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Resumo: Apresentamos de forma sucinta os ciclos de vida da mulher à luz do 

Ayurveda e delineados os princípios fundamentais do Ayurveda, desde a Filosofia 

Samkhya até a doutrina dos três humores (tridosha vidya) e dos cinco elementos 

básicos. Também apresentamos as etapas evolutivas das doenças e seus 

prognósticos, bem como a funcionalidade dos sete tecidos corporais, os ciclos de vida 

da mulher e os cuidados com sua saúde.  

Palavras-chave: Ayurveda; Paricharya; saúde da mulher. 

 

Abstract:  This article briefly presented women's life cycles in the light of Ayurveda, 

its fundamental principles, from Samkhya philosophy to the doctrine of the three 

humors (tridosha vidya), and the five basic elements. The evolutionary stages of the 

diseases and their prognosis and the functionality of the seven body tissues were also 

be presented, as well as woman's life cycles and health care suggestions. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Um dos grandes desafios para a mulher na sociedade moderna é a luta pelos 

mesmos direitos dos homens, hoje luta pelo seu espaço no mundo após anos de 

opressão e desigualdade. Mas, infelizmente, as conquistas alcançadas e a igualdade 

de direito trouxeram também mudanças na rotina e um acúmulo de obrigações. A 

maioria das mulheres continua com suas atividades cuidando da casa, dos filhos, do 

marido, sendo um porto seguro emocional de um lar, e tendo que ser eficiente também 

no trabalho. Em consequência quase não tem tempo para cuidar de si mesma, 

sofrendo com mais irritação e stress. 

Essa carga de responsabilidade gera modificações drásticas em seu 

organismo, numa visão ayurvédica, podemos dizer que gera uma desarmonia nos 

doshas, como um aumento do pitta e diminuição do kapha, por exemplo. O aspecto 

kapha no feminino é responsável pelo abraço, acolhimento, pela diluição dos conflitos 

emocionais da família com palavras de carinho e conforto emocional, e esse aspecto 

kapha em desequilíbrio tende a tornar essas qualidades diminuídas. É claro que cada 

mulher tem sua Prakriti (constituição individual) e estamos aqui tratando esse assunto 

de forma geral. 

A saúde feminina requer cuidados e alimentos especiais. Na cultura indiana 

e na filosofia do ayurveda, a saúde da mulher é de grande importância, já que esta é 

capaz de gerar um novo ser e, por isso, passa ao longo da vida (e mesmo 

mensalmente) por grandes mudanças hormonais, capazes de influenciar sua 

constituição anatômica e fisiológica. Por estes motivos o ayurveda propõe que as 

mulheres se adequem a estes ciclos para encontrarem verdadeira saúde e equilíbrio. 

Isto é chamado de Paricharya, ou seja, adaptação na alimentação e estilo de vida de 

acordo com a idade, ocorrência de gravidez, pós-parto ou menopausa.  Ao mudar a 

rotina e melhorar a alimentação, uma pessoa pode descobrir o seu potencial interior 

se manter em equilíbrio (emocional, espiritual e psicológico). Este autoconhecimento 

gera inúmeros benefícios, para a prevenção e até cura de algumas doenças, perda 

de peso, manter o viço da pele e cabelos, mantendo um vigor físico e mental. 

 

 

 



 

2. O AYURVEDA 

 

O Ayurveda, palavra de origem sânscrita que significa veda - conhecimento 

ou ciência e ayur – vida, e é considerado um dos ramos dos Vedas. Segundo o 

Charaka Samhitá, ele é uma corrente de conhecimento que vem de geração a 

geração, desde a eternidade, paralelamente com a literatura védica. Por isso, na Índia 

se diz que o Ayurveda se originou diretamente do próprio Criador (Brahmá), antes 

mesmo da criação do Universo. Sendo considerado um sistema médico de 

aproximadamente cinco mil anos, ou mais. Ao longo do tempo os vários princípios que 

norteiam as suas práticas passaram por um processo de evolução decorrente do seu 

próprio desenvolvimento e da influência de outros sistemas de medicina autóctones 

(siddha e unani) e estrangeiros (medicinas grega, persa e chinesa). 

 

2.1      A história do Ayurveda 

 

A cultura indiana conseguiu preservar muitos textos antigos pela tradição de 

oral de mestre a discípulo, mas a escrita só passa a ser importante como transmissão 

de conhecimento no período do imperador indiano, que reinou entre 273 e 232 a.C. 

Existe um rico e extenso material em sânscrito disponível para pesquisa. 

A Índia tinha um papel central por ser grande produtora de especiarias, 

produtos agrícolas e seda, então, se expandiu para regiões vizinhas e distantes 

através das rotas de comércio. O povos vizinhos foram atraídos pelas riqueza de 

produtos e pelas terras extremamente férteis em virtude de seus rios, o que explica 

as constantes invasões do seu território de povos oriundos de todas as direções, como 

persas, gregos, até o séc. III a.C., mongóis no início da nossa era, hunos eftalitas, por 

volta do século VI e árabes, entre os séculos VII e X da nossa era. Uma das mais 

importantes campanhas de invasão do território indiano pelos gregos, com influência 

culturais bilaterais foi a ocupação de Alexandre da Macedônia, no século IV a.C. Era 

característica de Alexandre “O Grande” respeitar a cultura e a religião dos povos 

dominados, neste contexto, com o território indiano favoreceu uma ampla 

miscigenação cultural em várias áreas do saber como na matemática, na astronomia, 

na filosofia, na construção e sobretudo na medicina. É possível que dois séculos antes 

de Alexandre, Hipócrates já tivesse estado em território indiano. A teoria dos humores, 

defendida na Grécia por Hipócrates e Galeno, é um ponto em comum entre as 



 

medicinas grega e indiana na determinação das constituições dos vários indivíduos e 

suas tendências às mais variadas doenças físicas e mentais.  

Além das invasões, outro fator que determinou a disseminação do Ayurveda 

foi a migração de monges budistas, por volta do século V a.C. para reinos vizinhos e 

distantes, perseguidos por razões políticas e religiosas em território indiano. Levavam 

consigo, além do conhecimento religioso, técnicas de tratamento médico do Ayurveda. 

Eram profundos conhecedores dos preceitos médicos, que utilizavam tanto para seu 

uso pessoal, como também para levar ajuda humanitária aos povos para os quais 

levavam a mensagem de Buddha. Alguns desses monges, como Nagarjuna, um dos 

grandes expoentes do budismo Mahayana, acabaram escrevendo suas próprias obras 

de Ayurveda, levando esse conhecimento sobretudo para as regiões dos atuais Sri 

Lanka, Burma, Tibet, Nepal, sul da China, Bangladesh, Laos, Tailândia e outras 

regiões distantes do oriente, como Mongólia, Malásia, Indonésia e menos 

incisivamente até o Japão. 

