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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo de como o Yoga através de suas posturas 
psicofísicas, controle da respiração, relaxamento e meditação pode beneficiar as pessoas portadoras 
de distúrbios de Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) como uma alternativa de terapia 
complementar aos tratamentos convencionais.  A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste 
trabalho foi a pesquisa bibliográfica. 
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ABSTRACT  

 
The aim of this work is to present a study of how Yoga through its psychophysical postures, breathing 
control, relaxation and meditation can benefit people with Generalized Anxiety Disorder (TAG) as an 
alternative to complementary therapy to conventional treatments. The methodology used for the 
development of this work was the bibliographical research. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em nossa sociedade moderna existem diversos fatores que levam a pessoa a 

desenvolver Transtornos da Ansiedade que podem ser entendidos como sendo um 

dos principais males da atualidade. Os Transtornos de Ansiedade não são 

exclusividades dos tempos atuais. As pressões sociais e profissionais, a rotina 

estressante das grandes cidades, o trânsito conturbado, a competição de toda a 

ordem entre os indivíduos, cobranças familiares (entre outros) potencializam esse 

quadro de desordem mental que apresenta como consequência o aumento do 

sofrimento em silêncio e o surgimento de novas patologias em suas vidas. 

 

O indivíduo vive hipnotizado pela cultura capitalista na qual está inserido e busca 

arduamente “TER” ignorando o “SER” aumentando seu leque de responsabilidade 

distanciando-se cada vez mais de sua própria essência. Atropelado pelo tempo os 

cuidados fundamentais com a saúde física, mental, emocional e espiritual são 

desprezados desencadeando, assim, o desenvolvimento de vários transtornos 

mentais e submetendo-o a diversos fatores limitantes para o seu desenvolvimento 

como pessoa em todas as áreas de sua existência. 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) praticamente um terço da 

população mundial padece deste mal e os brasileiros encontram-se na desagradável 

situação de ser um dos países mais acometidos por este transtorno. Subestimada 

por décadas a ansiedade aparece atualmente como sendo um dos transtornos 

mentais mais ocorrentes. A população carece de conhecimento dos vários 

transtornos mentais existentes, empecilho para aumentar a consciência dos 

prejuízos gerais causados por esses transtornos na saúde do ser humano. Conforme 

o artigo: “Transtornos de Ansiedade → Saiba as causas, sintomas e tratamentos!”, 

de autoria de E. HESLAN, este problema tem repercussões sérias em nosso país 

descrevendo assim suas consequências: 

 

Como consequência disso, os Transtornos de Ansiedade são a terceira 
causa dos afastamentos profissionais no país, gerando gastos de mais de 
R$ 200 milhões anuais em pagamentos de benefícios do INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social). Alarmante, não é mesmo? (HESLAN, 2017) 
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DESENVOLVIMENTO 

 

1. Ansiedade 

 

Em uma visão mais ampla pode se entender ansiedade como um estado em que o 

indivíduo se encontra sempre tenso e alerta em virtude de situações reais ou 

imaginárias, imerso em preocupação com eventos futuros ou mesmo com situações 

que habitam sua mente podendo na realidade nunca vir a acontecer. 

 

Ansiedade é um sistema de resposta cognitiva, afetiva fisiológica e 
comportamental complexo que é ativado quando eventos ou circunstâncias 
antecipadas são consideradas altamente aversivas porque são percebidas 
como eventos imprevisíveis que poderiam ameaçar interesses vitais de um 
indivíduo. (CLACK ET BECK, 2012, p. 17) 
 

 
A pessoa ansiosa vive preocupada com o futuro. Pré-ocupa-se com problemas a 

serem enfrentados no futuro momento que na verdade poderão ser efetivamente 

resolvidos. 

 

 [...] o termo ansiedade provém do grego Anshein, que significa oprimir, 
sufocar. Ansiedade exprime a experiência subjetiva e está sempre 
associada à manifestação de sintomas corporais. Essa se constitui como 
resposta a uma possível ameaça desconhecida, vaga. Pode-se afirmar, 
que a impossibilidade do ser humano em dar sentido a determinadas 
situações é de longe o maior gerador de ansiedade possível de vivenciar. 

