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Dia da Osteopatia

Painel I - Osteopatia e Desporto - Jorge Esteves, Alexandre Nunes

Painel II - Osteopatia Método e Técnicas - Alexandre Nunes,

(ITS) e Claire Slater

Nuno Barreto, John Gibbons

Comemorado a 10 de maio, o Dia da Osteopatia em Portugal consubstanciou-se num
importante marco na história desta Terapêutica Não Convencional. De expressão
internacional, o evento reuniu a comunidade técnica e científica desta área e contou
com a participação da Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS, I.P.), da
Direção-Geral de Saúde e de representantes do Ensino Público e Privado da Saúde.
Organizado pelo Instituto de Técnicas de Saúde (ITS), pela Escola Superior de
Tecnologia da Saúde de Lisboa (ESTeSL) e pelas Associação +ESTeSL, este evento foi
aberto pelo Presidente da ESTeSL Prof. João Lobato, que lançou um desafio com
vista à interação dos participantes.

C

onstituindo um dos maiores
intercâmbios de conhecimentos e
experiências desta área do saber, o Dia da
Osteopatia em Portugal, celebrado a 10 de maio,
representou uma excelente oportunidade para
tecer uma retrospetiva do percurso desta
Terapêutica Não Convencional, analisando os
objetivos cumpridos até então e perspetivando
os desafios de futuro legitimados pela Lei nº. 45/
2003, de 22 de agosto que reconheceu
seis Terapêuticas Não Convencionais, entre elas
a Osteopatia, e pela Lei nº. 71/2013, de 2 de
setembro que veio regular o acesso à profissão
de Osteopata. Face a estes pressupostos,
tornava-se imperioso lançar a discussão com
vista à definição das competências a adquirir no
final de um Ciclo de Estudos de Licenciatura em
Osteopatia, bem como do perfil do diplomado
perspetivando a sua integração no mercado de
trabalho. De forma a responder a este repto,
importa analisar as necessidades e expectativas
do mercado empregador, delineando assim os
planos curriculares que garantam a empregabilidade na área. Simultaneamente, é indispensável
assegurar a qualidade da prática da Osteopatia,
fiscalizando o exercício profissional e protegendo
os pacientes das atividades ilegais.
Promovida pelo Instituto de Técnicas de Saúde
(ITS), pela Escola Superior de Tecnologia da Saúde
de Lisboa (ESTeSL) e pela Associação +ESTeSL,
esta iniciativa contou com a presença de 321
participantes, entre profissionais de diversas áreas,
alunos de Osteopatia, terapeutas, investigadores
e docentes, bem com de figuras proeminentes
das principais entidades reguladoras da Saúde.
Decorrido no auditório da ESTeSL, o evento contemplou palestras sobre temas em Osteopatia,
mesas redondas, apresentação de trabalhos
técnicos e dois workshops. Tendo incidido em
temas como o Diagnóstico e o Tratamento
osteopáticos em lesões desportivas, estes foram
ministrados por conceituados Osteopatas

internacionais como John Gibbons – criador do
conceito Bodymaster Ultimate, especialista em
Sports Therapy and Clinical e Osteopata do Boat
Club (Equipa de Remo) da Universidade Oxford –
e Claire Slater – Fisioterapeuta da Universidade
de Brighton, formadora de elite para Fisioterapeutas junto de várias equipas da Premier League
como o Arsenal Football Club e autora do «Case
Study of an athlete with a hamstring injury and
how physiotherapy and osteopathy was used».
O Dia da Osteopatia em Portugal constituiu,
assim, um ensejo para reunir os principais
intervenientes no processo de reflexão sobre esta
Terapêutica Não Convencional como profissão
da área da Saúde.
Osteopatia: Uma profissão
com garantias de futuro
Centrada nos problemas osteomusculares, a
Osteopatia é uma Ciência que manifesta efeitos
significativos na manutenção da qualidade de
vida da sociedade. Desta forma, o trabalho do
Osteopata consiste em eliminar os transtornos
de mobilidade, conhecidos como disfunções somáticas, que alteram a fisiologia do corpo
humano. Esta arte baseia-se em determinados
fundamentos neurológicos e biomecânicos e a
sua filosofia radica na consciência de que as
forças existentes no habitat (sol, chuva, gravidade,
etc.) interferem com o equilíbrio do organismo
humano. Na sua essência, este conceito alheiase da Medicina Convencional – focada na doença
e nas suas manifestações – na medida em que é
avaliada a origem do problema e a sua ação é
centrada no doente e na primazia da saúde.
Neste sentido, a Osteopatia é apresentada por
especialistas como a Terapêutica do futuro para
certas patologias, tendo aplicabilidade em
diversas áreas como o Desporto. Este foi, aliás, o
tema do primeiro Painel do Simpósio, moderado
por Alexandre Nunes, coordenador do Departamento de Investigação do ITS. Subjacente a esta
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Pedro Ribeiro da Silva

