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No Mundo moderno uma grande quantidade de indivíduos, vive e trabalha em 

ambientes em que a qualidade do ar é reduzida. Como resultado dessas condições 

ambientais, um crescente número de pessoas sofre de problemas respiratórios, 

nomeadamente Bronquites, Asma, e outras desordens do aparelho respiratório. 

Haloterapia 

Consiste na saturação do ambiente de uma sala ou cabine com particulas de sal 

ionizado, o que permite à pessoa estar exposta e respirar essas mesmas partículas de sal. 

O tratamento numa câmara de sal limpa as vias respiratórias e remove obstruções 

tornando mais fácil a respiração. Esta terapia é recomendada em três áreas principais de 

doenças e alergias:   

1. Pulmões e doenças respiratórias, como asma brônquica, bronquite crónica, tosse de 

fumadores, fibrose cística, enfisema, amigdalite, otite média e faringite, tosse, febre do 

feno, rinite, sinusite e repetidas infecções virais. 

2. Pele e doenças dermatológicas tais como dermatose, eczema e psoríase. 

3. Saúde mental tais como stress, fadiga e depressão. 

 

A Haloterapia é um método não invasivo e totalmente livre de drogas, recomendada 

para crianças, adultos e idosos. 

 

Reconhecida como tratamento complementar ao modelo biomédico e certificada pela 

diretiva da União Europeia nº CE93/42EEC de produtos médicos, podendo ser usada 

sem limites em qualquer prática médica de qualquer país da Comunidade Europeia 

(U.E.). 

O método é baseado na permanência doseada numa sala revestida a sal 

farmacológico de design atrativo, cuja combinação das paredes revestidas a sal com 

confortáveis poltronas, musica relaxante, iluminação suave e ar puro, criam uma 

atmosfera onde os utentes podem sentir uma sensação de relaxamento. Aliado a este 

aspeto e como principal função, a finalidade do tratamento de doenças respiratórias, 

http://www.haloterapia.com.br/index.php?topico=haloterapia
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MEDISALIS Centro de Haloterapia de Castelo Branco é um espaço de 

características únicas no distrito de Castelo Branco. É uma iniciativa inovadora, que 

prima pela excelência e qualidade, exclusivamente concebido para promover a saúde 

e o bem-estar, e que utiliza técnicas avançadas de apoio psico-vital do indivíduo. 

doenças de pele e alergias. Os efeitos benéficos deste tipo de terapia são conhecidos há 

seculos e suportados por estudos clínicos. A haloterapia evoluiu da espeleoterapia. 

Enquanto a espeleoterapia usa unicamente as condições naturais das grutas ou minas de 

sal, a haloterapia usa tecnologia moderna para criar um ambiente terapeuticamente 

regulado e ajustado, e condições mais favoráveis ao utente. Haloterapia é 100% natural, 

sem efeitos secundários e sem uso de produtos químicos, promovendo efeitos de longa 

duração. Pode ser usada como tratamento complementar a medicação prescrita ou como 

tratamento único., sendo que mesmo neste primeiro caso, promove a diminuição do uso 

de medicação. Estão confirmados os excelentes efeitos terapêuticos no tratamento de, 

bronquite crónica, sinusite, alergias respiratórias, Renites alérgicas, infeções 

respiratórias além de várias doenças de pele como equisemas, psoríases. 

 

Tratamento não invasivo, 100% natural e relaxante. 

A nossa missão é promover o alivio a todos aqueles que de alguma forma sofrem 

com as consequências de vários distúrbios respiratórios como bronquite, sinusite, asma, 

DPOC (Doença Pulmunar Obstrutiva Crónica), rinite, dermatite, tosse, com uma 

solução livre de drogas e livre de efeitos colaterais.  

Para que tal aconteça seguimos as regras básicas na pratica da Haloterapia: 

1. O dispositivo (Halogerador) usado para gerar o microclima adequado, é certificado. 

Utilizamos um Halogerador de 3ª geração que é a mais recente tecnologia. 

2. O Sal utilizado no dispositivo é farmacológico. O sal utilizado é um sal de vácuo 

especialmente puro, que é produzido para aplicações farmacológicas exigentes. É 
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fabricado e testado de acordo com os requisitos das últimas versões das farmacopeias 

Europeias, Americanas e Japonesas. 

