
 
 

 

 

 



ENTENDENDO O QUE É AYURVEDA 

  

Ayurveda é o sistema de cura e prevenção de doenças mais antigo do mundo, 

baseado nos Vedas da Índia e tem desenvolvido, por séculos, um profundo conhecimento 

dos fatores citados como promotores de saúde (alimentação, exercícios físicos, estado 

mental e etc.) e, por isso, muitos médicos, cientistas e educadores, tanto no Oriente como 

no Ocidente, têm visto nesse sistema um grande instrumento para tornar universal o 

acesso à saúde. 

Ayurveda significa “a Ciência da Vida” e, portanto, não se trata apenas de um 

sistema médico, mas explica o conceito dos antigos Rishis ou Sábios acerca da 

constituição humana, da constituição do Universo e como viver em harmonia com ele em 

busca dos objetivos fundamentais da vida que são: Proteção e Caminho (Dharma), 

Conhecimento e Prosperidade (Artha), Felicidade e Prazer (Kama) e Libertação (Moksha) 

para conduzir-nos a Prapti – a consciência da eterna aproximação à nossa essência 

verdadeira e real. 

O Ayurveda segue o princípio védico, baseado na filosofia Sankhya, cujo 

ensinamento fundamental é a existência de um Princípio Único, ou seja, tudo na natureza 

é formado por uma única substância que se manifesta em cinco estados diferentes. Por 

ser um conceito muito antigo deram nomes de coisas concretas a esses estados, 

chamando-os elementos (Panchamahabhutas – os cinco grandes elementos):  

 Terra (Prittivi) 

 Água (Apas) 

 Fogo (Tejas) 

 Ar (Vayu) 

 Éter (Akasha). 

Obviamente o elemento água, o elemento terra, tal como os conhecemos não são os 

Mahabhutas, mas apenas um símbolo de algumas de suas propriedades (densidade, 

movimento, plasticidade, leveza, secura, etc.). 

Estes princípios têm implicações universais, mas, especificamente para o trabalho do 

Ayurveda, consideramos que a junção desses elementos forma os diferentes Doshas que 

poderiam ser mais bem compreendidos numa linguagem moderna como “matrizes 

energéticas”.  

 

 

 

 



O PRINCIPIO DOS DOSHAS 

 

Os 5 elementos primordiais se unem de maneira não aleatória formando então 3 

grandes energias capazes de constituir e regular a formação de tudo que existe no 

Universo, considerando desde o macrocosmos (planetas, constelações, gravidade, matéria 

etc.) ao microcosmos (ser humano, natureza, átomos e etc.). 

Assim surgem 3 grandes energias chamadas Vata, Pitta e Kapha. 

 

VATA é o princípio governante do corpo, formado pelos elementos Ar e Éter. A 

influência de Vata em um ser humano individual pode ser comparada à ação do vento na 

natureza. Como o vento, Vata está sempre em movimento e tende a ser rápido, frio, seco, 

áspero e leve. Controla, assim, todos os movimentos do corpo, inclusive os movimentos 

do pensar. Controla também nossa capacidade de nos expressar na vida, nossa voz interna 

e externa, a circulação do nosso sangue e os batimentos cardíacos, a inteligência da 

digestão (quantidade de enzimas, hormônios, abertura e fechamento de esfíncteres, 

absorção dos nutrientes) e controla as eliminações (evacuação, flatulências, micção, 

ejaculação, menstruação). 

 

KAPHA é responsável pela estrutura do corpo. O Ayurveda diz que Kapha está 

relacionado com os princípios da Terra e da Água na natureza. O dosha Kapha é 

tipicamente pesado, estável, firme, frio, oleoso, lento, inerte e macio. Diz respeito a toda 

nutrição, untuosidade e proteção em nosso corpo e também à memoria e ao auto-amor. 

 

PITTA governa a digestão e o metabolismo. Pitta é responsável por todas as 

transformações bioquímicas que ocorrem no corpo e está estreitamente envolvido com a 

produção de hormônios e enzimas. O Pitta no corpo é comparado ao princípio do fogo na 

natureza - ele queima, transforma e digere. Pitta é quente, aguçado e ácido e transforma 

tudo que captamos do mundo externo em nosso, para que possamos viver e ser quem 

somos. É formado pelos elementos Fogo e Água. 