 

2.2       Teoria da criação do universo 

 

Segundo DEVEZA, a Samkhya Darçana, uma antiga filosofia da Índia que no 

Susruta Samhita, um dos mais antigos textos de Ayurveda, defende que o universo 

surgiu quando o Criador, saindo de um estado de profundo silêncio e meditação 

decidiu manifestar-se em múltiplos indivíduos. O processo que teria se originado com 

o rompimento do silêncio da Consciência Absoluta do Criador manifestou-se 

primariamente como Consciência Individual (vyakti, que significa “o que se 

manifesta”), no emanar do Seu desejo de se manifestar. Da consciência individual ou 

desejo de criação surgiu a inteligência pura, que reconhece o que deve ser criado, 

também chamado de Intelecto ou Mahat que em sânscrito literalmente significa o “o 

grande”. Assim que a Inteligência Pura determinou com precisão o plano da criação e 

surgem as mais variadas formas de existência (animadas ou inanimadas) em 

diferentes indivíduos, composta por uma Consciência Absoluta (a presença do Criador 

em cada criatura) ou corpo espiritual e pela Consciência Individual (fruto do desejo e 

que representa o papel de cada um na história da criação). A criação dessas múltiplas 

formas de existência tornou necessários também a formação de: um aparelho de 

percepção (para que cada indivíduo criado pudesse perceber o restante da existência, 

além de si próprio); do Ego, ahamkara na língua origina (responsáveis pela memória 



 

de experiencias vividas e pelo instinto de sobrevivência de cada ser criado); do 

Intelecto (inteligência sem emoções com capacidade de discernimento entre o certo e 

o errado no cumprimento do papel individual de cada criatura); da Mente Pensante, 

Manas (responsável pelas emoções, dúvidas, fantasias e desejos) que além de ser 

um órgão de interação entre as informações vindas dos órgãos dos sentidos também 

determina a ação adequada de adaptação às exigências do meio ambiente; dos órgão 

dos sentidos que são os de percepção, chamados de Jñanendriya (visão, audição, 

paladar, olfato e tato); pelos órgãos de ação, Karmendriya, representam a capacidade 

de atuação no mundo (comunicação, preensão, locomoção, reprodução e excreção); 

e finalmente pelo corpo físico (responsável pelas ações). 

Quando a relação entre todos esses elementos é harmônica e não há conflitos 

entre eles, desfrutamos um estado de plena saúde. Por outro lado, a desarmonia da 

relação de qualquer um desses componentes desencadeia as doenças. Com essas 

definições podemos entender o conceito de saúde encontrado no Caraka Samhita, 

versos I.54 e 55 (p.7):  

“A aplicação feita incorretamente, em excesso e a não 

aplicação do tempo, da mente e dos objetos dos sentidos 

são a tripla propiciação da causa das doenças, tanto dos 

órgãos dos sentidos quanto da mente. O corpo e a mente 

dos seres são a sede das doenças bem como dos 

prazeres. O uso correto, então, é a causa dos prazeres”. 

 

2.3   Os doshas 

 

Para entendermos doshas, temos que primeiro entender sobre que o sistema 

filosófico do ayurveda é baseado nos cinco elementos (Panchamabhutas). Pois bem, 

segundo essa tradição, eles foram formados a partir da combinação dos três Gunas, 

que são as qualidades básicas, os atributos primitivos da Natureza Primordial 

(Praktiti): 

 

SATTAVA - princípio da luz, harmonia. 

RAJAS - princípio da energia e da atividade. 

TAMAS - princípio da inércia e da residência. 

 



 

De acordo com CARNEIRO o elemento ÉTER (akasha mahabhuta) é gerado 

a partir de Sattva e manifesta como principal característica a claridade e a 

transcendência. O elemento AR (vayu mahabhuta) é gerado pela combinação de 

Sattva e Rajas, e suas principais qualidades são a mobilidade e leveza. O elemento 

FOGO (tejas mahabhutas) é gerado por Rajas, e sua característica é a energia e o 

calor. O elemento ÁGUA (jala mahabhutas) é composto pela combinação de Rajas e 

Tamas, e por isso alterna as qualidades de inércia e de movimento. Por fim, o 

elemento TERRA (prithivi mahabhutas) é gerado por Tamas, sendo a resistência e a 

inércia os seus principais atributos. 

Tudo no universo tem a mesma natureza primordial, todos somos feitos a 

partir dos mesmos elementos, estamos todos de alguma forma interligados. É a partir 

da combinação desses cinco elementos se dá a origem dos doshas:  dosha Vata é a 

combinação principalmente ar (vayu) e éter (akasha); o dosha Pitta é  combinação do 

fogo (agni) e água (jala); o dosha Kapha expressa os elementos água (jala) e terra 

(pritivi). A doutrina dos três humores ou tridosha vidya nos ensina que as funções 

corporais e mentais são controladas por estes três humores, sendo o desequilíbrio 

nas qualidades deles que causa a desarmonia mente-corpo e torna-se a raiz do 

adoecimento. 

"Doença é nada mais do que manifestações dos doshas 

em desequilíbrio."  (Charaka Samhita) 

 

 Vata: composto pelos elementos ar e éter, controla todos os movimentos 

internos e externos no corpo, além de movimentar os outros dois humores, Pitta e 

Kapha. Permite à mente adaptar-se e compreender, animando nosso aparelho 

sensorial. Por ser composto dos elementos Espaço e Ar, Vata é seco, leve, frio, 

áspero, sutil e agitado. Forma indivíduos que, quando saudáveis, apresentam 

entusiasmo, flexibilidade, adaptabilidade, boa comunicação, criatividade e rapidez 

para aprender, pela mente viva e ativa que possuem. Porém quando em excesso, 

promove facilidade para esquecer, ansiedade, inconstância, insegurança, indecisão, 

agitação, medo, estimula ações desonestas, depressão, perversões de todo tipo, 

levando os indivíduos Vata à dependência química e à autodestruição. Pela 

velocidade da vida moderna, encontramos atualmente um grande número de 

indivíduos com desequilíbrio de Vata, suas consequências mais comuns são o 



 

emagrecimento, debilidade, a insônia, a dificuldade de concentração, a constipação 

intestinal e as doenças degenerativas do sistema nervoso. 

