O relevo da região é constituído por 

uma superfície plana, ondulada e montanhosa-serras cristalinas, embasamento 

cristalino, formação de escudo cristalino, cujo solo álico possui baixa fertilidade, com 

altos teores de alumínio trocável e baixos teores de bases trocáveis, apresentando 

textura de argilosa a média argilosa e, em muitos casos, com cascalhos ou 

cascalhenta, sendo que normalmente a argila de atividade baixa, restringindo o 

manejo da terra O clima é temperado, com uma temperatura média anual entre 18ºC 

e 27ºC. O município possui uma área de 194 km², e, encontra-se a 18 metros do 

nível do mar (PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL, 2011). 

 Uma melhor visualização da localização do município de Gravatal e dos 

municípios circunvizinhos se pode ter a partir das figuras 38 e 39.  
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Figura 38 -  Mapa do Estado de Santa Catarina, demonstrando a localização geográfica de Gravatal/SC 

 
 

Fonte: Bela Santa Catarina (2011) 
 
 
 

Figura 39 – Recorte do Mapa do Estado de Santa Catarina, com localização geográfica 
ampliada de Gravatal/SC 

 
 

   Fonte: Adaptado de Bela Santa Catarina (2011) 
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As diversas etnias presentes na história de Gravatal devem-se ao 

deslocamento natural de moradores da antiga Colônia de Santo Antônio dos Anjos 

da Laguna (atual Laguna) para Gravatal, onde os imigrantes compartilhavam do 

mesmo espaço com os índios (Bugres-Botocudos) que habitavam a região e 

usufruíam das águas termo minerais (SOUZA, 2011). 

Apesar da influência dessas etnias, a tradição açoriana dos primeiros 

colonizadores ainda é forte na cidade, tanto na arquitetura quanto nos hábitos 

populares. Suas terras férteis garantiam o suporte econômico através da agricultura, 

substituída pelo turismo como mola-mestra da economia local a partir da descoberta 

das termas (SEBRAE, 2010). Sua população, segundo último censo realizado em 

2010 é de 10.636 habitantes, onde 4.444 habitantes localizam-se em área urbana e 

6.192 em área rural (IBGE, 2011). 

A cidade apresenta uma boa estrutura com um comércio variado e com 

opções de lazer. É também conhecida pelo número de lojas (cerca de 200), 

empresas que fabricam e vendem, na sua maioria, artigos de malha e artesanato 

com um preço muito competitivo Existem diversas clínicas holísticas e algumas 

voltadas para a área estética. O complexo Termas de Gravatal é composto por cinco 

(5) hotéis e dois grandes parques aquáticos todos abastecidos com água termal de 

propriedade da mesma família, a qual é detentora da lavra de exploração  da fonte 

termal (HOTEL INTERNACIONAL, 2011). 

Responsáveis pelo desenvolvimento turístico e econômico da região, as 

águas termais de Gravatal são consideradas as segundas do mundo em qualidade 

terapêutica, superadas apenas pelo complexo de Aux-Les-Thermes, na França e 

melhores do que as famosas águas de Baden-Baden, na Alemanha. As águas 

termais do Gravatal são famosas em todo o mundo por possuírem propriedades 

terapêuticas e medicinais únicas, além de serem incrivelmente relaxantes. Por 

serem ricas em sais minerais e gases diluídos em sua composição, estimulam a 

atividade celular e agem sedativamente sobre o corpo. Captada e aproveitada pelos 

hotéis do complexo e pelos parques, a água jorra a uma temperatura média de 

37°C, com vazão de 40 litros por segundo (HOTEL INTERNACIONAL, 2011). 

Possui comprovada eficácia no tratamento de diversas doenças, sendo 

indicadas para o tratamento de reumatismo, asma, bronquite, úlcera, cálculo renal, 
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hipertensão, dermatoses, neurite e ação rejuvenescedora, entre outros. São 

incontestáveis os benefícios da água. Ela regula a temperatura corporal, leva 

nutrientes às células, purifica e hidrata. O resultado do tratamento reflete-se na pele 

que, embora impermeável aos líquidos, é permeável aos íons e gases. Essa 

liberação dos gases radioativos pode ser sentida quando se inala o vapor nas 

piscinas e nos banhos. Pele seca, dor de cabeça, fadiga e outras complicações 

podem ser amenizadas pelo maior consumo de água (ACQUAVILLE, 2011).  

Acquaville (2011) apresenta no quadro 2 algumas indicações  para a 

utilização das águas termais  como prevenção e terapia  de  determinados males. 

 

Quadro 2 – Indicação terapêutica e ação das águas de Gravatal/SC 

Problemas INDICAÇÃO TERAPÊUTICA AÇÃO 
 

Aparelho digestivo 
Auxiliar das funções digestiva, gástrica, intestinal e vesical, dispepsia e 

doenças hepáticas.Recomendam-se banhos, massagens, muito movimento 
e ingestão  generosa de água. 

Reumatismo Indicado em todo tratamento de moléstias reumáticas, incluindo artrite, 
artrose, fibromiosetis, gota. 

 
Aparelho renal 

Otimo para pielite, pielo nefrite, cistites não infecciosas,nefrite crônica  e 
eliminadora de cálculos renais 

Pele Eficaz no tratamento das dermatoses alérgicas, eczema, urticária, psoríase, 
pitiríase, manchas, cabelos fracos ou escassos. Emprego da temperatura e 
radioatividade: banhos com massagens suaves - água mineral quente e 
banhos de sol moderados. 

Doenças 
metabólicas: 

Gera equilíbrio metabólico, auxiliando nas artrites reumáticas e gotas únicas 

 
Sistema Nervoso 

Calmante pela ação relaxante das tensões neuropsíquicas, melhora a 
insônia, tensão nervosa, a ansiedade, as nevralgias e a depressão. 

Fonte: Adaptado de Acquaville (2011) 
 

Um dos fundadores da cidade foi João Martins de Souza, filho de Euclides de 

Souza e Joana de Souza, nasceu em Açores, Portugal, no ano de 1815. Veio com 

seus pais para o Brasil ainda jovem. Em 1842, estabeleceu-se no local, fez grandes 

lavouras de mandioca e cana-de-açúcar, construiu dois engenhos e dois alambiques 

e abriu estradas. Entre 1880 e 1885, chegaram as primeiras famílias de imigrantes 

italianos e em 1910, os alemães (PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁL, 2011).  

Duarte (2001 apud SOUZA, 2011) acrescenta que João Martins de Souza ao 

observar que as águas do rio ali existentes, eram em grande quantidade, começou a 

utilizá-las para o transporte de mercadorias por meio de canoas. Passando assim, a 

proprietário do Porto onde as canoas atracavam.  
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O Império deu as terras que lhe pertenciam como dote pelo casamento da 

princesa Isabel com o Francês, o Conde D'Eu. Criando dessa forma a Companhia 

da Colônia Imperial de Grão Pará, as quais foram divididas em lotes de 40 hectares 

e oferecidas aos europeus (SOUZA, 2011). 

Gravatal começou a ser colonizada por estrangeiros nos anos de 1880 à 

1885, com a chegada das famílias de Jacob May, Adolfo Kindermann e José 

Knabben. Por volta de 1910 começou a colonização italiana, onde se destacam os 

Srs. Pedro Zappelini, Estevão Grasso e outros que fundaram a colônia até hoje 

existente em São Miguel (TRAVASSOS; PALMEIRA, 1992 apud SOUZA, 2011). 

Iniciando dessa forma a história do turismo termal na região com a família 

Zapellini, única detentora da lavra de exploração da fonte termal encontrada em 

Gravatal/SC.  

 

5.4 Hotel Internacional Gravatal 

 

Na sequencia se descreverá alguns fatos sobre o grande legado que o 

imigrante italiano Pedro Zapellini deixou para a família e para o município de 

Gravatal. 

 Ao chegar da Itália Pedro Zappelini iniciou um intenso comércio na região de 

Tubarão e Laguna, já que na época Gravatá como era chamada, pertencia ao 

município de Tubarão. O colonizador mais tarde comprou as terras de propriedade 

de Antonio Knabben e as fez de sítio de repouso e lazer para utilizar em suas folgas.  

Assim que visitou a propriedade, no povoado de Tiradentes, percebeu que do leito 

do rio Gravatá afloravam veios de águas quentes, e vendo a possibilidade da grande 

riqueza que ali se encontrava aconselhou então seu filho a adquirir mais terras nas 

redondezas (SOUZA, 2011). 

 Posteriormente desviaram o curso fluvial constatando o surgimento, ao longo 

do leito primitivo de muitos outros olhos de água quente. Amostras foram recolhidas 

e enviadas para exames no Rio de Janeiro. O resultado confirmou que as  fontes 

eram de água mineral de alto poder radioativo, logo, com propriedades medicinais e 

de uma temperatura de 37 graus (TRAVASSOS; PALMEIRA, 1992 apud SOUZA, 

2011).   
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Percebendo o potencial econômico que tinham encontrado, Pedro Zappelini 

começou a arquitetar a instalação de um complexo turístico prevendo a construção 

de hotéis, restaurantes, campings e escolas. Em 1942, seu filho Hercílio Zappelini, 

recebeu autorização do presidente Getúlio Vargas para pesquisar a água mineral. 

Visto que Pedro necessitaria de mais investidores para a realização de seu sonho, 

buscou sócios para a viabilização financeira da construção do complexo hoteleiro. 