(BARROS ET AL, 2003) 

 
A ansiedade é característica nefasta do final do século passado que prossegue no 

atual, onde as pessoas vivem um estado de urgência e de auto cobrança exaurindo 

suas forças na absorção de intermináveis informações e tarefas. Neste oceano de 

preocupações e compromissos muitas pessoas fazem seu autodiagnóstico 

assumindo-se como ansiosas, porém isto não significa que apresentem Transtorno 

de Ansiedade. 

 

A ansiedade por si só não é um mal, muito pelo contrário, em conjunto com o medo 

é uma reação natural e benéfica em situações de apreensão, dúvidas, expectativas 

e mesmo de autopreservação. Existem momentos em que a ansiedade se relaciona 
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com momentos bons a serem vividos, tais como: o nascimento de um filho, um 

encontro amoroso, início de férias, viagens, etc. 

Não se deve confundir medo com ansiedade, pois são emoções diferentes.   

 

A ansiedade é uma resposta a uma possível ameaça desconhecida, vaga, 
diferente de medo que é um estado emocional similar, só que em resposta 
a uma ameaça conhecida e definida. Pode-se dizer que o medo envolve a 
avaliação intelectual de um estímulo ameaçador e a ansiedade é a 
resposta emocional a essa avaliação. (GONÇALVES, 2003) 

 

Portanto, sentir-se ansioso não caracteriza um quadro clínico de transtorno sendo 

necessários diversos outros fatores para que se possa fazer este diagnóstico. Da 

mesma forma não se deve confundir estresse com ansiedade, embora muitos de 

seus sintomas sejam semelhantes. FERREIRA (1975) conceitua estresse como 

sendo: “conjunto de perturbações, orgânicas, psíquicas, provocadas por vários 

agentes agressores, como o frio, uma doença infecciosa, uma emoção, um choque 

cirúrgico, as condições de vida muita ativa e trepidante, etc.”. 

 

O transtorno psicológico ocorre quando a duração da sensação: de tensão, de 

preocupação e de desgaste prolonga-se em demasia, transformando-se em 

sentimentos permanentes que dificultam e prejudicam a vida da pessoa, levando-a 

muitas vezes a limitar suas atividades inerentes à sua existência. Os Transtornos da 

Ansiedade manifestam-se através de diversos quadros clínicos, cada qual com sua 

característica e tratamento específico. Entre eles: o Pânico, Reação Aguda ao 

Estresse, Transtorno do Estresse Pós-Traumático (exemplo: Transtorno Obsessivo 

Compulsivo - TOC), Fobias e o TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA 

(que é o tema deste trabalho).  

 

2. Transtorno de Ansiedade Generalizada - TAG 

 

O TAG caracteriza-se pela preocupação excessiva fora de proporção diante da 

probabilidade de um fato acontecer, sendo esta uma das suas principais 

características que afeta diversas áreas da vida do indivíduo tanto pessoal, quanto a 

amorosa, quanto a familiar, quanto a profissional causando um imenso transtorno 

psicológico.  
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Neste sentido, em seus estudos, CLARK E BERG pontuam: 

 

O transtorno de ansiedade generalizada envolve preocupação crônica, 
excessiva e invasiva que é acompanhada por sintomas físicos ou mentais 
de ansiedade que causa sofrimento significativo ou prejuízo no 
funcionamento diário. (CLACK ET BECK, 2012, p. 17) 

 

Por vezes, nos casos de TAG, o estado permanente de angústia não tem uma razão 

específica e mesmo a própria pessoa não consegue definir a motivação real de sua 

preocupação. Normalmente o foco da preocupação inclui: a saúde, a 

responsabilidade do trabalho, a segurança dos filhos, os compromissos financeiros, 

entre outros e envolve: nervosismo crônico, preocupação e tensão excessiva. 

 

O quadro a seguir diferencia a preocupação “normal” do TAG: 

 
 

Preocupação “normal” Transtorno de Ansiedade 

Generalizada 

A preocupação não interfere com suas 
atividades diárias e responsabilidades. 

A preocupação interfere 
significativamente no seu trabalho, 
atividades e vida social. 

A pessoa é capaz de controlar a sua 
preocupação. 

A preocupação é incontrolável. 

As preocupações, mesmo sendo 
desagradáveis, não causam sofrimento 
significativo. 

As preocupações são extremamente 
perturbadoras e estressantes. 

As preocupações são limitadas a um 
número específico de pequenas 
preocupações realistas. 

A preocupação envolve todos os tipos de 
coisas e a pessoa tende a esperar o pior. 

