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CENTRO DE OSTEOPATIA 
MAÇÃS PLACE 

 
Quem somos 

 

A nossa equipa apresenta um atendimento personalizado ao nível da Osteopatia através de uma 

abordagem multidisciplinar de qualidade, avaliação, diagnóstico e tratamento de um elevado 

número de patologias e disfunções somáticas, gerando acima de tudo confiança e qualidade de 

vida para os nossos pacientes. 

A nossa missão é proporcionar um acompanhamento e tratamento de excelência, utilizando os 

princípios e a prática da Osteopatia, da Psicologia Clínica e outras abordagens terapêuticas 

essenciais à promoção de cuidados de saúde adequados a todos. 

 

A nossa visão é: 

- Sermos considerados pelos pacientes como uma equipa profissional e com resultados 

assegurados; 

- Sermos considerados como uma via complementar (e não alternativa) em expansão, devido aos 

resultados positivos alcançados para a melhoria da qualidade de vida da população que a nós 

recorre. 

Enquanto prestadores de cuidados de saúde, estarmos na vanguarda das expectativas dos nossos 

parceiros. 
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A Osteopatia, uma Equipa Multidisciplinar e os Cuidados de Saúde 

 

À medida que a população envelhece e a taxa de doenças crónicas aumenta, mais pessoas 

necessitam de receber cuidados de saúde, os quais devem ser coordenados e acompanhados por 

uma equipa multidisciplinar, em que a Osteopatia apresenta um papel cada vez mais 

preponderante numa dinâmica de avaliação, diagnóstico e tratamento. 

 

A Osteopatia 

A Osteopatia eleva o seu estudo não só na detecção de sinais e sintomas individuais, mas também 

na resposta do paciente a esses mesmos sinais e sintomas. Assim, privilegiam-se os aspectos físicos, 

psicológicos e sociais. 

Uma estratégia de tratamento deve, portanto, levar em conta as necessidades únicas de cada 

indivíduo, estando todas os aspectos da doença a serem considerados, tais como os efeitos da 

mesma nas relações pessoais, na família, no trabalho e no bem-estar do paciente. 

A Osteopatia dá ênfase ao encorajamento da capacidade do próprio paciente de se auto curar. 

Quando assim é, o equilíbrio desejado é atingido, estando reunidas as condições para se evitarem 

intervenções bastante mais profundas e nem sempre necessárias (ex: cirurgias). 

Como complemento, não se pode descurar a educação e o cuidado com o próprio organismo, 

incluindo uma dieta cuidada e exercício físico moderado. 

 

 

O que é a Osteopatia? 

A Osteopatia é um tratamento que surgiu nos EUA e cujo criador foi o Dr. Andrew Taylor Still (1828-

1917). 

A Osteopatia é uma profissão valiosa, é uma opção de tratamento natural e segura, tendo como 

base a melhoraria da qualidade de vida do paciente. 

O principal foco da Osteopatia é a restauração da função associada a uma estrutura débil. Os 

Osteopatas avaliam e diagnosticam a causa da sintomatologia, de seguida efectuam um plano de 

tratamento e administram esse mesmo tratamento que pode visar a restauração da função ou 

minimizar a disfunção após uma doença ou lesão. 
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Os Osteopatas esforçam-se por melhorar a qualidade de vida de um indivíduo por meios físicos. 

Assim, utiliza-se uma combinação de uma terapia manipulativa suave, treinos específicos e 

exercícios adequados a cada caso. Os Osteopatas também oferecem aconselhamento 

personalizado sobre alongamentos, exercícios de fortalecimento, postura, alimentação e gestão de 

stress. 

Uma educação adequada fornecida a todos os Portugueses pode contribuir para a prevenção de 

muitos problemas físicos, sendo essa uma área prioritária para os Osteopatas 

 

 

O Seu Osteopata 

Os Osteopatas Portugueses devem estar registados como profissionais de saúde e com formação 

de qualidade superior. 

Os Osteopatas ajudam as pessoas a evitar lesões e a manter um corpo saudável e em forma. 

A Osteopatia inclui uma vasta gama de especialidades que atendem às necessidades de saúde das 

várias pessoas, como bebés e crianças, desportistas, gestantes, acidentados e idosos. 

Os programas dos Osteopatas são baseados em objectivos práticos acordados entre o Osteopata e 

o paciente. 

Os Osteopatas ajudam as pessoas a ganhar tanto movimento e independência física quanto 

possível, para que elas possam retomar seu trabalho ou estilo de vida normal. 