Juntaram-se a ele: José Agostinelli, Aldo Zappelini, Ramiro Corrêa Ferreira da Silva 

e Hercílio Zappelini (SOUZA, 2011). 

O manancial revelou notável poder terapêutico. Muitas pessoas para lá se 

dirigiam para tomar banho, passando a proclamar curas quase milagrosas. 

Em 1942, Hercílio obteve autorização para pesquisa, e em 1946 autorização para 

exploração da lavra dessa fonte radioativa. As águas jorram naturalmente numa 

quantidade impressionante. São 144 mil litros por hora, a 37 graus centígrados, com 

elevado teor de radioatividade e apreciáveis elementos terapêuticos (TRAVASSOS; 

PALMEIRA, 1992 apud SOUZA, 2011).   

Os autores ainda relatam que em 19 de julho de 1956 formou-se a Cia. de 

Águas Termais do Gravatal, para a construção de um hotel. Eram sócios majoritários 

Hercílio Zappelini, Aldo Zappelini, Ramiro Correia Ferreira da Silva e José 

Agostinelli. Anos depois, surgiu o Gravatal Hotéis de Turismo S/A (constituição em 

14 de julho de 1969), sendo Aldo Zappelini o primeiro Diretor-Presidente e quem 

lançou a pedra fundamental do Hotel Internacional do Gravatal. Aconteceu no dia 10 

de julho de 1971, presentes o Governador Colombo Machado Salles e diversas 

autoridades.  

O hotel havia sido aprovado pela Empresa Brasileira de Turismo e pelo 

Conselho Nacional de Turismo. O projeto inicial  estipulava 9.000 m2 de construção, 

com 120 unidades habitacionais, com um investimento orçado em Cr$ 6.000.000,00 

- em julho de 1971.  

Conforme relata (ZAPELLINI, 2011) no dia da fundação em 10 de julho de 

1971, Aldo Zappelini proferiu em discurso as seguintes palavras: 

Mais difícil teria sido a conquista desta luta, se não tivéssemos tido a 
participação de um homem idealista, que ora não mais pertence ao 
nosso convívio, deixando aberta uma lacuna que procuramos 
superar: Pedro Zappelini, que nos legou uma herança de sabedoria. 
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  Assim Gravatal foi transformado num recanto turístico graças às idéias 

empreendedoras de Pedro Zappelini, depois continuadas por Hercílio Zappelini, Aldo 

Zappelini e os sócios Ramiro e José.  

O Hotel Internacional Gravatal, hoje com quase 40 anos de existência, possui 

uma infraestrutura com algumas características de sua fundação em 1971. Passou 

por diversas reformulações, mas sempre teve como princípio “o cuidado com o bem 

estar” do seu cliente. 

Possui em sua estrutura área verde de 11.000 m², horta orgânica, equipe de 

recreação, piscina termal externa e coberta, 118 apartamentos com a opção de 

banheira ou mini piscina, sauna seca e a vapor, quadras de esporte, balneário 

interno com 36 salas individuais com banheira, sala de jogos, parque aquático, 

boate, salão de convenções com capacidade para 350 pessoas e uma excelente 

gastronomia. 

 

Figura 40 – Piscinas  externas do Hotel Internacional 

 
 
Fonte: Fotografa pela autora 
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Figura 41 - Piscina coberta do Hotel Internacional 

 
Fonte: Fotografado pela autora 
 
 

O atual gestor administrativo do empreendimento, um dos bisnetos de Pedro 

Zapellini, é um jovem com uma grande visão empresarial. Desde o inicio de sua 

gestão já desenvolveu diversos programas e fechou parcerias com associações, 

empresas e outras entidades que estão ligadas diretamente ao turismo e ao seu 

empreendimento. Administrando um hotel cuja idade ultrapassa 30 anos de 

existência já alcançou vários sucessos em sua gestão. Participante ativo da 

Associação do Termalismo em Santa Catarina (ATISH) contribui para a divulgação, 

agregação e melhorias com implantação de novos serviços, procurando suprir as 

necessidades dos seus hóspedes e aumentar o leque de novidades para que os 

mesmos não tenham que sair do hotel em busca de outros serviços. O 

empreendimento ainda oferece outros serviços como:  

 

���� Turismo de aventura: circuito de arvorismo, tirolesa, muro de escalada e 

circuito radical; 

 

                                          Figura 42 -  Turismo de aventura: Tirolesa 

 
Fonte: Hotel Internacional Gravatal 
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���� Trilhas ecológicas dentro do hotel; 

 
 

Figura 43 - Área verde interna para caminhadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Fotografado pela autora 

 
 
 

����  Parque aquático abastecido com água termal 
 
 
 

  Figura 44 -  Parque Aquático com águas termais  

 
  Fonte: Fotografado pela autora 
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���� Horta orgânica 

 

    Figura 45 -  Horta orgânica do Hotel Internacional 

 
Fonte: Hotel Internacional 

 
 
 

O empreendimento mantém convênios com outras empresas para oferecer ao 

hospede as seguintes opções de passeio: 

 
����  Laguna, Serra do Rio do Rastro e São Martinho; 

���� Agroturismo: Santa Rosa de Lima; 

���� Passeios de charrete pelo município; 

 

5.5 Apresentação descritiva da oferta termal no empreendimento estudado 
 
 

Como bem observa Zonta e Novaes (2007) o turismo saúde e a indústria do 

bem estar são uma nova oportunidade para agregar lucro e manter constantes as 

taxas de ocupação anual do setor hoteleiro nacional, incluindo a região sul. Em sua 

pesquisa as autoras apresentam uma citação feita por Horta (2006, p.124) grande 

executiva no ramo de Spa: 

 

[...] considerando a demanda crescente, todas as categorias e portes 
de meios de hospedagem devem dispor de um espaço dedicado ao 
bem estar. [...] a demanda é grande, mas as redes hoteleiras 
brasileiras, não despertaram para esse mercado. 
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 Convém ainda anotar que o pensamento de Horta remete a conclusão e 

constatação de que esta informação é totalmente verdadeira quando comparado aos 

resultados obtidos nas visitações das estâncias termais: as mesmas não são 

exploradas em todo o seu potencial existente. 

 Cita-se o discurso de Chavier (2000) estudioso espanhol sobre o termalismo 

lembrado por Galvéz, em apresentação do III Congreso Universidad y empresa, 

Valência, Espanha onde o mesmo enfatiza a importância na utilização e exploração 

das estâncias termais como recurso turístico: 

 

Os balneários e estações termais constituem na alternativa para o 
turismo convencional tendo um enfoque positivo ao que se refere a 
saúde das pessoas e agregando valores com ambiente natural entre 
paisagens e ambiente onde se apresentam as estações termais. 
 
 

 Com a aplicação do estudo de caso no empreendimento hoteleiro no período 

de cinco a sete de fevereiro de dois mil e onze e por meio da utilização da técnica da 

observação algumas considerações foram registradas: 

 O Hotel Internacional Gravatal possui uma estrutura e espaço físico que 

comporta um SPA ou até mesmo o que se pode chamar de wellnes. Os serviços 

oferecidos ainda são restritos em relação aos que o termalismo pode oferecer como 

relatam Silva; Barreira (1994) uma diversificada tipologia de banhos e terapias que 

poderiam ser desenvolvidas com a própria riqueza natural, a água termal como: 

banhos de imersão; banho de turbilhão, diversos tipos de duchas, tudo com o intuito 

de aproveitar ao máximo o valor terapêutico das águas. 

Atualmente o empreendimento possui 36 salas individuais para banhos de 

imersão, uma sala de aplicação de argiloterapia, sauna a vapor e seca, banheira 

coletiva para banho de imersão e sala de massoterapia.  
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Figura 46 – Sala argiloterapia; sala individual para banho; sala de massagem; banheira 
coletiva para banho de imersão 
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A – Argiloterapia  

 
A argila é comumente definida como material natural, terroso, de granulação 

fina, que quando umedecida na água, apresenta certa plasticidade. Designa ainda o 

nome “argila” a um grupo de partículas do solo cujas dimensões medem cerca de 2 

microns (milésimo de milímetro). Estas partículas minúsculas é que contribuem para 

seu grande poder de absorção (SANTOS 2004). 

É um material natural, composto por partículas de silicato de alumínio, além 

de diversos oligoelementos como o Titânio, Magnésio, Cobre, Zinco, Alumínio, 

Cálcio, Potássio, Níquel, Manganês, Lítio, Sódio e Ferro (GOMES; DAMAZIO, 2009).  

De acordo com o local de extração a constituição pode sofrer variações, 

porém esta diferenciação entre os tipos de argilas não modificam suas principais 

atuações, promovendo a ação absorvente, cicatrizante e anti-séptica. Os minerais 

encontrados nas argilas funcionam como potencializadores de determinados efeitos, 

conforme a sua concentração. As argilas estão, portanto, formadas por misturas de 

Fonte: Fotografado pela autora 
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muitos minerais dos quais alguns deles podem ser predominantes (SANTOS 2004; 

MEDEIROS, 2007). 

A argila possui propriedades que variam conforme sua composição, porém 

quase todas são ativadoras do metabolismo, absorvente, adsorventes, bactericida, 

antisséptica, analgésica, cicatrizantes, desodorante, além de neutralizar e absorver 

radioatividade. Todas essas propriedades são ativadas quando a argila é umedecida 

(SANTOS, 2004). 