 

 Pitta: combina os elementos fogo e um pouco do elemento água, que o 

estabiliza para que o elemento fogo não seja consumido por si próprio, promove todos 

os processos de transformação, sejam digestivos, enzimáticos ou hormonais. O 

humor que “digere” e que transforma, é responsável por todas as mudanças mentais, 

metabólicas e químicas que ocorrem no corpo. Ele “ilumina” também nosso Intelecto 

nos permitindo compreender e perceber com grande assertividade a realidade sem 

fantasias. Por ser composto de Fogo e Água, Pitta é levemente oleoso, agudo, quente, 

leve, de mau odor, móvel e líquido. Percepção, inteligência, inventividade, lógica, 

coragem e liderança são características de um Pitta equilibrado. Quando o elemento 

Fogo intensifica e se desajusta promove sensações de queimação e alterações na 

coloração da pele, da urina e das fezes que ficam de cor amarelo intenso. Também 

ocorre a irritabilidade, a ambição desmedida, a raiva, a crítica excessiva, a audácia, o 

orgulho, a dominação, a precipitação por excesso de confiança, a manipulação pelo 

poder, a rigidez, o ódio, o desejo de vingança, a vaidade excessiva, o desejo de 

destruição, as psicopatias e algumas ações criminais, com destruição do outro. Ainda 

frequentes, mas menos numerosos que os indivíduos Vata as alterações do elemento 

Fogo trazem doenças inflamatórias e febris, doenças hepáticas, sobretudo 

inflamatórias, doenças de pele, alterações hormonais, abscessos, problemas da visão 

e intolerâncias alimentares. 

 

 Kapha: composto pelos elementos água e terra que lhe dão contenção, 

responsável pela lubrificação, nutrição e estruturação do corpo e da mente.  O humor 

que mantém as coisas unidas (elemento água) e que fornece o suporte para 

manifestação dos outros humores (elemento terra), mantém nosso emocional e 

sentimentos como amor, compaixão, paciência e perdão. As características dos 

elementos que compõem Kapha lhe conferem uma condição fria, úmida, pesada, 

pegajosa, macia, sólida e lenta. Quando os elementos Água e Terra estão em 

equilíbrio e em proporções adequadas promovem estabilidade, calma, paz, 

compaixão, paciência, suavidade, receptividade, perdão, alegria, resistência, fé e 

amorosidade. Porém quando se desajustam e ultrapassam os outros elementos 

provocam náuseas, sensação de peso, palidez, sonolência, calafrios, apego, cobiça, 



 

materialismo, sentimentalismo, luxúria, necessidade desmedida de segurança, 

lentidão, acomodação, apatia, depressão, rudeza, letargia e tendência ao roubo, pela 

maior necessidade de segurança material. Os desequilíbrios dos elementos Água e 

Terra são os menos frequentes atualmente e quando ocorrem provocam as doenças 

respiratórias, sobretudo alérgicas, sinusites, os edemas não inflamatórios, 

principalmente linfáticos, as deficiências imunológicas e as doenças de acúmulo como 

o diabetes, a hiperuricemia e a hipercolesterolemia.  

 

Descrito no capítulo XII do Caraka Samhita (p.812), encontramos a definição 

dos doshas, que embora estejam presentes em todos os tecidos corporais, ocupam 

preferencialmente determinadas regiões. Assim Vata se localiza principalmente no 

cólon, coxas, quadris, ossos, ouvidos e órgãos do tato. Pitta está no intestino delgado, 

estomago (área produtora de ácido), glândulas sudoríparas e sebáceas, no sangue e 

na visão. Kapha ocupa o peito, nariz, garganta, cabeça, pâncreas, estomago (área 

produtora de muco), linfa, tecido gorduroso, nariz (olfato) e língua (paladar).  

Quando a doença se manifesta nos locais preferenciais de cada humor 

(dosha), considera-se que o quadro patológico é inicial e de mais fácil tratamento e o 

retorno à integridade da saúde é rápido. Porém, quando as manifestações de 

sintomas dos doshas ocorrem em órgão fora do seu domínio, as doenças são mais 

graves e de mais difícil solução. 

 

2.4  Os sete tecidos (dhatus) 

 

Os sete tecidos (dhatus), segundo o Ayurveda, tem um caráter muito mais 

funcional do que anatômico. Suas principais funções: plasma (rasa), responsável pela 

nutrição; sangue (rakta), vitalidade e distribuição de nutrientes; músculo (mamsa), 

sistema de locomoção; gordura (medas), processos de hidratação e lubrificação de 

tecidos; ossos (asthi), sistema de sustentação; medula, tanto óssea como vertebral e 

tecido conjuntivo (majja), preenchimento e controle; tecido germinativo (shukra), 

responsável pela procriação. Estão intimamente interligados e o comprometimento 

funcional de um, afeta um pouco o que o precede, mas principalmente o que o segue.  

Eles recebem essa nutrição através da comida que ingerimos e que, após ser 

metabolizada pelo nosso Agni ou fogo digestivo, dá substrato para todos os tecidos. 

Mas cada tecido também dá parte do que é obtido em seu metabolismo próprio ou 



 

metabolismo celular para formar o próximo. Os tecidos são, em sequência de nutrição: 

Plasma, Sangue, Tecido Muscular, Tecido Gorduroso, Tecido Ósseo, Tecido Nervoso 

e Tecido Reprodutivo. 

São definidos sintomas de alerta que apontam o mal funcionamento de cada 

tecido. Em resumo, para o tecido de nutrição (rasa), inquietude, palpitação, dor 

precordial, hipersensibilidade a ruídos, falta de vitalidade; para o sangue (rakta), 

aspereza, secura e fissuras na pele, perda de vigor físico e mental; para o tecido 

muscular (mamsa), emagrecimento, sobretudo nos quadris, pescoço e abdômen; para 

o tecido gorduroso (medas), crepitação nas articulações, emagrecimento excessivo 

com força muscular razoável, exaustão, fraqueza especificamente nos músculos dos 

olhos; no tecido ósseo (asthi), queda de cabelos, de unhas, amolecimento dos dentes 

e frouxidão nas articulações, com entorses por mínimos esforços; na medula (majjä), 

emagrecimento com fraqueza intensa generalizada, doenças Vata dos ossos, como 

crepitação articular dolorosa, artroses e osteopenia; no tecido reprodutivo (shukra),  

boca seca, palidez, lassidão, falta de resistência ao mínimo esforço, impotência e 

ausência de ejaculação nos contatos sexuais. Embora cada tecido seja governado por 

um humor diferente, nos casos de grandes descompensações, os tecidos podem ser 

invadidos por qualquer humor, com seus sintomas correspondentes. Com exceção do 

tecido sanguíneo, Rakta, controlado pelo elemento Fogo (Pitta), e do tecido ósseo, 

Asthi, controlado pelos elementos Ar e Espaço (Vata), todos os outros tecidos são 

controlados pelos elementos Água e Terra (Kapha), lembrando que setenta por cento 

da composição corporal é de água. 

