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Convencionais (TNC), porque a Osteopatia, em

Portugal, está integrada nestas terapias pela

Lei n.º 71/2013 de 2 de setembro de 2013 e

pela Lei 45 de 22 de agosto de 2003, e saber

quais os fundamentos e conceitos que diferem

desta e da Medicina Convencional.

As TNC foram utilizadas em diversas regiões do

globo terreste com diferentes formas, tais como,

Medicinas paralelas, Medicinas alternativas,

Medicinas complementares, Medicinas não

ortodoxas e Medicina natural. Em Portugal,

como em outros países, especialmente euro-

peus, foram substituídos os termos mencionados

por Terapias Não Convencionais (TNC), o que

faz mais sentido, clarifica e enquadra um

sistema terapêutico utilizado na área da Saúde.

Este enquadramento faz mais sentido porque

estas TNC têm características comuns que as

distinguem da Medicina Convencional, tais

como: Base filosófica, Diagnóstico específico e

Tratamento Característico.

Base filosófica

As TNC estão baseadas na premissa do

desequilíbrio do ‘todo do corpo – físico

(estrutural), emocional (mental ou espiritual) e

químico (nutricional). Esta filosofia baseia-se no

conceito holístico que representa um estado de

equilíbrio entre o ser humano e o seu meio. O

termo holismo foi introduzido inicialmente pelo

Jan Smuts, primeiro-ministro da África do Sul,

no seu livro de 1926, «Holism and Evolution»,

que a definiu assim: “A tendência da Natureza,

através de evolução criativa, é a de formar

qualquer ‘todo’ como sendo maior do que a soma

de suas partes”.

O desequilíbrio (alteração da Homeostasia)

provoca, por isso, alteração da saúde. Nesta

perspetiva, BODEKER, num artigo denominado

«Traditional health knowledge and public

police», na Nature & Resources – UNESCO, 1994

refere: “A Organização Mundial de Saúde referiu-

se a estes sistemas terapêuticos como sendo

holísticos e que veem o homem na sua totali-

dade, no âmbito de um espetro ecológico mais

alargado e que dão enfase à vida. A saúde

precária ou a doença surgem através de um

desequilíbrio do ser humano no seu sistema

ecológico total e não só através de um agente

causador ou uma evolução patogénica”.

Diagnóstico específico

As TNC têm um conceito holístico, sendo que a

saúde é considerada um equilíbrio total do

homem em que o todo está normal, ou seja o

todo fisiológico, quando se altera esta

normalidade ou equilíbrio, passa a estar anormal

e, portanto, não fisiológico mas patológico. Isto

é, a fisiologia é uma coisa e a patologia é outra.

O diagnóstico procura a origem do desequilíbrio

total do corpo humano que poderá ser físico,

emocional ou nutricional. Por isso, estas terapias

utilizam um diagnóstico que avalia a disfunção

do todo do corpo humano, para conhecimento

do fenómeno ou dos fenómenos que alteram a

normalização desse mesmo todo, isto é, procurar

o que alterou o processo homeostático.

Tratamento Característico

As técnicas usadas por este tipo de Terapias

atuam com o fim de recuperar o equilíbrio e,

portanto, a normalização do organismo.

Portanto, o tratamento é baseado e dirigido ao

doente como um todo, isto é, o organismo

restabelece-se e equilibra-se pela homeostasia,

eliminando assim a doença ou doenças.

Micozzi, nos fundamentos da Medicina

Complementar e Alternativa, diz: “As Medicinas

Alternativas  variam, mas as suas características

agrupam-se  à volta  das capacidades  de auto-

cura do organismo humano presentes na

natureza” (p.8-9, Fundamentals of Comple-

mentary and Alternative Medicine Characte-

ristics of Complementary and Alternative

Medicine, Churchill Livingstone, New Yourk).

Estas Terapias diferem, na sua essência, das

Terapias Convencionais,  fundamentando-se: no

Holismo e na Homeostasia – palavra de origem

grega, cujo significado já define muito bem o

que vem a ser:  homeo = semelhança; stasis =

Ao falar-se de Osteopatia ter-se-á

de falar das Terapias Não
ação de pôr em, estabilidade. Biologicamente, a

homeostasia é o conjunto de mecanismos que

os organismos vivos possuem e que lhes permite

manter um equilíbrio interno.

Este fenómeno foi descrito, pela primeira vez,

pelo fisiologista francês Claude Bernard e,

posteriormente, estudado mais profundamente

pelo fisiologista norte-americano Walter

Cannon. Basicamente, é a condição de relativa

estabilidade da qual o organismo necessita para

realizar suas funções adequadamente para o

equilíbrio do corpo.

