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A arte de curar com as mãos
Instituto de técnicas de saúde
Foi em 1978 que a osteopatia foi implementada em Portugal, e o grande responsável por este feito foi Mário Alberto Borges de Sousa,
Osteopata, que veio de África de Sul com uma experiência e um conhecimento bastante avançado.

para a atual regulamentação das medicinas não convencionais”.
Posto isto, nasceu o importante e inovador Instituto de Técnicas de Saúde, com
instalações em Lisboa e no Porto, vocacionado para a preparação de Osteopatas, sob
a liderança de Borges de Sousa, que foi quem o lançou, implementou e desenvolveu
dando origem aos primeiros cursos de osteopatia para os profissionais de saúde
(médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, licenciados do desporto, e outros profissionais
de saúde) “e nessa altura começaram inclusive a vir alguns osteopatas de Inglaterra”
acrescenta o nosso interlocutor. Um fator diferenciador que Borges de Sousa faz
questão de frisar nos seus ensinamentos é que a osteopatia é das poucas terapias
que não é dolorosa.
Atualmente o Instituto de Técnicas de Saúde estabelece parceria com entidades de
formação, através da coordenação e docência, designadamente na Escola Universitária
Vasco da Gama, em Coimbra, no Instituto Superior de Educação e Ciências e na Escola
Superior de Tecnologias de Saúde de Lisboa.
Os alunos que frequentam o ITS acabam por reunir competências para a avaliação do
estado de saúde geral do paciente, para o diagnóstico diferencial, e inclusive adquirem
a agilidade necessária à aplicação da técnica osteopática.
Com esta implementação o professor criou não só escolas com um curso
completamente novo mas, acima de tudo, uma nova profissão que por conseguinte
gerou uma importante era de empregabilidade.

Valências do tratamento
Outrora conhecido como o ‘pai da osteopatia’, Borges de Sousa diz ironicamente que,
dado o seu longo percurso profissional, atualmente já poderá ser considerado o ‘avô’.
Para ele, o conceito desta terapia não convencional traduz-se em ‘biomecânica’ – na
medida em que trabalha toda a mobilidade do ser humano, sendo a sua função dar
melhor mobilidade articular e, consequentemente eliminar as dores. “Nós trabalhamos
atos de saúde e não atos médicos”, distingue Borges de Sousa, explicando que quando
existe qualquer problema e a pessoa começa a ter sintomas, é esse conjunto de
sintomas que define uma doença e quando o médico vai tratar essa doença, vai tratá-la
não pela origem mas pelos efeitos, “a osteopatia diferencia-se da medicina e de outras
terapias convencionais, porque quando há um desequilíbrio fisiológico, os osteopatas
vão descobrir, através de testes específicos, o que originou esse problema e vão tentar
eliminar o que provocou esse desiquilíbrio, fazendo com que o próprio organismo
se normalize na sua totalidade - homeostase”. Isto restaura a normalidade do Todo
Fisiológico, promove e restaura a saúde, portanto são actos de saúde que diferem do
acto médico que procura curar a doença baseando-se nos efeitos patológicos e utiliza
os diversos mecanismos da medicina convencional.
Deste modo, a osteopatia trata especialmente problemas osteomusculares de origem
mecânica. E apesar de ser uma terapia procurada por muitas pessoas, o doutor indica
que há uma incidência maior na terceira idade, uma vez que são as pessoas idosas
quem têm mais problemas de mobilidade. As vantagens do tratamento fazem-se
sentir sobretudo ao nível da diminuição da dor e no aumento da mobilidade funcional.
Borges de sousa
Presidente

Q

uando estava em África do Sul decidiu
enveredar pelo caminho da Osteopatia mas,
segundo o doutor, tudo aconteceu de uma
forma casual “tinha várias áreas para escolher,
não sabia o que era aquilo mas arrisquei e comecei
ganhar vocação pela área” revela Borges de Sousa.
O que nunca imaginara é que hoje representasse um
marco a nível nacional e internacional dentro deste
ramo, sendo já apelidado como o ‘pai da osteopatia’ em
Portugal.
Assim, e de uma forma clara, a osteopatia é uma terapia
que utiliza várias técnicas manuais, entre elas a da
manipulação do sistema músculo-esquelético (ossos,
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músculos e articulações) para ajudar no tratamento de
doenças.
Licenciado em Osteopatia pela Faculdade de Osteopatas
do Lindlaher College of Natural Therapeutic of South
Africa, Borges Sousa no seu regresso a Portugal,
começou a trabalhar com um médico ortopedista. No
entanto, com o passar do tempo, foi criando cursos de
massagens e posteriormente foi solicitado para dar as
primeiras aulas de osteopatia em parceria com a Oxford
Brookes School of Osteopathy.
E se hoje existe esta terapia não convencional em
Portugal – estando já a ser regulamentada - é devido
ao árduo trabalho de investigação e à experiência

