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INTRODUÇÃO
«Porque as pessoas que são loucas o suficiente para pensar

que podem mudar o mundo são aquelas que efetivamente o conseguem fazer»

- Steve Jobs

Nos dias que correm, todos nós sentimos alguma dor no corpo, tenhamos dez, 20, 30 ou 70 

anos. Seja nos ombros, por estarmos ao computador muitas horas, no pescoço, por 

passarmos muitas horas a escrever, nas costas, devido aos esforços que fazemos no trabalho 

ou em casa... Quando foi o último dia que passou sem que sentisse uma dor que fosse? 

Recorda‐se? 

Ao ler estas páginas, vai descobrir relações comprovadas entre coisas que, provavelmente, 

nunca pensou que pudessem existir. Com este livro vai também descobrir novas formas de 

aliviar essas dores teimosas, inoportunas, irritantes ou até mesmo insuportáveis. Esta obra é 

para todos os que estão cansados de viver uma vida de dor, uma vida de toma de 

medicamentos e drogas, de sofrimento. É para todos os que pretendem uma abordagem 

natural, não medicamentosa, e integrativa dos problemas e dores que os desesperam. Está 

preparado? 

A partir do momento em que ler este livro saberá coisas que muita gente não sabe. Saberá 

que não adianta apontar o dedo e culpar o outro pela sua ausência de saúde, pois estará 

ciente de que cada um de nós é responsável pela sua saúde. Descubra como ser aquela 

pessoa que irradia saúde, luz e alegria e energiza todos à sua volta. 

A ciência diz‐nos que o frio é apenas a ausência de calor e que a escuridão é a ausência de 

luz. Então, será que podemos definir a doença como a ausência de saúde (e não a saúde 

como a ausência de doença!)? Será que podemos ponderar que a dor seja a ausência de 

prazer? Não falo do prazer no sentido sexual, mas do prazer nas mais diversas áreas da vida, 

no sentido mais lato de fazermos coisas que nos são prazerosas. 

Considerando que o calor e a luz são a norma, a saúde também o deverá ser. Porque será 

que o que é considerado normal é que a velhice traga dor, doenças e outras consequências 

tendencialmente negativas? Vendo o lado positivo da questão, como será que algumas 

pessoas chegam aos 70 e 80 anos sem tomar medicamentos e repletas de saúde, 

independentemente de a sociedade a designar de «velhas»? 

(…) todos conhecemos pessoas que estão sempre a queixar‐se de dores. Nuns casos 

conseguimos adivinhar a dor que sentem, pois a mesma está espelhada na cara e no corpo 

dos que a sentem, noutros nem tanto. Todos conhecemos pessoas que gostariam apenas que 

alguém lhes desse uma ideia de como se tratarem, pois estão cansadas de sofrer. Eu acredito 

que podemos chegar aos 70 ou 80 anos e viver sem dores, viver com saúde... e acredito 

porque já o vi! 
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Richard Bach disse outrora que «uma ideia poderosa é absolutamente fascinante e 

completamente inútil, a menos que queiramos dar‐lhe uso». Com esta frase em mente, decidi 

escrever este livro porque acredito que muita gente pelo nosso pequeno Portugal (atrevo‐me a 

dizer: por todo o Mundo) não saberá que existem alternativas à medicina «normal». Decidi 

escrever este livro porque acredito que viver uma vida sem esperança é das piores coisas que 

pode existir... perder a esperança de viver sem dor, de que poderá haver tratamento, de 

conseguir passar o dia‐a‐dia sem tomar o medicamento X ou Y. 

Com este livro não pretendo convencer ninguém de nada, muito menos tenho a pretensão de 

que o que aqui está contido é uma verdade incontornável. Espero que também não o receba 

como tal. 

