
 

Consulta Ayurveda  

O primeiro passo será você preencher um questionário que auxilia o médico a identificar o 
seu estado de equilíbrio perfeito (prakriti) e determinar os padrões de desequilíbrio (vikriti). 

Você receberá esse formulário por e mail, assim que sua consulta for confirmada. 

Tente relaxar ao preencher o formulário - com a maior sinceridade e isenção possível.  
Não há respostas boas ou más, certas ou erradas.  

Esteja preparado para não apenas fornecer informações atuais, como exames recentes,  
medicamentos que você está tomando, mas também perguntas sobre como você era quando 
criança. Ayurveda valoriza muito os detalhes, e como se encaixam para criar uma imagem 
atual de sua saúde e bem-estar.  

Quando a consulta terminar, você receberá um protocolo de tratamento Ayurvédico 
personalizado, adequado para te guiar no restabelecimento de seu equilíbrio, com todas as 
indicações sobre os alimentos adequados, ervas, aromaterapia, tratamentos de massagem, 
exercícios de respiração, yoga e meditação. Nós te ajudaremos a encontrar seu caminho, e a 
integrar esse novo protocolo em sua vida, para que ele se torne transparente e sustentável para 
você. 

Atenuaremos o antigo idioma sânscrito ou protocolos complicados, muitas vezes associados à 
medicina ayurvédica. Nosso objetivo é torná-lo o mais acessível e aplicável possível.  

Se você precisar, a consulta será traduzida do Inglês para o Português.  
Basta você solicitar no formulário da consulta.  

         

Veja aqui o os detalhes da consulta 

1. Diga aaaa 

Analisar sua língua é apenas uma das muitas ferramentas do diagnóstico Ayurveda. 
Você deve realmente se concentrar em limpar sua língua antes de uma visita? Não precisa. 
Fique apenas atento à sua rotina normal de higiene bucal. O médico precisa ver como a sua 
língua se parece normalmente e verificará a forma, a cor, textura e se há algum revestimento e, 
em caso afirmativo, qual é a cor. A língua é um grande indicador da saúde geral e quaisquer 
desequilíbrios presentes. 



2 - Como você pulsa?  

O médico irá medir o seu pulso, como no sistema médico ocidental? Não exatamente. Um 
profissional de Ayurveda, colocará os quatro dedos de ambas as mãos, em cada um dos 
pulsos. O diagnóstico irá medir o seu prakriti e vikruti e pode revelar desequilíbrios dentro dos 
órgãos ou sistemas do corpo. 

Uma maneira que você pode ajudar é certificando-se de que você está relaxado. Você pode 
fechar os olhos e simplesmente relaxar enquanto o pulso está sendo lido. 

4. Detalhes pessoais  

Tudo sobre sua saúde é pessoal, mas seu médico Ayurveda pode fazer outras perguntas 
também. Esteja preparado para responder perguntas sobre seus relacionamentos atuais, sua 
rotina diária e estilo de vida, e os eventos significativos de sua vida. Isso claro, se você se sentir 
à vontade para isso.  

Ayurveda não separa a mente do corpo. Todas as reviravoltas da vida podem ter um efeito na 
sua saúde atual.  

O interessante é que você compartilhe todas as informações que julgar pertinentes e úteis. 

5. Tratamento prolongado  

O seu médico Ayurveda poderá te sugerir monitorar seu progresso e fazer ajustes ao longo do 
caminho. 

Mesmo se você estiver perfeitamente saudável e não mostrar desequilíbrios, ele poderá solicitar 
que você volte a vê-lo, uma vez por ano, a cada mudança de estação ou qualquer outro 
cronograma que ele sinta que seria melhor para você. Ayurveda é muito bom em identificar 
desequilíbrios no corpo, antes que eles conduzam a problemas de saúde. Por isso, é uma boa 
idéia fazer o check up periodicamente. 

6. Um guia personalizado para você  

Se você tem apenas um sintoma incômodo ou tem sofrido por algum tempo com vários, por 
favor, compartilhe sua experiência. Lembre-se que a maioria dos protocolos de Ayurveda 
envolvem mudanças de estilo de vida e dieta que levam tempo para serem implementados. 
Cada pequeno passo que você der, irá impulsioná-lo adiante em seu caminho de cura. Com o 
tempo, você olhará para trás e verá o quão longe você chegou!  

Lembre-se sempre - saúde é felicidade!  

Agende logo sua consulta! As vagas são limitadas  