3. A Concentração de sal na sala é monitorizada. 

4. Existência de um sistema de troca de ar  na sala. 

5. Existência de um ventilador impulsionador, em execução durante a sessão de terapia, 

para criar pressão de ar e nível de concentração de sal equilibrados. 

6. Corpo técnico devidamente preparado no manuseamento do dispositivo e aplicação 

correcta dos tratamentos. 

 

 

- Certificado pela directiva da U.E. nº CE93/42EEC de produtos médicos, esta terapia é 

realizada em sessões individuais ou de grupos até 10 pessoas. 

 

SINTOMAS 

 

Indicações da Haloterapia 

Por todo o mundo, a Haloterapia é usada, eficazmente, no tratamento de: 

 

Doenças Respiratórias 

• Asma 

• Psoríase 

• Bronquite crónica 

• Otite 

• Fibrose cística  

• Tosse com ou sem expectoração 

• Edema da mucosa 
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• Constipações e gripe 

• Rinossinusopatia 

• Faringite 

• Sinusite 

• Febre do feno  

• Infecções respiratórias 

• Alergias 

• Adenóide 

• Rinite, 

• Amigdalite 

 

Quem pode beneficiar da Haloterapia 

A Haloterapia é recomendada desde os pacientes mais jovens até aos mais idosos, ou 

seja para toda a família.  

A Haloterapia começa a ser cada vez mais utilizada pois cria uma atmosfera relaxante, 

suave e confortável para os pacientes, para o seu bem-estar, ao mesmo tempo que cuida 

das suas necessidades terapêuticas, pois é um dos métodos mais eficazes para prevenir, 

tratar e reabilitar doenças respiratórias, alérgicas, dermatológicas e está também 

indicada para fumadores. 

Contra Indicações da Haloterapia  

A Haloterapia não tem limitações de uso,   porém não se recomenda em casos de: 

• Estado agudo de doenças respiratórias 

• Intoxicação 

• Insuficiência Cardíaca 

• Sangramento 

• Expectoração de sangue (hemoptise) 

• Hipertensão em estágio IIB 

• Todas as doenças internas em descompensação 
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HALOTERAPIA NO DESPORTO 

 

Haloterapia no desempenho desportivo 

 

Qualquer atleta em competição tem o objectivo de obter o melhor resultado,  

quer ganhar, e para tal necessita de tirar vantagem e potenciar a sua condição física. 

Como um atleta, você sabe que todas as vantagens contam. A Haloterapia pode ajudá-lo 

a obter essa vantagem sobre a concorrência. 

O principal objetivo de todo atleta é alcançar o seu potencial máximo absoluto. 

Um dos mais determinantes factores é um padrão de respiração ideal e uma excelente 

capacidade pulmonar. 

 

Consequências de padrões respiratórios pobres: 

 

Reduzir a resistência e desempenho 

Aumentar a probabilidade de lesão em treino e competição 

Aumentar a produção de ácido láctico e, posteriormente, deixar o atleta com dor 

muscular residual 

Aumentar a desidratação 

Aumentar a ocorrência de cãibras 

Aumentar significativamente o tempo de recuperação 

Limite troca gasosa nos pulmões 

Elevar a frequência cardíaca 

Aumentar a ansiedade 
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Diminuir a concentração 

Destroem os níveis de energia 

Contribuir para os padrões de sono de má qualidade 

A inalação de ar salino seco ou seja, a Haloterapia  aborda com sucesso todos esses 

fatores. 

 

O objetivo da Haloterapia, como parte de um programa de treino activo, é 

aumentar a função pulmonar e no fundo, a capacidade de bem respirar. 

 

Para qualquer atleta, optimizar a sua respiração significa alcançar um melhor 

desempenho, usando menos fôlego. Isso significa que se obtem mais oxigénio de 

reserva para alcançar um desempenho excepcional. 

