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Ayurveda: Ciência da
Vida
O Ayurveda afirma que tudo no
universo é composto pelos 5
elementos básicos da natureza:
Espaço/éter
Ar
Fogo
Água
Terra

Os Cinco Elementos

fogo

terra

água

ar

espaço/éter
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5 Elementos e Doshas

Os Cinco Elementos e os Doshas
Terra

KAPHA

Água

Fogo

PITTA

Ar

Éter

VATA
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Os 3 Doshas

KAPHA

PITTA

VATA

Características dos Doshas
• Vata ( ar e espaço): seco, leve, frio, áspero, sutil e
móvel
• Pitta ( fogo e água): um pouco oleoso, agudo,
penetrante, quente, leve, odor forte, fluido e
líquido
• Kapha ( água e terra): oleoso, frio, pesado, lento,
estável e pegajoso
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O TIPO PITTA
água + fogo

calorentas
suam muito (odor forte)
mãos, pés e rosto vermelhos
inteligentes e carismáticos
muita sede e muito apetite
digestão excelente
bom funcionamento intestinal
pessoas determinadas, muita energia
gostam de desafios
dedicam-se ao trabalho
bons líderes
Gastrite, aftas, diarréia
temperamento irritável
perfeccionistas
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O TIPO KAPHA
terra + água

corpos bem estruturados
ombros e quadris largos
ganham peso com facilidade
friorentos
boa memória
grande resistência física
natureza virtuosa e benevolente
consistentes, estáveis
digestão lenta
sedentarismo
obesidade, triglicerídeos, diabetes
preguiçosos, sonolentos
tendência a complacência

Equilibrando-se através do Ayurveda
Plantas medicinais
Alimentação

Massoterapia
ayurvédica
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Equilibrando-se através do Ayurveda
Yoga

Meditação

Dieta: Um dos pilares do Ayurveda
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Dravyaguna: Farmacologia
• Dravya: drogas ou medicamentos
• Guna: propriedades ou qualidades
• Medicamentos de origem mineral: mercúrio e sal
de rocha
• Medicamentos de origem animal: ghee e leite
• Medicamentos de origem vegetal: gengibre e neem

Dravyaguna: Farmacologia
• Sabor ou rasa: ácido, amargo, picante,
adstringente, adocicado e salgado
• Potência ou virya: fria ou quente
• Ação ou karma: ação farmacológica dos
medicamentos
• Propriedades ou gunas: influência das qualidades
dos medicamentos no corpo e mente do paciente
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Sabores e Elementos

Reconhecimento das
plantas com prof. Vasudeva
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Reconhecimento de plantas
no horto ayurvedico de kerala

Qual o nome desta planta
ayurvedica ?
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Azadirachta indica ou neem

Azadirachta indica ou
neem
Parte utilizada: folhas, flores, casca, sementes e óleo
Sabor: amargo e adstringente
Potência: fria
Qualidades: leve e seco
Ação nos Doshas: pacifica Pitta e Kapha porem agrava Vata
Ação: controla o açúcar no sangue, emagrecedor, antiviral, antiparasitario, anti-micótico, depurador do sangue, expectorante, antiinflamatório, diminui a libido ( controla o desejo sexual), beneficia os
olhos e antiácido
Indicações: diabetes, infecções, tosse, náuseas, gastrite, colite,
eczemas, urticária, psoríase, queimaduras, estimula o celibato
Contra-indicações: agravação de Vata, baixa libido, gravidez e
osteoporose ( distúrbio de Vata)
Dose diária: 1 a 4 gramas do pó seco

11

17/08/2018

Qual o nome desta planta
Ayurvédica ?

Cúrcuma longa ou açafrão
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Cúrcuma longa ou
açafrão da terra
Parte utilizadas: rizomas
Sabor: picante, amargo e adstringente
Potência: quente
Qualidades: leve e seco
Ação no Dosha: tridosha ( moderadamente)
Ação: digestivo, anti-inflamatório, depurador do sangue, antibiótico,
antialérgico, hepato-protetor, antioxidante, anti-tumoral, melhora o
fogo digestivo, beneficia a função ginecológica
Indicações: distúrbios do fígado, reumatismo, bronquite, diabetes,
colite, alterações de pele, endometriose

Contraindicações: gravidez e excesso de Pitta
Dose diária: 1 a 3 gramas do pó seco

Qual o nome desta planta
ayurvedica ?
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Cymbopogon citratus ou
capim limão

Cymbopogon citratus
ou capim limão
Parte utilizada: folha e óleo essencial
Sabor: picante e amargo
Potência: quente ( autores ocidentais colocam a planta como fria)
Qualidades: leve, seco e penetrante
Ação nos Doshas: pacifica Vata e Kapha

Ações: melhora a digestão ( agni), reduz toxinas ( ama), alivia a febre,
beneficia a função respiratória, sedativa, analgésica, reduz a
flatulência, antiespasmódica e anafrodisíaca
Indicações: dispepsia, flatulência, gripes, febre, TPM, cólicas
menstruais, cefaleia, ansiedade, secreção respiratória, insônia
Contra-indicações: gravidez
Dose diária: 1 a 9 gramas do pós seco
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Qual o nome desta planta
ayurvedica ?