 

2.5   Estágios da doença 

 

Segundo o Ayurveda, o processo de manifestação das doenças ocorre em 

seis estágios evolutivos que iniciam pelas manifestações dos humores nos seus locais 

preferenciais no sistema digestório, até sua localização com comprometimento de 

órgãos vitais. São eles:  

 

I. Primeiro estágio (Acúmulo): os doshas ou humores se concentram inicialmente 

nos seus locais de origem no aparelho digestório. O Acúmulo ocorre em função 

de dietas, horários de alimentação e rotinas de vida inadequados, distúrbios 

psicológicos, falta de ajuste às mudanças de estação e exposição aos fatore de 



 

agravação de cada dosha.  Quando os humores permanecem no aparelho digestório 

e não se acumulam, o estado de saúde é mantido. Nessa fase, Vata aumenta no 

cólon, seu órgão preferencial, causando distensão, constipação, fadiga, secura nas 

fezes e alguma dificuldade para dormir, sintomas que aparecem   preferencialmente 

no outono, estação seca e fria como Vata.  Pitta acumulado no intestino delgado produz 

coloração amarela intensa nas fezes e urina, sensações difusas de queimação, 

hiperacidez, febres recorrentes, sabor amargo na boca e desejo de alimentos e 

bebidas frias, o que mais frequentemente ocorre no final de primavera e verão, 

estações quentes e úmidas como Pitta. Kapha acumulado no estomago, leva à 

palidez, náuseas, digestão irregular ou lenta, sensação de peso no epigástrio, edemas 

frios e desejo por alimentos leves.  Essas alterações são mais frequentes no inverno 

e início da primavera, períodos mais frios e úmidos como Kapha.  Quando 

adequadamente tratados nessa fase, os sintomas de excesso de cada humor 

apresentam pronta involução e a cura é fácil e rápida.  Muitas vezes, apenas 

corrigindo erros de rotina e alimentação e orientando-se mudanças de alguns 

comportamentos e condutas já se alcança remissão total dos sintomas, sem que o 

uso de medicamentos ou outros procedimentos sejam necessários. 

II. Segundo estágio (agravamento): os doshas continuam a aumentar nos seus 

respectivos locais no aparelho digestório, promovendo um aumento na 

intensidade dos sintomas e alguns sintomas leves em outros locais.  Assim, em 

Vata a constipação aumenta, a cabeça parece vazia, a distensão abdominal se 

generaliza, produzindo dores e espasmos e surgem ruídos audíveis nos intestinos.  

Pitta agravado traz maior sensação de acidez nas regurgitações pois o refluxo se 

instala, dor e queimação no abdômen, sede excessiva, perda de vigor e sono inquieto.  

Kapha agravada faz desaparecer o apetite, provoca indigestão e náuseas após 

refeições, aumenta a salivação, provoca intensa sonolência e a sensação de peso na 

cabeça e no peito passam a se apresentar com mais constância. 

III. Terceira fase (transbordamento): os doshas, tendo completado o máximo de 

acúmulo e agravação nos seus respectivos órgãos de origem, começam a se 

deslocar através do sangue e linfa para outros lugares do corpo, fora do aparelho 

digestório. Podem seguir em qualquer direção, em geral para pontos de menor 

resistência, determinados geneticamente ou por lesão anterior. Vata causa secura na  

pele, dor e rigidez nas articulações, que mais secas crepitam aos movimentos, dor 

lombar, espasmos, cefaleias, tosse seca, febre intermitente (alternando com 



 

calafrios), fadiga, constipação com evacuações difíceis e dolorosas e convulsões. 

Pitta leva a doenças infamatórias de pele e mucosas, conjuntivite, gengivite, vertigens 

com calor na cabeça, cefaleias pulsantes, febre alta, vômitos biliares, bem como 

diarreias ácidas e que provocam escoriação no períneo.  Kapha causa de tosse 

constantes, asma, febres baixas com sudorese fria, edema frio nas articulações, 

gânglios aumentados e presença de muco nas fezes.  Nessa fase o quadro de 

doença ainda tem bom prognóstico se tratado de imediato. Além da adequação de 

alimentação e rotinas, já se faz necessário complementação com outros tratamentos. 

IV. Quarto estágio (deslocamento): os humores já deslocados do seu local de 

origem, provocam sintomas não só no aparelho digestório, mas se estabelecem em 

órgãos à distância podendo provocar centenas de diferentes sintomas. Em relação ao 

estágio anterior, aqui os sintomas são mais fixos e quando estabilizados, conferem 

prognósticos mais reservados, por que os quadros tornaram gradativamente lesões 

anatômicas.  

V. Quinto estágio (manifestação): os humores se manifestam por sintomas 

específicos e as doenças surgem com o que a medicina ocidental chama de entidades 

nosológicas definidas, com seus sintomas patológicos. No Ayurveda essas doenças 

poderiam ser tratadas muito antes, sem chegar a manifestar seus sintomas com 

tanta gravidade, pois os sintomas prodrômicos descritos anteriormente, sobretudo 

quando as manifestações ocorriam pelas alterações dos humores ainda no aparelho 

digestório, já seriam os sinais de alerta para início de tratamentos e prevenção de 

agravações. 

VI. Último estágio (diversificação): os sintomas já  instalados  em  órgãos  

específicos  se  agravam  e  os quadros clínicos se manifestam em toda sua 

complexidade, e  com  sintomas  lesionais  bem  adiantados  trazendo  as 

consequências  das  complicações  das  várias  doenças crônicas  em  

órgãos  vitais,  em  geral  incuráveis  e  que determinam sofrimento, limitações 

e morte. 

 

3.       AYURVEDA E A SAÚDE DA MULHER - PARICHARYA 

 

O ayurveda propõe que as mulheres se adequem aos seus ciclos para 

encontrarem a verdadeira saúde e equilíbrio, isto é chamado de Paricharya, ou seja, 

adaptação na alimentação e estilo de vida de acordo com cada fase da vida, levando 



 

em consideração a idade, ocorrência de gravidez, pós parto e menopausa, tendo um 

olhar muito significativo também para os ciclos menstruais e suas fases. Cada fase na 

vida requer um estilo de vida adequado com cuidados especiais. 

 

3.1  As fases de vida da mulher – princípios 

 

Nossa vida é determinada por fases, para as mulheres isso fica bem evidente 

com fases distintas relacionadas aos doshas. Segundo Ayurveda, a infância (do 

nascimento até a puberdade) são caracterizados por certas qualidades às quais nos 

referimos como Kapha Dosha, A idade adulta (dos 20 aos 35 anos) é governada pelas 

qualidades de produtividade do Pitta Dosha.  Existe uma fase de transição onde decai 

o pitta e aumenta vata (dos 35 aos 55 anos, pré-menopausa).  E a velhice (maturidade, 

a partir dos 55 e 60 anos) é governada pelas qualidades do Vata Dosha.  