A duração da preocupação envolve um 
curto período de tempo. 

Preocupações ocorrem quase todos os 
dias pelo menos durante seis meses 
consecutivos. 

 

Quadro 1: Preocupação “normal” & Transtorno da Ansiedade Generalizada 
Fonte: LUCAS, M. Transtorno de Ansiedade Generalizada: Sintomas, Causas e Tratamento. 2011. 
Disponível em: <www.escolapsicologia.com/transtorno-de-ansiedade-generalizada-sitomas-causas-e-
tratamento> Acesso em: 03 jan. 2018 

 

Em relação aos sintomas do TAG, o artigo de autoria de MIGUEL LUCAS (2011) 

denominado: Transtorno de Ansiedade Generalizada: Sintomas, Causas e 

Tratamentos ensina que os transtornos variam de pessoa para pessoa, mas que o 

mesmo indivíduo pode experimentar uma combinação de sintomas: emocionais, 

comportamentais e físicos. 
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a) Sintomas Emocionais do TAG: 

- Preocupações constantes; 

- Ansiedade incontrolável; 

- Pensamentos intrusivos sobre os quais a pessoa não tem controle e 

não consegue evitar; 

- Incapacidade de tolerar a incerteza. Necessidade enorme de saber o 

que vai acontecer no futuro; 

- Sentimento generalizado de apreensão ou temor. 

 

b) Sintomas Comportamentais do TAG: 

- A pessoa é incapaz de relaxar, desfrutar de momentos de quietude, ou 

ser ela própria; 

- Dificuldade de concentração e de foco; 

- Dificuldade de expressar-se, pois se sente oprimido; 

- A pessoa evita situações que a fazem sentir-se ansiosa. 

 

c) Sintomas Físicos do TAG: 

- Sensações e tensão, rigidez muscular ou dores no corpo; 

- Insônia em consequência de imensa atividade mental; 

- Sentimento de inquietude; 

- Problemas de estômago, náuseas, diarreia. 

 

O TAG está associado a prejuízos significativos no funcionamento social e 
ocupacional, bem como na qualidade de vida. Vários estudos revelam que 
indivíduos com TAG experimentam diminuições significativas nos 
relacionamentos profissionais e sociais, bem como na qualidade de vida. 
(CLARK ET BERK, 2012, p. 398): 

 

3.  O YOGA 

 

O Yoga é uma ciência milenar e tem suas raízes na Índia. Surgiu há milhares de 

anos. Não se pode precisar exatamente quando essas técnicas apareceram. 

Existem indícios da prática de técnicas do Yoga desde a mais remota história 

conhecida da Índia/Paquistão, por volta de 2.000 anos AC, havendo passagens 

relatadas dentro de textos védicos que já se referiam ao Yoga. Yoga significa união, 

integração do todo: corpo, mente e espírito. 
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3.1 – Os 8 (oitos) ramos que compõem o Yoga 

 

Segundo C. BROWN, em sua obra: “A Bíblia do Yoga: o livro definitivo em posturas 

de Yoga” esta técnica está dividida em oito ramos: 

a. Yama (Princípios ou código moral – auto restrições); 

b. Niyama (Disciplinas Pessoais – auto observâncias); 

c. Asanas (Posturas físicas de Yoga – posições corporais); 

d. Pranayama (Controle da Bioenergia – Prana – Respiração Consciente); 

e. Pratyahara (Abstração dos Sentidos – Relaxamento); 

f. Dharana (Concentração – Foco); 

g. Dhyana (Meditação); e 

h. Samadhi (Expansão da Percepção da Consciência). (BROWN, 2009) 

 
O mesmo autor descreve estes ramos da seguinte forma: 

 

a. Yama: é uma restrição moral que dita não apenas os atos, mas também as 

palavras e pensamento. Como tal, o yama exerce grande poder e requer vigilância 

da parte do praticante de yoga. São cinco os yamas descritos no Yoga-sutra: 

- Ahimsa (este termo é comumente traduzido por não violência ou não agressão e 

abrange o sentido de compaixão ou consideração por todos os seres vivos. Nele, 

também está incluído o tratamento que se dá ao corpo físico);  

- Satya (este termo tem a ver com ser autêntico. Inclui a noção de comunicação 

apropriada - conduzindo a própria vida com honestidade nas atitudes, pensamentos 

e intenções. É importante avaliar corretamente a condição em que se encontra a 

cada dia antes de praticar uma postura difícil para não se forçar a ultrapassar os 

limites físicos); 