 

Ensaios clínicos demonstraram que a Haloterapia é eficaz: 

 

Para limpar o muco das vias aéreas eliminando assim a obstrução do fluxo de ar 

Para melhorar o mecanismo de retenção de muco em indivíduos tanto asmáticos como 

saudáveis 

Para manter as vias aéreas desobstruidas 

Para promover os efeitos anti-inflamatórios e bactericida em todo o trato respiratório 

Para reduzir a sensibilidade brônquica e melhorar a função pulmonar 

Para ajudar a limpar partículas indesejadas, inaladas pelo trato respiratório 

Como um tratamento livre de drogas para asma, bronquite, fibrose cística (FC) e 

sinusite 
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Assim, integrando Haloterapia na sua rotina de treino pode induzir uma melhor 

função pulmonar, melhorar o desempenho e, ao mesmo tempo prevenir e tratar muitas 

fraquezas respiratórias subjacentes aos atletas. 

 

ESTUDOS CLINICOS  

Documentos e referências que comprovam a eficácia irrefutável da Haloterapia.  

Nota importante: Todos o seguintes estudos, refere-se apenas a casulos e cabines ou 

espaços “Nordicos” de sal branco, e com emissor (Halogerador) de partículas de NaCl 

de grau e nível farmacológico, com regulação de concentração, tamanho de nano 

partículas e fluxo. Não é refente a espaços e salas de pedra âmbar ou tipo Himalaia, que 
empregam o termo Haloterapia... Ver aqui porque 

  

A Haloterapia passa a ser reconhecida como tratamento complementar ao modelo 

biomédico certificadas pela directiva da U.E. nº CE93/42EEC de produtos médicos 

podendo serem usadas sem limites em qualquer prática médica de qualquer país da U.E. 

(Apesar das muitas ofertas de sistemas por empresas de montagem de sistemas e salas 
de Haloterapia, nem todas estão relacionadas com estes padrões.)   

Documentos:    

  Haloterapy of Respiratory Diseases 

  Haloteraphy, a Nature Breath of Fresh Air 

  Haloteraphy in Dermatology 

  

Também é recomendável o estudo e pesquisa das seguintes referências: 

 

O New England Journal of Medicine, publicou um estudo em 2006 que mostrou 

que os pacientes com fibrose cística, que seguiram um  tratamento completo com 

sal durante 48 semanas apresentaram resultados significativos sem quaisquer 

efeitos adversos. 

“A inalação de solução salina hipertônica produz uma aceleração sustentada da 

depuração de muco e melhorou a função pulmonar. Tratamento de terapia de sal reduz 

a doença de pulmão e pode proteger o pulmão de agressões que reduzem a depuração 

de muco.” 

Mucus Clearance and Lung Function in Cystic Fibrosis with Hypertonic Saline  

Scott H. Donaldson, M.D., William D. Bennett, Ph.D.,Kirby L. Zeman, Ph.D., Michael 

http://www.haloterapia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=53:geracoes-de-haloterapia-e-pedra-de-sal&catid=39&Itemid=27
http://www.haloterapia.org/docs%20pdf/Halotherapy_Of_Respiratory_Diseases.pdf
http://www.haloterapia.org/docs%20pdf/Vital%20Link.pdf
http://www.haloterapia.org/docs%20pdf/Halotherapy_In_Dermatology.pdf
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R. Knowles, M.D., Robert Tarran, Ph.D., and Richard C. Boucher, 

M.D. N Engl J Med 2006; 354:241-250/ January 19, 2006/ DOI: 

10.1056/NEJMoa043891 

 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa043891 

  

O European Respiratory Journal publicou um estudo onde se demonstra que: 

“A inalação de um aerossol de solução salina hipertónica aumenta o transporte 

mucociliar em indivíduos asmáticos e saudáveis” 

Inhalation of hypertonic saline aerosol enhances 

mucociliary clearance in asthmatic and healthy subjects 

E. Daviskas*, S.D. Anderson*, I. Gonda**, S. Eberl+, 

S. Meikle+,J.P. Seale++, G. Bautovich+ 

Eur Respir J, 1996, 9, 725–732 

DOI: 10.1183/09031936.96.09040725 

http://www.ersj.org.uk/content/9/4/725.full.pdf 

  

O estudo Haloterapia para tratamento de doenças respiratórias refere que: 

“No final do tratamento com  Haloterapia todos os pacientes se sentiram melhor: eles 

dormiram bem, não tinham fadiga nem fraqueza e o seu sistema nervoso estabilizou. A 

análise aos sintomas clínicos demonstrou que o número de ataques de asma e casos de 

desconforto respiratório diminuiu significativamente em comparação com os valores 

iniciais”. 