Durante a última parte de cada fase, a próxima fase reúne energia do dosha 

seguinte. À medida que as mulheres envelhecem, o Vata começa a acumular-se por 

volta dos seus trinta e quarenta anos. O corpo ainda está no tempo de vida de Pitta e 

é ativamente produtivo, até mesmo totalmente capaz de se reproduzir, mas o Vata 

dosha está lentamente a infiltrar-se. Podemos ver isso em mudanças subtis no corpo, 

mudanças no metabolismo e flutuações de energia. 

  

Infância – idade kapha 

Fase otima para desenvolvimento ótimo do corpo. Muito ligada  ao afeto e a 

amorosidade. Relação que a mulher estabelece com o mundo que a rodeia: entre a 

constituição pessoal (prakriti, na infância), de natureza inata e o ambiente (desde a 

fase uterina, com inlfuência da alimentação da mãe, pensamentos, seus atos e 

relações que estabelece). 

 

Puberdade – idade kapha, transição vata 

Fase que traz a oportunidade de potencializar ao máximo a mente. A 

adolescência compreende a fase de transição, é a etapa na qual as jovens adquirem 

shakti – a energia criativa.  Fase que existe grande possibilidade que os doshas 

descompensem por ser ter um período de transição, nesse sentido, três suportes 

principais de vida a devem controlados, no que se refere à quantidade e qualidade: o 



 

sono, a comida e a atividade sexual. Dormir o tempo adequado, dieta alimentar que 

acalma vata, cultivar e canalizar suas energias para realização de suas metas. 

O que temos visto com frequência no momento em que alguns indivíduos 

alcançam a sua capacidade fisiológica de se reproduzir, a maturidades sexual, são 

alterações devido à condições atuais de vida moderna, como excesso de luz artificial 

que altera o ciclo circadiano e o sistema reprodutivo, o resultado é uma invasão de 

vata garvado, que se torna uma a causa principal de disfunção mentrual. Mas cada 

adolescente reponderá de forma diferente a estes fatores, segundo suas próprias 

tendencia. 

 

Idade adulta – idade pitta  

Momento de realinhar o fluxo da energia dosha., pitta gosta de dirigir. É 

necessário manter o foco para alcançar os objetivos, mas se a sua atenção se 

fragmenta, logo se fragmenta o prana. Voltar a ligar-se ao centro da vida através do 

olhar inteiro, e que o faça de forma a recuperar o impulso: olhar para trás (recordar 

um momento passado que originou bens sentimentos), olhar para frente (pensar em 

formas de simplificar a vida), olhar para dentro (com o passado, refletir através de um 

mentor que procede a mãe natureza). 

 

Menopausa – indade vata 

A fase da menopausa reflete essencialmente uma transição da fase adulta 

Pitta, para Vata, o envelhecimento. A consciência amplia-se desde a matéria do 

corpo-mente, com todas as suas limitações, até a consciencia menos limitada do 

espírito. Apesar de ser vista muitas vezes como um evento isolado – a cessação do 

ciclo menstrual - a menopausa é, contudo, um processo que inicia geralmente entre 

os 30-35 anos, onde a mulher atinge o auge da sua saúde, e termina mais ou menos 

aos 51 anos (podem. do ir até aos 55 anos), quando ela finaliza o ciclo menstrual. Esta 

fase divide-se em: 

      Peri-menopausa – que corresponde à altura em que a mulher começa a sentir 

os primeiros sinais da menopausa e normalmente ainda menstrua nesta fase. Os 

níveis de hormonas sobem e descem provocando sintomas como afrontamentos 

(sensações de calor). 

      Pós-Menopausa – Uma vez passados dozes meses desde a última 

menstruação, a mulher atinge assim a Menopausa. Os seus ovários produzem muito 



 

menos hormonas como estrogénio e progesterona e a mulher deixa de ovular. A 

duração destes dois ciclos depende muito da mulher e de toda o ambiente e estrutura 

que a compõe o seu corpo e o seu estilo de vida. 

Segundo a Ayurveda, a menopausa é uma época de agravamento do Vata, 

gerando a diminuição da produção de tecidos (dhatus), e o aumento da irregularidade. 

A menstruação de longa duração (que pode ocorrer neste período de transição) pode 

parecer, na superfície, estar mais relacionada com o Pitta ou o Kapha, contudo, o fator 

causador tem a sua origem no Vata. Os sintomas do Vata a aumentar compreendem 

ansiedade, desequilíbrio, instabilidade, nervosismo generalizado, preocupação, 

perdas de memória, insónia, instabilidade emocional, osteoporose, e eventualmente 

depressão. Na medida em que o Vata aumenta os outros doshas podem também 

sofrer desequilíbrios. Os sintomas do aumento do kapha estão associados a ganho 

de peso, sensação de peso mental e físico assim como a um aumento na retenção de 

líquidos. Nas mulheres de constituição pitta há um aumento da irritabilidade, e ondas 

de calor frequentes. A mulher deve prestar atenção ao seu estado, para atenuar ou 

eliminar os afrontamentos: respiração profunda, isolada ou combinada com meditação 

ou yoga; fazer uso de rejuvenescimentos com substâncias, para conter o declínio da 

vitalidade; cuidar regularmente da pele porque vata está relacionada ao sentido do 

tato, pele bem oleada é uma das formas mais seguras de se ter vata sobre controle. 

Dessa fase em diante a mulher é vista segundo Ayurveda, como uma anciã 

em que tem um papel importante na sociedade. A mulher mais velha não se preocupa 

com a gravidez ou aleitamento, assiste aos cuidados do bebe recem nascido e da 

mãe, cuida das crianças e dirigi a educação dos jovens. A menopausa também 

contribui para a sua evolução pessoal, a mulher mantém-se um complexo de corpo-

mente-espírito, ainda que o centro da sua existencia passe a ser o espírito e tem a 

opotunidade para difundir suas experiencias. Renuncia de estar absorta pela 

formação estruturada de kapha e pelos atarefados anos de maturidade de pitta. 

 

3.2 Fase reprodutiva 

 

Ayurveda é uma das poucas ciências que examinam os tecidos reprodutivos 

fora das principais transições da puberdade, gravidez e menopausa. O Tecido 

Reprodutivo ou Sukra é o último a receber nutrição. Seu nome, Sukra, significa Vênus 

(o planeta “do amor”) e faz referência à capacidade desse tecido em dar origem a um 



 

novo ser, à sua qualidade causal, de formar uma nova vida. O fluxo menstrual, nesse 

contexto, seria um subproduto da primeira camada, Rasa Dhatu, ou plasma. O plasma 

é um veículo de nutrição. Carrega hormônios, vitaminas, minerais, água - todas as 

fontes de nutrição. Quando esta camada é saudável e flui livremente, o mesmo 

acontece com todos esses nutrientes, assim como os resíduos, para que possam 

deixar o corpo nutrido e limpo com facilidade. O alimento ingerido formaria o tecido 

Plasma após uma média de 4 horas depois da refeição e uma espécie de subproduto 

do metabolismo do Plasma nas mulheres se acumularia no tecido reprodutivo durante 

todo o mês, por fim se descamando em forma de fluxo menstrual, se não há a nidação 

do embrião. Dessa forma, podemos ver que o fluxo menstrual tem intima relação com 

o que nos alimentamos. E não podemos esquecer que a alimentação se dá tanto num 

nível físico, quanto energético, mental e espiritual, ou seja, em última instância, o fluxo 

menstrual tem intima relação com a comida que conseguimos digerir, com a qualidade 

da água que bebemos, com as emoções que vivemos, os estímulos, impressões e 

sensações a que somos submetidos durante aquele determinado mês.  

