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Introdução 

 
 

O Yoga mudou minha vida. Não só por ter auxiliado na cura do meu 

câncer, que foi algo extraordinário, mas também pelos mestres que 

conheci. 10 anos de trabalho com o Professor Hermógenes, precursor 

da Yoga Terapia no Brasil, e também pelo aprendizado e apoio de Lino 

Miele, um dos principais alunos de Pattabhi Jois, pilar do Ashtanga 

Yoga. Lino foi o único aluno que escreveu e deixou registrado a 

estrutura do poderoso método junto com Pattabhi Jois. 

 

Com a transformação causada na minha vida, comecei a trabalhar com 

o potencial do Yoga e ajudar a muitos a também buscar a cura e o 

desenvolvimento pessoal que o Yoga promove. Desde 2003 são muitos 

os casos de sucesso e saúde alcançados. Os cursos de Yoga Terapia 

tem ganhado representações pelo Brasil, e o mais recente trabalho do 

ensino da Psicologia do Yoga também tem incrível aceitação. 

 

Porém, apesar de tantos anos de evidências, ainda me deparo com o 

pensamento cético com muita frequência. No intuito de ajudar a diminuir 

essa dúvida, resolvi trazer ao meu auxílio algumas das pesquisas da 

maior e mais respeitada universidade do planeta, Harvard, assim espero 

poder favorecer um maior respeito e compreensão em relação ao Yoga. 
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Se você quiser aprender muito mais, marcar workshops, cursos, ou 

consultas pessoais para você, ou membro da sua família, você pode 

entrar no site www.cienciameditativa.com, ou no email 

contato@cienciameditativa.com 

 

Desejo a você uma ótima leitura, e que ela fortaleça a sua prática de 

Yoga. 

Namastê. 

Vitor Caruso Jr. 

  

http://www.cienciameditativa.com/
mailto:contato@cienciameditativa.com
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Yoga para o corpo e mente 

 

Segundo publicação feita pela Universidade de Harvard em fevereiro de 

2015, com toda a moda em torno do yoga, esta prática tem mais do que 

sentar de pernas cruzadas e contorcer seu corpo em poses estranhas. 

E tem muito mais que isto, são mais de 800 estilos de yoga já descritos. 

Enraizada na filosofia indiana, nos últimos cinco anos, o Yoga tornou-se 

onipresente, com estúdios independentes surgindo em todos os lugares 

e centros de fitness incorporando aulas de Yoga em seu catálogo de 

produtos. Embora algumas pessoas ainda vejam o Yoga como uma 

prática reservada a buscadores espirituais em busca de paz interior, o 

Yoga está sendo rapidamente adotada por muitos norte-americanos 

como uma forma alternativa ou adicional de aumentar a força, a 

resistência e melhorar a aparência do corpo. 

 

Hoje muitos especialistas em fitness reconhecem o Yoga como uma 

parte valiosa do treinamento funcional. O treinamento funcional 

(também chamado de exercício funcional) tornou-se uma palavra da 

moda na indústria de fitness, usada em programas para atletas 

competitivos, assim como em exercícios recreativos. O treinamento 
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funcional concentra-se na resistência, força e coordenação para permitir 

que os indivíduos maximizem o desempenho das tarefas cotidianas. 

 

Da mesma forma, o Yoga pode funcionalmente desenvolver o corpo, 

melhorando a capacidade do corpo de interpretar e responder aos sinais 

nervosos enviados de um lado para o outro entre os músculos e o 

cérebro. O aumento da conectividade da mente, dos nervos e dos 

músculos resulta em movimentos corporais mais fluidos e em ajustes 

mais rápidos em situações inesperadas, como tropeçar em um meio-fio. 

 

Yoga - Benefícios Além do Tapete 

 

Para muitas pessoas, o Yoga oferece um retiro para as vidas caóticas e 

ocupadas. Isso é verdade, quer você esteja praticando em uma esteira 

em seu quarto, em um ashram na Índia ou mesmo na Times Square de 

Nova York. Yoga fornece muitos outros benefícios mentais e físicos. 

Algumas delas se estendem até a mesa da cozinha. 
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Uma melhor imagem corporal 

 

Yoga desenvolve consciência interior. Concentra sua atenção nas 

habilidades do seu corpo no momento presente. Ajuda a desenvolver a 

respiração e a força da mente e do corpo. Não é sobre aparência física. 

Estúdios de Yoga normalmente não têm espelhos. Isso é para que as 

pessoas possam se concentrar, trazer sua consciência para dentro. 