Há vários tipos de argila, cada uma com características próprias, com 

indicações diferentes, sendo que, as mais representativas são as argilas verdes, 

brancas, pretas, amarelas, vermelhas, rosas e marrons. Sua coloração é 

determinada pela composição mineral da rocha de onde foi extraída Hoje a argila é 

utilizada pela indústria cosmética em vários produtos, porém o profissional deve 

pesquisar e utilizá-las também in natura (PERRETO, 2003; GOMES; DAMAZIO, 

2009).  

A argiloterapia do empreendimento é aplicada in natura, retirada e preparada 

diretamente onde a fonte termal esta situada, um produto patenteado pelo grupo 

Gravatal Hotéis de Turismo S/A, o qual inclusive possui registro junto a  ANVISA. A 

argila é aquecida e aplicada a uma temperatura média de 37°C, em seguida o 

cliente deve deitar-se e relaxar por um período de 40 minutos até a secagem.  

 

Figura 47 - Banho de argila 

 
Fonte: Fotografado pela autora 
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A retirada é feita com um banho de água mineral. A sala onde é aplicado o 

produto possui luz adequada, aconchegante e com músicas suaves e calmas que 

induzem ao relaxamento, acomodam seis espreguiçadeiras permitindo um número 

maior de atendimento. Os mesmos são feitos em determinados períodos tanto pela 

manhã quanto a tarde, horário onde a água termal é distribuída diretamente da fonte 

a uma temperatura média de 37°C. Também são realizadas as vendas da argila 

para o consumo (home care). 

 

Figura 48 - Espreguiçadeiras da sala de argiloterapia  

 
Fonte: Fotografado pela autora 

 

 

O poder terapêutico da argila associada à água mineral a deixa ainda mais 

potente e o empreendimento explora de forma correta este segmento.  

 
 
B – Banho turco (sauna) 
 
 
 Os serviços de sauna seca e úmida estão adequados ao ambiente com os 

devidos cuidados a sua utilização. Também possui uma sala de descanso para ser 

utilizada logo após as sessões de sauna. Este ambiente é muito agradável, 

espreguiçadeiras e janelas amplas possibilitam o contato com a beleza natural, 

promovendo um estado de completo relaxamento ao hóspede. 

 

C – Banhos de imersão 
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Durante o período de observação no local, percebeu-se que a maioria das 36 

salas de banho não foi utilizada, gerando certa ociosidade no seu uso. Também se 

verificou que o espaço a que se destinam os tratamentos possui pouca luminosidade 

não sendo adequadas ao ambiente com pisos escuros e com muitas reentrâncias, 

por obviamente se tratar de uma construção mais antiga.  

Nesse sentido, merece destaque o que cita Ramos (2010, p. 169) sobre as 

necessidades de adequação que um estabelecimento voltado ao atendimento na 

área da beleza deve apresentar: 

 

[...] a resolução RDC 50 (2002) dispõe sobre o Regulamento Técnico 
para planejamento, programação e elaboração e avaliação de 
projetos físicos voltados para a área da saúde, sendo que alguns 
critérios formam adaptados para a área da beleza. [...] o piso deverá 
ser liso, impermeável, lavável e resistente a saneantes, como o 
menor número de juntas possíveis; [...] o estabelecimento como um 
todo deve ser bem iluminado e ventilado, com janelas amplas. A 
iluminação e a ventilação naturais podem ser substituídas ou 
complementadas por artificiais. 

 

 Essas trinta e seis salas de banho de imersão localizam-se no piso térreo do 

hotel, dividem-se em dois grandes corredores. A luminosidade é pouca deixando o 

ambiente pesado. As salas de banho estão em estado de conservação médio, mas 

não são agradáveis quando da sua utilização. Pequenas, pouca iluminação, paredes 

e pisos com azulejos antigos. 

 

 Figura 49 – sala individual de banho de imersão 

 
Fonte: Fotografado pela autora 
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De maneira contrária a localização das salas de banhos individuais, a ala 

onde fica a banheira coletiva para banho de imersão é grande, ampla, com 

iluminação natural, trazendo sensações agradáveis a quem ali permanece. 

 

 

Figura 50 - Banheira coletiva 

 
 

                                              Fonte: Fotografado pela autora 

 

D – Massagem 

 

A sala para massagem possui espaço adequado para o desenvolvimento das 

atividades assim como iluminação, é isenta de barulho. Não desenvolvem nenhuma 

atividade envolvendo eletroterapia, somente massagem relaxante e drenagem 

linfática manual. 

Figura 51 - Sala de massagem 

 
Fonte: Fotografado pela autora 
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As duas funcionárias que desenvolvem as atividades termais trabalham com 

uniformes brancos, porém não observam as normas de Biossegurança quanto a 

utilização de equipamento individual de segurança (EPIs), calçados abertos, 

utilização de jóias, luvas, etc. Ramos (2010) relata que os procedimentos adotados 

durante a realização de atividades na área da beleza, seja manuseando clientes, 

produtos químicos ou utensílios, requerem obrigatoriamente a utilização sistemática 

de Equipamento de Proteção Individual (EPIs). Desta forma o estabelecimento deve 

adequar-se à implantação do uso rotineiro e adequado de EPIs por parte destes 

profissionais. 

 

E – Centro de Terapias Naturais 

 

Há aproximadamente seis anos o empreendimento conta com os serviços 

desenvolvidos pelo Centro de Terapias Natural. O centro de naturoterapia e 

fisioterapia é de administração independente do hotel, serviço terceirizado e 

realizado por profissionais liberais os quais são altamente qualificados: um 

naturoterapeuta/ iridólogo e um fisioterapeuta  

Os serviços oferecidos por esses profissionais são de um nível diferenciado 

do qual o tecnólogo não está habilitado à desenvolver. Terapias como: iridologia, 

bioenergética; fisioterapia manipulativa e hidroterapia são desenvolvidas tanto para 

atendimento aos hóspedes como também ao público em geral. A clínica está 

localizada no quarto piso do hotel em área mais reservada, um espaço místico onde 

quem freqüenta tem a sensação de bem estar e paz espiritual. As atividades 

desenvolvidas na clínica são: 

 

Fisioterapia manipulativa: especialidade da fisioterapia que visa a correção 

das desordens da coluna vertebral e articulações através de técnicas 

manuais. O desalinhamento de vértebras e discos na coluna espinhal pode 

causar irritações do sistema nervoso e afetar várias estruturas do corpo 

humano. A sessão dura em torno de uma hora, onde é realizada uma 

avaliação funcional da pessoa a fim de descobrir as articulações bloqueadas  
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que devem ser tratadas através da manipulação ou mobilização.(Folder 

explicativo do centro de terapias). 

 

Hidroterapia: é a utilização da água aproveitando sua composição química, 

suas propriedades físicas e a energia vital presente na mesma. Através 

desse procedimento é possível relaxar ou tonificar o organismo, equilibrar o 

sistema circulatório, estimular o sistema imunológico e auxiliar na 

desintoxicação. É eficaz no tratamento de patologias neurológicas, 

neuroesqueléticas, cardiorespiratórias, reumáticas e ortopédicas. 

 

Massagem Bioenergética: baseada na medicina chinesa e nos doze 

meridianos, tem o objetivo de equilibrar a energia no corpo, trazendo como 

benefícios o reequilíbrio energético, o relaxamento e uma maior rapidez na 

resolução de eventuaus patologias físicas, mentais e espirituais. 

 

Iridologia: é uma ciência que estuda os sinais presentes nas Iris dos olhos e 

sua relação com nossas sensibilidades orgânicas e psicoemocionais, tais 

como: desconfortos físicos, debilidades, distúrbios e irregularidades 

funcionais. Com uma fotografia ampliada de cada olho é possível avaliar com 

nitidez as Iris. O tempo de consulta dura em torno de quarenta minutos. 

 

Figura 52- Divulgação da Clínica Equilíbrio Natural 

 
Fonte: Fotografado pela autora 
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5.6  Qualificação profissional dos colaboradores do empreendimento nos 

serviços relacionados ao termalismo 

 

A propósito importa observar que o Turismo Saúde, em seu segmento 

termalismo tem muito a crescer e em função disso, conclui-se quão necessário é um 

profissional habilitado para atuar na área, preparado e capacitado para desenvolver 

as técnicas e conhecimentos adquiridos dentro de um curso de nível superior, a 

exemplo do Tecnólogo em Cosmetologia e Estética, neste segmento turístico  

 Como já mencionado anteriormente o Tecnólogo em Cosmetologia e 

Estética está inserido nos índices de profissionais com nível superior na área da 

Estética e Beleza, e contribui para a demanda da população em destaque. O 

profissional formado a partir dessa nova ação educacional é aquele que poderá 

modificar o perfil do mercado, mais do que simplesmente reproduzi-lo (TREVELIN, 

2007), não desvalorizando com isto a qualificação da mão de obra local. 

Em todo o país são muitos os cursos de tecnologia em Cosmetologia e 

Estética. E cabe ressaltar que a quarenta quilômetros de Gravatal/SC encontra-se 

uma universidade que oferece além de outros, o curso de Tecnologia em 

Cosmetologia e Estética. Porém, não foram encontrados egressos deste curso 

desenvolvendo o termalismo nos empreendimentos visitados. 

 Seguindo o roteiro da pesquisa, realizaram-se as entrevistas com os 

coloboradores do empreendimento. 

