
ROTINAS ANTI-PITTA



O
DOSHA

PITTA
Pitta é o dosha formado pelos elementos Fogo + Água. É a energia da

transformação, responsável pelo calor da digestão, pelo brilho dos
olhos, cabelo e pele. Pessoas Pitta-dominantes desfrutam de um
metabolismo eficiente e grande apetite. Quando em desequilíbrio,

pessoas Pitta podem sofrer de distúrbios hemorrágicos, inflamações,
acne, náuseas, vómitos, diarreia, erupções cutâneas, explosões de

raiva, impaciência e excesso de controle.

COMO ACUMULAMOS O DOSHA PITTA?

Assim como todos os doshas, o acúmulo/agravamento se dá por experienciar
emoções, um estilo de vida, uma alimentação e um clima/temperatura
predominantemente Pittas.

Pitta é quente, oleoso, leve, móvel (mas não agitado), penetrante e com odor
forte. Assim, tudo da nossa rotina que se conectam com esses atributos,
aumentam o dosha Pitta em nós. 

Pense agora na sua rotina atual. Você identifica as emoções, estilo de vida,
alimentação e clima a seguir na sua vida?



_as emoções que acumula P i t ta
Raiva
Impaciência
Irritação
Controle
Perfeccionismo
Conectadas com o ego

_est i lo  de v ida que acumula P i t ta
Competitivo
Metas
Busca constante pela superação
Autocobrança
Alto nível de exigência

_al imentação que acumula P i t ta
Sabor picante (presente nas pimentas, gengibre, alho, cebola)
Sabor salgado (sal e alimentos do mar)
Sabor ácido (frutas cítricas e laticínios)
Alimentos oleosos 
Alimentos leves

_cl ima e estação que acumula P i t ta
Dias quentes
Dias quentes e úmidos
Verão do Sul e Sudeste tende a ser estação predominantemente Pitta
Inverno do Norte e Nordeste tende a ser estação predominantemente Pitta

_outros  fatores  que acumulam P i t ta
Período pré-menstrual

Fase da vida

Para pessoas que menstruam, a fase pré-menstrual é um período que há o
acúmulo de Pitta e é possível sentir seu desequilíbrio com maior clareza. Dessa
forma, é essencial adotar rotinas anti-Pitta, de forma ainda mais séria, a partir
de 10 dias antes do início do período.

Dos 18 aos 50 anos, estamos em uma fase Pitta da vida, onde temos um
metabolismo mais forte (dentro dos limites da constituição individual) e uma
potência maior de transformação, de colocar a “mão na massa”. Dessa forma,
maiores também são as chances de acúmulo Pitta.



VOCÊ
CONSEGUE
IDENTIFICAR
COMO VOCÊ SE RELACIONA?
Você consegue identificar, pelo menos, 5 rotinas atuais você pratica
e que podem estar contribuindo para o acúmulo do dosha Pitta no
seu organismo?



ROTINAS
ANTI-PITTA
Na visão do Ayurveda, semelhante aumenta semelhante e o oposto equilibra.
Dessa forma, a base de rotinas anti-Pitta é trazer atributos opostos desse dosha
para o seu dia a dia. Ou seja:
De – quente, oleoso, leve, móvel (mas não agitado) e penetrante 
Para – refrescante, menos oleoso, nutritivo, regular e resistente

_rot inas que e l iqu ibram a d imensão
emoções

Sente-se confortavelmente com sua coluna ereta e os
ombros relaxados. Mantenha um sorriso gentil no seu rosto.
Repouse sua mão esquerda no seu joelho esquerdo, palma
aberta em direção ao céu ou em Chin Mudra (polegar e
dedo indicador tocando as pontas suavemente)
Posicione a ponta dos seus dedos indicador e dedo do
meio da mão direita no meio das sobrancelhas, os dedos
anelar e mínimo na narina esquerda, e o polegar na narina
direita. Nós iremos usar os dedos anelar e mínimo para
abrir e fechar a narina esquerda, e o polegar para abrir e
fechar a narina direita.
Aperte a narina direita com seu polegar para fechá-la, e
expire gentilmente pela narina esquerda.
Agora inspire pela narina esquerda, e então pressione
gentilmente essa narina esquerda com os dedos anelar e
mínimo. Remova o polegar direito da narina direita, e expire
pela direita.
Inspire pela narina direita e expire pela esquerda. Você
agora completou uma ronda do Nadi Shodhan pranayama.
Continue inalando e exalando com as narinas alternadas.

Pranayama nadi shodana
Técnica de Respiração das Narinas Alternadas



Complete 9 rondas alternando as respirações em ambas as narinas. Após cada
expiração, se lembre de inspirar pela mesma narina que você expirou.
Mantenha seus olhos fechados por toda a prática e continue tomando longas,
profundas e suaves respirações sem nenhum esforço ou força.
Recomendo fazer essa meditação pela manhã, ao acordar, e no final do dia.

