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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo evidenciar a importância das práticas do Yoga em tempos de 
pandemia. Com o isolamento social, onde não é permitido o contato físico, houve um rompimento 
brusco da rotina. Pessoas diariamente enfrentando inimigos invisíveis: “avalanche” de informações da 
mídia, energia densa dos centros urbanos, confusões psíquicas individuais, distorções de ideias, 
incertezas sócio-político-econômicas-espirituais. Muitos perderam seus entes queridos e amigos, o 
medo do desconhecido tem gerado ansiedade, causado angústias, depressão e transtornos diversos. 
Portanto, o Yoga pode ajudar a diminuir a pressão vivida pela humanidade, por meio de exercícios, 
reflexões e meditação. 

 

PALAVRAS CHAVES:  Yoga, pandemia, transtornos.  

 

 

ABSTRACT  

This work aims to show the importance of practice of Yoga in times of pandemic. With this social 
isolation, where physical contact is not allowed, there was a sudden break with our routine. People daily 
facing invisible enemies: “avalanche” of informations from the midia, dense energy of urban centers, 
individual psychic confusions, distorsions of ideas, social-political-echonomic-espiritual uncertainties. 
Many people have lost loved ones and friends, the fear of the unknown has generated anxiety, caused 
anguish, depression, various disorders. Therefore, the Yoga can help to reduce the pressure 
experienced by humanity  through exercises, reflections and meditation. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

  O termo Yoga vem do sânscrito, ou seja, vem de um dialeto da Índia, significa 

“unidade”. A prática do Yoga é uma forma de fortalecer o corpo, controlar a mente e 

ter mais paz espiritual; logo, a mesma combina estes três aspectos para nos manter 

em equilíbrio. 

 Há documentos antigos que discutem vários aspectos do Yoga, e existe uma 

tendência contemporânea de generalização e adaptação que tem provocado 

equívocos na interpretação da essência yogue.  

 O objetivo deste artigo entende-se a importância do Yoga para aliviar toda a tensão 

vivida neste momento de isolamento social. Pois toda essa mudança tem afetado o 

modo de viver das pessoas, isto tem causado diversos transtornos e enfraquecido 

muitas mentes.  

 Pretende-se mostrar a importância do Yoga, entender os benefícios desta prática e 

abordar informações importantes, sobre este momento de pandemia que a sociedade 

está vivendo e como superar. 

  O estudo foi realizado por meio de levantamento bibliográfico, notícias e comentários 

pessoais, sobre o tema apresentado. 

 

 

DESENVOLVIMENTO  

 

 

 Na situação atual de pandemia, com o advento da Covid-19, o surgimento do 

Yoga como medida preventiva é resultado do impulso positivo gerado pela integração 

da medicina chinesa e ocidental em escala global e da intervenção institucional da 

Índia por meio do estado e de especialistas em yoga. Também teve impacto nas 

doenças relacionadas ao estilo de vida, como diabetes e hipertensão, portanto parece 

ser reconhecido ou pelo menos apoiado por médicos dos sistemas médicos 

tradicionais e da biomedicina. No entanto, as doenças relacionadas com o estilo de 

vida não são doenças infecciosas, por outro lado, a epidemia atual fez-nos voltar a 
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atenção para a interligação entre o sistema imunológico e o estilo de vida no contexto 

das doenças infecciosas. 

Geralmente considerado um recurso eficaz para aliviar o estresse e a ansiedade na 

sociedade, o Yoga não pode ser considerado meramente um exercício físico, tão 

pouco uma técnica psicológica (GULMINI, 2002, p. 282; SUGG, 2007). 

Em 20 de março de 2020, TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS, Diretor-Geral da 

Organização Mundial da Saúde, aconselhou as pessoas a praticarem yoga para 

manter a saúde física e mental. Ele disse: “No longo prazo, isso não só o ajudará, mas 

também o ajudará a lutar contra o COVID-19.” Como o Yoga moderno combina 

pranayamas (técnicas de respiração) e ásanas (posturas corporais), no cenário atual 

pode fortalecer o sistema imunológico, e prevenir estresse e outros fatores 

psicológicos. 