Este livro é reflexo da minha visão da fisioterapia: uma visão integrativa, holística, com base 

nas diversas aprendizagens e experiências que fui tendo ao longo da vida, sendo uma delas a 

fisioterapia. Poderei daqui a uns anos vir a dizer para mim: «Sara, que raio de ideias que tu 

tinhas... que maluquice.» Porém, também poderei dizer: «Sara, ainda bem que enfrentaste os 

teus fantasmas e decidiste escrever e publicar o teu livro. Ainda bem, porque pudeste 

devolver a esperança a milhares de pessoas.» Uma coisa é certa, só o saberei depois de o 

publicar e de o leitor estar com ele nas mãos, a usufruir dos conhecimentos nele contidos. 

Dito isto, tenho dois grandes objetivos com este projeto: 

– Ajudar as pessoas a descobrirem formas melhores 

de viver a vida, sem dor. 

– Devolver a esperança de que é possível viver uma 

vida melhor, responsabilizando‐nos pela nossa saúde. 

«A educação é a arma mais poderosa que pode usar para mudar o mundo»

– Nelson Mandela

«É importante falar a sua verdade, não convencer ninguém dela. 

Todos devem retirar as suas próprias ideias» 

– Barbara Marciniak
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vOLTEMOS A IDADE DOS PORQUÊS
«O importante é nunca parar de questionar»

– Albert Einstein

Uma fase que sempre me fascinou foi a «idade dos porquês», na infância. Estamos 

constantemente a perguntar porquê, porquê, porquê. Infelizmente, quando crescemos, seja por 

restrições sociais ou por limitações à nossa mentalidade, que vamos adquirindo devido ao 

nosso contexto familiar, deixamos de questionar as coisas, as pessoas e as situações. 

Passamos a fazer porque sim, porque nos disseram que é assim, porque os nossos pais nos 

ensinaram dessa forma ou porque parece mal perante a sociedade se não fizermos as coisas 

de determinado modo. 

Eu adoro perceber o porquê das coisas, o para quê das situações. Assim, este livro é um 

desafio ao pensamento tradicional de que é normal ter dores, independentemente das fases da 

vida em que se manifestem. Gostaria que ponderasse por momentos a possibilidade de 

existirem apenas dores para as quais possamos desconhecer as causas, sendo que algumas 

estarão certamente relacionadas com os nossos hábitos alimentares, outras com as nossas 

emoções, outras com más posturas e movimentos desadequados (abordaremos estes temas 

mais à frente). Isso significaria que poderíamos modificar todas. Espero que essa possibilidade 

o faça sentir‐se bem. A mim faz‐me sentir esperança num futuro melhor. 

Pois bem, o meu desafio, a cada dia que passa, é encontrar uma forma de ajudar a aliviar as 

dores e o sofrimento de pessoas como o leitor, que estão cansadas de ir ao médico e vir de lá 

apenas com mais uma prescrição de anti‐inflamatórios ou analgésicos (claro que poderão 

existir situações em que serão benéficos, não sejamos extremistas) e sem uma explicação. 

Normalmente, aquilo que procuramos é saber a causa da dor e descobrir uma terapia ou 

solução que ajude, não apenas que nos prescrevam mais medicação. Desafio‐o a pensar em 

«para quê» ao invés de «porquê», isto é, em vez de se questionar quanto à razão, «porque é 

que estou a passar por esta dor» ou «porque é que isto me está a acontecer», tente pensar 

«para que é que estou a passar por esta dor» ou «o que tenho para aprender com esta 

experiência de vida?» Difícil? Estranho? Ridículo? Não desista já. Continue a ler e perceberá o 

que quero dizer com isto. 

Para descobrirmos a resposta aos nossos «para quês», temos de permitir‐nos esvaziar a 

cabeça dos pré‐conceitos que nos têm sido transmitidos desde a infância, seja pela família e 

pelos amigos ou pela sociedade, através do muito marketing existente (como é o exemplo do 

leite, mas já lá iremos), ou por aquilo que nos foi sendo transmitido ao longo do nosso 

crescimento, visto tratar‐se de algo muito cultural. 