- Asteya (muitas vezes traduzido como não roubar, o termo abrange todos os modos 

de evitar a cobiça, como também o cultivo de uma visão menos materialista da vida 

e menos impulsionada por desejos de ter o que não nos pertence); 

- Bramacharia (em muitas tradições espirituais, o celibato é um meio de desviar as 

energias da sexualidade para o crescimento espiritual. O termo também pode ser 

interpretado como moderação de atitudes em busca da satisfação dos impulsos 

sexuais. Significa evitar a indulgência dos sentidos e escolher parceiros sexuais com 

cuidado. Num nível mais profundo, significa compromisso e fusão com o divino); 
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- Aparigraha (pode ser traduzido como ausência de cobiça ou desprendimento, uma 

vez que estimula a pessoa a separar suas verdadeiras necessidades daquilo que 

simplesmente se deseja ou quer. O apego à vida e aos bens materiais dificulta o 

alcance da felicidade duradoura, já que a lista de desejos tende a não acabar 

nunca); 

 

b. Niyama: significa preceito ou lei. O niyama incorpora a disciplina aos atos e 

condutas e também a atitude que se tem em relação consigo próprio. Patanjali 

relaciona cinco tipos de niyama:  

- Saucha (este termo significa pureza ou asseio. Além da limpeza do corpo e do 

meio circundante, abrange também os alimentos e os pensamentos); 

- Santosha (este preceito fornece a oportunidade de cultivar o sentimento de 

satisfação e de gratidão. Também incentiva a adoção de uma atitude positiva para 

com aquilo que não se tem); 

- Tapas (originado de verbos que significam queimar ou cozinhar, este preceito 

incentiva a desenvolver uma firme determinação e ardente entusiasmo para encarar 

tanto a prática de yoga como a vida);  

- Swadhyaya (é o preceito voltado para o autoexame que conduzirá ao 

autoconhecimento. Engloba tanto o autoexame atento como a aprendizagem 

contínua por meios formais e informais de estudos); 

- Ishvarapranidhana (seguindo este preceito, aceita-se a existência de um princípio 

de saber todo abrangente. Faz lembrar que esse poder superior está tanto fora 

como dentro do ser e que esse conhecimento dá sentido à vida. Nos textos de yoga, 

não é mencionado nenhum deus - cabe ao leitor decidir se prefere seguir um ideal 

em vez de servir um deus); 

 

c. Asanas: o propósito dos asanas é purificar o corpo e prepará-lo para as longas 

horas de meditação necessárias para se alcançar o estado samadhi. Nesse estado 

de transe transcendental, a mente é capaz de permanecer focada em seu objeto 

sem se distrair. Em comunhão com seu objeto de meditação, o praticante tem a 

experiência inenarrável de paz e felicidade; 

 

d. Pranayama: é o controle da respiração com o propósito de cultivar a força vital 

(prana) interior; 
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e. Pratyahara: é a retirada dos sentidos. Com a mente controlando os sentidos, as 

distrações externas diminuem e pode se voltar para dentro e focalizar os outros 

membros de yoga; 

 

f.  Dharana: significa concentração da mente - a capacidade de direcionar a mente 

para um objeto e mantê-la focada nele. O Dharana abre caminho para o sétimo e o 

oitavo membros; 

 

g. Dhyana: é a meditação em que a mente tem um único foco; e 

 

h. Samadhi: estado iluminado de fusão com o absoluto. Nesse estado de êxtase, os 

pensamentos erráticos são neutralizados, exerce-se o controle sobre a mente e sua 

turbulência é acalmada.  (BROWN, 2009) 

 

3.2. O Yoga como terapia complementar no tratamento do TAG 

 

Neste contexto, IVENGAR (1990) nos relata que segundo o mestre Patanjali para se 

atingir o equilíbrio mental, paz de espírito e a cura dos males é necessário saber 

utilizar asanas e pranayamas. 

 

- Asanas são posições psicofísicas do Yoga. Conforme a filosofia do Yoga o ser 

humano é formado por três aspectos: o físico, o mental e o espiritual. O objetivo do 

asana é o equilíbrio destes 3 (três) elementos. 

 

- Pranayamas é o controle da respiração (prana) com o propósito de motivar a força 

vital que mantém tudo que é vivo na Terra (Prana: energia vital; Yama: disciplina). 