Tudo que há na natureza é formado pelos 3 Doshas, porem cada ser, cada 

manifestação existente, cada fase de algum ciclo da natureza apresenta dominância de 

alguma das 3 energias em relação às outras. 



A essa constituição original e única de cada individuo, damos o nome de Prakriti. Essa 

Prakriti fala sobre a tendência única de cada ser em relação a sua constituição física, 

mental, energética, da sua tendência de metabolismo, de eliminações e reações. 

  

  

 

SUKRA: O TECIDO REPRODUTIVO PELA VISAO AYURVÉDICA 

E O FLUXO MENSTRUAL 

 

Certamente não há escassez de informações ou educação sobre saúde - como cuidar 

dos dentes, como se alimentar bem e cuidar seu coração e ossos, como manter seu 

intestino saudável - mas como você cuida de seu útero, o que isso significa e por que é 

importante? 

  Ayurveda é uma das poucas ciências que examinam os tecidos reprodutivos fora das 

principais transições da puberdade, gravidez e menopausa. 

Para o Ayurveda, existem 7 tecidos principais que necessitam de nutrição adequada. 

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 sequencia de nutrição: Plasma, Sangue, Tecido 

Muscular, Tecido Gorduroso, Tecido Ósseo, Tecido Nervoso e Tecido Reprodutivo. 

 

 

 



 

O Tecido Reprodutivo ou Sukra é o ultimo a receber nutrição, segundo Ayurveda. 

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 dos tecidos mais básicos do 

corpo, o Plasma principalmente e o Sangue. Depois que ingerimos o alimento, esse sofre 

transformação através dos sete níveis de tecidos, nutrindo todo corpo. O fluxo menstrual 

real é considerado 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 ultima 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 (e nos submetemos) 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. 

Dessa forma, o Ayurveda examina exclusivamente o ciclo menstrual como uma janela 

para o corpo humano. 

 

 



O CICLO MENTRUAL: UM CICLO DA NATURAL 

 

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

natureza. Não há ser humano dissociado dos ritmos da natureza que são os ritmos naturais 

do próprio corpo. Entender e respeitar isto é a forma ultima de autorrespeito e também de 

conseguir alcançar um estado de equilíbrio e sensação de bem estar mais perene. 

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 

agua 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 e etc. 

 

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

Ayurveda. Vamos sempre considerar que o primeiro dia de menstruação é o dia 1 do 

ciclo. Dessa maneira temos as seguintes fases: 

 

 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 ate 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 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 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. O fluxo geralmente 

é profuso, porém dirá media de 4 a 5 dias e a cor não é vermelha muito forte. 

 

 

 

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 combinação, 

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. 

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 

para não agravarmos o Vata ou diminuir Agni ou capacidade digestiva, que são: 

 

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

• Não ter relações sexuais durante o período menstrual (não favorece a 

energia descendente de limpeza) 

• 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 

 

* O que evitar, em termos alimentares: 

 

• 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 

 

* O que consumir: 

 

•  Alimentação leve, de fácil digestão e em menor quantidade 

•  Consumir alimentos nutritivos que não agravem doshas 

• Preferencia a alimentos cozidos, no vapor, quentes 

• Comida não industrializada, fresca, simples e sem excesso de variedade 

• Preferir sabor doce, levemente acido e que estimule moderadamente a 

digestão. 

 

 

 

Diretrizes básicas para o período menstrual 

 

 Coma uma dieta simples. Você quer reservar todo o fogo digestivo do seu corpo 

com o propósito de limpeza. As refeições quentes e bem feitas farão exatamente 

isso. Tente adicionar especiarias, como gengibre, cardamomo, açafrão da terra, 

cominho, coentro, erva-doce, funcho, açafétida. 

 



 Honre-se com o descanso e o rejuvenescimento. Limpeza envolve o movimento 

de resíduos para baixo e para fora do corpo e queremos ter certeza de que esse 

fluxo direcional não é neutralizado por movimentos ascendentes, como falar ou 

pensar excessivamente, relações sexuais e até pranayama e yoga errados para o 

momento. Essas atividades também consomem muita energia e seu corpo precisa 

usar toda a sua energia de reserva para a limpeza. 