Eclipta alba ou erva botão
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Eclipta alba ou erva
botão
Parte utilizada: planta inteira, sementes e raízes
Sabor: amargo e picante
Potência: quente
Qualidades: seco e leve
Ação no Dosha: acalma Kapha e Vata
Ação: diurético, tônico hepático, purificador do sangue, em sânscrito
é chamado bringaraja ou “rei dos cabelos”, rejuvenescedor e
expectorante
Indicações: distúrbios de pele, queda de cabelos, alterações
respiratórias, hepatite

Contra-indicações: hipotensão e gravidez

Quem consegue identificar
esta planta ayurvedica ?
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Moringa oleífera ou moringa

Moringa oleífera ou moringa
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Moringa oleífera ou
moringa
Parte utilizadas: raízes, cascas, folhas e sementes
Sabor: picante e adstringente
Potência: quente
Qualidades: leve e seco
Ação nos Doshas: acalma Vata e Kapha
Ação: hepatoprotetora, analgésica, anti-inflamatória, antiparasitário,
nutridora, tônica e digestiva
Indicações: distúrbios hepáticos, cefaléias, reumatismo, artrite,
artrose, fadiga e emagrecimento
Contra-indicações; cuidado na hipertensão arterial e gravidez
Dose diária: 500 mg a 2 gramas

Qual é esta planta
ayurvédica
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Foeniculum vulgare ou funcho

Foeniculum vulgare ou
funcho
Parte utilizada: fruto, óleo, raiz e folhas
Sabor: adocicado, picante a amargo
Potência: fria
Qualidade: leve e oleoso
Ação nos Doshas: equilibra Vata e Pitta

Ações: promove a digestão, elimina toxinas, anti flatulência,
diurético, expectorante e galactagogo
Indicações: dispepsia, cólicas, flatulência, insônia, disfunção erétil,
insônia, bronquite e leite materno insuficiente
Contra-indicações: gravidez
Dose diária: 3 a 6 gramas do pó do fruto
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Qual o nome desta planta
ayurvédica ?

Sida cordifolia ( rombifolia)
ou malva branca
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Sida cordifolia ou
malva branca
Parte utilizadas: raízes ou óleos da semente
Sabor: adocicado
Potência: fria
Qualidades: oleoso, pesado e pegajoso
Ação nos Doshas: moderadamente é tridosha
Ações: anabolizante, afrodisíaco, diurético, sedativo, traz força e
estabilidade, aumenta vitalidade, analgésico e cardio-tonico
Indicações: fraqueza muscular, fadiga, disfunção erétil, insônia,
distúrbios neurológicos associados a Vata agravado
Contra-indicações: hipertensão arterial, obesidade, gravidez e
agravação de Kapha
Dose diária: 500 mg a 5 gramas do pós seco

Qual o nome desta planta
ayurvedica ?
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Myristica fragrans ou Noz
moscada

Myristica fragrans ou
noz moscada
Parte utilizada: semente, óleo e arilo ( macis)
Sabor: picante, amargo e adstringente
Potência: quente
Qualidades: leve e penetrante
Ação sobre Doshas: pacifica Vata e Kapha mas agrava Pitta

Ações: promove a digestão, elimina toxinas, anti-espasmodico,
afrodisíaco, rejuvenescedor, tônico do coração, hipnótico, sedativo,
expectorante e hipotensor
Indicações: dispepsia, má absorção intestinal, flatulência, cólicas,
náuseas, diarreia, insônia, ansiedade, tosse e secreção
Contra-indicações: agravação de Pitta, gravidez, hipotensão, doses
altas, uso em crianças pequenas
Dose diária: 300 mg a 2 gramas do pó
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Fórmula para equilibrar Vata
• 1- Curcuma longa ( açafrão da terra)
• 2- Zingiber officinale ( gengibre)
• 3- Cymbopogon citratus ( capim limão)
• 4- Foeniculum vulgare ( funcho)
• 5- Moringa oleífera ( moringa)
• 6- Myristica fragrans ( noz moscada)

Fórmula para equilibrar Pitta
• 1- Menta piperita ( hortelã)
• 2- Azadirachta indica ( neem)
• 3- Curcuma longa ( açafrão da terra)
• 4- Foeniculum vulgare ( funcho)
• 5- Sida cordifolia ( malva branca)
• 6- Matriacaria chamomilla ( camomila)
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Fórmula para equilibrar Kapha
• 1- Curcuma longa ( açafrão da terra)
• 2- Azidarachta indica ( neem)
• 3- Moringa oleífera ( moringa)
• 4- Eclipta alba ( erva botão)
• 5- Cymbopogon citratus ( capim limão)
• 6- Zingiber officinale ( gengibre)

Nosso Curso de Ayurveda
• Curso de formação em terapeuta Ayurveda:
• 1- 10 meses no Brasil : 240 horas
• 2- 4 semanas na Índia: 200 horas
•
Total: 440 horas teóricas e práticas
•
Visite: www.ayurveda.com.br
•
e-mail: clinicadeayurveda@gmail.com
•
Tel: (21) 25373251
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Obrigado!
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