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NÓS DAMOS-LHE UMA PROFISSÃO
para poder trabalhar com sucesso
Formação em osteopatia orientada para o mercado de trabalho é uma das grandes mais-valias do ITS – Instituto de Técnicas de Saúde em Lisboa, Porto e Faro

O

ITS é a resposta mais
rápida e segura para os
que pretendam entrar
no mercado de trabalho, numa profissão ligada à saúde - a osteopatia – para
preencher uma lacuna existente
nesta área.
O ITS prepara profissionais
osteopatas de modo a ganharem
para o seu sustento e da sua família.
Porque o ITS dá formação nas
aulas e aplica-a nos estágios da
sua clínica para que dê fortes
conhecimentos na preparação
técnico-profissional dos seus
alunos, que se iniciam com aulas
de contacto direto com o doente,
aprendendo a teoria e a prática
clínicas e possam rapidamente
começar a trabalhar.
O ITS ensina e apoia os novos
osteopatas, baseado na experiência do prof. dr. Borges de Sousa,
de cinquenta e dois anos de clínica osteopática em quatro países,
entre eles Portugal, onde obteve
grandes êxitos clínicos reconhecidos não só em Portugal como
também pelas maiores autoridades de osteopatia mundial, como
atesta o reconhecimento do prof.
doutor Jack Magruder, reitor do

O neto do médico Andrew Taylor Still com o prof. dr. Borges de Sousa

colégio de medicina osteopática
da A. T. Sill University, Kirksville
Estados Unidos, onde a osteopatia
tem a maior evolução e investigação, e os diversos convites como
conferencista em universidades
portuguesas e estrangeiras, conforme atesta o seu currículo, ver
www.osteopatiaemportugal.
com.
O prof. dr. Borges de Sousa foi
diretor e coordenador dos cursos superiores de osteopatia, em
língua portuguesa, de uma das
maiores e mais conceituadas universidades do mundo a Oxford
Brookes University de Oxford,
que tem liderado a qualidade de
ensino no Reino Unido.
Presentemente o prof. dr. Borges de Sousa foi convidado a participar, com uma conferência,
no Congresso em Paris – Sèvres,
em 21 de setembro da OsEAN – a
organização em que as melhores
escolas de osteopatia da Europa
estão integradas . Estes factos, de
meio século, demonstram não
serem apenas palavras vãs mas
a melhor garantia que se pode
dar aos que pretendam iniciar a
profissão de osteopata.
O ITS ensina a prática baseada
na teoria, formando osteopatas

com qualidade para a rápida integração no mercado de trabalho,
como o tem feito ao longo dos últimos trinta anos, na preparação
de centenas de osteopatas que
atualmente exercem em Portugal, como profissionais, como
professores, como investigadores e outros a trabalharem em
alguns países estrangeiros.
No ITS os testemunhos de alunos que se encontram a frequentar o curso de osteopatia, que na
sua maioria já são profissionais de
saúde, referem-se à formação do
ITS como a mais bem orientada
para a prática clínica e com uma
melhor adaptação de exigências
para poder vingar no mercado de
trabalho (ver site: www.itsaude.
com).
Entre muitas vantagens, o
ITS oferece o poder frequentar
aulas em horário pós-laboral
num ambiente de clínica, onde
predominam centenas de doentes que atestam a eficácia dos
tratamentos dos seus alunos,
que podem demonstrar a sua
boa preparação técnica e deontológica dada pela qualidade
dos docentes com longos anos
de experiência de clínica osteopática.
Continua na página 2
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O Presidente do ITS com o diretor do Instituto de Investigação da A. T. Still University (Kirksville, Estados Unidos)

OSTEOPATIA COMO SOLUÇÃO PARA
debelar a crise na saúde dos portugueses

V

ários estudos têm
demonstrado que a
osteopatia, embora
não seja a solução para todas as doenças, é
uma terapia muito importante
para os problemas osteomusculares com um efeito muito significativo no benefício
à população portuguesa em
geral, e à idosa em particular, como uma manutenção
de saúde e de bem-estar para uma melhor qualidade de
vida, de modo a manter a sua
dignidade e contribuir para
um envelhecimento ativo, com
autonomia e independência.
Presentemente a osteopatia
tem um grande desenvolvimento e credibilidade devido
aos êxitos terapêuticos, por
ser uma das melhores terapias
para o movimento do ser humano, e como Portugal tem
um índice de envelhecimento
considerável conforme indicadores, ela é muito procurada
por ser de grande importância
na vida dos portugueses.
Foi o prof. dr. Borges de Sousa que implantou, desenvolveu
e ensina a osteopatia em Portugal, há 30 anos:
• Como osteopata profissional (Clínica Osteopática Dr.
Borges de Sousa, em Lisboa),
com palestras e conferências
em universidades e escolas superiores de saúde em Portugal,
como consta no seu currículo