 

 Não suprima impulsos, como micção, defecação e espirros. Isso faz com que Vata 

reverta seu fluxo descendente normal. 

 

 

 Refletir e Meditar. 

 

 

Estratégias gerais para o ciclo saudável 

(a serem feitas durante todo o mês) 

 

 Hidratação: 

 - Não se esqueça de beber agua ao longo do dia, na medida de sua sede. 

- Durante o período menstrual, o ideal é consumir agua morna. 

 

 Rotina: 

O conceito de uma rotina anda de mãos dadas com o relógio fisiológico do corpo. 

Promovendo uma rotina, permitimos que nossos corpos vivam em sincronia em todos os 

momentos. 

- Tente incorporar em sua vida uma rotina de acordo com sua constituição, com atividades 

que a favorecem, de modo que não cause mais desequilíbrio de doshas.  

- Assumir estado mental de agradecimento e gratitude pela vida. 

- Acordar e realizar as limpezas corporais dos mucos, evacuar e urinar. 

- Prática de silêncio interno ou meditação ao longo do dia. 

- Automassagem (durante a menstruação em si, aplicação de óleo só deve ser feita em 

pequenas porções do corpo, como na palma das mãos e planta dos pés e topo da cabeça).  

- Comer e beber água apenas quando tiver fome ou sede. 



- Maior refeição e mais variada deve ser sempre no horário do almoço. O metabolismo 

diminui bastante depois que o Sol se põe. Respeite isso. 

- Ter uma boa rotina do sono, evitando estímulos excessivos perto do horário de dormir. 

 

 Chás: 

- Os melhores chás para se consumir durante o período menstrual e durante todo ciclo 

para regular e equilibrar os períodos são os de Dill ou Endro (Anethum graveolens) e chá 

de semente de erva-doce ou funcho. São benéficos para todos os Doshas para este 

proposito. 

- Chá de sementes de erva-doce, Endro ou funcho: 1 colher de chá das sementes de erva 

doce ou funcho, adicionadas à 300 ml. Ferva por 5 minutos. 

- Para as cólicas, tostar uma pitada de Açafétida (Ferula assafoetida) em uma panela alta, 

junto com 1 colher de sobremesa de sementes do Cominho. Adicionar 300 ml de agua e 

deixar ferver por 5 a 10 minutos. Coar e tomar várias vezes durante o dia. 

 

 Pranayama - respirando para o ciclo feminino: 

 

- Respiração por narinas alternadas (Anuloma Viloma) 

Na primeira metade do ciclo respiratório, a respiração é iniciada pela narina esquerda, 

bloqueando a abertura da narina direita. Retenha o ar por 2 segundos e solte pela narina 

direita, bloqueando a esquerda. Então, a respiração é reiniciada pela narina direita, nova 

retenção do ar e expirada pela esquerda. Isso é feito repetidamente por 5 minutos, duas 

vezes ao dia. 

 

 

 

- Respirações Específicas para Equilibrar os Doshas: 

 

* Para Vata* 

Respiração alternada (como descrito acima) 

 



 

 

* Para Pitta* 

Além da Respiração alternada, fazer também Sheetali (Respiração de refrigeração): 

- Abra a boca para formar uma forma de letra “O”. 

- Com a boca nesta posição, forme um funil com a língua e coloque-a entre os lábios. 

-Inale lentamente o ar, sinta a respiração em seu coração. 

- Relaxe sua língua e boca, depois expire pela boca novamente. 

- Repita este exercício 16 vezes, duas vezes ao dia. 

 

* Para Kapha* 

- Além da Respiração alternada, fazer também Kapalabhati (Respiração pelo fogo): 

- Feche os olhos • Feche a boca e inspire pelo nariz até a capacidade total dos pulmões  

- Comece a exalação forçada.  

- Use a barriga para empurrar o ar para fora de ambas as narinas em sopros curtos 

- Entre exalações, não inale ativamente. O corpo absorve naturalmente uma pequena 

quantidade de ar. 

- Após 10 ou mais expirações, relaxe e respire normalmente algumas vezes antes de 

repetir.  

