
Vizenz Priessnitz (1799-1851) 

O interesse empírico do lavrador austríaco observação 
E aplicação da cura pela água em animais, em pessoas 

doentes (em que a medicina convencional não resolvia), levou 
à descoberta dos efeitos curativos das águas minerais frias. 

 Em 1822, Priessnitz abre a sua primeira clínica (primeiro 
Sanatório de hidroterapia do mundo), e desenvolve ainda 

Mais os seus métodos e aplicações. 

No seu estabelecimento construído com a ajuda do Governo 
austríaco, chegou a instalar 1.800 doentes por ano, oriundos de 

diferentes zonas da Europa. Em 1826 em Viena, assiste clinicamente 
o arquiduque Anton e, em 1833, a imperatriz da Áustria. 

Publicou 

The Cold Water Cure, Its Principles, Theory and Practice, ca. 1835 e 1843
As suas práticas da medicina naturista desenvolvida pelo seu discípulo, 

J. H. Rausse (1805-1848)



O seu tratamento 
baseava-se em 

compressas sudoríferas 
seguidas de banhos 

frios, duches ao ar livre, 
ingestão de água fria, 

exercícios físicos e 
passeios, para além 
de recomendar uma 
alimentação baseada 

em pão integral, frutas 
e legumes 



 Métodos hidroterápicos 

Johann Schroth (1798-1856) 
e o sacerdote 

Sebastián Kneipp (1821-1897)
 

Kneipp trabalhou no seu sanatório 
instalado nas termas de Bad Wörishofen

Tratamento 
aplicação diferenciada da água, combinada com o 

exercício físico, a dieta, a alimentação natural e um 
quotidiano equilibrado entre a actividade e a relaxação 

Alguns dos seus continuadores foram 
E.F.C. Oertel (1765�1850), Lorenz Gleich (1798�1865), 
Erns Brand (1827-1897), Louis J. D. Fleury (1814-1872) 

e Herman Brehmers (1826-1889) 





Complementou as curas através dos banhos e pela 
ingestão das águas desenvolveu cinco grandes princípios: 

Hidroterapia
 

(o melhor está na água) 

Terapia do movimento
 

(cada indivíduo deverá encontrar o equilibro)

Fisioterapia
 

(os tratamentos naturais sem efeitos secundários)

Terapia da disciplina
 

(é no equilíbrio e na calma que reside a força de cada indivíduo) 



Ginástica Sueca



A Mecanização do Banho

Modelos de aparelhos e instrumentos balneários, Aix-les-Bains, 1841



Luxeuil Lamalou-le-Bas

















HIDROTERAPIA E CRENOTERAPIA CONTEMPORÂNEA  
 Aplicações externas

 

Técnicas de imersão
�  Imersão Simples
�  Imersões Parciais 
�  Imersão de Água Corrente 
�  Aerobanhos (bolha-de-ar) 
�  Hidromassagem 
�  Hidromassagem Computorizada 
�  Turbilhão de Hubbard 
�  Turbilhão de Lo Boy   

Piscinas
�  Piscina Animada 
�  Tanque de Reabilitação 
�  Corredor de Marcha 

Pelóides                
 

Duches
�  Circular ou Multijacto Filiforme  
�  Escocês 
�  Jacto/Agulheta 
�  Vichy
�  Aix 
�  Oscilante 
�  De Leque                  

Vapores
�  Integral/Sauna Parciais 
 
   





II. Aplicações internas

 
Irrigações / Duches Internos
 

�  Irrigações vaginais
�  Irrigações orais e gengivais 
�  Irrigações nasais e faríngeas 
�  Irrigações intestinais 

Curas Inalatórias
�  Nebulizações  
�  Aerossóis 
�  Emanações  
�  Insuflações  
�  Pulverizações    

Ingestões / Hidropinia         
 



III. Novas Técnicas

 
�  Thalaxion (corpo integral)
 

�  Pedidaix (membros inferiores)

�  Bertholaix (coluna)

�  Flebotone (membros inferiores)

�  Chromotherm (integral)

          



 Novas Terapias e Novos Profissionais


