
 
 

MAPA DE ORIENTAÇÃO 

 

 

Tipo Tempo e carga  Quando 

Respiração abdominal 

 

10 minutos 

20 treinamentos 

 

• Independente 

• Prática pessoal (durante as posturas deitadas) 

• Após uma prática orientada (Yogabahia) 

 

Respiração torácica 

 

 

10 minutos 

20 treinamentos 

 

 

• Independente 

• Prática pessoal (durante as posturas deitadas) 

• Após uma prática orientada(Yogabahia) 

 

Respiração clavicular  

 

 

10 minutos 

20 treinamentos 

 

 

• Independente 

• Prática pessoal (durante as posturas deitadas) 

• Após uma prática orientada(Yogabahia) 

 

 

Respiração completa ou 

integrada (dependente dos 

exercícios a, b e c) 

 

10 minutos 

20 treinamentos 

 

 

• Independente 

• Prática pessoal (durante as posturas deitadas) 

• Após uma prática orientada (Yogabahia) 

 

 

Nadi shodhana 

 

 

10 a 15 minutos 

 

• Independente (fazer alguns asanas antes) 



10 minutos – 1 intervalo com 5 

minutos 

15 minutos – 2 intervalos a cada 

5 minutos 

• Prática pessoal (após os asanas) 

• Após uma prática orientada 

• Seguir instruções do roteiro do nadi shodhana (Yogabahia) 

 

kapalabhati 

 

3 x 15 mantendo o ritmo 

constante. 

Quando sentir que conseguiu 

realizar, enviar um vídeo pelo 

whatsapp e aguardar novas 

instruções. 

 

 

• Independente na posição deitada 

• Independente sentado (fazer alguns asanas antes) 

• Prática pessoal (após os asanas) 

• Após uma prática orientada (Yogabahia) 

 

Surya Bhedana 5 a 10 rodadas (1 x por dia) 

2 ou 3 vezes por semana 

(Pode fazer todo dia quem 

quiser) 

 

Atenção: Use apenas jalandhara 

bandha e a clipagem do nariz.  

• Independente (fazer alguns asanas antes) 

• Prática pessoal (após os asanas) 

• Após uma prática orientada (Yogabahia) 

 

Técnica de relaxamento tipo 01 Sessões curtas ou longas • Independente (pode ser feita em qualquer momento do dia) 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABELA DE TREINAMENTO 

 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Respiração 

abdominal 
(20 vezes) 

                    

Respiração 

média 
(20 vezes) 

                    

Respiração alta 
(20 vezes) 

                    

Respiração 

completa 
(20 vezes) 

                    

Nadi shodhana 
(20 vezes) 

                    

Surya bhedana 

(20 vezes) 
                    

Relaxamento 

tipo 01 

(10 vezes) 

                    

 