Pesquisas descobriram que aqueles que praticavam Yoga estavam 

mais conscientes de seus corpos do que pessoas que não praticavam 

Yoga. Eles também estavam mais satisfeitos e menos críticos em 

relação a seus corpos. Por estas razões, o Yoga tornou-se parte 

integrante no tratamento de distúrbios alimentares e programas que 

promovem a imagem corporal positiva e auto-estima. 

  



O Poder de Cura do Yoga por Harvard - Vitor Caruso Jr. 

8 

Tornando-se um comedor consciente 

 

Mindfulness refere-se a concentrar sua atenção no que você está 

experimentando no momento presente sem julgamentos. A prática do 

Yoga demonstrou aumentar a atenção plena não apenas nas aulas, 

mas também em outras áreas da vida de uma pessoa. 

 

Os pesquisadores descrevem a alimentação consciente como uma 

consciência não crítica das sensações físicas e emocionais associadas 

à alimentação. Eles desenvolveram um questionário para medir a 

alimentação consciente usando esses comportamentos: 

 

Comer mesmo quando cheio 

Estar ciente de como a comida parece, sabores e cheiros 

Comer em resposta a sugestões ambientais, como a visão ou cheiro de 

comida 

Comer quando triste ou estressado (apetite emocional) 

Comer quando distraído por outras coisas 

 

Os pesquisadores descobriram que as pessoas que praticavam Yoga 

eram mais conscientes de acordo com suas pontuações. Ambos, os 

anos de prática de Yoga e número de minutos de prática por semana 

foram associados a melhores pontuações de alimentação consciente. 

Praticar Yoga ajuda você a ser mais consciente de como seu corpo se 

sente. Essa consciência intensificada pode ser transferida para a hora 

da refeição enquanto você saboreia cada mordida ou gole e observe 

como a comida cheira, tem gosto e sente na sua boca. 

 

Um impulso para perda de peso e manutenção 

 

Pessoas que praticam Yoga e são comedores conscientes estão mais 

em sintonia com seus corpos. Eles podem ser mais sensíveis a sinais 

de fome e sentimentos de plenitude. 

Os pesquisadores descobriram que pessoas que praticavam Yoga por 

pelo menos 30 minutos uma vez por semana, por pelo menos quatro 

anos, ganharam menos peso durante a fase adulta. As pessoas que 

estavam acima do peso realmente perderam peso. No geral, aqueles 
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que praticavam Yoga tinham índices de massa corporal (IMC) mais 

baixos em comparação com aqueles que não praticavam Yoga. Os 

pesquisadores atribuíram isso à atenção plena. A alimentação 

consciente pode levar a um relacionamento mais positivo com a comida 

e a alimentação. 
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Melhorando o Fitness 

 

Yoga é conhecido por sua capacidade de aliviar a tensão e ansiedade 

na mente e no corpo. Mas também pode ter um impacto na capacidade 

de exercício de uma pessoa. Os pesquisadores estudaram um pequeno 

grupo de indivíduos sedentários que não haviam praticado Yoga antes. 

Após oito semanas praticando Yoga por pelo menos duas vezes na 

semana, durante um total de 180 minutos, os participantes tiveram 

maior força muscular e resistência, flexibilidade e condicionamento 

cardiorrespiratório. 
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Benefícios Cardiovasculares 

 

Vários pequenos estudos descobriram que o yoga tem um efeito 

positivo sobre os fatores de risco cardiovascular: ele ajudou a reduzir a 

pressão arterial em pessoas que têm hipertensão. É provável que o 

yoga restaure a "sensibilidade dos barorreceptores". Isso ajuda o corpo 

a sentir desequilíbrios na pressão sanguínea e manter o equilíbrio. 

Outro estudo descobriu que a prática de Yoga melhorou os perfis 

lipídicos em pacientes saudáveis, bem como pacientes com doença 

arterial coronariana conhecida. Também reduziu os níveis excessivos 

de açúcar no sangue em pessoas com diabetes não insulino-

dependente e reduziu a necessidade de medicamentos. Yoga está 

sendo incluído em muitos programas de reabilitação cardíaca, devido 

aos seus benefícios cardiovasculares e de alívio de estresse. 