(site: www.osteopatiaemportugal.com);
• Como diretor e responsável pelos cursos superiores
de osteopatia, em Lisboa, da
Oxford Brookes University,
de 1998 a 2005, coordenador
de osteopatia da Universidade Lusíada, de 2005 a 2009
e atualmente diretor do ITS
– Instituto de Técnicas de
Saúde – Colégio de Formação
Profissional de Osteopatas e
Centro Clínico de Estágios
do ITS, que oferece gratuitamente consultas e tratamentos
osteopáticos a pessoas com

mente na época em que a medicina ganha uma nova base
de comprovação científica – o
conhecimento da microbiologia com Louis Pasteur, em
1884, e com Robert Koch, em
1882, com o bacilo de koch.
O prof. dr. Borges de Sousa,
com a sua experiência de clínico osteopata em Joanesburgo, tem demonstrado, durante
trinta e três anos de clínica em
Portugal, que a osteopatia é
uma das melhores terapias para melhorar o movimento do
ser humano, uma terapia com
base filosófica, com diagnósti-

têm melhores resultados do
que os tratamentos efetuados
pela medicina convencional e
na avaliação dos custos serem
mais baixos que os usados na
medicina convencional.
Segundo um artigo saído
na revista da Organização
Mundial de Saúde WHOM,
n.º 2, de março-abril de 1996,
afirma que: “ Oitenta por cento da população mundial está
a interessar-se pelas medicinas não convencionais, como
constituinte dos cuidados de
saúde, devido à sua eficácia e
também ao seu baixo custo”.

O Prof. Dr. Borges de Sousa, com a sua experiência de clínico osteopata
em Joanesburgo, tem demonstrado, durante 33 anos de clínica
em Portugal, que a osteopatia é uma das melhores terapias
para melhorar o movimento do ser humano
dores osteomusculares e com
dif iculdades económicas,
tendo -se já efetuado cerca
de sete mil tratamentos em
Lisboa, em dois anos, e presentemente o ITS abriu nas
suas instalações no Porto um
Centro de Estágios, oferecendo gratuitamente tratamentos
osteopáticos à população mais
carenciada.
É interessante notar que a
osteopatia surge em 1874 pelo
médico Andrew Taylor Still,
nos Estados Unidos, precisa-

co específico e com tratamento característico, o que a difere
de qualquer outra terapia.
Muitos estudos têm estado
a ser efetuados tanto por universidades como por serviços
de saúde de diversos países
europeus, como o Reino Unido, a Alemanha, a França e outros, além dos Estados Unidos
onde a osteopatia é ensinada
em vinte e duas universidades de medicina, concluíram
que os tratamentos para certos
problemas crónicos de saúde

Neste contexto, a osteopatia
pode oferecer uma mais-valia
na vida dos portugueses, na
medida em que o seu objetivo
é implementar a prevenção
e o retardamento das degenerações osteomusculares de
origem mecânica, dar melhor
mobilidade articular e eliminar as dores articulares. Estas técnicas osteopáticas são
importantes para o equilíbrio
postural e minimizam as síndromes dolorosas do corpo
humano, tais como:

- dores da coluna vertebral
(torcicolos, cervicalgias, dorsalgias, lombalgias, desequilíbrios da bacia, hérnias discais,
etc.);
- dores do membro superior
(nevralgias, cervicobraquialgias, periartrites escapulo-umerais, parestesias, cotovelo de tenista, lesões por
esforços repetitivos);
- dores do membro inferior
(ciáticas, cruralgias, tendinites, entorse, etc.
Ao analisar a eficácia e a
utilidade dos custos, introduz-se um conceito de valor,
não só do efeito do tratamento
mas também do ponto de vista do doente, da redução da
ansiedade pelos resultados, o
que tem como consequência
uma maior disponibilidade
do doente para uma melhor
qualidade de vida, conforme
confirmam certos investigadores e em especial M. Grossman e colaboradores na sua
investigação. The Demand
for Health: a Theorical and
Empirical lnvestigation, Edit.
NBER, Nova Iorque, 1992.
Portugal tem uma clara necessidade de reformular os
seus serviços de saúde, devido à maior diversificação dos
serviços oferecidos, ao fator
do crescimento da população
idosa, para ajudar a debelar a
gravíssima crise de saúde que
o nosso país atravessa.