- Repita este exercício 5-10 vezes, duas vezes por dia. 

 



 Yoga Para o Ciclo Feminino: 

Quando há duvidas sobre se a mulher deve ou não praticar exercícios durante a 

menstruação, a resposta é que deve haver uma diminuição acentuada das atividades. Ela 

não deve fazer nada que leve ao cansaço excessivo. 

Dentro da pratica do Yoga, os exercícios são, de fato, encorajado de uma maneira 

gentil e restauradora que promova o Apana Vayu, ou o movimento descendente do fluxo. 

Certas posturas de Yoga demonstraram ser relaxantes, promover o fluxo e reduzir os 

sintomas se feitas corretamente. O cuidado deve ser recomendado para poses invertidas, 

pois elas impedem o movimento para baixo. 

 

 Exemplos de posturas benéficas incluem: 

 

 

 - Pose de criança (Balasana)  

 

 

 

 

 

 

- Ângulo lateral estendido (Parsvakonasana)  

 



 

 

- Cabeça ao joelho (Janusirasana) 

 

 

 

- Pose de borboleta / sapateira (Badha konasana) 

 

 

 

- Postura de Ponte (Setu Bandhasana)  

 



 

 

 

- Herói reclinado (Supta Virasana) 

 

 

 

 

 Funcionamento do fígado: 

 O fígado é considerado um dos órgãos mais importantes do nosso corpo.  

Ayurveda considera-o como um Pitta ou órgão de fogo. Tem o maior número de 

funções no corpo, processando tudo, desde o metabolismo mental / emocional e físico. 

 Serve para desintoxicar e livrar o corpo do que é tóxico ou não é necessário. Um bom 

exemplo é a remoção e processamento de hormônios em nosso corpo.  

Se o fígado for impedido de alguma forma, isso afetará o funcionamento normalmente 

fisiológico de nossos hormônios; assim, causando desequilíbrio.  

Para que ele se mantenha em equilíbrio, seria interessante tomar esporadicamente 

chás amargos como Carqueja, Boldo, Melão de São Caetano, Dente de Leão e etc. 

 

 



Promovendo a regularidade pelo Dosha 

 

 Regulando o Vata 

Indivíduos Vata têm dificuldades com regularidade e em realizar uma coisa de 

cada vez. Estabelecer um cronograma é uma ótima maneira de encorajar o aterramento. 

 Dieta pacificadora Vata: aquecimento, aterramento, alimentos cozidos com ghee. 

Evite secar, alimentos frios, café e outros estimulantes. Chá de gengibre fresco é 

bom para aquecer, aterrar e pacificar a dor. 

 Coma nos mesmos horários diariamente. 

 Exercício suave é encorajado em oposição a exercícios rigorosos (evitar 

exercícios no período menstrual em si). 

 Reduza o trabalho e passe mais tempo descansando. 

 O sono é outro fator importante para os Vata, já que eles precisam dormir por pelo 

menos 8 horas por noite. A hora de dormir deve ser às 10 da noite e deve acordar 

às 6 da manhã. Isso ajudará a sincronizar os ciclos hormonais com os ciclos de sol 

e lua, permitindo que as glândulas mestras reinicializem e funcionem 

adequadamente. 

 As práticas de meditação e respiração (pranayama) são outras maneiras de 

acalmar a mente e Vata. 

 Compressas de agua morna no abdômen e massagens com óleo de rícino em 

região de baixo ventre também serão benéficas. O óleo de rícino (semente de 

mamona) tem qualidades oleosas, pesadas, pegajosas, penetrante e é quente, o que 

ajuda a equilibrar.  

 O óleo de rícino também pode ser consumido via oral em intervalos regulares 

(uma vez na semana, a cada 15 dias ou uma vez no mês, a depender da 

necessidade). Não apenas nutre e move o Apana Vayu e os tecidos, mas também 

pode quebrar a estagnação e os bloqueios causados pela secura do Vata em 

excesso, que pode causar, por exemplo, constipação, especialmente durante o 

período menstrual da mulher de características desse dosha. Isso não deve ser feito 

enquanto estiver menstruada, mas sim em outros períodos do ciclo. 