O empreendimento possui somente duas colaboradoras diretas atuantes na 

área relacionada ao termalismo, desenvolvendo as atividades de: argiloterapia; 

massagem relaxante e drenagem linfática. Porém somente uma desenvolve as 

atividades e a outra somente auxilia. 

A “Profissional A” como assim iremos chamá-la, natural da cidade de Porto 

Alegre/RS, onde durante sua infância e adolescência viveu na cidade de Torres, 

região litorânea do Rio Grande do Sul. Encontra-se com 29 anos e iniciou suas 

atividades aos dezenove anos no próprio empreendimento como auxiliar da antiga 

massoterapeuta que o empreendimento mantinha como colaboradora direta. Após 

algum tempo no hotel recebeu uma proposta para trabalhar em Tubarão, levando 
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para lá o que tinha aprendido: as técnicas de massagens e argiloterapia, porém 

percebeu a necessidade de um conhecimento maior na área. 

Sua formação é de nível médio com qualificação profissional em curso 

Técnico de Estética pelo SENAC, fazendo alguns aperfeiçoamentos no Instituto 

Fisiomar em Florianópolis em estética corporal e facial. Já soube dos cursos 

superiores em Tecnologia em Cosmetologia e Estética, mas nunca teve interesse 

em buscar uma formação a nível superior nesta área, mesmo sabendo da existência 

deste curso a nível superior oferecido por uma universidade em Tubarão. Quando 

questionada se não havia interesse nesta formação a mesma relatou que acha mais 

importante o que já sabe e poder investir nos cursos de aperfeiçoamento do que em 

um curso de nível superior. Sua renda mensal gira em torno de quatro salários 

mínimos vigente, sendo que um determinado valor é salário fixo e recebe um 

determinado percentual pela quantidade de sessões de massagens realizadas.  

A profissional “A” trabalha atualmente exclusivamente para o empreendimento 

não desenvolvendo outros atendimentos externos. 

Pela conversa mantida e pelos questionamentos feitos pode-se observar que 

a “Profissional A” tem bom conhecimento sobre a área que atua: massagens e 

argiloterapia, mas ainda não o suficiente para o desenvolvimento das demais 

modalidades que podem ser associadas ao termalismo, reconhecendo que há 

necessidade de atualização constante na área. Entusiasta, possui idéias inovadoras 

para o empreendimento, espera que a demanda continue crescente para que possa 

desenvolver e agregar outros serviços aos já existentes. 

Cumpre ressaltar que o profissional que atua na área da beleza e bem estar 

deve estar apto a desenvolver habilidades de forma mais ampla buscando aspectos 

humanísticos e sociais além das habilidades desenvolvidas nos seguintes princípios: 

 

a) Identificar componentes, funções e proporções em produtos 

cosméticos; 

b) Aplicar princípios e procedimentos de higiene, Biossegurança e 

destinação de resíduos; 
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c) Dominar as técnicas e equipamentos utilizados nos procedimentos 

voltados à estética; 

d) Reconhecer princípios de nutrição interveniente no equilíbrio saúde e 

estética;  

e) Aplicar com propriedade e segurança procedimentos em cosmetologia 

e estética; 

f) Organizar e gerir serviços de beleza com visão estratégica 

empreendedora; 

g) Relacionar as tendências da moda aos princípios e conceitos de 

estética e beleza; 

h) Aplicar os fundamentos científicos e éticos em sua atuação 

profissional; 

i) Conhecer e empregar novas tecnologias e técnicas em produtos e 

processos; 

j) Compreender o comportamento e os fatores que nele interferem 

favorecendo as relações no trabalho; 

k)  Atuar em equipes multidisciplinares em serviços de beleza e dos 

estabelecimentos de saúde quanto aos procedimentos de dermatologia 

e de cirurgia plástica; 

 

Todos estes itens listados são de competência do Tecnólogo em 

Cosmetologia e Estética, nos quais o mesmo desenvolve e aplica os conhecimentos 

adquiridos em toda sua vivência acadêmica. 

Igualmente, é importante destacar que este profissional pode atuar em áreas 

específicas da Beleza e cuidados de si, inseridos no Turismo Saúde, segmento do 

termalismo, agregando serviços, desenvolvendo menus de tratamento, 

desenvolvendo e gerenciando as atividades de um SPA, apresentando assim um 

diferencial e agregando valor aos serviços do empreendimento pela sua qualificação 
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específica. Além disso, o Tecnólogo em Cosmetologia e  Estética pode, além de ser 

responsável pelos serviços que presta,  responder tecnicamente pelos centros 

estéticos, spas e similares, enquanto que o Técnico em Estética é somente 

responsável pelos próprios serviços realizados dentro de um gabinete de estética, 

não podendo responder pelo trabalho de outro esteticista (FEBRAPE, 2008), sendo 

este um diferencial significativo entre o nível Técnico e o nível Superior 

(VALDAMERI, 2010). 

Com esse entendimento e reconhecimento da necessidade da diversificação 

dos serviços, como forma de agregar valores ao empreendimento, percebe-se a 

amplitude do segmento do termalismo onde o profissional tecnólogo em 

cosmetologia e estética pode ser inserido. 
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6 COSMETOLOGIA E ESTÉTICA EM EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS: 

PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

     Como já apresentado, as modalidades do termalismo  ofertadas em uma 

estância termal são diversificadas, conforme Silva;Barreira (1999).Com o 

propósito de aumentar e diversificar  a gama de serviços oferecidos pelo 

empreendimento hoteleiro no segmento do termalismo desenvolvemos um menu 

de banhos e tratamentos especializados que podem ser realizados em forma de 

Day Spa, possibilitando essa diversificação direcionada a modalidade dos 

banhos e duchas assim como serviços da área da cosmetologia e estética os 

quais irão possibilitar ao empreendimento a inserção do profissional  

Tecnólogo em Cosmetologia e Estética no segmento Turismo Saúde - 

Termalismo. 

Esta proposta foi desenvolvida após uma identificação do perfil sócio 

econômico do hóspede do empreendimento  no período de aplicação do estudo. 

Um hóspede com maior poder aquisitivo permitindo desta forma um  investimento 

em tratamentos e cuidados especiais  que envolvem este segmento turístico. 

      As principais razões segundo Zonta; Moraes (2007, p.30) que justificam a 

instalação de serviços junto ao empreendimento hoteleiro do tipo Spa ou 

wellness são:  

  

Capitalizar uma demanda em expansão, adicionar nova unidade 
independente e lucrativa no empreendimento, atrair clientes com 
poder aquisitivo mais alto, pois quando se estabelece o 
posicionamento ideal, agregam-se valores para uma demanda 
crescente e apta a gastar com recursos que oferecem tratamento de 
bem estar, relaxamento e longevidade. 
 
 

Alguns destes serviços apresentados  poderão ser adaptados a estrutura já 

existente outros porém,  serão necessárias algumas adaptações como, por exemplo, 

banheiras, ducha vichy, mais salas de tratamento corporal e facial, etc. 

Também será necessário a escolha de uma empresa de cosméticos (cremes 

e  óleos) que serão utilizados nos procedimentos de massagem. Para a linha facial a 

escolha deverá ser criteriosa, utilizando produtos que sejam hipoalergênicos e não 
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comedogênicos.Quanto aos óleos essenciais, ervas e sais os mesmos deverão  ser 

de qualidade e reconhecidos no mercado cosmético para não causarem nenhum 

tipo de alergia. . 

O desenvolvimento do menu de serviços foi todo desenvolvido dentro dos 

conceitos onde o tecnólogo em Cosmetologia e Estética tem a sua vivência prática 

profissional.  

A união de tratamentos  já realizados  e oferecidos em Spa’s e Day Spa’s de 

renome neste segmento serviram de parâmetros para a elaboração dos mesmo.  

 

BBaannhhooss  

 

Banhos de imersão com óleos essenciais, ervas e sais estimulam os sentidos 

provocando agradáveis sensações. Os óleos essenciais podem ajudar no combate 

ao envelhecimento (óleos de lavanda, rosa, gerânio), às estrias (óleo vegetal de rosa 

mosqueta, lavanda e palmarosa), à celulite e retenção de fluidos (cipreste, gerânio, 

tangerina, alecrim e limão), ao controle do apetite (rosa – reduzir, bergamota/funcho 

doce). São ótimos antidepressivos (rosa, gerânio, ylang-ylang e bergamota), 

acalmam a ansiedade (ylang-ylang e lavanda) utilizado para tensão nervosa 

(lavanda, manjericão e sálvia), para o  relaxamento e contra o cansaço( alecrim, 

tomilho, gengibre) .  

Mas para tanto é necessário conhecer as necessidades do cliente, qual o 

estado emocional que ele se encontra para a escolha e direcionamento correto tanto 

da utilização dos óleos quanto das técnicas de relaxamento que os acompanham. 

 

 

 

 

 

Banho termal família: Desfrute com toda a família reunida. Banho 
com água termal a temperatura de 39°, acrescida de óleos 
aromáticos como : lavanda, alecrin, Ylang Ylang, rosas brancas.  
Duração aproximada 40 min. Valor R$ 80,00. 
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Banho da mamãe: Banho água termal com pétalas de rosas 
brancas e vermelhas. Óleos essenciais, sais aromáticos e 
cromoterapia (terapia das luzes coloridas). Seguido de 
massagem  Bambu Terapia. A bambu é uma massagem 
estética realizada com diferentes tamanhos de bambus, que 
auxilia na redução da gordura e celulite, melhora a circulação 
sanguínea e ajuda na retenção de líquidos. Duração 
aproximada 90 min. Valor R$ 140,00. 