transferida pelo nosso interlocutor “Quando cheguei a
Portugal ninguém conhecia a terapia osteopática, só
conheciam a osteopatia como doença e eu fiz um longo
trabalho pedagógico desta atividade”.
Entretanto mais tarde, através da sua tese no âmbito do
Mestrado em Gestão do Desenvolvimento e Cooperação
Internacional pela Universidade Moderna de Lisboa,
redigiu a tese intitulada de Medicinas complementares e
o seu desenvolvimento no contexto económico e social:
importância destas Medicinas no Serviço Nacional de
Saúde Português, em 1998, a qual foi enviada para
diversas individualidades entre elas para a Assembleia
da República, que fez com que passasse a ser “a bíblia
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o exercício das terapêuticas não convencionais. O principal benefício desta
regulamentação assenta na proteção dos osteopatas e dos pacientes, ao assinalar
que só os terapeutas titulares da Cédula Profissional passa pela ACSS é que poderão
desempenhar a atividade.
Para Borges de Sousa, o atual desafio desta terapia é que a legislação que já existe seja
posta em vigor, com a publicação de portarias por parte do ensino. Isto porque para
ser possível regular esta terapia, garantindo qualidade e seriedade para os doentes,
torna-se fulcral criar um organismo que defina a educação e formação contínua de
investigação e ética, com o devido projeto dos objetivos a atingir e a sua metodologia
de avaliação.

O que o futuro reserva à osteopatia
Segundo Borges de Sousa, a Osteopatia é o setor dentro das terapias não convencionais
mais credível porque acaba por se traduzir num complemento da medicina, trazendo
melhorias imediatas ao doente.
Para janeiro do próximo ano, Borges de Sousa adianta que a Instituição Técnica de
Saúde (ITS) irá lançar a especialização em ‘Osteopatia no desporto’, isto é, a aplicação
das técnicas de ensinar desporto aos osteopatas para que eles apliquem as suas
técnicas nos problemas desportivos como o que já é muito usado no estrangeiro,
contando com especialistas de renome internacional. “O desporto tem interesse porque
falamos de mobilidade e articulação e para além disso falamos a mesma linguagem,
que é mecânica, e todo o nosso curso é baseado no movimento” explica o doutor.
Esta inovação é também uma estratégia para potenciar o desenvolvimento do
profissional.
Ainda em janeiro de 2015, o IT Saúde prevê arrancar com mais um curso de osteopatia
destinado aos profissionais de saúde.
Em conclusão, Borges de Sousa reforça a mensagem de que esta é uma profissão
de futuro porque terá uma importância muito significativa na vida dos portugueses
e especialmente dos idosos devido à crescente percentagem de doentes com
problemas osteomusculares.
Deste modo, com o aumento da população idosa, os processos de degeneração
tenderão a aumentar.
Como a Osteopatia tem sido a terapia que melhores resultados evidenciou para melhorar
a mobilidade do ser humano esta é, na opinião do nosso interlocutor “uma importante
terapia de futuro, tendo em conta a população em geral e em particular as camadas
mais envelhecidas, mais propensas às degenerações osteoarticulares, constituindo,
assim, uma mais-valia como resposta terapêutica eficaz e mais económica do que as
terapias convencionais nestas patologias”.

Para além disso, esta terapia pode ter uma abordagem
preventiva, de manutenção ou cura.
Perante o conhecedor máximo da osteopatia nacional,
interrogamos Borges de Sousa sobre o significado que
esta área tem na sua vida: “nós utilizamos as mãos para
tratar, imagine só que é através das nossas as mãos as
pessoas ficarem curadas? É gratificante, adoro o que
faço” acrescentando que a osteopatia é uma arte porque
é uma técnica manual, sendo que um bom osteopata é
aquele que transmite ao doente a cura através das mãos,
mais especificamente dos dedos. Ainda nas palavras do
nosso entrevistado, o corpo humano é um todo e esta
terapia trata o todo, desbloqueando os problemas e
melhorando a saúde.

Desafio atual: pôr em vigor a legislação
A legislação, que consente autonomia técnica e
deontológica aos profissionais, foi publicada em Diário
da República com a Lei n.º 71/2013 de 2-9-2013 que
Regulamenta a Lei 45/2003 e que vem regulamentar
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