As recomendações de Ghebreyesus corroboram com outras organizações de saúde 

e entre os praticantes de yoga. Um artigo publicado pelo Dr. John Sharp no Harvard 

Health Blog recomenda praticar yoga na situação atual para reduzir a ansiedade. O 

impacto do estresse no sistema imunológico ainda precisa ser estudado, mas alguns 

estudos realizados mostraram que existe uma relação causal entre alto estresse e 

ansiedade e um sistema imunológico mais vulnerável. Portanto a fala de Ghebreyesus 

parece implicar uma conexão direta entre yoga e um sistema imunológico mais forte, 

a posição de Sharp é consistente com a conexão geral entre a meditação do Yoga e 

o alívio do estresse. 

  

O QUE É A MEDITAÇÃO E SEUS BENEFÍCIOS 

 
Meditação vem do latim "meditare", que significa voltar-se para o centro e ficar isolado 

do mundo exterior. Em outras palavras, meditação é a concentração de pensamentos, 

ela coloca de lado tudo o que nos incomoda e vive o presente. A meditação está 

associada com pura energia, inteligência e o reino da consciência. Meditar é 

concentrar-se, olhar-se em silêncio, despertar o silêncio da alma. Existem vários tipos 

de meditação, que podem ser vistas de diferentes maneiras de acordo com a filosofia 

de vida e perspectivas. Os tipos de exercícios de meditação são muito diferentes, mas 

todos os exercícios de meditação mantêm os princípios a seguir. 

A meditação pode ser definida como uma prática que inclui o relaxamento do corpo e 
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a redução da respiração, resultando em um estado de paz, calma e tranquilidade tanto 

do corpo quanto da mente. Uma das condições básicas da meditação é concentrar-

se, seja observando dentro dos músculos da respiração como focalizando um 

determinado som ou sentido cheiro externo. Esse tipo de exercício pode ser induzido 

pelo anfitrião, que usa palavras para orientar o praticante sobre o tipo de foco que ele 

deve ter, os músculos que ele deve relaxar, ou todo o processo pode ser feito pelo 

próprio praticante. A mente deve olhar para os pensamentos que não seguem ou 

geram emoções com eles, ela tem que se esforçar para ser justa e observar sua 

aparência. 

 
Fonte da imagem:  
http://vivabemavida.com.br/wp-content/uploads/2016/06/4-elementos-640x410.jpg 

 

Em meados de 1967, o professor da Universidade de Harvard, DR. HERBERT 

BENSON, descobriu que as pessoas em estado de meditação consumiam cerca de 

17% menos oxigênio. Além disso, observou que a pressão arterial diminui e a 

produção de ondas cerebrais aumenta e esse processo auxilia na melhora da 

qualidade do sono.  

O cérebro tem a capacidade de expandir ou encolher certas áreas. Essa flexibilidade 

explica por que a meditação realmente interfere na forma do órgão e em sua função. 

Com o passar dos anos, o córtex cerebral (a parte que você e eu usamos para criar 

ideias e reter memórias) está encolhendo. Com isto se inicia uma fase de 

esquecimentos. 

Sara Lazar, neurocirurgiã do Hospital Geral de Massachusetts, encontrou dados 

interessantes em um estudo com praticantes e não praticantes de meditação. Os 
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praticantes de meditação com mais de 50 anos têm a mesma massa cinzenta na área 

do córtex pré-frontal que pessoas de 25 anos ou mais. 

A meditação reduz o estresse e a ansiedade ao fortalecer os sistemas nervoso e 

imunológico, melhora a memória, melhora a autoestima e aumenta a capacidade de 

concentração. 

A relação entre exercício físico e manutenção da saúde mental tem sido um consenso 

entre os profissionais de saúde. 

Por exemplo, uma nova pesquisa mostra que o exercício físico regular e Yoga podem 

reduzir o risco de depressão em pacientes com doença de Alzheimer e reduzir a perda 

cognitiva. 

Em descobertas recentes, o fato é que mesmo com a idade, comportamentos como 

caminhar, correr ou andar de bicicleta são essenciais para manter a função nervosa 

saudável. 

Dentro do contexto o Yoga significa unidade, conexão, e o objetivo principal da prática 

é nos fazer reconectar com nossa essência, por meio da respiração, meditação e 

posturas, deixar ir nossa identificação com o ego e perceber que nossa verdadeira 

essência transcende a todos os conceitos nos quais a sociedade tenta nos encaixar. 
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Fonte da imagem: 
https://shantiomyogaeterapias.files.wordpress.com/2017/08/040c6a76d7ba218223010a20878c2bb3.jpg 
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Fonte da imagem:  
https://shantiomyogaeterapias.files.wordpress.com/2017/08/040c6a76d7ba218223010a20878c2bb3.jpg 
 

IMPACTO DO YOGA EM MEIO A PANDEMIA 

 

Ainda não se tem muitos estudos sobre os efeitos do Yoga na mente em meio a 

pandemia. Porém, diante de algumas pesquisas pode se afirmar que a prática do Yoga 

diminui positivamente alguns casos de transtornos, como estresse, ansiedade, 
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depressão e outros. 