 

Já existem estudos sobre os efeitos em relação à depressão e artrite e 

também resultados efetivos na sobrevida do câncer. 
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Os benefícios físicos do Yoga 

 

Yoga promove a saúde física de várias maneiras diferentes. Alguns 

deles derivam de um melhor gerenciamento do estresse. Outros vêm 

mais diretamente dos movimentos físicos e posturas no yoga, que 

ajudam a promover a flexibilidade e reduzir a dor nas articulações. A 

seguir estão alguns dos benefícios físicos do Yoga que têm um 

crescente corpo de pesquisa por trás deles. Além das condições 

listadas abaixo, pesquisas preliminares também mostram que o Yoga 

pode ajudar com enxaquecas, osteoporose, problemas de equilíbrio e 

mobilidade, esclerose múltipla, doença inflamatória intestinal, 

fibromialgia e TDAH. 
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Alívio das dores nas costas 

 

A dor nas costas é um dos problemas de saúde mais comuns nos 

Estados Unidos. Quatro em cada cinco americanos sofrerão com isso 

em algum momento. Mas o Yoga parece ajudar. Uma meta-análise de 

2013 de 10 ensaios clínicos randomizados encontrou "fortes evidências 

de eficácia a curto prazo e evidência moderada de eficácia a longo 

prazo do Yoga para a dor lombar crônica". De fato, desde 2007, as 

diretrizes da Sociedade Americana para Estudo da Dor pediram que os 

médicos considerassem recomendar o Yoga a pacientes com dor a 

longo prazo na região lombar. 

 

Embora seja tentador ficar na cama quando suas costas doem, os 

médicos não recomendam mais repouso prolongado. Embora deitar na 

cama minimize o estresse na coluna lombar, também faz com que os 

músculos percam o condicionamento, entre outros problemas. Em geral, 

quanto mais cedo você se levantar e se mexer, mais rápido você se 

recuperará. Yoga ajuda a aliviar a dor nas costas, aumentando a 

flexibilidade e força muscular. Relaxamento, redução do estresse e 

melhor consciência corporal também podem desempenhar um papel. 

 

Em um estudo, publicado na revista Spine, pessoas com dores nas 

costas que fizeram duas sessões de 90 minutos de Yoga por semana 

durante 24 semanas tiveram uma redução de 56% na dor. Eles também 

tinham menos incapacidade e depressão do que pessoas com dor nas 

costas que recebiam cuidados padrão, como medicação para dor. Os 

resultados também sugeriram uma tendência para o uso de menos 

medicação para a dor naqueles que praticavam yoga. Quando os 

pesquisadores acompanharam os participantes seis meses após o 

estudo, 68% das pessoas no grupo de Yoga ainda praticavam Yoga em 

média três dias por semana, em média 33 minutos por sessão. Esse é 

um bom indicador de que eles acharam o yoga útil. 
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Menos dor de artrite 

 

O exercício tem demonstrado ajudar a aliviar a dor e a rigidez 

associadas à osteoartrite; no entanto, esses sintomas podem dificultar a 

atividade em primeiro lugar. Yoga oferece uma forma suave de exercício 

que ajuda a melhorar a amplitude de movimento e fortalecer os 

músculos ao redor das articulações doloridas. 

 

Em um estudo de 2014 com 36 mulheres com osteoartrite no joelho, 

aquelas que realizaram Yoga experimentaram melhorias significativas 

em seus sintomas em comparação com mulheres que não praticavam 

yoga. O grupo de Yoga tinha uma aula de 60 minutos, um dia por 

semana e depois praticava em casa em vários outros dias, com média 

de 112 minutos de Yoga por semana por conta própria. Após oito 

semanas, eles relataram uma redução de 38% na dor e uma redução de 

35% na rigidez, enquanto o grupo que não praticava Yoga relatou piora 

dos sintomas. 

 

Pessoas com artrite reumatóide, um distúrbio auto-imune, também 

podem se beneficiar. Em um estudo de 2015, mulheres com artrite 

reumatoide relataram melhorias em sua saúde física, capacidade de 

locomoção, níveis de dor, energia e humor, e tiveram significativamente 

menos articulações inchadas e sensíveis, após duas horas de aulas de 

Yoga por semana, durante oito semanas. 
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Yoga para ansiedade e depressão 

 

Segundo pesquisas de Harvard atualizadas em Maio de 2018, sugerem 

que essa prática modula a resposta ao estresse.Desde a década de 

1970, a meditação e outras técnicas de redução do estresse têm sido 

estudadas como possíveis tratamentos para depressão e ansiedade. 

Uma dessas práticas, o Yoga, recebeu menos atenção na literatura 

médica, embora tenha se tornado cada vez mais popular nas últimas 

décadas. Uma pesquisa nacional estimou, por exemplo, que cerca de 

7,5% dos adultos americanos já haviam praticado Yoga pelo menos 

uma vez e que quase 4% praticaram Yoga no ano anterior. 