 

No tratamento do TAG, também não devem ser ignorados os benefícios da 

meditação e do relaxamento. 

 

- Meditação, pode ser entendida segundo MIRANDA como sendo: 

[...] antes de tudo, uma forma de vida. Pode-se meditar onde se esteja, 
sempre que necessário. A meditação pode ser considerada como resposta 
divina à oração. A prece que aspira e a meditação que asserena e escuta”. 
(MIRANDA, 2003) 
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Nesta mesma linha SLAVIERO afirma: 

 
Meditação é o retraimento da mente de todos os objetos externos, trazendo 
o foco da mente para o fluxo contínuo de lucidez, observando os objetos 
que se apresentam à mente com isenção, sem julgamento, buscando 
compreender a raiz emocional que constitui o objeto. Quando isso ocorre, 
desenvolve-se sabedoria. Esse gradual aumento da sabedoria faz, por 
consequência, aumentar a percepção da Consciência. Meditar não é parar 
de pensar, mas sim compreender o porquê de pensar. É uma excelente 
prática de transformação, purificação, aceitação e autoconhecimento. 
Expande a mente preparando o corpo para experiências superiores. 
(SLAVIERO, 2017) 

 
Quanto à finalidade da meditação pontua TAIMIN: 

 
O Objetivo da meditação é solucionar os problemas da vida interior 
penetrando nas camadas mais profundas da mente e da consciência, 
unicamente onde pode ser encontrada a solução para esses problemas. Se 
esses problemas não existem para nós, não faz sentido sentar para 
meditar dia após dia para solucioná-los. A meditação não é um fim em si 

mesma. Ela é simplesmente um meio para um fim. (TAIMIN, 2014, p. 
33)   

 
- Relaxamento: o Yoga Nidra propicia o chamado relaxamento profundo que nos 

oferece os benefícios do sono reparador em um intervalo de tempo exíguo. Ensina 

GHAROTE (2005) que esta técnica além de reeducar o sono tem o condão de 

harmonizar todo o complexo corpo-mente. 

 

HESSE (1922), na obra Sidarta (1922), nos traz o seguinte ensinamento: “Dentro de 

você há uma quietude e um santuário no qual você pode refugiar-se a qualquer 

momento e ser você mesmo”. 

 

3.2.1. Estudos Científicos do Yoga como terapia complementar do TAG 

 

Por seus benefícios no corpo, na mente e no espírito o Yoga tem sido alvo de 

pesquisas científicas há décadas. Estudos relacionados ao tema evidenciam a 

eficácia destas técnicas no tratamento do Transtorno da Ansiedade Generalizada e 

de outros transtornos mentais. 

 

No entanto, atualmente, a maioria dos tratamentos envolve intervenções 

psicológicas e farmacológicas de longo prazo. Por outro lado, existe uma 
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necessidade urgente de novas estratégias para o tratamento destes transtornos, 

pois não é razoável e nem saudável que a pessoa passe uma vida inteira fazendo 

uso de fortes drogas ou se submetendo a tratamentos psicológicos intermináveis.  

 

Segundo UNUTZER ET AL. (2000, apud VORKAPIC ET RANGÉ, 2011) o resultado 

da análise de uma pesquisa domiciliar constatou um alto índice do uso de terapias 

complementares em adultos que preenchiam os critérios para transtornos 

psiquiátricos comuns. Outros levantamentos em diferentes países têm mostrado 

resultados semelhantes (KESSLER ET AL., 2001, apud VORKAPIC ET RANGÉ, 

2011).  

 

De acordo com VORKAPIC ET RANGÉ (2011) muitos autores afirmam que, embora 

exista uma grande variedade de abordagens terapêuticas disponíveis para o 

gerenciamento de transtornos mentais, atualmente os pacientes parecem preferir as 

chamadas terapias complementares (quando existe esta opção), devido aos efeitos 

adversos da medicação, da falta de resposta ao tratamento ou simplesmente por 

preferência a esta abordagem. 