Prestando atenção ao seu fluxo, às suas qualidades e às suas experiências 

antes e depois da menstruação, você pode ter uma forte noção de como estão seus 

doshas antes mesmo de se concretizarem em um nível denso em outras camadas do 

corpo, ou seja, antes mesmo que seu desequilíbrio se estabeleça como doença. Isso 

dá uma oportunidade de intervenção para que a fisiologia do corpo possa retornar a 

um equilíbrio mais forte e, portanto, a uma saúde mais forte. Prestando atenção no 

fluxo menstrual também podemos analisar como foi nossa alimentação, rotina, estado 

mental e poder de digestão durante todo o mês que passou. Isso é uma ótima maneira 

de estabelecermos uma relação de autoanalise com nosso corpo e uma possibilidade 

de melhora, de cuidado e de auto responsabilidade sobre nossas vidas.  

 

3.3  Gestação 

 

A gravidez é um dos momentos mais importantes e mágicos da vida da 

mulher, no ayurveda esse momento é chamado Garbhini Paricharia. O poder feminino 

de criação e transformação transbordam por todos os poros da mulher nesta fase, 

manifestando a energia de Shakti ou o poder criativo da Deusa da fertilidade. 



 

A Ayurveda possui uma especialidade totalmente destinada a todo o período 

pré-gestacional, gestacional e pós-gestacional. Este estudo está contido no Prasoothi 

Tantra que está dividido em três partes: 

 

 Garbhini paracharya:  avaliação do estado de gravidez e recomendações que 

devem ser seguidas durante a gravidez como alimentação, massagens, ingesta de 

ervas, rotina diária e exercícios etc.; 

 Prasava Kaala Paricharya: recomendações de como proceder com as dores 

durante o trabalho de parto, do nascimento do bebê e até a expulsão da placenta; 

 Soothika paricharya: cuidados pós natais com a mãe e com o bebê. 

 

Os textos antigos, como o Charaka Samhitá, descrevem dezenas 

de rituais que devem ser executados desde o momento em que o casal decide ter um 

filho: preparar a mente, purificar o corpo e fortalecer o shukra dhatu (tecido 

reprodutivo) com ervas e alimentação apropriada. O período (15 dias) que antecede 

a concepção e a primeira semana após a concepção também são de profunda 

importância energética para as características que a criança poderá desenvolver. Veja 

um texto que trata da concepção e está no livro The Legacy of Charaka, pág 192: 

 

"Se a mulher deseja ter um filho com o corpo e com a 

mente fortes, justo, energético e com olhos castanho-

avermelhados radiantes, deve seguir um regime especial 

durante uma semana após a concepção. Após o banho, 

deve beber um preparado com mel, ghee e cevada 

misturados com leite de uma vaca branca com um bezerro 

branco. Esta mistura deve ser bebida em um copo feito de 

prata ou cobre após todas as refeições." 

 

3.4  Ciclo menstrual 

 

A menstruação é pela considerada pela ayurveda como uma purificação 

sazonal, uma forma que os corpos e mentes das mulheres tem para se purificar todos 

os meses.  A natuteza presta este serviço de “limpeza” à mulher para ter mães 

saudáveis, com o objetivo de criar filhos saudáveis. Usa a capacidade de criação como 



 

melhor convém, para si ou para os outros, para produzor ou para reparar, para criar 

ou procriar.  

A única forma de obtermos saúde real é quando vivemos de acordo com os 

ciclos da natureza, pois também são os ritmos naturais do próprio corpo. Entender e 

respeitar isto é a forma última de auto respeito, e de conseguir alcançar um estado de 

equilíbrio e sensação de bem estar. Seguimos o ritmo da natureza quando falamos de 

ciclo da vida, ciclos da digestão, ciclos do dia e da noite, ciclos do ano e com o ciclo 

menstrual não poderia ser diferente. O ciclo menstrual é um ciclo natural que impacta 

na nossa parte física e psicológica ao sermos submetidos a variações hormonais e 

energéticas mensais. Sabemos que existe na mulher um eixo muito forte que liga o 

sistema nervoso central ao sistema ginecológico através de hormônios que funcionam 

em feedback como Hormônio Folículo Estimulante, Luteinizante, Estrógeno, 

Progesterona e outros. Além disso, conseguimos sentir que nosso corpo e mente vão 

se transformando durante os períodos do mês de acordo com as fases da lua, 

alimentação que temos, tipo de relacionamento ao qual estamos submetidos, auto 

visão, ritmo de funcionamento da mente. O que quero dizer é que existe um ritmo 

natural e fisiológico de mudanças ao qual todas nós devemos nos abrir para alcançar 

saúde. O ritmo de mudança da composição da água nos nossos corpos, de mudança 

da receptividade, de mudança de metabolismo e status mental de acordo com a fase 

do ciclo menstrual. Isso é comum a todas nós, porem cada uma de nós ainda está 

submetida a ritmos próprios como a rotina que leva, o local em que mora, em que 

trabalha, o estilo de relacionamento em que está incluída, o tipo de fluxo mental 

daquele mês, entre outros fatores.  

De forma geral, todas as mulheres têm 3 fases no ciclo menstrual, segundo o 

Ayurveda, considerando que o primeiro dia de menstruação é o dia 1 do ciclo: 

 

        Rajakala: Fase menstrual  

        Rutukala: Fase ovulatória  

        Rutavaititakala: Fase secretória 

 

Rajakala, a menstruação: essa fase é comandada pela energia VATA, 

porque condiz com a saída (fluxo) do sangue ou endométrio descamado via vaginal. 