 

 

 
 

 

 

Banho do paizão: Deixe as preocupações de lado, você 
também merece!  Banho água termal com sais e óleos 
aromáticos, seguido de massagem relaxante e barbaterapia. 
Proporciona relaxamento completo da musculatura. É uma 
técnica nova desenvolvida para fazer uma barba mais perfeita 
sem problemas com irritação. Saia da rotina! Duração 
aproximada  150 min. Valor R$ 150,00 

 

 

Banho do rejuvenescimento: Banho de vinhoterapia.  A uva 
é um dos antioxidantes mais poderosos já conhecidos. Venha 
desfrutar desta incomparável experiência. Hidrata e pele e 
confere uma sensação de bem estar e completo relaxamento. 
Complementada por uma sessão de drenagem linfática, que 
ajudará na liberação das toxinas. Duração  aproximada: 90 
min. Valor R$ 135,00 

 

Banho vovô e vovó: Banho de água termal com sais 
aromáticos e ervas como alecrim, sálvia e lavanda. As ervas 
tem efeitos estimulantes e cicatrizantes. Seguido de shiatsu 
podal. Toda a magia dos óleos essenciais com poderes 
terapêuticos. A reflexologia podal ajuda no alívio de alguns 
sintomas e promove extremo relaxamento no corpo e alma. 
Promocional para o casal. Duração aproximada 90 min. Valor 
para o casal R$ 160,00. 
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TRATAMENTOS CORPORAIS 

 

Em todos os tratamentos corporais realizados é necessária a verificação 

antecipada por meio de ficha de avaliação do cliente, visualizando a possibilidade da 

aplicação das técnicas de massagem. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Ducha Vicky: Diversos jatos de água aplicados enquanto o 
cliente está deitando, associando a massagem a terapia. 
Este tipo de banho promove a dupla estimulação de várias 
partes do organismo, liberando o estresse e tensão. Pode ser 
associada a aromaterapia. Duração aproximada 60 min. 
Valor R$ 110,00 

 

 

Massagem Anma : Anma significa apertar (An) e esfregar (Ma). 
É uma das mais antigas formas de massagem do mundo. A 
terapia do ANMA é baseada nos princípios da medicina oriental, 
utilizando técnicas especiais (pressão, massagem, e 
alongamento) para estimular pontos chaves, promovendo uma 
natural cura do corpo. Quando estes pontos são estimulados, 
aliviam a tensão muscular fato que facilita a circulação do 
sangue e da energia (chi).  Duração aproximada 90 min. Valor 
R$ 110,00. 
 

Massagem relaxante: mais leve e aumenta as circulações linfática 
e sanguínea, eliminando toxinas, com destaque ao ácido láctico 
acumulado nos músculos. A Massagem Relaxante diminui a 
pressão sanguínea, dando efeitos relaxantes à pele, aos músculos 
e ao sistema nervoso. Esta técnica aumenta a produção dos 
hormônios endorfina e a citocina, diminuindo o estresse e 
reforçando a tolerância à dor, além de proporcionar um sono 
tranquilo. É uma ótima indicação para pessoas com fibromialgia. 
Duração aproximada 60 min. Valor R$ 90,00 
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Reflexologia podal: é uma prática terapêutica natural, que consiste 
basicamente em estimular por meio de pressão, as zonas reflexas 
localizadas nas mãos e em maior quantidade nos pés. Estas zonas 
correspondem a todos os órgãos e sistemas do organismo. Por ser 
absolutamente segura, praticamente todas as pessoas, 
independentemente de sexo ou idade, podem e devem desfrutar dos 
benefícios que esta forma de terapia é capaz de promover. Entre os 
diversos benefícios proporcionados, destaca-se o controle do 
estresse, este é o objetivo maior da reflexologia, ao permitir-nos que, 
com sua prática, alcancemos um estado de profundo relaxamento. 
Duração  60 min. Valor R$ 110,00 

 

 

Bambuterapia: refere-se a um tratamento alternativo, que utiliza as 
varetas de bambu como instrumento terapêutico e/ou estético. As 
varetas de bambu agem como se fossem um prolongamento dos 
dedos, possibilitando manobras que, além de relaxar e despertar 
energia conforme o ritmo permite ainda os tratamentos corporais e 
faciais, drenagem linfática e modelagem, muitas vezes de maneira 
até mais eficiente do que apenas com as mãos, pois é possível com 
as varetas, cobrir com apenas um toque uma área maior e também 
alcançar todas as regiões do corpo de forma mais intensa. Duração 
60 min. Valor R$ 120,00. 

Drenagem Linfática: A drenagem linfática utiliza pressões 
graduadas e constantemente alteradas, imitando as contratações 
próprias da musculatura lisa dos vasos linfáticos e acompanhando 
o ritmo deles. As manipulações têm como objetivo direto o aumento 
do volume da linfa pelos capilares linfáticos e o aumento da 
velocidade de seu transporte através dos vasos e dutos linfáticos. 
Ao alcançarem-se estes objetivos, exerce-se uma influência 
considerável sobre outras funções biológicas. Duração aproximada 
60 min. Valor R$ 90,00 
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TRATAMENTOS FACIAIS 

 

 

A qualidade dos produtos a serem utilizados é um requisito muito importante. 

O domínio dos conhecimentos sobre os princípios ativos e sua utilização nos 

procedimentos faciais são de extrema importância. Todos os procedimentos visam 

uma melhora na textura e aparência da pele. Movimentos e manobras devem ser 

realizados com habilidade para um resultado positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argiloterapia termal: a argila tem propriedades terapêuticas 
reconhecidas a milhares de anos. Sua aplicação tanto pode ser 
local, face ou corpo e é recomendada para estimulação da micro 
circulação; elimina toxinas; promove uma microabrasão (peeling 
suave); regula a produção sebácea, é queratolitica entre 
outros.Duração aproximada 40 min. Valor R$ 30,00 

 

 

Facial de limpeza: a base de todos os tratamentos de rosto, 
não é nada mais do que uma limpeza profunda, onde é dada 
particular atenção aos poros e à sua desobstrução. Os produtos 
utilizados são seleccionados conforme o tipo de pele em questão 
e a sua aplicação ganha, inevitavelmente, contornos de uma 
suave massagem, terminando com uma hidratação 
extrema.Duração aproximada 120 min. Valor R$ 120,00  

 

 

 

Facial esfoliante: um tratamento que ajuda a renovar a pele, 
eliminando as células mortas que a envelhecem, arrastando, em 
simultâneo, todas as impurezas que bloqueiam o aspecto natural 
da pele. Uma excelente sugestão para quem tem pele oleosa, 
sofre de acne, mas também para fumadores e pessoas que estão 
constantemente expostas a ambientes de elevada 
poluição.Duração aproximada 60 min. Valor R$ 80,00 
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TTRRAATTAAMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCIIAAIISS  

  

OOss  ppééss  ee  mmããooss  ttaammbbéémm  mmeerreecceemm  ccuuiiddaaddooss  eessppeecciiaaiiss..  OOss  ppééss  ssuuppoorrttaamm  oo  

ppeessoo  ccoorrppóórreeoo,,  uussoo  iinnaaddeeqquuaaddoo  ddee  ccaallççaaddooss,,  eettcc..  HHáá  nneecceessssiiddaaddee  ddee  uumm  

ttrraattaammeennttoo  ccoomm  eessffoolliiaaççããoo  ee  ppaarraaffiinnaass  ppaarraa  rreemmooççããoo  ddee  ccéélluullaass  mmoorrttaass  ee  

hhiiddrraattaaççããoo,,  aassssoocciiaannddoo  aa  rreefflleexxoollooggiiaa  ppooddaall..  

  

  

  

  

  

  

Facial hidratação: o tratamento perfeito para fazer a transição entre 
estações, é particularmente eficaz quando aplicado depois do Verão 
– devido à exposição solar, banhos de mar e piscina – e no final do 
Inverno – devido às temperaturas mais agrestes – devolvendo à 
pele o seu equilíbrio natural e uma hidratação luxuosa para 
enfrentar, com saúde e beleza, o resto do ano. Duração aproximada 
60 min. Valor R$ 80,00 

  

Facial purificante: é o ideal para rostos cansados e que estão em 
permanente contacto com ambientes poluídos e/ou agressivos, sendo 
igualmente recomendado para fumadores. A sua ação regeneradora e 
reconfortante. É ainda indicada para purificar a pele antes de fazer 
algum tratamento mais intensivo ou imediatamente antes de iniciar o 
uso de uma nova linha de produtos cosméticos.Duração aproximada 
60 min. Valor R$ 80,00  

 

Spa das mão e dos pés – manilúvio e pedilúvio com 
aromaterapia e gomagem.  Os procedimentos de manilúvio e 
pedilúvio são simples e ao mesmo tempo muito reconfortantes e 
relaxantes. Um espaço pequeno onde com bacias específicas para 
mãos e pés podem-se utilizar óleos essenciais, sais, parafina, 
esfoliação e hidratação. Utilizando o poder terapêutico da água para 
problemas com descamação, calosidades e outros. Duração 
aproximada 60 min. Valor R$ 80,00 
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TTRRAATTAAMMEENNTTOOSS  CCAAPPIILLAARREESS    

  

MMuuiittaass  ppeessssooaass  ppoossssuueemm  ddiissttúúrrbbiiooss  qquuee  aalltteerraamm  oo  bboomm  ffuunncciioonnaammeennttoo  ddaass  

ggllâânndduullaass  sseebbáácceeaass  ddeesseennccaaddeeaannddoo  oo  pprroocceessssoo  ddee  oolleeoossiiddaaddee  ee  ddeessccaammaaççããoo..  AA  

aapplliiccaaççããoo  ddaa  aarrggiillaa  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  aa  áágguuaa  tteerrmmaall  ppoossssiibbiilliittaa  uumm  ccoonnttrroollee  nneessttaass  

aalltteerraaççõõeess..  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desta forma e com os serviços propostos neste menu é importante observar 

que o profissional que venha a desenvolver deva possuir a qualificação  e 

conhecimentos necessários, sendo que o Tecnólogo em Cosmetologia e Estética 

também está habilitado por responder tecnicamente a todos os serviços prestados 

pelo empreendimento na área da cosmetologia e estética. 