 Usar ervas que são nutritivas e aterradoras, juntamente com ervas que estimulem 

levemente a digestão: Gengibre, alcaçuz, erva doce, endro, manjericão, funcho, 

por exemplo. 

 Terapias calmantes e massagens na cabeça. Recomendados são Shirodhara, 

Shiroabhyanga, Shiropichu. 

 

 Regulando o Pitta 



As pessoas de Pitta tendem a ser inteligentes, aceleradas, críticas; ainda sensível. 

Estabelecer uma rotina diária que lhe permita desacelerar e apreciar será a chave para 

permitir o equilíbrio. 

 Dieta pacificadora Pitta: Evite café, refrigerantes, alimentos condimentados, 

alimentos oleosos e chocolate. Concentre-se em resfriar. 

 - Exemplos de ervas e alimentos incluem: menta, coentro, pepino, melão, melancia, 

saladas de folhas verdes, coco fresco, Aloe vera, Melão de São Caetano, jurubeba, vetiver. 

 Meditação e tempo gasto na natureza. Faça caminhadas suaves na natureza. 

 Durma à noite em vez de ficar acordado. A hora de dormir ideal é às 22h e acorda 

antes das 6h. 

 As massagens fora do período menstrual com óleo de coco aquecido levemente 

estarão esfriando e melhorando o Pitta em excesso. 

 Fazer terapias com leite com Ksheeradhara, Parisheka e Nasya com óleos leves 

fora do período menstrual é recomendado. 

 

 Regulando o Kapha 

Os indivíduos Kapha tendem a ser descontraídos e aterrados. Leveza, fluidez e 

movimento ajudarão a equilibrar o Kapha. 

 Dieta pacificadora Kapha: Adicione alimentos secos, quentes e leves. Adicionar 

temperos como gengibre e pimenta preta às refeições cozidas aumentará a 

digestão, a absorção e a assimilação. Evite alimentos doces e fritos. 

 - Concentrem-se em vegetais picantes, quentes e amargos, tais como: mostarda, verduras 

cozidas, melão são Caetano, alcachofra, etc. 

 - Concentrem-se em frutos secos e adstringentes, tais como: romã, caqui, maçã, etc. 

- Ervas e compostos a serem usadas na rotina a fim de evitar bloqueios: manjericão, 

cominho, gengibre, pimenta do reino, pimentas em geral, fenogrego. 

 Durma à noite (às 22h) e acorde antes do sol nascer (por volta das 6h). Evite 

dormir durante o dia. 

 Mantenha uma prática de meditação. 

 Estabelecer um estilo de vida ativo. Exercício vigoroso é ideal. 

 Massagem morna com óleo de rícino em baixo ventre trará calor e penetrará 

profundamente nas camadas, proporcionando conforto. 

 Terapias como Udwartana e Garshana frequentes são benéficas 

 



Lembre-se que o ideal seria fazer uma limpeza anual (Panchakarma) para equilibrar 

os doshas e escoar seus excessos. A limpeza sazonal é uma forma altamente eficaz de 

equilibrar e rejuvenescer todos os tecidos corporais, para que funcionem de forma ideal.  

 

 

RUTUKALA: A OVULAÇÃO 

 

Esta é uma fase em que a energia KAPHA está proeminente durante o ciclo. 

 Após o fim da menstruação, o corpo se prepara através de feedbacks hormonais 

para a ovulação e para uma possível fecundação. É, portanto, uma fase em que o corpo 

da mulher, por ter a possibilidade de iniciar uma gestação e receber um embrião, deve 

assumir esta energia preponderantemente nutritiva, acolhedora, agregadora e protetora. 

Para tal, a inteligência intrínseca ao corpo da mulher e ao ciclo menstrual, aumenta 

a lubrificação do corpo e podemos notar os sinais desse período através dos seguintes 

sintomas: 

 

• Mulher com aparência saudável, umidade das mucosas, bom-humor, 

interesse em ter relações sexuais 

• Muco vaginal fino, elástico 

• Canal cervical aberto 

• Elevação 0,5 grau temperatura corporal (para ajudar na saída do ovulo do 

ovário) 

 

 

 



Damos a este período o nome de período fértil porque é nesse período em que a 

mulher tem chances de engravidar. Consideramos, de maneira geral que a ovulação ocorre 

no meio do ciclo, mas isso pode variar em alguns casos.  