Essa saída ou movimento caracteriza esta fase e é mais especificamente comandada 



 

por uma subdivisão do Vata denominado APANA VAYU, cuja direção é para baixo, 

facilitando a ação de eliminação do endométrio, camada interna do útero. Devido ao 

aumento dessa energia que é muito leve, etérea e fluida, essa fase se caracteriza por 

um período de limpeza do corpo feminino. O seja, quando menstruamos, nosso corpo 

nos propicia limparmos não somente o endométrio, mas também tudo que vivemos 

durante aquele mês como as impressões, emoções, sentimentos aos quais nos 

submetemos, bem como nossa capacidade de expressão na vida, de nos 

posicionarmos no mundo. Regulamos também todas as nossas funções de 

homeostase, funções de controle da digestão e todo o micro fluxo energético, da força 

vital no nosso corpo. Assim, menstruar seria uma forma de nos mantermos 

equilibradas, puras, de eliminarmos toxinas, equilibrarmos nossas funções 

fisiológicas, energéticas, psicológicas e até espirituais, segundo o Ayurveda. Isso 

acontece porque a mulher tem a capacidade de receber em seu ventre um novo ser, 

capacidade de gerar e para tanto, quanto mais equilibrada ela estiver melhor. Essa é 

uma inteligência natural do corpo feminino.  

Segundo os clássicos do Ayurveda, um fluxo menstrual saudável tem as 

seguintes características:  

1. Vermelho brilhante na cor.  

2. Não mancha a roupa (uma característica comum da ama, ou substância tóxica, não 

processada em nosso corpo que obstrui os canais e cria disfunção).  

3. Tem um odor que pode ser característico, mas não é ruim.  

4. Tem uma quantidade que é, em média, quatro anjaleses. Um único anjalee é a 

quantidade de líquido que caberia em uma de suas mãos em concha. Portanto, não 

há quantidade definida; depende da pessoa, da sua constituição e do seu tamanho. 

5. A mulher não deve sofrer de cólicas fortes, flutuações de humor extremas ou 

desconfortos que a impossibilitem de realizar as funções comuns de seu dia a dia.  

A maneira pela qual cada mulher pode experimentar o ciclo menstrual 

depende da constituição original (Prakriti) e da constituição que ela está exibindo no 

momento do ciclo. 

 

 O ciclo do tipo VATA será irregular, mais seco, escurecido, fino, espumoso, com 

minúsculos coágulos e um fluxo mais leve, em menor quantidade. Inclui sintomas de: 

prisão de ventre, dor (espasmódica, aguda, cãibras frequentemente na região lombar 



 

e abdômen inferior) e com emoções de nervosismo, ansiedade, alterações de humor, 

falta de concentração e memória e medo.  

 O ciclo tipo PITTA é geralmente mais regular, com sangue amarelado ou 

vermelho bem vivo, quente, profuso, pode ser fétido em odor e pode ter um fluxo 

intenso tanto em volume quanto em quantidade de dias. Os sintomas incluem: ardor, 

acne, dor de cabeça, náuseas, vômitos e emoções de raiva e irritabilidade.  

 O ciclo tipo KAPHA tende a ser mais pesado, inchaço pré-menstrual, retenção 

de água, com uma dor incômoda e tipo peso em baixo ventre. Emoções 

experimentadas podem incluir: tristeza e depressão. O “comer emocional” pode ser 

uma tendência. 

 

Estes são os tipos básicos de menstruação baseados no dosha 

preponderante na mulher durante aquele mês em especial. O Ayurveda cita a 

possibilidade da existência de 8 tipos menstruais diferentes que seriam os 3 tipos 

puros citados acima, mais suas combinações, com características mistas de fluxo 

menstrual. Este pode ser um tema de aprofundamento por quem se interessar 

especificamente por este assunto. Nosso objetivo deve ser sempre apoiar o processo 

de limpeza, que ocorre no organismo nesse período, devido à força de Apana Vayu, 

uma energia purificadora, com direção para baixo. Como acontece com qualquer outra 

limpeza, deve-se colocar importância no descanso e rejuvenescimento e em não 

sobrecarregar o agni ou processo metabólico. Por esta razão, durante séculos, as 

mulheres na Índia tiveram a oportunidade de serem libertadas de seus deveres diários 

e se isolarem para que seu corpo pudesse purificar-se tanto no nível físico quanto 

mental. O ciclo menstrual é um presente que é único para o sexo feminino e pode ser 

visto como tal, em vez de ser visto como um incômodo ou inconveniência. 

 

“O Ayurveda oferece uma visão feminina da vida e de tudo 

o que ela contém. Representa uma abordagem inclusiva, 

tão incondicional quanto a Mãe Natureza ou o arquétipo da 

Deusa da Natureza. O Ayurveda é feminino em todos os 

aspectos e formas de terapia. Na medicina ayurvédica, a 

Mãe Divina se revela para aqueles que dela se aproximam 

com amor e com o bem-estar dos outros em mente.” 

(Atreya, Medicina Ayurvédica para Mulheres) 



 

Como foi dito anteriormente sobre do dhatus, depois que ingerimos um 

alimento, ele passa por transformações através das sete camadas de tecido do corpo. 

O fluxo menstrual é considerado um subproduto de todos esses tecidos. Assim, se 

houver desequilíbrios no fluxo menstrual, também encontraremos desequilíbrios 

semelhantes em todo o corpo, já que o plasma é a base a partir da qual todas as 

outras camadas de tecido são produzidas. Dessa forma, o ayurveda examina 

exclusivamente o ciclo menstrual como uma janela para o corpo humano. Resgatar 

uma vida mais natural por meio da alimentação tem um impacto diretamente na 

desintoxicação, na regulação hormonal e no ciclo menstrual. 

 

Fase vata - A partir do primeiro dia da menstruação (do dia 1-5). 

Vata é a força que regula todos os movimentos descendentes do corpo, 

empurrando o fluxo menstrual para baixo e para fora do corpo. Se o óvulo não é 

fertilizado, o aumento de Vata inicia o período menstrual e age como uma força motriz, 

permitindo o fluxo da menstruação.  Vata traz algumas qualidades e características. 

Porém, se Vata estiver desequilibrado, isso pode trazer alguns sintomas. 

 

VATA EM EQUILIBRIO VATA EM DESEQUILIBRIO 

Corpo magro e leve 

Cabelo e pele secos 

Mãos e pés frios 

Energéticos e dinâmicos 

Criatividade 

Intuição 

Flexibilidade 

 

Transtorno digestivo 

Prisão de ventre 

Secura vaginal 

Dor durante a relação sexual 

Dores nas costas durante o período 

Cólicas devido à frieza e constrição do 

útero 

Pouco fluxo, escuro e coagulado 

Ciclo irregular (oligomenorréia) 

Constipação e gases 

Amenorreia (ausência de menstruação) 

TPM – alteração de humor, ansiedade, 

depressão, preocupação, problemas de 

sono, fadiga 

 

 



 

Fase kapha - Do fim do sangramento até a ovulação (aprox. dias 4-14). 