Robin Sharma, autor de sucesso e escritor do livro O Monge que Vendeu o Seu Ferrari e de O 

Líder Sem Título, refere uma história que ilustra bem esta situação: 
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«– Julian (...), ao ver o bule de chá que eu deixara na mesa ao lado dele, começou a servir‐me 

uma chávena. Encheu‐a até acima e depois... continuou a verter o chá! 

Vi‐o escorrer pelos bordos da chávena, para o pires e a seguir para o adorado tapete persa da 

minha mulher. Primeiro fiquei calado, a observar, mas depois não consegui conter‐me. 

– Julian, o que estás a fazer? A chávena está cheia. Por mais que tentes, não vais conseguir 

enfiar mais chá lá dentro! 

Ao que Julian respondeu: 

– Exatamente como esta chávena, também tu estás cheio, só que de ideias próprias. Agora, diz‐ 
me, quantas mais vais conseguir enfiar dentro de ti... se não esvaziares a chávena primeiro?» 

Então, peço‐lhe, esvazie a sua chávena (a sua mente) antes de continuar. Tente encarar este 

livro como se fosse uma criança na idade dos porquês e verá que existem relações 

comprovadas para coisas que provavelmente nunca associou. 

Antes disso, conheça um pouco mais sobre  mim, e o que me trouxe até onde estou, e parta 

comigo nesta jornada de autodescoberta, que o ajudará a melhorar a sua qualidade de 

vida (assim o espero).
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5



O QUE ME TROUXE AQUI
«O propósito da vida é a criação de uma vida com propósito»

– Robin Sharma

Desde criança que me recordo de sentir dores. Passei muitos anos a ir a um massagista, que 

«punha as coisas no sítio» e fazia com que as dores passassem, pelo menos durante uns dias ou 

umas semanas, e lá andava eu melhor. Entre dores nos pés, nas costas, nas ancas e nos 

ombros, a minha adolescência foi bastante dolorosa no que a esse aspeto confere, daquilo que 

me recordo. 

Por volta dos sete anos, os meus pais inscreveram‐me na natação, algo para que eu até tinha 

algum jeito, pois desde pequenita que era chamada de Sara Pato, sempre dentro de água. Fiz 

natação até aos 12 anos, desporto que me ajudou a crescer, a ganhar algumas rotinas e 

disciplina, mas acima de tudo a conseguir dormir, pois estava sempre elétrica e não descansava 

à noite. 

Mais ou menos por volta dos oito anos, foi‐me diagnosticada epilepsia de ausências, algo do qual 

tenho poucas memórias, até porque estava «ausente», mas que apenas durava alguns 

segundos. 

Na altura, os meus pais pensavam que estava distraída e, na escola, a minha professora pensava 

que eu a estava a ignorar (apesar de ser boa aluna), isto até que decidiram levar‐me a um médico 

neurologista, que percebeu o que se passava. Fui então medicada.   

Voltando ao desporto... Por volta dos 12 anos, apareceu um professor que queria averiguar quais 

os melhores nadadores, para tentar iniciá‐los ao pentatlo moderno (modalidade que engloba tiro, 

esgrima, atletismo, natação e ainda hipismo). Eu fui uma das selecionadas e assim iniciei a minha 

vida de pentatleta, ao fim de uns meses a treinar seis dias por semana, entre hora e meia e três 

horas por dia, ao fim do dia, a seguir às aulas, e ao sábado de manhã, mantendo e até 

melhorando algumas notas. 

O pentatlo deu‐me muitas das boas características da minha personalidade, mas também me 

trouxe semanas e meses de dores, nomeadamente em resultado de uma lesão que desenvolvi no 

ombro, que se foi desenvolvendo por volta dos 16 anos, teoricamente devido a sobrecarga e a 

técnica desadequada (devido a desequilíbrios musculares que fui desenvolvendo), as famosas 

tendinites agravadas pelo facto de ter instabilidade multidirecional (basicamente, os ligamentos 

não desempenhavam corretamente a sua função de estabilizadores da articulação). 