Fátima Silva

temática, Jorge Esteves, professor sénior, líder
do Programa de Osteopatia em Oxford Brookes
University e chefe do Departamento de
Investigação em Osteopatia na British School of
Osteopathy, presenteou a plateia com uma
dissertação sobre a evidência baseada na prática
em Osteopatia. Para concluir este tema, Claire
Slater apresentou o caso de estudo referenciado
anteriormente.
Já o segundo Painel esteve subordinado aos
métodos e técnicas desta Ciência, tendo Nuno
Barreto, mestre em Educação e Pedagogia,
Fisioterapeuta no Hospital Curry Cabral de Lisboa,
Osteopata da Federação Portuguesa de Futevólei
e coordenador do curso de Osteopatia do ITS,
moderado as intervenções de Alexandre Nunes
sobre o «Desenvolvimento das Capacidades
Palpatórias no Ensino da Osteopatia» e de John
Gibbons que versou sobre as Técnicas de Energia
Muscular.
De forma a sustentar a qualidade da prática
profissional em Osteopatia, importa refletir sobre
as estratégias curriculares adotadas pelas
instituições de Ensino, tendo esta temática dado
o mote para a dissertação de Nuno Barreto
(Conferência I), moderada por João Paulo Sousa
da ESTeSL. Numa análise ao Ensino da Osteopatia
ministrado em Portugal, o investigador constatou
que, “atualmente, existem algumas guidelines,

para tal, “a articulação entre as vertentes teórica
e prática”. No final da frequência letiva, “os nossos
alunos reúnem competências para a avaliação
do estado de saúde geral do paciente, para o
diagnóstico diferencial, bem como a destreza
necessária à aplicação da técnica osteopática,
de acordo com os princípios de ética exigidos”.
Simultaneamente, é estimulada “a capacidade
de relação interpessoal com pacientes e pares e
a vertente investigativa na qual se baseia a prática
clínica”. Objetivando o incremento desta atividade científica, o ITS criou, recentemente, o Departamento de Investigação que potenciará a sua
“capacidade e massa crítica”.
Com o intuito de divulgar os inúmeros benefícios
da Osteopatia associados ao desenvolvimento
neuropsicomotor das crianças, Fátima Silva,
Fisioterapeuta e Osteopata no Hospital Pediátrico Dona Estefânia e professora na Escola Superior
de Saúde de Alcoitão, expôs a realidade
portuguesa em Pediatria (Conferência II), tendo
esta explanação oral sido moderada por Beatriz
Fernandes, Fisioterapeuta e docente da ESTeSL.
A terceira Conferência da tarde versou sobre a
importância da comunicação entre o Osteopata
e o paciente. Neste domínio, Pedro Ribeiro da
Silva, Médico, Mestre em Ciências da Comunicação e responsável pela Divisão de Estilos de
Vida Saudável da Direção-Geral da Saúde,
apresentou as bases da comunicação que devem
nortear e definir a ação do profissional.

mas não se regista uma única diretriz de caráter
vinculativo para todas as escolas. Com efeito,
cada Instituição define um plano curricular único
que se reflete no perfil profissional dos diplomados. Neste contexto, “o ITS afirma-se, há vários
anos, como líder de mercado”, tendo contribuído,
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sete terapêuticas não convencionais, entre elas
a Osteopatia. Em 2013, a Lei n.º 71/2013, de 2 de
Setembro veio regular o acesso às profissões
não convencionais e o seu exercício, estabelecendo como critério de acesso à profissão de
Osteopata a titularidade do grau de licenciado
em Osteopatia obtido na sequência de um Ciclo
de Estudos compatível com os requisitos fixados
pelo Governo. Para concluir o processo de
regulamentação, a classe aguarda a publicação

elaboração. De acordo com os oradores presentes
no Certame, o processo está bem encaminhado
junto do Ministério da Saúde, carecendo ainda
do aval, determinado por Lei, pelo Ministério da
Educação e Ciência. Neste sentido, a Mesa
Redonda, constituída por especialistas que
representam os órgãos tutelares da área da
Saúde, pretendeu debater diferentes linhas de
pensamento, de forma a perspetivar o futuro da
Osteopatia. Neste palco de debate, Pedro Ribeiro
da Silva realçou o pioneirismo de Portugal na