O estágio Kapha do ciclo é a construção do endométrio (a membrana mucosa 

que reveste o interior do útero) e o estrogênio é o hormônio que aumenta neste 

momento. É a fase de restaurar a força do corpo e preparar-se para a concepção. 

Kapha traz algumas qualidades e características. Porém, se Kapha estiver 

desequilibrado, isso pode trazer alguns sintomas. 

 

 KAPHA EM EQUILIBRIO KAPHA EM DESEQUILIBRIO 

Corpo forte e robusto 

Tendência a engordar 

Cabelo e pele macios 

Equilíbrio, estabilidade mental e 

emocional 

Paciência 

Devoção, lealdade 

Solidaria, acolhedora 

 

Retenção de líquidos 

Inchaço 

Distensão e sensibilidade nas mamas 

Ganho de peso 

Muco vaginal excessivo 

Dor nas costas e peso geral 

Menorragia e menstruação intensa e 

prolongada 

Coágulo no fluxo menstrual 

Cólicas devido à retenção de água e 

energia estagnada o útero 

Cistos e miomas 

Recorrência de infecção fúngica de 

leucorréia 

TPM – com fadiga, sonolência, náusea, 

tristeza, depressão e desejo por 

alimentos gordurosos e doces. 

 

Fase pitta - Desde a ovulação até o seu período começar (dias 14-28). 

A ovulação marca o início da próxima fase dominada por Pitta. O fogo é 

transformador e esta é a fase em que o corpo se prepara para uma nova vida: o 

endométrio para implantação do óvulo fertilizado e as mamas para produção de leite. 

Essencialmente, Pitta dispara nosso corpo em prontidão para a concepção. O 

hormônio progesterona atinge o pico durante essa fase. Se Pitta estiver 

desequilibrado, isso pode trazer alguns sintomas. 



 

PITTA EM EQUILIBRIO PITTA EM DESEQUILIBRIO 

Corpo peso e estatura média 

Cabelo e pele oleosos 

Tendência a sentir calor 

Ambição e motivação 

Energia para iniciar e manifestar as 

coisas 

Boa digestão 

Apetite intenso 

Inteligência aguçada 

 

Irritação na pele, erupções cutâneas e 

acne 

Ondas de calor pelo corpo, sudorese 

excessiva 

Maior odor do fluxo 

Dores de cabeça, enxaqueca 

Diarreia 

Apetite intenso 

Cólica devido ao calor e sangramento 

intenso 

Menorreia – fluxo excessivo, vermelho 

brilhante 

Herpes 

Vaginose bacteriana 

TPM – irritabilidade, temperamento 

explosivo e sobrecarga emocional 

Dismenorreia 

 

 

3.4.1   Conduta para a saúde feminina na fase menstrual 

 

Para que essa fase fique equilibrada, não devemos nos exaurir, nos submeter 

a excessos de qualquer tipo e devemos, também, cumprir regras e abstenções para 

que o ciclo fique regulado, assim como todo nosso organismo no restante no ciclo. 

Devemos lembrar que nesse período, a capacidade metabólica, chamada de AGNI no 

Ayurveda, está diminuída, já que os processos de limpeza ou de saída e eliminação 

estão exaltados. Dessa forma, existem algumas regras a serem seguidas durante o 

período menstrual. O que NÃO se deve fazer:  

 

 Não dormir durante o dia (pode-se descansar apenas)  

 Não ter relações sexuais durante o período menstrual  

 Não ter emoções fortes, sustos, brigas, estresse excessivo  



 

 Evitar excesso de atividade mental  

 No sair muito, ir a festas, bares  

 Não se adornar (período introspectivo, de mais austeridade)  

 Não fazer terapias de desintoxicações, regimes severos e muito restritivos, 

oleações de corpo inteiro (capacidade metabólica e digestiva do fígado está 

diminuída)  

 Concentrar-se em coisas auspiciosas  

 Não tomar líquidos gelados  

 Evitar contato com vento, com o frio, andar descalça em piso frio, ficar com 

cabelos molhados a noite  

 Evitar exercícios extenuantes  

 Evitar uma rotina de muita movimentação, de muita ansiedade 

 

Quais alimentos evitar Qual alimentos consumir 

• Alimentos pesados, que sejam difíceis 

de digerir 

• Excesso de quantidade de comida ou 

de variedade (alimentação mais simples 

e, portanto, mais fácil de assimilar)  

• Excesso de alimentos do sabor 

amargo, adstringente, picantes fortes  

• Excesso de vegetais e comidas cruas, 

frias ou cremosas, fermentadas  

 

• Alimentação leve, de fácil digestão e 

em menor quantidade  

• Consumir alimentos nutritivos que não 

agravem doshas  

• Preferência a alimentos cozidos, no 

vapor, quentes  

• Comida não industrializada, fresca, 

simples e sem excesso de variedade  

• Preferir sabor doce, levemente ácido e 

que estimule moderadamente a 

digestão. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A mulher consciente não precisa necessariamente parar de trabalhar, uma 

mulher, mesmo em uma posição de liderança em uma empresa, pode ainda agir 

dentro das suas características e manter em sua feminilidade, intuição e cuidado, e 

obter sucesso em qualquer atividade.  

Precisa apenas estar atenta aos sinais do seu corpo, e entender a estreita 

ligação da sua saúde com aqueles que estão ao seu redor. Tentando contrapor essas 

mudanças com os gunas (qualidades) opostos, se a secura está aumentando, 

precisamos de coisas untuosas na vida dessa mulher, que podem ser originadas de 

uma oleação ou de mudanças na alimentação. Se o fogo digestivo diminui, há diversas 

formas de ajudar o seu corpo nesse aspecto, com temperos e medidas antes/pós 

refeições. Se o trabalho impõe irritações e organização excessiva, pode-se apostar 

em alimentos doces e com molho, chás relaxantes, carinho de amigos e família, além 

da meditação e atividade física. 

Com essa consciência é possível passar de forma mais tranquila por gravidez, 

tensão pré-menstrual, menopausa ou qualquer outro ciclo biológico ou não que a 

mulher venha a passar. 

 

“O Ayurveda oferece uma visão feminina da vida e de tudo 

o que ela contém. Representa uma abordagem inclusiva, 

tão incondicional quanto a Mãe Natureza ou o arquétipo da 

Deusa da Natureza. O Ayurveda é feminino em todos os 

aspectos e formas de terapia na Medicina Ayurvédica, a 

Mãe Divina se revela para aqueles que dela se aproximam 

com o bem-estar dos outros em mente.” (Atreya, Medicina 

Ayurvédica para Mulheres 

 

Ao mudar a rotina e melhorar a alimentação, descobrindo o seu potencial 

interior e manter-se em equilíbrio (emocional, espiritual e psicológico). Este 

autoconhecimento gera inúmeros benefícios, para a prevenção e até cura de algumas 

doenças. 
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