HALOTHERAPY FOR TREATMENT OF RESPIRATORY DISEASES* 

ALINA V. CHERVINSKAYA,1,2 NORA A. ZILBER,2 

1Saint-Petersburg Pavlov National Medical University, Russia 

2 Joint-Stock Company Aeromed, Saint-Petersburg, Russia 

http://www.healthybreathingcenter.com/Halotherapy_for_Treatment_of_Respiratory 

Diseases.pdf 
 

 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa043891
http://www.ersj.org.uk/content/9/4/725.full.pdf
http://ebookbrowse.com/halotherapy-for-treatment-of-respiratory-diseases-pdf-d125236337
http://ebookbrowse.com/halotherapy-for-treatment-of-respiratory-diseases-pdf-d125236337
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The New England Journal of Medicine even posted a study in 2006 that showed patients 

with cystic fibrosis who followed a course of treatment using salt for 48 weeks showed 

significant results without any adverse affects. 

Chervinskaya AV, Zilber NA. 

Halotherapy for treatment of respiratory diseases 

J Aerosol Med. 1995 Fall;8(3):221-32.  

Complete study is available 

PMID: 10161255 [PubMed - indexed for MEDLINE]  

Gorbenko PP, Adamova IV, Sinitsyna TM. 

[Bronchial hyperreactivity to the inhalation of hypo- and hyperosmolar aerosols and its 

correction by halotherapy] 

Ter Arkh. 1996; 68(8):24-8. Russian.  

Abstract is available 

PMID: 9019826 [PubMed - indexed for MEDLINE] 

Grinshtein IuI, Shestovitskii VA, Kuligina-Maksimova AV. 

[Clinical significance of cytological characteristics of bronchial inflammation in 

obstructive pulmonary diseases] 

Ter Arkh. 2004; 76(3):36-9. Russian.  

Abstract is available 

PMID: 15108456 [PubMed - indexed for MEDLINE] 

Grigor'eva NV. 

[Halotherapy in combined non-puncture therapy of patients with acute purulent 

maxillary sinusitis] 

Vestn Otorinolaringol. 2003;(4):42-4. Russian.  

Abstract is available 

PMID: 13677023 [PubMed - indexed for MEDLINE] 

Abdrakhmanova LM, Farkhutdinov UR, Farkhutdinov RR. 

[Effectiveness of halotherapy of chronic bronchitis patients] 

Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult. 2000 Nov-Dec ;( 6):21-4. Russian.  

Abstract is available 

PMID: 11197648 [PubMed - indexed for MEDLINE] 

Maev EZ, Vinogradov NV. 

[Halotherapy in the combined treatment of chronic bronchitis patients] 

Voen Med Zh. 1999 Jun; 320(6):34-7, 96. Russian.  

Abstract is available 

PMID: 10439712 [PubMed - indexed for MEDLINE] 

Chernenkov RA, Chernenkova EA, Zhukov GV. 

[The use of an artificial microclimate chamber in the treatment of patients with chronic 

obstructive lung diseases] 

Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult. 1997 Jul-Aug ;( 4):19-21. Russian.  

http://www.nejm.org/
http://www.cff.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=10161255&ordinalpos=10&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=9019826&ordinalpos=11&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=15108456&ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=13677023&ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=11197648&ordinalpos=6&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=10439712&ordinalpos=8&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=9424823&ordinalpos=9&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
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Abstract is available 

PMID: 9424823 [PubMed - indexed for MEDLINE] 

Chervinskaia AV. 

[The scientific validation and outlook for the practical use of halo-aerosol therapy] 

Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult. 2000 Jan-Feb ;( 1):21-4. Review. Russian.  

Abstract is available 

PMID: 11094875 [PubMed - indexed for MEDLINE] 

Farkhutdinov UR, Abdrakhmanova LM, Farkhutdinov RR. 