O mundo tem lutado com inimigos invisíveis. Diversas estratégias são traçadas por 

todos, para tentar diminuir os impactos e efeitos sobre as pessoas. A Covid-19 fez 

milhões de vítimas fatais e infectados que conseguiram sobreviver a ela. 

Não é fácil lidar com situações que envolvem as perdas de entes queridos, amigos, 

bens empregos e outras. Em meio a este caos que a pandemia tem gerado, pessoas 

tem desenvolvido ansiedade, depressão e síndrome do pânico. 

Segundo estudos o impacto maior tem atingido a classe mais pobre. Pais de família 

perderam seus empregos e sua única fonte de renda, muitos não tem residências 

próprias e até pagam aluguel. Por ser provedor e neste momento não conseguir suprir 

as necessidades de sua família, tem gerado sentimento de angústias que causam a 

depressão. Pessoas tem apresentado manifestações de transtornos mentais pré-

existentes, desta forma podem ver aumentados os seus sintomas de ansiedade, por 

exemplo. Pessoas que recebem tratamento para alcoolismo estão sujeitas a 

complicações devido ao isolamento forçado da sociedade. Crianças e jovens também 

são afetados. À medida que as escolas fecham, crianças e jovens frequentemente 

sofrem violência doméstica e abuso infantil, e o próprio isolamento social pode ter 

efeitos psicológicos por muitos anos. 

Outro fator que também faz parte dos impactos na classe mais pobre, é o fato de o 

agressor estar mais próximo das vítimas, pois estão isolados em casa. Houve 

aumento nas agressões contra mulheres, abusos, e outros. Pois neste momento as 

vítimas estão mais vulneráveis.   

O impacto da pandemia na saúde mental pode durar diferentes períodos de tempo e 

apresentar motivações diferentes. Se não forem tratados de forma adequada, 

sintomas como ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, fobias, 

abuso de álcool e drogas agravam a condição e afetam o paciente por um longo 

tempo. A professora MONIKA DOWBOR, coordenadora da Escola de Pós-Graduação 

em Ciências Sociais da Vale University, destacou: “Nesse caso, o Covid-19 pode não 

só afetar os problemas de saúde mental, mas também ter um efeito dominó e também 

social. E impacto econômico”. Rio dos Sinos (Unisinos) 2020. 

Em meio a tantas angústias que o mundo está vivendo, o Yoga tende a ajudar a 

diminuir estes impactos na mente, ajudando a encontrar paz e equilíbrio. 
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Além de todos esses benefícios, essa abordagem também chama a atenção para algo 

muito único: a falta de pré-requisitos. Ao contrário de outros esportes que exigem 

equipamentos específicos, ambientes bem equipados e outras condições, o Yoga não 

exige nada disso. Você vai precisar de um ambiente silencioso, disciplina e vontade. 

Vale lembrar que o Yoga é adequado para todos, independentemente da idade, sexo 

ou crenças.  

 

 
Fonte da imagem: 
https://awebic.com/wp-content/uploads/2017/07/Awebic-Yoga-12-300x236.jpg 
 

A essência do Yoga é combinar posturas, respiração e meditação, que 

comprovadamente aliviam os sintomas de depressão e ansiedade e aumentam a 

energia. O fundador da Fundação Isha, Jaggi Vasudev, disse que: “especialmente 

durante uma crise, como humanos, é mais importante operarmos da melhor maneira 

possível. Você não pode apagar sua própria crise interna.  A prática do Yoga pode 

libertar as pessoas desse estado mental e melhorar o sistema imunológico. Ele disse: 

Manter a vida e o corpo, a saúde mental é muito importante, e os seres humanos 

devem voltar aos trilhos o mais rápido possível”. 
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Fonte da imagem:  
https://pesdescalcos.com.br/wp-content/uploads/2018/03/IMAGEM.png 
 