Quando necessário, Osteopata pode reunir com o médico do paciente para garantir os melhores 

tratamentos e resultados possíveis. 

 

A Intervenção do Osteopata 

O tratamento Osteopático envolve técnicas manuais, incluindo técnicas de tecidos moles e 

alongamentos passivos e activos, combinadas com mobilizações e manipulações osteoarticulares. 

O tratamento é extremamente eficaz e realizado com a assistência do paciente.  

 



 
Tiago Sequeira Correia 

Diplomado em Osteopatia 
Membro da British Osteopathic Association 

Membro da Associação Portuguesa dos Profissionais de Osteopatia - OSTEOPAT 
_________________________________________ 

Contato: 96 238 46 49 

 

 

Ao projectar uma sequência adequada de tratamentos, o Osteopata também oferecerá um 

programa de gestão funcional, para evitar a repetição do problema. Isso porque os Osteopatas 

analisam todo os aspecto funcional do paciente, tal como usam uma variedade de técnicas que 

reconhecem os vários factores que contribuem para o equilíbrio e a saúde. Para este fim, os 

Osteopatas também prestam aconselhamento sobre dieta, exercício físico, postura e muitos outros 

aspectos da vida quotidiana. Esta abordagem solidária e integrada complementa as funções 

naturais do organismo, ajudando o paciente a atingir o mais alto nível possível de êxito e saúde. 

  

A Osteopatia avalia, diagnostica e trata 

Para uma examinação, ser-lhe-á pedido que fique de roupa interior (quando assim necessário) e 

sempre se for do seu acordo. Desse modo, permite ao Osteopata uma examinação global e 

específica, considerando a relevância das diferentes partes do corpo, associado às queixas 

presentes. 

Poderá sempre usar uma bata se assim desejar e estiver mais confortável. Se não se sentir 

confortável por ficar de roupa interior, não hesite em informar-nos. 

Ainda dentro da examinação, poderá ser-lhe pedido que execute alguns movimentos. Tal como o 

seu Osteopata poderá ter que mobilizar/movimentar algumas estruturas do seu corpo (como as 

articulações) no sentido de avaliar, por exemplo, a sua função e mobilidade. Dependendo do seu 

caso individual, poderá ser necessário a execução de testes adicionais, como a medição da tensão 

arterial ou testar os seus reflexos (etc…). 

  

Avaliação Osteopática 

Logo que o Osteopata tenha completado a examinação, explicará ao paciente todos os parâmetros 

essenciais, onde incluirá o diagnóstico Osteopático. O paciente será informado da causa da sua 

sintomatologia (das suas queixas) e de que forma o Osteopata pode intervir para solucionar esse 

quadro. Todos as opções de tratamento, efeitos e objectivos serão explicados ao paciente, tal como 

esses mesmos tratamentos exercem os efeitos necessários para reverter as queixas essenciais do 

paciente. 
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Tratamento Osteopático 

Existem diferentes técnicas de tratamento em Osteopatia, tal como diferentes tipos de tratamento 

que os Osteopatas podem utilizar. Dessa forma, o tratamento é diferente para cada paciente, mas 

podem incluir técnicas como: terapia miofascial, mobilização articular conjunta para libertar os 

tecidos envolvidos, alongamentos, técnicas harmónicas, entre muitas outras abordagens 

terapêuticas. Por vezes, quando assim é necessário, mobilizamos uma articulação executando um 

impulso (técnicas de impulso) de forma a restaurar a função dessa articulação. Eventualmente, 

poder-lhe-á ser sugerido que execute alguns exercícios específicos, introduza uma dieta adequada 

e que execute algum trabalho postural, sempre ajustado ao seu caso. 

Se tiver alguma dúvida antes ou depois do tratamento, por favor coloque as questões que achar 

pertinentes na consulta seguinte ou contacte o Osteopata que o acompanhou. 

  

Como escolher um Osteopata 

Todos os Osteopatas com formação de qualidade superior e que se registam para praticar em 

Portugal, deverão estar qualificados para fornecer cuidados de saúde seguros e eficazes. 

 

O que pode esperar de um Osteopata 

O seu Osteopata deve: 

 Prestar um serviço profissional; 

 Discutir as opções de tratamento e concordar com algumas metas do tratamento com o 

paciente; 

 Fornecer informações sobre o seu programa de tratamento; 

 Explicar todos os tratamentos específicos; 

 Respeitar os direitos, dignidade, privacidade, sentimentos e costumes culturais dos 

pacientes; 

 Respeitar a confidencialidade do seu relacionamento profissional; 

 Comunicar com o seu médico, se necessário 

 