Ciclos ativos de respiração

Pare algumas vezes durante o dia e faça ciclos curtos de respiração consciente.
Pode ser ao tomar um chá, ao fazer um ritual com aromaterapia (roll-nos são
ótimos) ou escute uma música mais calma na sua playlist. Esse ritual é ainda
mais importante antes ou depois de enfrentar situações (ou reuniões) mais
tensas.

_rot inas que e l iqu ibram a d imensão
est i lo  de v ida

Inicie o dia com uma atividade espiritual. Pode ser ouvindo mantras, fazendo
um japamala ou qualquer outro ritual que faça sentido para sua alma.
Atividades devocionais são extremamente benéficas para Pitta pois tiram do
centro o controle e levam a existência para outra dimensão. 
Evite exercícios físicos extremos, principalmente no período pré-menstrual e
no horário Pitta do dia (das 10h às 14h), quando o sol está mais forte.
Evite se expor ao sol em qualquer hora do dia, principalmente quando há o
aquecimento da cabeça.
Faça compressas frias na nuca após o exercício, molhar os pulsos com
água mais fresca.
Caminhe à noite, quando o clima está fresco e ameno. 

 

_rot inas que e l iqu ibram a d imensão
al imentação

Dê preferência aos leites vegetais (eu, particularmente adoro o leite Naveia)
e evite laticínios (queijo, leite, iogurte). Laticínios são extremamente
inflamatórios para nosso organismo e por mais que você sinta grande
apreço por eles, é essencial fazer ciclos de abstinência total.
Sabor amargo (folhas verdes escuras cozidas), doce (arroz, quinoa, aveia,
frutas maduras quentes) e adstringente (grão de bico, lentilha, feijão)
equilibram Pitta e devem ter maior protagonismo no seu prato versus o
sabor salgado (sal e derivados do mar), ácido (frutas cítricas e laticínios) e
picante (pimentas, gengibre cru, alho, cebola).



Cozinhar alimentos usando ghee como
óleo é extremamente benéfico para Pitta. O
ghee é um alimento refrescante e
penetrante, reconhecidamente anti-pitta.
Quando estiver em situações mais tensas e
durante o período pré-menstrual, evite
alimentos picantes, ácidos e salgados. Dê
preferência às especiarias mais
refrescantes e anti-inflamatórias como
semente de coentro, cúrcuma, cardamomo,
hortelã e gengibre em pó.
Corte alimentos industrializados,
processados e fritura.
Reduza bebida alcoólica, bebidas com gás
e bebidas geladas. Beba água quando
com sede e na temperatura ambiente.
Evite alimentos crus, apenas no Verão –
quando com um bom fogo digestivo.

 

_rot inas que e l iqu ibram a d imensão
c l ima e estações do ano

Extremamente recomendado fazer um processo de Shamana
(desintoxicação) todo ano, entre os meses de novembro e dezembro,
época que antecede o Verão.

Ciclos regulares de desintoxicação

De novembro a março introduzir na rotina água de semente de coentro
pelas manhãs, em jejum.
Antes de dormir, macere 1 colher de chá de semente de coentro e coloque
de molho em meio copo de água na temperatura ambiente. Tampe e
deixe descansar durante toda a noite.
Pela manhã, coe a água, aqueça-a no fogo e beba em jejum.
 

Rotina água de coentro

_compostos  natura is  recomendados
·Haridra Kumari – é um composto de cúrcuma com aloe vera que
desinflama (pela curcumina), nutre (pela babosa). Recomendo tomar 1
pela manhã, em jejum, e 1 antes do almoço, durante 3 meses.
·Ahwaganda 250mg + Shatavari 250mg – composto anti-stress e regulador
da mulher. Recomendo tomar 1 pela manhã, em jejum, durante 3 meses.



DINA
CHARYA

SUA ROTINA DIÁRIA
_pelas  manhãs

Acorde com o nascer  do so l
Medi te ,  faça seus pranayamas
Raspe a l íngua + h ig iene bucal
L impe as v ias  aéreas ( lo ta  com soro
+ nasya brahmi  ta i la ,  o leação das
nar inas)
Tome ½ copo de água morna (ou
água de coent ro)
Faça exerc íc io  moderado
Tome banho est imulante ,  não mui to
quente ,  com o leação (ó leo de coco +
gerge l im + hor te lã  p imenta e
gerân io)
Tome um café  da manhã (a par t i r
das 8h30)

_no a lmoço
Almoço deve ser  sua pr inc ipa l
re fe ição
Pr io r i ze  o  a lmoço ent re  12h  e  13h
F ina l i ze  a lmoço com chá
digest ivo  (erva-doce + semente
de coent ro)

_no jantar
Jante  até  às  19h
Pref i ra  uma comida mais  leve ,  de
fác i l  d igestão