 

Aulas de Yoga podem variar de gentil e complacente à extenuante e 

desafiadora; a escolha do estilo tende a ser baseada na capacidade 

física e na preferência pessoal. 
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Alívio da ansiedade natural 

 

As revisões disponíveis de uma ampla gama de práticas de Yoga 

sugerem que elas podem reduzir o impacto de respostas exageradas ao 

estresse e podem ser úteis tanto para a ansiedade quanto para a 

depressão. A esse respeito, o Yoga funciona como outras técnicas auto-

apaziguadoras, como meditação, relaxamento, exercícios ou mesmo 

socialização com amigos. Ao reduzir o estresse e a ansiedade 

percebidos, o Yoga parece modular os sistemas de resposta ao 

estresse. Isso, por sua vez, diminui a excitação fisiológica - por 

exemplo, reduzindo a freqüência cardíaca, diminuindo a pressão 

sanguínea e facilitando a respiração. Há também evidências de que as 

práticas de Yoga ajudam a aumentar a variabilidade da frequência 

cardíaca, um indicador da capacidade do corpo de responder ao 

estresse com mais flexibilidade. 
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Resposta ao estresse 

 

Um estudo pequeno, porém intrigante, feito na Universidade de Utah 

forneceu algumas dicas sobre o efeito do Yoga na resposta ao estresse, 

observando as respostas dos participantes à dor. Os pesquisadores 

notaram que pessoas que têm uma resposta mal regulada ao estresse 

também são mais sensíveis à dor. Seus participantes foram 12 

praticantes de Yoga experientes, 14 pessoas com fibromialgia (uma 

condição que muitos pesquisadores consideram uma doença 

relacionada ao estresse que é caracterizada pela hipersensibilidade à 

dor) e 16 voluntários saudáveis. 

 

Quando os três grupos foram submetidos a pressões em polegar mais 

ou menos dolorosas, os participantes com fibromialgia - como esperado 

- perceberam dor em níveis de pressão mais baixos em comparação 

com os outros sujeitos. As ressonâncias magnéticas funcionais 

mostraram que elas também tinham a maior atividade em áreas do 

cérebro associadas à resposta à dor. Em contraste, os praticantes de 

Yoga tiveram a maior tolerância à dor e menor atividade cerebral 

relacionada à dor durante a ressonância magnética. O estudo ressalta o 

valor de técnicas, como o Yoga, que podem ajudar a pessoa a regular 

seu estresse e, portanto, respostas à dor. 

 

Benefícios Relacionados do Yoga 

 

Para muitos pacientes que lidam com depressão, ansiedade ou 

estresse, o Yoga pode ser uma maneira muito atraente de gerenciar 

melhor os sintomas. De fato, o estudo científico sobre Yoga demonstra 

que a saúde mental e física não são apenas intimamente relacionadas, 

mas são essencialmente equivalentes. A evidência é crescente de que a 

prática de Yoga é uma abordagem de baixo risco e alto rendimento para 

melhorar a saúde geral. 
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Ainda mais sobre doença cardíaca 

 

O Yoga, uma antiga prática indiana antes vista apenas como adequada 

e flexível, tornou-se uma atividade tão americana quanto a corrida e a 

aeróbica. Sua recente popularidade pode ser um benefício para 

pessoas com pressão alta, insuficiência cardíaca e outras formas de 

doença cardiovascular. Um pequeno, mas promissor corpo de pesquisa 

sugere que a combinação de alongamento, atividade suave, respiração 

e atenção plena da Yoga pode ter benefícios especiais para pessoas 

com doença cardiovascular. 
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Yoga e o coração 

 

A palavra "yoga" vem de um termo sânscrito que significa união. O 

objetivo é unir o corpo, a mente e os desafios cotidianos da vida em 

uma experiência unificada, em vez de mantê-los separados. 

 

O caminho de Hatha Yoga para equilibrar a mente e o corpo envolve 

três fios interconectados: posturas físicas chamadas "asanas", 

respiração controlada e acalmar a mente através de relaxamento e 

meditação. Os três trabalham juntos. Como isso poderia melhorar a 

saúde cardiovascular? Entrando nas várias posturas durante uma 

sessão de yoga, exercita-se suavemente os músculos. Qualquer coisa 

que trabalhe seus músculos é bom para o coração e os vasos 

sanguíneos. A atividade também ajuda os músculos a se tornarem mais 

sensíveis à insulina, o que é importante para controlar o açúcar no 

sangue. 