 

Esta preferência pelas terapias complementares (entre elas o Yoga) parece 

encontrar apoio em diversos estudos científicos, tais como: 

- YOUNGSTEDT ET KRIPKE (2007, apud VORKAPIC ET RANGÉ, 2011) afirmam 

que estudos têm mostrado que as drogas ansiolíticas têm limitada eficácia a longo 

prazo; 

- BUFFET-JERROTT ET STEWART (2002, apud VORKAPIC ET RANGÉ, 2011) 

por sua vez informam que estas mesmas drogas geram sonolência; 

- STRUZIK ET AL. (2004, apud VORKAPIC ET RANGÉ, 2011) demonstram que 

drogas farmacológicas prejudicam a cognição e a memória; 

- SEGRAVES (1988, apud VORKAPIC ET RANGÉ, 2011) aborda o efeito do uso 

de medicamentos para tratamento de distúrbios mentais e a respectiva disfunção 

sexual consequente. 

 

Apesar do Yoga não ser uma terapia tem sido cada vez mais utilizado com sucesso 

no tratamento de estresse e de ansiedade (KIRKWOOD, RAMPES, TUFFREY, 

RICHARDSON & PILKINGTON, 2005, apud VORKAPIC ET RANGE, 2011).  
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RAMARATNAM ET SRIDHARAN (2005, apud VORKAPIC ET RANGÉ, 2011) 

explicam que, além de ser uma intervenção não farmacológica, as terapias 

baseadas no Yoga não têm efeitos adversos e que podem ser praticadas pelo 

indivíduo após recomendações específicas.  

 

KHALSA (2004, apud VORKAPIC ET RANGE, 2011) ensina que a primeira 

aplicação sistemática médica do Yoga começou na Índia em 1918, no Instituto de 

Yoga, em Versova. Este foi seguido pelo trabalho clínico no Kaivalyadhama Yoga 

Institute, em Lonavla, sob a orientação de Swami Kuvalayananada, em 1920. 

Subsequentemente, a yogaterapia se proliferou na Índia, com a aplicação 

generalizada de tratamentos baseados no Yoga por clínicos e institutos de Yoga. 

 

No entanto, as pesquisas sobre as aplicações terapêuticas do Yoga tenham 

efetivamente iniciado apenas recentemente (GHAROTE, 1977, apud VORKAPIC ET 

RANGÉ, 2011).  

 

3.2.2. Aplicações práticas do Yoga como terapia complementar no tratamento do 

Transtorno de Ansiedade Generalizada. 

 

O artigo “9 Dicas de Yoga para superar o transtorno de ansiedade” de autoria de 

PRITIKA NAIR (2015), baseado em ensinamentos do Dr. Sejal Shah, traz excelentes 

conselhos de como utilizar o Yoga na terapia do TAG. Quais sejam: 

 

1º: Mova seu corpo e alivie a mente do estresse com asanas: posturas de yoga 

(asanas) podem ajudar a alcançar corpo e mente saudável e feliz ajudando a liberar 

a tensão e a negatividade do sistema. Nota: No final da sessão de posturas de yoga, 

deitar em Yoga Nidra para dar ao corpo e a mente alguns minutos de relaxamento.  

 

2º: Respire bem com pranayamas para aliviar a ansiedade: manter sua atenção na 

respiração pode ajudar a libertar a mente da desordem desnecessária de 

pensamentos que criam ansiedade.  

 

3º: Medite para desfrutar o presente de uma mente relaxada: a meditação pode ser 

uma excelente técnica para relaxar a mente distraída, dar-lhe uma sensação de 
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calma e paz e também uma capacidade de observar como sua mente trabalha para 

mantê-lo envolvido em coisas pequenas, mesquinhas, à sua volta. Ela também ajuda 

a não se preocupar muito ou ficar ansioso sobre o futuro desconhecido. 

 

4º: Aplicar a filosofia do yoga em sua vida, ser feliz e aproveitar cada momento: 

conhecer e aplicar o conhecimento do Yoga antigo na vida cotidiana, que fala sobre 

alguns princípios simples, mas profundos (yamas e niyamas), pode ser o segredo 

para uma vida saudável e feliz. Por exemplo, o princípio Santosha (niyama) ensina o 

valor do contentamento. O princípio Aprigraha pode nos ajudar a superar a ganância 

ou o desejo de possuir mais, o que pode ser uma razão para o estresse e a 

ansiedade. Além disso, o princípio Shaucha fala sobre a limpeza da mente e do 

corpo. Esta regra pode ajudar especialmente se você tende a ficar muito preocupado 

em contrair doenças infecciosas. 