[Effects of halotherapy on free radical oxidation in patients with chronic bronchitis] 

Klin Med (Moscow). 2000;78(12):37-40. Russian.  

Abstract is available 

PMID: 11210350 [PubMed - indexed for MEDLINE] 

Borisenko LV, Chervinskaia AV, Stepanova NG, Lukian VS, Goncharova VA, 

Pokhodzei IV, Krivitskaia VZ, Vishniakova LA, Pokhaznikova MA, Faustova ME, et 

al. Maliavin AG, Filiaeva IuA, Umakhanova MM, Chervinskaia AV 

[The use of halotherapy for the rehabilitation of patients with acute bronchitis and a 

protracted and recurrent course] 

Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult. 1995 Jan-Feb ;( 1):11-5. Russian.  

Abstract is available 

PMID: 7785211 [PubMed - indexed for MEDLINE] 

Roslaia NA, Likhacheva EI, Shchekoldin PI. 

[Efficacy of therapeutic use of ultrasound and sinusoidal modulated currents combed 

with halotherapy in patient with occupational toxic-dust bronchitis] 

Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult. 2001 Jan-Feb ;( 1):26-7. Russian.  

Abstract is available 

PMID: 11530404 [PubMed - indexed for MEDLINE] 

Maliavin AG, Filiaeva IuA, Umakhanova MM, Chervinskaia AV.  

[Halotherapy-a new treatment of bacterial vaginosis] 

Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult. 2004 May-Jun ;( 3):35-7. Russian.  

Abstract is available 

PMID: 15216790 [PubMed - indexed for MEDLINE] 

  

Outros, ou sem link: 

  

AFANASYEV E.N., RYBAKOVA E.V., TSAREVA N.N., POMYTKINA L.P. (1990). 

High-dispersion sodium chloride aerosol microclimate and aero ionization effects on the 

state of bronchial hypersensitivity in children with bronchial asthma. In The 1st All 

Union Congress of Respiratory Diseases. Kiev, p. 786. (Russ).  

 

ALEXANDROV A., CHERVINSKAYA A. (1994). 

Halotherapy in otorhinolaryngology. In The 4th National Congress on Respiratory 

Diseases. Moscow, abstr. 539. (Russ).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=11094875&ordinalpos=7&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=11210350&ordinalpos=5&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=7785211&ordinalpos=12&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=7785211&ordinalpos=12&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=7785211&ordinalpos=12&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=15216790&ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=11530404&ordinalpos=4&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=15216790&ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
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BROGAN T.D., RYLEY MC., ALLEN L., HUTT H. (1971) 

Relation between sputum solphase composition and diagnosis in chronic chest diseases. 

Thorax 26(4), pp. 418-423.  

 

CHERVINSKAYA A., ALEXANDROV A., SILBER N., STEPANOVA N.(1994). 

Effect of patients in halotherapy. In The 4th National Congress on Respiratory Diseases, 

Moscow, abstr. 614. (Russ).  

 

CHRVINSKAYA A.V., SILBER N.A., ALEXANDROV A.N. (1993). 

Halotherapy for treatment of bronchial asthma. In XIV World congress of asthmology - 

Interasma 93. Jerusalem, p. 59.  

 

CLARKE S.W., LOPEZ-VIRIERO M.T., PAVIA D., THOMSON M.Z. (1979). 

The effect of sodium-2-mercaptoethane sulphonate and hypertonic saline aerosol on 

bronchial Clearance in chronic bronchitis, Br.J Pharmacology 7, pp. 39-44.  

 

DITYATKOVSKAYA Ye,M., PISCOVAYA M., GRIBANOVA L. (1993). 

State of immunoreactiveness of bronchial asthma for the period of treatment at 

chambers with salt mines artificial climate. In XIV World congress of asthmology - 

Interasma 93. Jerusalem, p. 84.  

 

KLEMENT R.F., KOTEGOV Y. M., TER-POGOSIAN P.A. (1986). 

Predicted values of main spirography indexes. Leningrad, p. 79. (Russ).  

 

KONOVALOY S.I. DUBLNSKAYA A.V., PCHELINTSEV S,Y,, MAYOROVA M.V. 

(1992). 
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