
YOGA E ANSIEADE 
 
 
A ANSIEDADE é um estado emocional desconfortável caraterizado por 
nervosismo, tensão, preocupação, apreensão e medo, acompanhados pelo 
aumento de atividade do sistema nervoso autónomo. 
Vários fatores podem provocar ansiedade, entre eles: a pressão no 
trabalho, problemas familiares e dificuldades financeiras. Atualmente 
existe um grande fator de stress - a Pandemia, que afeta todas estas áreas 
e acarreta inúmeros desafios e mudanças na vida de cada um. 
É normal sentires-te ansioso perante um novo desafio! É isso que te 
mantém alerta e te impulsiona para a ação e para a procura de uma solução. 
Porém, quando essa ansiedade se manifesta em excesso, prolongando-se 
muito além do que seria normal para cumprir a sua função adaptativa, 
torna-se prejudicial ao funcionamento da mente e do corpo - é hora de 
procurar alternativas para a controlar!  
 
 

Sinais de Alerta:  
Há vários sintomas que podem revelar uma possível perturbação de 
ansiedade:  
- Sintomas fisiológicos: palpitações, falta de ar, dificuldade em respirar, 
suores repentinos, insónias, dores no peito; 
- Sintomas comportamentais: evitar sítios ou pessoas; 
- Sintomas emocionais: dificuldades de regulação emocional: agressividade, 
impulsividade, ataques de pânico, etc. 
 

 
O Yoga pode ajudar! 
Controlar a ansiedade nos estágios iniciais pode impedir que ela se torne 
patológica e interfira na tua vida pessoal e profissional. Mas como é que o 
Yoga pode ajudar? 

1. A prática do Yoga desenvolve a auto-consciência, que é fundamental 
para poderes reconhecer os sintomas de ansiedade e atuar sobre eles. 
Isto dá-te uma maior capacidade de auto-regulação e auto-controlo; 

2. A combinação de técnicas de respiração, meditação e posturas 
corporais contribuem para aumentar os níveis das chamadas 
“hormonas da felicidade” (serotonina, endorfinas, ocitocina e 
dopamina), responsáveis pelo alívio da dor, aumento da sensação de 
prazer, calma e segurança, regulação do humor, melhoria da qualidade 
do sono, etc, funcionando assim como um “ansiolítico” natural; 



3. A prática do Yoga traz uma maior clareza mental, auto-confiança e 
auto-aceitação, ajudando-te a mudar a tua perspetiva: a forma como 
olhas sobre ti própri@ e também a forma com que encaras a vida e os 
seus desafios;   

4. O Yoga ajuda-te a te concentrares no momento presente e naquilo que 
estás a realizar. Ao estares no momento presente, não estás preso às 
memórias do passado (sofrendo com aquilo que não fizeste e sentes 
que querias ter feito, ou sofrendo com o que fizeste e querias ter feito 
de outra forma, deixando-te consumir pela auto-punição), nem estás 
preso às projeções do futuro (sofrendo com aquilo que imaginas que 
poderá acontecer, deixando-te consumir pelo medo); 

5. Através da concentração na respiração, o Yoga reduz a agitação da 
mente, proporcionando um duradouro estado de tranquilidade 
mental; 

6. Por meio das posturas físicas, que alongam músculos, tendões e 
ligamentos, toda a tensão física acumulada no corpo é libertada e 
descarregada; 

7. Em aulas mais dinâmicas e vigorosas, o aumento da sudação, dos 
batimentos cardíacos e da própria ativação do organismo, normais 
com a prática de exercício físico, são aqui vivenciados como 
“positivos”, sendo-lhes retirado o peso negativo que carregam por 
serem também sintomas associados a estados de ansiedade; 

8. O Yoga, enquanto filosofia de vida, amplia a Consciência: de ti, dos 
outros, do próprio Universo e das suas leis, onde tudo, e mesmo os 
momentos mais difíceis, têm a sua razão de ser e te são úteis pela 
aprendizagem que deles retiras; 

9. O Yoga ensina o valor do Contentamento, por meio do qual consegues 
apreciar o momento presente tal como ele é, e não como “deveria 
ser”. O Yoga ajuda-te, assim, a estares satisfeito com aquilo que és e 
tens, aqui e agora; 

10. A consciência de que este momento presente é algo dinâmico (e não 
estático), num tempo que é impermanente e num espaço sempre em 
mudança, confere uma certa descontração pela certeza de que 
também os momentos mais difíceis irão terminar… não permanecerão 
para sempre!       
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