 

5º: Ore, tenha fé e sorriso!: a oração é a melhor forma de confiança e apoio para 

mantê-lo livre da ansiedade. Desenvolver hábitos de oração diária irá enchê-lo com 

energia positiva e também ajudar a acalmar a mente. Além disso, fazer um esforço e 

para sorrir mais vai inspirar confiança, calma e positividade instantaneamente.  

 

6º: Pense no que você pode fazer para os outros: quando estamos constantemente 

permanecendo presos no “eu e meu” abrimos espaço para o estresse e para a 

ansiedade, mantendo a preocupação com o que vai acontecer com a gente. Se em 

vez disto nos ocuparmos com alguma atividade em prol das pessoas que estão a 

nossa volta mudaremos o foco alcançando ao mesmo tempo satisfação profunda e 

imensa alegria. 

 

7º: Conheça a impermanência do mundo: quando essa percepção define que tudo 

ao nosso redor é temporário e irá mudar: relaxamos. Um sentimento de "isso 

também passará e não permanecerá para sempre” surge em nós e nos liberta da 

ansiedade.  

 

8º: Lembre-se de uma situação passada semelhante e que foi superada: isso lhe 

enche de coragem de que você pode ultrapassar essa situação atual. 
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9º: Mantenha companhias positivas em torno de você. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apresentou-se neste trabalho a opção da aplicação do Yoga como terapia 

complementar no tratamento do transtorno de ansiedade generalizada. 

 

No desenvolvimento deste estudo verificou-se que atualmente grande parte dos 

tratamentos dos distúrbios mentais emprega como instrumentos a utilização de 

fortes drogas farmacológicas e terapias psicológicas. 

 

No entanto, uma nova realidade tem despontado nos meios clínicos, qual seja: a 

necessidade do uso de terapias alternativas que possam colaborar neste tratamento, 

mormente porque se sabe que a utilização prolongada de altas doses de remédios 

também não é saudável e nem recomendada, conforme foi demonstrado em 

diversas pesquisas científicas de renomados estudiosos desta matéria. 

 

Nota-se que por esta linha decidiram optar diversos pacientes que aderiram as 

terapias complementares quer seja pelos efeitos adversos provindos do uso dos 

medicamentos, quer seja pela falta de resposta dos tratamentos ou porque são 

adeptos desta forma de terapia. 

 

A utilização do Yoga como terapia alternativa tem encontrado forte apoio e indicação 

nos anais da medicina, embora ainda existam poucos estudos a respeito de sua 

utilização para este objetivo. As pesquisas que estudam os benefícios do uso do 

Yoga como técnica complementar no tratamento do TAG são recentes (datando da 

década de 70 do século passado), mas os resultados obtidos evidenciam sua 

eficácia e bons resultados. 

 

Já evidenciava HESSE (1922) que “Dentro de você há uma quietude e um santuário 

no qual você pode refugiar-se a qualquer momento e ser você mesmo” e assim 

superar os males provindos do TAG, mormente associando-se ao estado de 

meditação as técnicas dos asanas, pranayamas e relaxamento. 
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Conclui-se do exposto neste estudo que a utilização das técnicas do Yoga configura-

se como um forte aliado para que os pacientes acometidos do TAG possam 

suplantar suas dificuldades. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BROWN, C.. A Bíblia do Yoga: o livro definitivo em posturas de yoga. Tradução 
Carmen Fischer; revisão técnica João Carlos B. Gonçalves. São Paulo: Pensamento, 
2009. 
 
CLARK, D.A.; BECK, A.T.. Terapia Cognitiva para os Transtornos de Ansiedade.  
Rio de Janeiro: Editora Artmed, 2012. 
 
FERREIRA, A.B.H.. Novo Dicionário Aurélio. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1975. 
 
GHAROTE, M.L.. Yoga aplicada: da teoria à prática. Tradução Maria Cristina Vital 
Borba, 3ª ed. São Paulo: Phorte, 2005. 
 
GONÇALVES, B.. - Transtorno do pânico e algumas possibilidades de 
libertação. Apostila. Rio de Janeiro, 2003. 
 
HESSE, H. K.. Sidarta. 1922. Tradução Herbert Caro. Rio de Janeiro: Editora 
Record, 1983. 
 
IYENGAR, B.K.S.. A Luz do Yoga. São Paulo: Editora Círculo do Livro, 1990. 

 

MIRANDA, M.P. Consciência e Mediunidade. Salvador: Livraria Espírita Alvorada 
Editora, 2003. 
 