Os exercícios de respiração profunda ajudam a diminuir a taxa de 

respiração. Tomar menos respirações mais profundas a cada minuto 

reduz temporariamente a pressão arterial e acalma o sistema nervoso 

simpático, responsável pela geração de hormônios do estresse. As 

posturas e a respiração profunda oferecem uma espécie de meditação 

física que focaliza e limpa a mente. A meditação e a atenção plena do 

Yoga já demonstraram ajudar as pessoas com doenças 

cardiovasculares. 
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Benefícios possíveis 

 

As palavras "pode" e "poderia" são generosamente espalhadas por este 

trecho. Isso porque a pesquisa sobre a conexão entre Yoga e doenças 

cardiovasculares ainda está em sua infância científica. Várias dezenas 

de estudos exploraram os possíveis benefícios do yoga para pessoas 

com doenças cardíacas, mas esses estudos são em sua maioria 

pequenos ou não possuem o rigor científico necessário para mostrar 

causa e efeito. Este corpo de trabalho sugere que o Yoga pode 

 

- reduzir a pressão alta 

- melhorar os sintomas de insuficiência cardíaca 

- aliviar palpitações 

- melhorar a reabilitação cardíaca 

- fatores de risco cardiovascular mais baixos, como níveis de 

colesterol, açúcar no sangue e hormônios do estresse 

- melhorar o equilíbrio, reduzir quedas, aliviar a artrite e melhorar a 

respiração para pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica. 

 

Ainda mais estudos sobre o coração 

 

Levando em conta que as doenças cardiovasculares são a primeira 

causa de morte, seguido pelo câncer, uma revisão sobre Yoga e 

doenças cardiovasculares publicada no European Journal of Preventive 

Cardiology indica que o yoga pode ajudar a diminuir o risco de doenças 

cardíacas tanto quanto o exercício convencional, como a caminhada 

rápida. 

Os participantes variaram de indivíduos jovens e saudáveis a pessoas 

idosas com condições de saúde. No geral, as pessoas que fizeram 

aulas de Yoga viram melhorias em vários fatores que afetam o risco de 

doenças cardíacas. Eles perderam uma média de cinco quilos, 

reduziram cinco pontos da pressão arterial e reduziram os níveis de 

colesterol LDL prejudicial em 12 pontos. 

 

As descobertas não surpreenderam a Dra. Gloria Yeh, professora 

associada de medicina na Harvard Medical School e co-autora do artigo 

de revisão. "Yoga é único porque incorpora a atividade física, respiração 
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e meditação", diz o Dr. Yeh. Como ela explica, cada um desses 

elementos afeta positivamente os fatores de risco cardiovasculares, 

então combiná-los acaba por garantir um benefício. Realizar uma 

variedade de posturas de Yoga alonga suavemente e exercita os 

músculos. Isso os ajuda a se tornarem mais sensíveis à insulina, o que 

é importante para controlar o açúcar no sangue. A respiração profunda 

pode ajudar a baixar a pressão sanguínea. Meditação para acalmar a 

mente, outra parte fundamental da Yoga, acalma o sistema nervoso e 

alivia o estresse. Todas essas melhorias podem ajudar a prevenir 

doenças cardíacas e definitivamente podem ajudar pessoas com 

problemas cardiovasculares. 

Como o Yoga é menos cansativo do que muitos outros tipos de 

exercício e é fácil de modificar, é perfeito para pessoas que, de outra 

forma, teriam receio de se exercitar, diz o Dr. Yeh. Pode ser um bom 

complemento para a reabilitação cardíaca, que pode ajudar as pessoas 

a se recuperarem de um ataque cardíaco ou cirurgia cardíaca. Christie 

Kuo, uma enfermeira registrada no Hospital Geral de Massachusetts, 

afiliado à Universidade de Harvard, integra o Yoga nas aulas de 

reabilitação cardiovascular e prevenção de doenças cardíacas que ela 

ensina lá. 

 

“O alongamento muscular encorajado pelas posturas de yoga é uma 

boa maneira de se acalmar após andar, andar de bicicleta ou outro 

condicionamento aeróbico, diz Kuo, enquanto a respiração profunda e a 

meditação também ajudam. E a atenção plena e a consciência maior da 

meditação podem ajudá-lo a lidar com o estresse da sua doença, a 

comer de forma mais saudável e a dormir mais profundamente, o que 

ajuda a sua recuperação ”, diz ela. 
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