Consultei diversos médicos ortopedistas, realizei inúmeros tratamentos, tais como medicação 

analgésica e anti‐inflamatória, infiltração e mesoterapia e até mesmo acupunctura (foi o meu 

primeiro contacto com a medicina tradicional chinesa). Tudo isto até que finalmente houve um 

reputado ortopedista que disse: «Sara, eu até te posso operar, mas antes vais fazer fisioterapia! 

Se não ficares bem, eu opero‐te, mas tens de fazer os tratamentos onde eu te vou recomendar.» 

Os meus pais fizeram o enorme esforço de me proporcionar fisioterapia em Lisboa, quando nós 

morávamos em Mafra, e o meu pai foi todos os dias, durante diversas semanas, comigo para 

Lisboa, para eu fazer os tratamentos.  

Sara Costa, fisioterapeuta
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Nessa altura, a fisioterapia foi o meu porto de abrigo e a minha fisioterapeuta foi a minha melhor 

amiga! Mais do que isso, foi o motor e a inspiração para descobrir aquilo que hoje em dia ocupa 

grande parte dos meus dias, a fisioterapia, pois descobri que havia algo que me apaixonava ainda 

mais do que o desporto: ajudar os atletas lesionados a recuperar das suas maleitas e a voltar a 

desempenhar o seu desporto ao mais alto nível, a 100%, física e psicologicamente. Eu própria, 

nessa fase, estive em fisioterapia uns quantos meses até poder voltar a nadar. Esse processo fez‐ 
me perceber que, por vezes, a fisioterapia pode ser algo demorada para as nossas expectativas 

ou para os nossos desejos, mas também que o empenho compensa. 

No fim de contas, acabei por desistir da vida de pentatleta pois, no meio de tanta dor, perdeu a

magia e o brilho que outrora tivera na minha vida. Por outro lado, como já disse, descobri outra 

coisa que me dava prazer e assim, em 2005, entrei para a licenciatura (bietápica) em Fisioterapia, 

na Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa. 

Por essa altura comecei a jogar futsal – uma velha paixão, a bola. Nessa fase apenas sabia dar 

uns toques; correr não era o meu forte e muito menos os meus pés faziam algo diferente de uma 

tábua por essa altura. Então, lá fui eu para guarda‐redes, porque até não tinha medo da bola e 

tinha a mania que sabia voar, atirando‐me a todas as bolas (depois o chão aparecia... e doía). Ao 

fim de três anos, uma lesão nas costas fez com que o meu mundo ruísse de novo... Mal conseguia 

estar de pé e tocar com as mãos nos joelhos. Sentar e levantar era terrivelmente doloroso e era‐ 
me impossível estar de pé, parada, durante uns míseros dois minutos. Sorte a minha que já 

estava no curso e fui tendo algumas ajudas dos professores. 

Ao fim de umas semanas descobri, através de radiografias e de uma ressonância magnética, que 

tinha uma escoliose ligeira dorso‐lombar, com retificação das curvaturas, e um diagnóstico que 

nunca tinha ouvido falar: doença de Scheuermann atípica (ou Scheuermann lombar), que 

provavelmente já existia, mas apenas se denunciou naquela altura. Mais à frente, no capítulo 

sobre postura, falo‐lhe desta doença. De novo, a fisioterapia foi uma grande ajuda, mas desta vez 

os meus pais recorreram a outros tratamentos, ditos alternativos, como a fitoterapia, a 

homeopatia, a iridologia e a quiropraxia (ver anexo I). Ao fim de uns tempos voltei a jogar, 

sabendo que me poderia fazer mais mal do que bem e prometendo a mim mesma que se tivesse 

dores nas costas (não das de cansaço, mas «daquelas» que tive antes do diagnóstico) deixaria de 

jogar. 

...
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