Assim as Terapias Não Convencionais diferem

da Medicina Convencional pelos seus atos que

assentam nas suas filosofias e conceitos. A cura,

nas TNC, é feita pelo próprio organismo ao

receber os componentes apropriados para o

equilíbrio (Homeostasia). Isto restaura a

normalidade do todo fisiológico, promove e

restaura a saúde. Tratam-se de atos de saúde

que diferem do ato médico, que procura curar a

doença baseando-se nos efeitos patológicos e,

portanto, utiliza os diversos mecanismos da

Medicina Convencional.

A Intervenção da Osteopatia

A Osteopatia intervém na mobilidade das

estruturas perturbadas. Estes transtornos de

mobilidade em Osteopatia são reconhecidos

como Disfunção Somática (DS) (antiga lesão

osteopática), que impede as relações normais

que qualquer estrutura tem à sua volta. Isto

cria condições de uma fisiologia viciada, ou seja

a existência de uma Disfunção Somática.

Assim a intervenção da Osteopatia será:

reduzir, manualmente, essa disfunção utili-

zando técnicas especiais chamadas Mani-

pulações Osteopáticas, para que o corpo

humano se equilibre e possa regenerar o TODO

do corpo humano.

Estudos recentes publicados na revista Annals

of Vertebral Subluxation Research revelaram

 que “perturbações menores no alinhamento e

função da coluna vertebral podem ser um fator

numa série de transtornos. Esses distúrbios da

coluna vertebral levam a interferências nervosas
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e podem resultar numa série de problemas, pois

o mecanismo homeostático do corpo é posto

em causa”.

Todos sabemos que a coluna vertebral é a árvore

de vida, sendo que por ela passam processos

anatomofisiológicos e, portanto, qualquer

compressão numa raiz raquidiana altera, em

maior ou menor grau, o organismo humano.

O Dr. Matthew McCoy, um pesquisador de saúde

pública e editor do jornal que publicou um

estudo, afirma: “Danificar, comprimir ou interferir

com as estruturas neurológicas na coluna pode

ter profundas implicações no funcionamento do

corpo. Através de relatórios de pesquisa como

este que estamos a revelar, corrigir  movimentos

normais associados a estes problemas da coluna

reduz a interferência nervosa e melhora a

qualidade de vida”.

Existem vários estudos de outros pesquisadores

com resultados semelhantes em relação aos

fatores de risco de doença cardíaca, a serem

geridos por ajustamentos com as manipulações

osteopáticas.

A Osteopatia não é uma panaceia para todas

as doenças, mas, como qualquer outra terapêu-

tica, também tem as suas contraindicações, tais

como: reumatismos inflamatórios, tumores,

fraturas, certas vertigens ou dores de cabeça

por insuficiência da artéria vertebro-basilar,

tuberculose óssea, osteoporose avançada,

doença de Paget, osteomielites, doenças

degenerativas do Sistema Nervoso, etc..

Como a Osteopatia é uma terapia centrada para

a recuperação de certos problemas osteomus-

culares, como hipermobilidade articular e a dor,

tem um significado importante para a qualidade

da vida dos portugueses, uma vez que Portugal

regista um envelhecimento na maioria da

população. Esta premissa é ainda mais relevante

se considerarmos que a osteoartrose afeta dois

milhões de portugueses, causando um impacto

negativo na qualidade de vida do indivíduo; se

as dores nas articulações representam 70% das

queixas que levam os utentes ao médico de

família; se a população idosa aumentou quase

um milhão, passando de 708.570, em 1960, para

1.702 120, em 2001, segundo o Instituo Nacional

de Estatística; já existe o Programa Nacional

contra as doenças Reumáticas (PRECDR), desde

2004; vários estudos têm sido efetuados e o

EpiReumapt teve início em setembro de 2011,

constituído por  duas fases, a primeira identifica-

se pela sintomatologia das Doenças Reumáticas

nos participantes selecionados e, na fase dois,

para indivíduos com Screening  positivo. Tudo

isto leva-nos a afirmar que o processo de

degeneração osteomuscular dos portugueses

tenderá a agravar-se, face ao aumento da

população envelhecida, onde predominam as

patologias osteomusculares.

Isto leva-nos a um aumento de custos públicos

e privados, com influência profunda: na política

interna do país; no setor económico; no setor

médico-sanitário; e num aumento de despesas

de Saúde e da Segurança Social.

Concluindo, a Osteopatia é um fenómeno

socioeconómico que oferece uma mais-valia,  na

medida em que seu objetivo é o de implantar e

implementar a prevenção e o retardamento das

degenerações osteomusculares de origem

mecânica –  o que difere dos processos da Me-

dicina Convencional.
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