 

Spa Capilar : trata problemas com caspa, seborréia, dermatite . 
Orientações e esclarecimentos sobre os tipos de calvície e queda capilar. 
Esfoliação do couro cabeludo, seguido de aplicação de argila termal, 
retirada com água termal e massagens com aplicação de tônicos 
específicos para queda ou seborréia. Duração aproximada 110 min. Valor 
R$ 50,00 

 

Hidratação e recuperação capilar: Aplicação de cremes e 
máscaras capilares que ajudam a devolver brilho, maleabilidade, 
força e resistência aos cabelos. Duração aproximada 60 min. Valor 
R$ 80,00 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O homem sempre buscou descontração, lazer e cuidados de si gerando o 

movimento de deslocamento a procura de tais elementos. 

A origem pela busca de tratamento e cura é evidenciada na evolução histórica 

da civilização. As águas são consideradas por muitos autores como um patrimônio 

da humanidade, onde todos têm o direito de utilizá-las. 

O termalismo afigura-se como um recurso turístico de grande potencial no 

Estado de Santa Catarina, não só pela  vertente das terapias curativas de suas 

águas, mas também pela  vertente turística. Este segmento turístico e seus  

produtos e serviços assumem, nos dias de hoje, uma importância crescente devido a 

grande   preocupação  das pessoas com a manutenção e preservação da saúde, 

originadas no modo de vida das sociedades modernas. Estas preocupações têm 

dado origem à procura de novos serviços orientados para a revitalização do 

equilíbrio físico e psíquico e para os cuidados estéticos com o corpo. 

Contudo, algumas estâncias termais da região apresentam ainda dificuldades 

para responder às novas exigências da procura. Existe a necessidade de 

revitalização de algumas estâncias, quer através da oferta de novos produtos, na 

valência terapêutica e preventiva, quer na criação de infra-estruturas de saúde, 

restauração, animação e lazer adequadas aos níveis de exigência do mercado. 

A cultura termal parece não estar arraigada nos autóctones das estâncias 

termais e com isso impedem o próprio crescimento local. È necessário uma 

educação de base incluindo nas escolas públicas e particulares desses municípios a 

história do termalismo, para que todos possam vivenciar esta cultura. 

 Os serviços oferecidos em forma de tratamentos associados ao termalismo 

encontrados nos empreendimentos das estâncias termais visitadas em sua maioria 

são os banhos de imersão, banho turco e banho de argila. Os relacionados a área 

da cosmetologia e estética são apenas as massagens. 

Tratamentos estéticos, massagens relaxantes, banhos de argila e outros são 

serviços que podem ser agregados àqueles que o empreendimento já possui. 

Explorar os recursos hídricos naturais das termas é uma forma de aumentar e 

fomentar o desenvolvimento regional. Não somente na visão de que o Turismo 
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saúde seja específico para pessoas doentes, mas como forma de prevenção e bem 

estar, evitando desta forma a doença. 

O profissional que desenvolve as atividades não possui graduação 

tecnológica em cosmetologia e estética. Alguns possuem somente conhecimento 

empírico, outros, cursos técnicos ou cursos de curta duração e desta forma registra-

se a falta de profissionais habilitados para atuarem nas estâncias nas modalidades 

do termalismo e na área da cosmetologia e estética. 

O termalismo na maioria das Estâncias Termais de Santa Catarina ainda não 

é muito divulgado nem explorado como poderia ser. Por motivos políticos, 

administrativos e culturais não é visto como forma de prevenção e tratamentos de 

determinados males, mas sim como um lugar para banhos e descanso, 

proporcionando divertimento e lazer. 

Os empreendimentos que são abastecidos com as águas termais não 

exploraram o termalismo em suas várias modalidades e não associam uma 

diversificação de serviços complementares na área da cosmetologia e estética  que 

possam agregar valores em épocas de sazonalidade, pois a maioria das estâncias 

mapeadas tem como objetivo lazer e entretenimento. 

 A divulgação do termalismo em Santa Catarina ainda é muito superficial, as 

pesquisas realizadas são poucas, e ainda é muito pequeno o investimento pelos 

empreendedores  tanto do setor hoteleiro quanto dos próprios empreendimentos os 

quais são abastecidos com as aguar termais. 

Além de uma estrutura adequada, divulgação, promoção dos serviços, apoio 

da gestão pública e planejamento do turismo, é fundamental a contratação de um 

profissional com qualificação específica para o atendimento e desenvolvimento de 

atividades relacionadas aos cuidados especiais e beleza. 

Profissionais estes que estão aptos a desenvolverem o quadrinômio ciência, 

saúde, beleza e gestão, contribuindo assim para a construção e reconstrução do 

equilíbrio psico-físico-social, trazendo com isso sua contribuição para o 

desenvolvimento do termalismo e do turismo saúde. 

Para complementar e melhor divulgar os serviços oferecidos pelo 

empreendimento hoteleiro do município de Gravatal onde a pesquisa foi aplicada, 

sugere-se que o mesmo faça parcerias com universidades que possuam os cursos 
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reconhecidos de Tecnologia em Cosmetologia e Estética e com grandes empresas 

na área da cosmética com a promoção de Jornadas Científicas, aumentando o 

debate sobre o termalismo. 

 O desenvolvimento e o avanço tecnológico e científico na área da 

cosmetologia e estética, entre outros, é de fundamental importância para que todos 

possam conhecer o que vem a ser o termalismo e como esse segmento tende a 

crescer e ser explorado agregando valores, desenvolvendo e participando dos 

processos de sustentabilidade regional e difundindo e ampliando os horizontes para 

o Tecnólogo em Cosmetologia e Estética. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 
PROJETOS DE PESQUISA 

 
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ  - UNIVALI 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS- COMUNICAÇÃO, TURISMO E 
LASER – CECIESA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU EM TURISMO E 
HOTELARIA/MESTRADO ACADÊMICO 

 
 
Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), em uma 
pesquisa de mestrado. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, 
no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que 
está em duas vias. Uma delas é sua a outra é do entrevistador responsável. Em 
caso de recusa você não será penalizado (a) de forma alguma. 
 
INFORMAÇÕES DA PESQUISA: 
 

Título do Projeto: O TURISMO SAÚDE E AS ESTÂNCIAS TERMAIS NO ESTADO DE 

SANTA CATARINA: A INSERÇÃO DO TECNÓLOGO EM COSMETOLOGIA E ESTÉTICA 

Pesquisador Responsável:  Profa. Dra. Yolanda Flores e Silva (orientadora). 
Contato: yolanda@univali.br/    fone: 47-3341 7932 
 
Pesquisador co-responsável: Denise Krüger Moser 
Contato: denise.moser@univali.br/     fone: 47- 99790402 
 
 
METODOLOGIA DA PESQUISA 

 
Com o objetivo de ampliar o mercado de trabalho para os profissionais formados nos 
cursos superiores em Tecnologia em Cosmetologia e Estética inserindo-os no 
segmento do Turismo Saúde: Termalismo,. A proposta desta pesquisa é fazer um 
estudo  dos serviços oferecidos  quanto ao termalismo e  outros que possam estar 
relacionados diretamente a ele, conhecer o perfil dos profissionais que atuam 
diretamente com os tratamentos e cuidados com os visitantes e conhecer os 
espaços onde estes serviços são oferecidos . A estância selecionada foi a do 
município de Gravatal. 
É importante esclarecer que a palavra Termalismo não é muito conhecida porém 
tem o seguinte significado: Termalismo (thermai, do grego e thermae do latim 
,refere-se a banhos quentes).A palavra termalismo é utilizada de maneira genérica 
para designar o emprego da água mineral (Crenoterapia), do clima (Climoterapia), 
do mar (Talassoterapia), das areias e emanações radioativas (Radioclimaterapia) e 
do micro-clima de determinadas grutas, cavernas e galerias subterrâneas com 
finalidades curativas. 
 



126 
 

Esta pesquisa tem uma abordagem qualitativa com características descritiva e 
exploratória e terá com instrumento para coleta de dados entrevistas semi-
estruturadas que será seguida por um roteiro pré-estabelecido. Também será 
utilizado o gravador para o registro de depoimentos e registros fotográficos, se 
permitido. 
 
