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RESULTADOS e CONCLUSÃO

INTRODUÇÃO
Estudos têm investigado a eficácia do yoga para
melhoria da saúde em diversos grupos. A prática de
yoga demonstra contribuir para a melhora dos
resultados psicossociais auto-relatados (Danhauer et
al., 2009; Büssing, et al., 2012; D'Silva et al., 2012; Li
and Goldsmith, 2012; Rocha et al., 2012), enquanto
que o método de Yoga Restaurativa tem como objetivo
acionar, através de dispositivos da Medicina MenteCorpo e soluções de criação de laços, respostas de
relaxamento com repercussões tanto físicas quanto
mentais com auxílio de posturas específicas, uso de
materiais que propiciam conforto e suporte físico e
mental (Derzett 2015; Benson 1975; Corey et al,
2014; Danhauer et al, 2008; Fisher-white et al 2014).
Dentro das repercussões podemos citar: diminuição da
pressão sanguínea, menor consumo de oxigênio,
aumento da imunidade, diminuição das ondas mentais
e de atividades músculo-esquelética (Benson, 1975).

Os resultados comparativos indicaram aumento
estatisticamente significativo em todas as médias dos
Domínios de Qualidade de Vida, conforme mostra a
Tabela 1. Ainda que os 65 participantes do estudo
tenham ao menos um ano de prática de yoga e que a
qualidade de suas rotinas e escolhas já tomadas de
modo mais consciente poderiam influenciar o teste,
percebe-se que houve um aumento significativo de
qualidade de vida.
Na literatura mundial foram
encontrados quatro estudos utilizando o dispositivo das
práticas mente corpo, como os métodos similares
americanos conhecidos como "restorative yoga". No
presente estudo realizamos uma pesquisa pioneira na
A m é r i c a L a t i n a , b u s c a n d o r e l a c i o n a r Yo g a
Restaurativa® com qualidade de vida a partir do
instrumento Whoqol.

Figura 1. Posturas do Método de Yoga Restaurativa®

OBJETIVOS
Verificar a eficácia do método de yoga restaurativa
pra melhora de qualidade de vida em seus praticantes
nesse território - submetidos a uma intervenção
intensiva - a partir dos níveis conferidos antes e após
a realização de intervenções, com a aplicação do
instrumento Whoqol-bref (Fleck, 1999).

MÉTODO
Participaram do estudo 64 mulheres. Das respostas
obtidas, o grupo apresentou média de idade de 38,9
anos (DP= 9,42), com tempo de prática de Yoga que
variou entre menos de 1 ano e mais de 10 anos,
predominando mulheres que praticam há mais de 10
anos. Estas responderam ao instrumento WHOQOLbref - que tem como objetivo mensurar os níveis de
qualidade de vida Geral e nos Domínios Físico,
Psicológico, Relações Sociais, Meio Ambiente - antes e
após um programa de intervenção de 4 dias utilizando
o Método de Yoga Restaurativa, conforme apresentado
na Figura 2. Realizou-se o Teste-T de Student para
amostras emparelhadas, para comparar as médias dos
domínios e de percepção geral de qualidade de vida,
antes e após a realização da intervenção.
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Figura 2. Procedimentos do intensivo de 4 dias
* Não há conflitos de interesse no presente estudo.
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Gráfico 1: Sendo azul QV antes da intervenção /laranja depois da interveção.
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