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Os benefícios de saúde de
Yoga
Compilado pela Associação Internacional de Terapeutas Yoga
http://www.iayt.org/index
As informações a seguir baseia-se na prática regular do yoga tradicional poses,
exercícios de respiração e meditação.
Yoga comparada a um exercício
convencional
Ioga

Exercício

Sistema nervoso parassimpático
domina
regiões subcorticais do cérebro dominam
dinâmicos e estáticos movimentos lentos
Normalização de tônus muscular
Baixo risco de lesão muscular e
ligamentos
O baixo consumo calórico
O esforço é minimizado, relaxado
Energético (respiração é natural ou
controlada)
atividade muscular equilibrada dos opostos
grupos
Não-competitiva, orientada para o processo

Sistema nervoso simpático
domina
das regiões corticais do cérebro dominam
vigorosa movimentos rápidos
aumento da tensão muscular
Maior risco de lesão
Moderado a elevado consumo calórico
O esforço é maximizada
Fatigante (respiração é tributado)
Desequilibrada atividade de oposição
grupos
Competitivo, goal-oriented
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A consciência é interno
(Foco na respiração e no infinito)
possibilidades ilimitadas para o crescimento da autoconsciência

Benefícios
fisiológicos
• Estável do sistema nervoso autônomo
equilíbrio, com tendência a
sistema nervoso parassimpático
posição dominante ao invés do usual estresse
induzida do sistema nervoso simpático
domínio
• Taxa de pulso diminui
• A freqüência respiratória diminui
• diminui a pressão arterial (de especial

A consciência é externa
(Foco é atingir os dedos,
atingir a linha de chegada, etc)
factor tédio

importância para hyporeactors)
• resposta galvânica da pele (GSR)
aumenta
• EEG - aumento ondas alfa (theta,
delta, e as ondas beta também aumentar
durante as várias etapas da meditação)
• Atividade EMG diminui
• Aumento da eficiência cardiovascular
• Aumento da eficiência respiratória
(Amplitude respiratória e suavidade
aumentar, aumenta o volume corrente, vital
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aumentos de capacidade, tempo de retenção de ar
aumenta)
• normaliza a função gastrointestinal
• normaliza a função endócrina
• melhorar as funções excretoras
• flexibilidade músculo-esqueléticas e articulares
aumentar a amplitude de movimento
• Melhora a postura
• Força e aumentar a resiliência
• aumenta a resistência
• O nível de energia aumenta
• Peso normaliza
• melhora do sono
• aumenta a imunidade
• A dor diminui

• melhora a
função
• Atenção melhora
cognitiva:
• Concentração melhora
• Memória melhora
• melhora a eficiência de aprendizagem
• Symbol codificação melhora
• melhora a percepção de profundidade
• Fusão Flicker freqüência melhora

Benefícios
psicológicos

• A glicose diminui
• sódio diminui
• O colesterol total diminui

• somática e consciência cinestésica

Efeitos
bioquímicos
Melhora o perfil bioquímico,
indicando um antioxidante e anti-stress
efeito importante na prevenção de
doenças degenerativas.
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aumento
• Melhora o humor e subjetivos bem
sendo os aumentos
• A auto-aceitação e auto-realização
aumento
• Regulação Social aumenta
• Ansiedade e depressão diminuem
• Hostilidade diminui
• melhorar as funções
psicomotoras:
• Grip aumenta a força
Destreza e habilidades finas • melhorar
• A coordenação mão-olho melhora
• tempo de reação Choice melhora
• melhora a firmeza
• melhora a percepção de profundidade
• Balança melhora
• Integrado funcionamento de partes do corpo
melhora

• diminuição Triglycerides
Aumenta o colesterol HDL •
• diminui o colesterol LDL
• diminui o colesterol VLDL
• Aumento da colinesterase
• diminuição Catecolaminas
• aumenta ATPase
• aumento do hematócrito
• aumenta a hemoglobina
• contagem de linfócitos aumenta
• Total contagem de células brancas do sangue diminui
• tiroxina aumenta
• Vitamina C aumenta
proteínas séricas aumenta Total •
A oxitocina aumenta •
• A prolactina aumenta
• Os níveis de oxigênio no aumento do cérebro
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