 
 O objetivo das entrevistas com os administradores/responsáveis será de: 
 

•  Identificar qual o objetivo maior do parque termal/hotel: diversão ou cuidados 

com a saúde; 

• Identificar e relacionar os serviços oferecidos dentro da concepção de 

cuidados de si, ou seja, aqueles serviços que estão relacionados à busca pelo 

bem estar e cuidados com a saúde como, por exemplo: os tipos de banhos; 

os tratamentos alternativos específicos para alguns males como argiloterapia 

(banhos de lama); 

•  Verificar a existência dos serviços de terapia complementares associadas ao 

termalismo no parque termal como estética corporal, estética facial e estética 

dos anexos cutâneos; 

• Verificar qual a idade média dos visitantes e sexo; 

•  Verificar quem são os responsáveis pelo desenvolvimento das terapias 

aplicadas; 

•  Relacionar qual o perfil e qualificação profissional destes responsáveis; 

•  Verificar a rotatividade dos profissionais que atuam na prática do termalismo; 

•  Verificar como é feita a seleção e contratação do profissional; 

•  Verificar qual a média de salário e forma de pagamento a este profissional; 

• Se existe o conhecimento pelo responsável do parque/hotel da existência do 

profissional “Tecnólogo em Cosmetologia e Estética”. 

 

A pesquisa será realizada conforme a sua conveniência para a coleta de 

informações sobre o tema alvo desse estudo. Sua identificação será preservada e 

sua participação é voluntária e caso não deseje participar não haverá qualquer 

prejuízo a sua pessoa. Fica registrado que a participação é voluntária não 

implicando em pagamento de qualquer espécie (remuneração ou indenização). 

Também não haverá ressarcimento para quaisquer ações judiciais movidas pelo 
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entrevistado a exemplo de desconforto e danos morais que porventura possa 

entender como pertinentes. 

A pesquisa seguirá de forma rigorosa, os aspectos éticos de respeito, cordialidade e 

proteção de todos os envolvidos nos estudos. Antes de iniciar qualquer trabalho os 

informantes serão orientados sobre os objetivos e metodologias aplicadas na 

pesquisa conforme o termo de consentimento e livre esclarecido, esclarecendo-os a 

cerca da liberdade de recusar a participação antes e durante a entrevista. Dados 

coletados, nomes e todas as informações serão mantidos sob sigilo e nomes de 

instituições ou estabelecimentos se assim desejarem serão substituídos por 

pseudônimos. 

 
 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 
 
Eu,________________________________________, RG_______________, 
CPF_____________________________ abaixo assinado, concordo em participar do 
presente estudo como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido sobre a 
pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, Foi-me garantido que posso retirar meu 
consentimento a qualquer momento, sem que isto me leve a qualquer penalidade 
Local e data:____________________________________________________ 
Nome:__________________________________________________________ 
Assinatura do Sujeito ou Responsável:__________________________________ 
Telefone para contato:_____________________________________________ 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 
PROJETOS DE PESQUISA 

 
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ  - UNIVALI 

CENTRO DE CIÊNCIAS  SOCIAIS APLICADAS- COMUNICAÇÃO, TURISMO E 
LASER – CECIESA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU EM TURISMO E 
HOTELARIA/MESTRADO ACADÊMICO 

 
 
Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), em uma 
pesquisa de mestrado. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, 
no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que 
está em duas vias. Uma delas é sua a outra é do entrevistador responsável. Em 
caso de recusa você não será penalizado (a) de forma alguma. 
 
INFORMAÇÕES DA PESQUISA: 
 

Título do Projeto : O TURISMO SAÚDE E AS ESTÂNCIAS TERMAIS NO ESTADO DE 

SANTA CATARINA: A INSERÇÃO DO TECNÓLOGO EM COSMETOLOGIA E ESTÉTICA 

Pesquisador Responsável:  Profa. Dra. Yolanda Flores e Silva (orientadora). 
Contato: yolanda@univali.br/    fone: 47-3341 7932 
 
Pesquisador co-responsável: Denise Krüger Moser 
Contato: denise.moser@univali.br/     fone: 47- 99790402 
 
 
METODOLOGIA DA PESQUISA 

 
Com o objetivo de ampliar o mercado de trabalho para os profissionais formados nos 
cursos superiores em Tecnologia em Cosmetologia e Estética inserindo-os no 
segmento do Turismo Saúde: Termalismo,. A proposta desta pesquisa é fazer um 
estudo  dos serviços oferecidos  quanto ao termalismo e  outros que possam estar 
relacionados diretamente a ele, conhecer o perfil dos profissionais que atuam 
diretamente com os tratamentos e cuidados com os visitantes e conhecer os 
espaços onde estes serviços são oferecidos . A estância selecionada foi a do 
município de Gravatal. 
É importante esclarecer que a palavra Termalismo não é muito conhecida porém 
tem o seguinte significado: Termalismo (thermai, do grego e thermae do latim 
,refere-se a banhos quentes).A palavra termalismo é utilizada de maneira genérica 
para designar o emprego da água mineral (Crenoterapia), do clima (Climoterapia), 
do mar (Talassoterapia), das areias e emanações radioativas (Radioclimaterapia) e 
do micro-clima de determinadas grutas, cavernas e galerias subterrâneas com 
finalidades curativas. 
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Esta pesquisa tem uma abordagem qualitativa com características descritiva e 
exploratória e terá com instrumento para coleta de dados entrevistas semi-
estruturadas que será seguida por um roteiro pré-estabelecido. Também será 
utilizado o gravador para o registro de depoimentos e registros fotográficos, se 
permitido. 
 

 
 

 
Os objetivos da entrevista com os profissionais serão de: 

 

• Verificar o nível de escolaridade (instrução); 

• Verificar qual a formação profissional; 

• Verificar o tempo de serviço; 

• Verificar sua naturalidade; 

• Verificar e relacionar quais os serviços que realiza;  

• Verificar  se informado pelo entrevistado sua renda mensal; 

• Verificar se é profissional liberal e se desenvolve atividades paralelas 

em outro estabelecimento e quais; 

• Verificar se tem o conhecimento dos cursos de tecnologia e do 

tecnólogo em cosmetologia e estética; 

• Verificar quais são as expectativas do mercado de trabalho. 

 

A pesquisa será realizada conforme a sua conveniência para a coleta de 

informações sobre o tema alvo desse estudo. Sua identificação será preservada e 

sua participação é voluntária e caso não deseje participar não haverá qualquer 

prejuízo a sua pessoa. Fica registrado que a participação é voluntária não 

implicando em pagamento de qualquer espécie (remuneração ou indenização). 

Também não haverá ressarcimento para quaisquer ações judiciais movidas pelo 

entrevistado a exemplo de desconforto e danos morais que porventura possa 

entender como pertinentes. 

A pesquisa seguirá de forma rigorosa, os aspectos éticos de respeito, cordialidade e 

proteção de todos os envolvidos nos estudos. Antes de iniciar qualquer trabalho os 

informantes serão orientados sobre os objetivos e metodologias aplicadas na 

pesquisa conforme o termo de consentimento e livre esclarecido, esclarecendo-os a 
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cerca da liberdade de recusar a participação antes e durante a entrevista. Dados 

coletados, nomes e todas as informações serão mantidos sob sigilo e nomes de 

instituições ou estabelecimentos se assim desejarem serão substituídos por 

pseudônimos. 

 
 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 
 
Eu,________________________________________, RG_______________, 
CPF_____________________________ abaixo assinado, concordo em participar do 
presente estudo como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido sobre a 
pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, Foi-me garantido que posso retirar meu 
consentimento a qualquer momento, sem que isto me leve a qualquer penalidade 
Local e data:____________________________________________________ 
Nome:__________________________________________________________ 
Assinatura do Sujeito ou Responsável:__________________________________ 
Telefone para contato:_____________________________________________ 
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APÊNDICE C – TERMO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE DADOS E/OU 

PRONTUÁRIOS 

 
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ  - UNIVALI  

CENTRO DE CIÊNCIAS  SOCIAIS APLICADAS- COMUNICAÇÃO, TURISMO E 
LASER – CECIESA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU EM TURISMO E 
HOTELARIA/MESTRADO ACADÊMICO 

 
 

 

 

“Nós, abaixo assinado, orientador e mestranda responsável pela pesquisa para dissertação 

intitulada:” O turismo saúde e as estâncias termais no estado de santa catarina: a 

inserção do tecnólogo em cosmetologia e estética,, ”que irá utilizar os dados e imagens 

coletadas disponibilizadas pelos participantes da pesquisa, comprometemo-nos a manter a 

privacidade e a confiabilidade desses dados, preservando integralmente o anonimato dos 

participantes. Os dados serão utilizados somente nesse projeto de pesquisa. Qualquer outro 

uso que venha a ser planejado deverá ser objeto de novo projeto de pesquisa e ser 

submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIVALI. 

 

Balneário Camboriú SC, ____________de ___________de 

 

       

 
_____________________________                _________________________ 
 
Denise Krüger Moser (mestranda)                           Yolanda Flores e Silva (orientadora) 
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APÊNDICE D -  TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXIBIÇÃO DE IMAGEM 
 
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ  - UNIVALI  
CENTRO DE CIÊNCIAS  SOCIAIS APLICADAS- COMUNICAÇÃO, TURISMO E 

LASER – CECIESA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU EM TURISMO E 

HOTELARIA/MESTRADO ACADÊMICO 
 
 

 

Eu _________________________________________ RG _______________ autorizo a 

publicação das imagens (foto) para documentação da pesquisa da Dissertação intitulada” O 

TURISMO SAÚDE E AS ESTÂNCIAS TERMAIS NO ESTADO DE SANTA CATARINA: A 

INSERÇÃO DO TECNÓLOGO EM COSMETOLOGIA E ESTÉTICA “, realizada pela 

mestranda Denise Krüger Moser, orientada pela professora Dra. Yolanda Flores e Silva.  

