Miguel Queiroz
Osteopata D.O
(Diplomado em Osteopatia)
Antes demais quero agradecer a visita a este site, pois só demonstra o cuidado na
seleção em tratamentos de Terapia Manual, deviamente qualificado em cuidados de
saúde primários que se baseia em diagnostico diferencial.
Gostaria de salientar, que toda a informação desta pagina, não substitui a deslocação
ao médico. O aconselhamento efetuado por um profissional de saúde é recomendado.
A informação da página pretende ser uma fonte segura para quem necessita saber
mais sobre disfunções osteomusculares entre outros assuntos relacionados e tomar
conhecimento sobre como o tratamento osteopático pode contribuir para a correção
das referidas disfunções promovendo em simultâneo o seu bem-estar e a sua saúde em
geral e integridade estrutural do corpo.
Para seu conhecimento, relato abaixo alguns dados do exercício da minha função
Profissional :
Formado em Osteopatia ITS (Instituto Técnicas Saúde),
Administrado pelo fundador da Osteopatia em Portugal Prof. Dr. Borges de
Sousa , com mais de 30 anos de experiencia e realização de cursos em
sintonia com a sua experiencia ensino com: Oxford School of Osteopathy .
Pós-graduação Osteopatia, ISEC ( Instituto Superior de Educação e
Ciências), com matérias a: Clinica Radiológica, Abordagem Funcional,
Osteopatia no Desporto, ATM, Hérnias Discais, Ombro Doloroso,
Osteopatia Pediátrica e Visceral . Composta por docentes reconhecidos
Mundialmente entre outros;
Dr.Jean Pierre Hyspa – Medico Cirurgião ( Universidade Boulevard Jean Moulin
Marselha) .
Professor de Osteopatia ( França e Itália )
Diploma Universitário em Patologia ( Paris)
Mestre Dr. Carl Todd – Diretor Clinico e Consultor Seleção Nacional Futebol de
Inglaterra e do Chelsea F.C., Osteopata Consultor na equipa Basquetebol GB Jogos
Olímpicos de 2012.
Formação Académica: Oxford Brookes University , entre outras.
Dr. John Gibbons - criador do conceito Bodymastery Ultimate, Especialista em
Sports Therapy and Clinical.
Osteopata do Boat Club ( Equipe de Remo ) da Universidade Oxford .
Especialista em técnicas de energia muscular, técnicas de manipulação, Nutrição e
Educação Física.

Formação em Quiropraxia- Tratamento da Coluna Vertebral:
- ( Certificado DGERT ) - Formação dada pelo Docente: Dr. Marcelo Tenreiro
Quiroprata / Fisioterapeuta, Pós-graduado em Fisioterapia Traumato-Ortopédica
Funcional e também em Acupuntura.
Professor convidado nos cursos de:
- Pós Graduação em: Buco-maxilo-facial, Prótese dentária e Implantodontia da
faculdade de odontologia de Valença.
Professor das pós-graduações da UGF/ Rio de Janeiro (disciplina de Recursos
Terapêuticos Manuais, lecionando as matérias de DTM e Quiropraxia), entre
outras.
Outras Valências / Formação em :
- Shiatsu
- Seitai ( Quiropraxia Japonesa-Manipulação coluna vertebral )
- Técnico Auxiliar de Fisioterapia
- Aplicação de Ligaduras Funcionais
- Massagem de Recuperação / Desportiva
- Reflexologia
Osteopata da Farmacêutica ( Roche), filial na Amadora/ Lisboa;
Elaboração de Consultas Osteopatia, aos Colaboradores e Familiares da
Empresa-Roche
Frequência de vários Congressos, Jornadas e ações de formação ao nível da:
Osteopatia, Terapia Manual, Nutrição e Homeopatia, com o objetivo de
formação permanente e continua .
Membro da OSTEOPAT ( Associação Portuguesa dos Profissionais de
Osteopatia).
FEOP – Federação dos Osteopatas de Portugal
Exerço atividade profissional em clinicas privadas em : Cascais, Parede,
Paço de Arcos e Lisboa .
MQ Osteopatia, trabalha com uma equipa multidisciplinar com as varias
especialidades de forma a obter sempre o Diagnostico mais preciso.
Profissionais de; Osteopatia, Quiropraxia, Fisioterapia e Naturopatia /
Homeopatia.