SLAVIERO, V.L.. Material de aula do Curso de Yoga: Qualidade de Vida 
Integrativa. Curitiba: Instituto de Bem com a Vida, 2017. 
 
TAIMINI, I.K.. A Verdadeira Meditação; Revista Sophia nº 51, São Paulo: Editora 
Teosófica, 2014. 
 
WORKAPIC, C.F.; RANGÉ, B.. Os benefícios do yoga nos transtornos de 

ansiedade. Revista Brasileira de Terapias Cognitivas, 2011. 

 
OUTRAS REFERÊNCIAS  : 
 
BARROS, A.L.B,L.; HUMEREZ, D.C.;FAKIH, F.T.; MICHEL, J.L.M.. Situações 
geradoras de Ansiedade e Estratégias Para Seu Controle entre Enfermeiras. 
2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-11692003000500004&script=sci_abstract&tlng=pt


16 

 

  

11692003000500004&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em 29 de dezembro de 
2017. 
 
HESLAN, E.. Transtornos da Ansiedade: Saiba as causas, sintomas e tratamentos. 
Artigo. 2017. Disponível em: <https://hipnoseinstitute.org/transtornos-de-ansiedade>. 
Acesso em: 22 de dezembro de 2017 
 
LUCAS, M.. Transtorno de Ansiedade Generalizada: Sintomas, Causas e 
Tratamento. Artigo. 2011. Disponível em: <www.escolapsicologia.com/transtorno-de-
ansiedade-generalizada-sitomas-causas-e-tratamento>. Acesso em: 03 jan. 2018. 
 
NAIR, Pritika.. 9 Dicas de yoga para superar o transtorno da ansiedade. 2015. 
Disponivel em: <www.artofliving.org/br-pt/yoga/bem-estar/9-dicas-de-yoga-para-
superar-o-transtorno-de-ansiedade> . Acesso em 10 de janeiro de 2018 
 
OUTRAS REFERÊNCIAS: Autores e obras citados por WORKAPIC e RANGÉ 
(2011): 
 
BUFFET-JERROTT, S.E.; STEWART, S.H.. Cognitive and sedative effects of 
benzodiazepines use. Curr Pharm Des. 2002. 
 
GHAROTE, M.L.. An evaluation of the effects of yogic treatment on obesity: a 
report. Yoga Mimansa, 1977. 
 
KESSLER, R.C.; SOUKOUP, J.; DAVIS, R.B.; FOSTER, D.F.; WILKEY, S.A.; VAN 
ROMPAY, M.I.; EISENBERG, D.M.. The use of complementary and alternative 
therapies to treat anxiety and depression in the United States. Am J Psychiatry, 
2001. 
 
KHALSA, S.B..  Yoga as a therapeutic intervention: a bibliometric analysis of 
published research studies. Indian J Physiol Pharmacol, 2004. 
 
KIRKWOOD G.; RAMPES H.; TUFFREY V.; RICHARDSON J.; PILKINGTON K.. 
Yoga for anxiety: a systematic review of the research evidence. Br J Sports Med, 
2005. 
 
RAMARATNAM S.; SRIDHARAN K.. Yoga for Epilepsy. Cochrane Database of Sist. 
Review, 2005. 
 
SEGRAVES, R.T.. Sexual side effects of psychiatric drugs. Int J Psychiatry Med, 
1988. 
 
STRUZIK, L.; VERMANI M.; COONERTY-FEMIANO, A.; KATZMAN, M.A.. 
Treatments for generalized anxiety disorder. Expert Rev Neurother, 2004. 
 
UNUTZER J.; KLAP R.; STURM R.; YOUNG A.S.; MARMON, T.; SHATKIN, J.; 
WELLS, K.B.. Mental disorders and the use of the alternative medicine: results 
from a national survey. Am J Psychiatry, 2000. 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-11692003000500004&script=sci_abstract&tlng=pt


17 

 

  

YOUNGSTEDT, S.D.; KRIPKE, D.F.. Does bright light have anxiolytic effects? An 
open trial. BioMed Central Psychiatry, 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Trabalho apresentado dia 15 de janeiro de 2018, no Curso de Especialização de 
Formação em Yoga: Qualidade de Vida Integrativa, pela Faculdade ISULPAR, 
Paraná; pela aluna Elizete Terezinha Cazella. Coordenadora: Vânia Lúcia Slaviero. 