das Portarias que já se encontram em fase de

Mesa Redonda - Regulamentação das Terapêuticas Não Convencionais

regulamentação da atividade das Terapêuticas
Não Convencionais, bem como a consequente
imposição de limites à atuação dos terapeutas,
salvaguardando assim os direitos dos pacientes
e a idoneidade das profissões. Para que tal
aconteça, “é importante que todos possam
contribuir para que este processo seja concluído
o mais breve possível, porque corremos o risco
das vontades e das interpretações se alterarem
com as próximas eleições legislativas”.
Já António Cabrita, diretor do Serviço de Patologia
Experimental da Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra e investigador nas
áreas de Patologia Experimental e Acupunctura,
veiculou uma mensagem que exaltou a importância da educação para a Saúde. Para cumprir tal
desígnio, “precisamos de harmonizar a ação dos
diversos profissionais de saúde, sendo o conhecimento científico o ponto de partida para esta
integração”.
Neste seguimento, Maria João Lupi, administradora hospitalar de 1º Grau no Centro Hospitalar
de Lisboa Ocidental e investigadora do Centro
de Estudos em Saúde Pública na Universidade
Nova, teceu uma pertinente análise às especificidades das Terapêuticas Não Convencionais com
aplicação em meio hospitalar, concluindo que
estas “consubstanciam-se numa alternativa
viável que reduz os custos e o risco clínico, pelo
facto de estarem fundeadas na humanização e
no tratamento holístico”. Augusto Henriques,
representante da Osteopatia junto da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS),
acrescentou ainda, numa intervenção acutilante,
que “os Osteopatas poupam muitos recursos ao
Estado e apresentam respostas mais evidentes
e estáveis, pois não são prescritos exames de
diagnóstico e são usadas terapias menos
invasivas como a manipulação osteopática. A sua
ação centra-se no paciente, não recorre à
administração de fármacos e, portanto, minimiza
os efeitos secundários”. No fundo, “a Osteopatia
é uma abordagem estrutural à saúde, enquanto
a Medicina Convencional é uma abordagem
química à doença”, conclui. Para terminar esta
Mesa Redonda, Ângelo Lucas, também representante da Osteopatia junto da ACSS, apresentou
uma visão mais simplista desta Ciência,
advogando que “se deve falar numa única Medicina Integrativa, promovendo a relação harmoniosa
entre diferentes interlocutores convergindo para
um objetivo comum: a Saúde”.
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“Onde estamos e para onde vamos”?
Indigitada pelo Ministério da Saúde para liderar
o processo de regulamentação das Terapêuticas
Não Convencionais, a Administração Central do
Sistema de Saúde teve como missão conhecer o
universo, os intervenientes e definir a realidade
destas atividades. Para tal, auscultou as 30
associações que se designam como representantes dos profissionais destas áreas do saber.
Neste sentido, João Carvalho das Neves,
presidente da ACSS, marcou presença no Dia da
Osteopatia em Portugal com o desiderato de
esclarecer a classe sobre “onde estamos e para
onde vamos”. Com o intuito de articular o processo e a comunicação com os profissionais, foi
eleito um Conselho Consultivo, formado por
Augusto Henriques e Ângelo Lucas no âmbito da
Osteopatia, cuja ação se refletiu em duas
vertentes: a visita a consultórios aferindo, deste
modo, as características que estes espaços devem
reunir para definição em Portaria e, por outro
lado, a recolha de informação relativamente à
prática de congéneres noutros países. Pelo
contacto profícuo com interlocutores privilegiados nestas áreas designadamente da Austrália
e da China, “avançámos primeiramente com a
regulamentação da Medicina Tradicional Chinesa,
Osteopatia, Quiroprática e da Acupuntura, sendo
que a ACSS já produziu as duas Portarias mais
importantes: a da caracterização e conteúdo
funcional e a da formação. Presentemente, estas
estão sujeitas a análise e escrutínio por parte do
secretário de Estado Adjunto da Saúde1 e, caso
estejam em conformidade, serão remetidas,
posteriormente, para o Ministério da Educação e
Ciência”. As Portarias que regulamentam as
outras três Terapêuticas “estarão concluídas no
final do mês de maio para posterior análise da
Tutela”.
Além disso, a ACSS pretende desenvolver uma
plataforma informática onde, após a análise do
currículo do diplomado, seja facilitada a obtenção
da respetiva cédula profissional. “Este investimento encontra-se apenas em fase de aprovação
pela Agência para a Modernização Administrativa
(AMA)”, adianta João Carvalho das Neves.
Na sessão de encerramento, Borges de Sousa,
presidente do ITS, aproveitou o ensejo para
agradecer e congratular todos os participantes
no evento – Osteopatas, professores e alunos,
simpatizantes e os membros da ESTeSL e do
Instituto que foram responsáveis pela organização deste Dia – realçando que “as expectativas
de adesão foram largamente excedidas”. Na
opinião daquele que é considerado o pai da
Osteopatia, este foi, de facto, “um marco histórico
para esta Ciência, em que todos tiveram
oportunidade de dar o seu contributo para o
desenvolvimento desta área”. Deixando uma
mensagem de esperança e de positivismo em
relação ao futuro, Borges de Sousa terminou a
parabenizar a Osteopatia – a primeira Terapêutica
Não Convencional a ser sujeita a discussão
pública.
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À data de redação deste artigo, o secretário de
Estado Adjunto da Saúde ainda não se tinha
pronunciado
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