 

 

 
Assinatura: ____________________________________ 
       

 
 
 
 

, ___ de ____________ de 2011. 
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APÊNDICE E -  ROTEIRO DE ENTREVISTA“A” -  

RESPONSÁVEL/ADMINISTRADOR – HOTEL/PARQUE TERMAL 
 
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ  - UNIVALI  
CENTRO DE CIÊNCIAS  SOCIAIS APLICADAS- COMUNICAÇÃO, TURISMO E 

LASER – CECIESA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU EM TURISMO E 

HOTELARIA/MESTRADO ACADÊMICO 
 
 

 
 

PESQUISADORA: Denise Kruger Moser 

ORIENTADORA:  Profa. Dra.Yolanda Flores e Silva 

 

1) Qual o objetivo maior do parque/casa de banho/clinica/hotel? 

 

2) Quais são os serviços oferecidos quanto às modalidades do termalismo? 
 
Banhos: 

Duchas: 

Outros tratamentos: 

Atividades lúdicas nas piscinas: 

 

3) Qual a faixa etária dos visitantes do parque termal e o sexo? 

 

4) Existe aqui no (parque, casa de banho, clínica, hotel) a oferta dos serviços 

relacionados a terapias complementares como: massagens, aromaterapia, 

tratamentos corporais, tratamentos faciais e outros? Se a resposta for positiva 

relacionar quais são. Se a resposta for negativa justificar por que. 

 
 

 

5) Quem são os profissionais responsáveis pela aplicação das modalidades 

desenvolvidas? 
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6) Qual o perfil e qualificação profissional destes responsáveis? 

 

7) Como é feita a seleção para contratação deste profissional? 

 
8) Existe uma rotatividade quanto a esse profissional? 

 

9) Qual a média de salário deste profissional? 

 
10) Você conhece este novo segmento dos cursos superiores: os de tecnologia? 

 

11)  Você sabe da existência dos cursos de tecnologia em cosmetologia e estética e 

sabe sobre o profissional formado por estes cursos? 
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APÊNDICE  F - ROTEIRO DE ENTREVISTA – OS PROFISSIONAIS  

 
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ  - UNIVALI  
CENTRO DE CIÊNCIAS  SOCIAIS APLICADAS- COMUNICAÇÃO, TURISMO E 

LASER – CECIESA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU EM TURISMO E 

HOTELARIA/MESTRADO ACADÊMICO 
 

 
 

 
PESQUISADORA: Denise Kruger Moser 

ORIENTADORA:  Profa. Dra.Yolanda Flores e Silva 
 

Identificação: 
Nome: 
Idade:                                                                     Naturalidade:           
Telefone para contato:                                           email: 

 
1) Você trabalha há quanto tempo para ( parque termal;  hotel) 

  
2) Qual o seu nível de escolaridade? 

 
(  ) ensino fundamental   
(  ) ensino médio                incompleto (  )  
(  ) ensino superior            incompleto (  )    Qual área de formação: 
 
   

3) Você possui formação profissional na área? 
 
(  ) sim                            Há quanto tempo? 
(  ) não 
 

4) Com que idade ingressou para a área? 
 
 

5) Aonde você fez os cursos para sua formação profissional? 
 
Localidade: 
Instituição:                                           ano: 
 
Localidade: 
Instituição:                                           ano: 
 
Localidade: 
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Instituição:                                           ano: 
 
 

6) Participa de seminários, eventos, feira na área da beleza e estética? 
Quais?Com qual freqüência? 
 

7) Quais as atividades que você desenvolve dentro do parque termal/ hotel que 
estão relacionadas ao termalismo e as terapias complementares? 
 

8) Sua renda mensal com o trabalho que você desenvolve é: 
 
(  ) de  um salário mínimo 
(  )  de dois salários mínimos 
(  ) de  três salários mínimos 
(  ) mais que estes valores 
 

9) Você trabalha exclusivamente para o parque termal/hotel? 
 

10)Desenvolve algum trabalho paralelo ao parque termal/hotel? 
 

11)É profissional liberal (autônomo)? 
 

12)Você sabe da existência dos cursos de tecnologia em cosmetologia e estética 
e sabe sobre o profissional formado por estes cursos? 
 

13)Por que você escolheu esta profissão? 
 

14)Quais são suas expectativas de futuro em relação a sua profissão? 
 

15)O que você acha e qual a sua experiência em trabalhar com o poder 
terapêutico das águas termais? 
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APÊNDICE G - TERMO DE CONSENTIMENTO  E AUTORIZAÇÃO DE 

GRAVAÇÃO DE ENTREVISTA E REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ  - UNIVALI  
CENTRO DE CIÊNCIAS  SOCIAIS APLICADAS- COMUNICAÇÃO, TURISMO E 

LASER – CECIESA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU EM TURISMO E 

HOTELARIA/MESTRADO ACADÊMICO 
 

 
 

 
Eu___________________________________RG....................................................... 

autorizo a gravação da entrevista e registros fotográficos se houver e que faz parte da 

pesquisa da Dissertação intitulada” O TURISMO SAÚDE E AS ESTÂNCIAS TERMAIS NO 

ESTADO DE SANTA CATARINA: A INSERÇÃO DO TECNÓLOGO EM COSMETOLOGIA 

E ESTÉTICA, realizada pela mestranda Denise Krüger Moser, orientada pela professora 

Dra. Yolanda Flores e Silva.  

 

 

 
Assinatura: ____________________________________ 
 
 
 
_________________________, _____ de _________________de 2011. 
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APÊNDICE H - ROTEIRO DA TÉCNICA DE OBSERVAÇÃO: UMA VISÃO COMO 
CLIENTE 

 
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ  - UNIVALI  
CENTRO DE CIÊNCIAS  SOCIAIS APLICADAS- COMUNICAÇÃO, TURISMO E 

LASER – CECIESA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU EM TURISMO E 

HOTELARIA/MESTRADO ACADÊMICO 
 
 

PARQUE TERMAL 
SERVIÇOS NO HOTEL 

 
Este roteiro tem como objetivo fazer uma análise com olhar de cliente para observar 
o espaço, normas de utilização de Biosegurança, produtos utilizados, técnicas 
aplicadas para  se fazer uma correlação ao procedimentos e normas já utilizadas na 
área da Cosmetologia e Estética. 
 

1) Análise do espaço físico: 
 
 
a) Local possui recepção e salas compatíveis com os serviços relacionados; 
b) Possui sanitários masculino/feminino; 
c) É iluminado, ventilado; 
d) O piso está dentro das normas de Biossegurança 
e) Existe identificadores de salas como: sala de banho, massagem, etc. 
f) É silencioso 
g) Possui local com banheiras ou piscinas – individuais ou coletivas 

 
2) Equipamentos 

 
a) Utilizam equipamentos de eletroterapia 
b) As macas são de tamanho padrão 
c) Pode-se observar que existe conservação nos equipamentos: 

 
 

3) Paramentação: 
 
a) Os funcionários utilizam os equipamentos de proteção individual : luvas, 

gorro, máscara e jaleco. 
b) Trabalham de roupas brancas ou claras; 
c) Pendem os cabelos os desenvolver suas atividades 
d) Mantém unhas aparadas e esmaltação clara. 
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4) Limpeza do ambiente: 
 
a) O ambiente é limpo? 
b) Observa-se lixeiras com pedal e identificação para a segregação do lixo? 
c) Os banheiros tem bom odor e com os produtos adequados como: 

saboneteira líquida, papel higiênico, papel toalha? 
 
 

5) Os profissionais: 
 
a) Demonstram conhecer o seu trabalho 
b) Aplicam técnicas amparadas dentro dos conceitos desenvolvidos pelo 

tecnólogo; 
c) São cordiais e preocupados com o que fazem? 
d) Explicam os procedimentos antes de serem realizados? 
e) Fazem preenchimento da ficha de  anamnese do cliente? 

 
 

6) Os produtos 
 

a) São utilizados produtos conhecidos e com rotulagem? 
b) São utilizados os óleos essenciais? 
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APÊNDICE I - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA 

PESQUISA NO ESTABELECIMENTO 
 
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ  - UNIVALI  
CENTRO DE CIÊNCIAS  SOCIAIS APLICADAS- COMUNICAÇÃO, TURISMO E 

LASER – CECIESA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU EM TURISMO E 

HOTELARIA/MESTRADO ACADÊMICO 
 
 
 

 

Eu _________________________________________ RG _______________ autorizo a 

pesquisadora Sra. Denise Küger Moser a desenvolver e aplicar a pesquisa do seu projeto de 

Dissertação intitulada O TURISMO SAÚDE E AS ESTÂNCIAS TERMAIS NO ESTADO DE 

SANTA CATARINA: A INSERÇÃO DO TECNÓLOGO EM COSMETOLOGIA E ESTÉTICA, 

, orientada pela professora Dra. Yolanda Flores e Silva, com os profissionais que 

desenvolvem as atividades que estão ligadas diretamente á pratica do termalismo 

e/ou terapias alternativas  neste estabelecimento. 

 

 

Estabelecimento: 
 
Assinatura: ____________________________________ 
 
 
Local ________________________ de _____________ de 2011 . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