Por exemplo, a mulher com características predominantemente Pitta tem 

tendência a ter um ciclo de 28 dias, com a ovulação geralmente acontecendo no 14º. Já a 

mulher de características mais Vata, tem um ciclo variável, que em alguns meses é longo 

e em outros é curto (tendendo a ser mais curto do que 28 dias, na maioria das vezes) e, 

portanto, sua ovulação também é bem imprevisível. Dessa forma, ela teria que usar mais 

os sinais e sintomas acima para entender quando está ovulando do que uma data 

especifica.  

Para a mulher Kapha, o ciclo é geralmente mais longo e sua ovulação mais tardia 

e, por isso, não podemos usar muito o parâmetro do meio do ciclo caso ela queira 

engravidar. Para a concepção nessas mulheres, as relações devem acontecer alguns dias 

após o meio do ciclo em si. 

Vale lembrar que a media de vida ovulo é de 72 horas, assim como a media de 

vida do espermatozoide. Isso quer dizer que caso a relação sexual aconteça cerca de 3 

dias antes ou depois do dia da ovulação em si, a gravidez se faz viável. 

Um fato interessante ressaltado pelo Ayurveda é que, o ovulo sendo uma célula 

grande, uma das maiores do corpo e, por no período fértil estarmos sob a dominância 

dessa força que é nutritiva, estável e lenta, é interessante consumir chás e alimento 

picantes nessa fase para que ajudemos na ovulação em si. Isso deve ser feito 

especialmente por aquelas que têm dificuldade durante o período ovulatório e também 

para as que têm tendência a formar microcistos, como na síndrome do ovário policístico. 

Os chás e especiarias a serem consumidos no período de ovulação (durante 3 a 4 

dias antes de ovular e no dia da ovulação em si) seriam, caso não haja contraindicações: 

 Gengibre, canela, cravo, cúrcuma, manjericão, hortelã pimenta, cominho, semente 

de mostarda, pimenta do reino. 

 

 

RUTUVAITITAKALA – PERÍODO PÓS OVULATORIO 

 

 Esse é o período em que o endométrio, camada interna do útero, começa a se 

proliferar, esperando pelo embrião que possivelmente virá, após uma possível concepção. 

 Devido ao aumento do tecido endometrial (com todas as suas glândulas e vasos 

sanguíneos), essa é considerada uma fase em que a energia PITTA está em sua expressão 

máxima no ciclo.  



Essa fase é caracterizada por um bom metabolismo da mulher, boa capacidade 

digestiva, maior clareza mental e é, portanto, uma fase em que ela fica mais livre pra 

seguir uma rotina de alimentação e de exercícios físicos que seja condizente com seu 

biótipo. 

É também uma fase boa para realizar todas as terapias externas, procedimentos de 

massagem, oleações propostos pelo Ayurveda.  

Devemos aproveitar este período para fazer mentalizações do que queremos para 

nossas vidas, reafirmarmos nosso proposito nessa existência, nossas intenções, porque, 

de forma geral, é uma fase em que nossas mentes estão mais claras, o pensamento está 

mais coordenado e temos facilidade e força para fazermos nossos Sankalpas ou 

determinação do que queremos como seres físicos, energéticos, sociais, mentais e 

espirituais nesse planeta! 

 

Enfim, este é um manual que traz regras gerais para o melhor equilíbrio da saúde 

da mulher, principalmente em relação ao seu ciclo menstrual, trazendo dicas simples 

porem muito efetivas que vem sendo ensinadas por essa ciência tão esclarecedora que é 

o Ayurveda há milhares de anos. 

Existem dicas e tratamentos mais específicos de acordo com a individualidade, a 

constituição e o modo de vida de cada mulher e a sugestão é que, caso haja interesse, um 

terapeuta ayurvédico seja procurado para esclarecer possíveis duvidas ou para traçar um 

plano de tratamento mais especifico para cada mulher. 

Espero profundamente que estas dicas tenham sido uteis de alguma forma e que o 

conhecimento do Ayurveda possa ter sido difundido de maneira honrosa! 

 

Namaste! 
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