ASHTANGA - AS OITO PARTES DA YOGA 

1. Yamas ou Disciplina. 

2. Niyamas ou Autodisciplina 

3. Ásanas ou Posturas 

4. Pranayamas ou Controle da força Vital 

5. Pratyahara ou Retração dos sentidos 

6. Dharana ou Concentração 

7. Dhyana ou Meditação 

8. Samadhi – Hiperconsciência 

 

INICIANDO A YOGA EM CASA 

 

Para começar a praticar o Yoga em casa é preciso ter um lugar seguro e tranquilo, 

usar roupas confortáveis, estar concentrado enquanto pratica.  Recomenda-se antes 

de qualquer prática, consultar um médico e verificar quais posturas são as mais 
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adequadas, principalmente se tiver alguma condição especial de saúde, visto que 

existem posturas avançadas que exigem maiores cuidados. 

Existe um vasto roll de posturas devidamente sugeridas para iniciantes. A seguir 

apresentamos alguns ásanas que acreditamos contemplar benefícios de amplo 

espectro (físico, psíquico e até mesmo espiritual) para o dia-a-dia. 

 

VIRABHADRÁSANA I – POSTURA DO HERÓI I 

 
Fonte da imagem 
http://fabianascaranzi.com.br/wp-content/uploads/2016/01/Low-Lunge-Crescent-Pose.jpg 
 

Benefícios:  

Massageia os nódulos linfáticos e a glândula timo, otimizando as funções do sistema 

imunológico; 

Otimiza a respiração, digestão e eliminação; 

Desenvolve a estabilidade e flexibilidade dos quadris e ombros. 

 

 

 

http://fabianascaranzi.com.br/wp-content/uploads/2016/01/Low-Lunge-Crescent-Pose.jpg
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VIRABHADRÁSANA II – POSTURA DO HERÓI II 
 

 
Fonte da imagem: 
http://fabianascaranzi.com.br/wp-content/uploads/2016/01/Warrior-2.jpg 
 

Benefícios: 

Estabiliza os tornozelos, quadril e ombros; 

Promove a saúde do sistema reprodutivo, urinário e eliminatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fabianascaranzi.com.br/wp-content/uploads/2016/01/Warrior-2.jpg
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VRKSÁSANA – POSTURA DA ÁRVORE 

 
Fonte da imagem: 
http://fabianascaranzi.com.br/wp-content/uploads/2016/01/tree.jpg 
 

Benefícios: 

Fortalece o centro de gravidade do corpo; 

Alinha a coluna e fortalece as pernas. 

 

 

 

 

http://fabianascaranzi.com.br/wp-content/uploads/2016/01/tree.jpg
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MARJARYASANA - POSTURA DO GATO E DA VACA 

 

 
Fonte da Imagem: 
http://fabianascaranzi.com.br/wp-content/uploads/2016/01/cat-cow1.jpg 
 

Benefícios: 

Cultiva a estabilidade e flexibilidade ao longo da coluna, sendo benéfico para dores 

nas costas; 

Cria estabilidade nos punhos, cotovelos, ombros, quadril e joelhos; 

Dissolve tensões crônicas no diafragma. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Não é novidade que o tempo de quarentena tem causado muito estresse entre as 

pessoas. O isolamento social sob forte preconceito compulsivo é algo a que não 

estamos acostumados. Estudos recentes mostram que quem pratica meditação, yoga 

e outras atividades tem menos ansiedade diante desse momento. Algumas pessoas 

descobriram os grandes benefícios dessas práticas, podendo investir na saúde física 

e mental no conforto do lar, o que pode mudar seu dia-a-dia. 
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Nunca é tarde para adquirir novos hábitos saudáveis. A pandemia COVID-19 mudará 

definitivamente a opinião e modo de ver de todos que já passaram por uma pandemia, 

mas a situação ideal é aprender as lições de vida dessa fase turbulenta. Uma das 

questões mais proeminentes é o compromisso com a paz interior, o alívio das tensões 

externas e as prioridades de questões realmente importantes sobre sua saúde em 

todos os aspectos.  

Dentro deste contexto percebe-se a vulnerabilidade de nossa mente quando não 

exercitada. Portanto por meio dos benefícios adquiridos através do Yoga é possível 

desenvolver a paz interior, exercitar a mente e o corpo. 

Por meio desta pesquisa, entende-se a importância de ter paz e equilíbrio. 

Considerando o cenário atual em que estão em evidência os efeitos causados à 

sociedade pela pandemia, é de extrema importância encontrar o ponto de paz e seguir 

em frente.  
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