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 Sejam muito bem-vindos os pais que se preparam, de
uma forma tão especial, para receberem os novos
seres! 

A geração que nos sucede é de extrema importância
nas transformações mundiais e merecem chegar da
forma mais humanizada e bem assistida possível.

Os ensinamentos do Ayurveda servem, desde o útero
materno, a este bebê que está chegando. Eles também
irão garantir a saúde dos pais, para que todos possam
desfrutar de plenos momentos de paz e alegria.

Giórgio, bebê de Patrícia, em parto domiciliar



AYURVEDA NA GESTAÇÃO
.

O Ayurveda para Gestantes visa nutrir todos os aspectos da
mulher, desde a preparação para a concepção até os meses mais
importantes da sua vida, que antecedem a chegada do bebê.

Tratando a mãe durante a gestação como o universo do bebê:
sua casa, seu lar, seu mundo particular, podemos garantir que
tudo aquilo que a mãe come, bebe, sente, pensa, vê e faz, tem
uma conexão direta com o seu bebê.

Para garantir impressões positivas e promover uma gestação
saudável, oferecemos uma série de tratamentos e serviços para
mamãe e o casal.

Bárbara à espera do Rodrigo



DOULAGEM AYURVÉDICA
O ramo do Ayurveda denominado Kaumara Brithya Tantra estuda todo o
desenvolvimento da gestação, propondo cuidados naturais que vão desde
a alimentação mês a mês, uso de fitoterápicos, óleos medicinais,
massagens apropriadas e demais orientações voltadas para a saúde da
mamãe e do bebê. 

Através dessa ciência milenar, a gestante aprende quais são os melhores
alimentos para essa fase, a melhor rotina a ser seguida, tipos de exercícios
físicos, dicas de leitura, músicas e outras experiências benéficas para
garantir uma maior conexão com o bebê.

*Devido à COVID-19, todo o acompanhamento seguirá sendo realizado à distância, com
encontros virtuais, sem que haja qualquer prejuízo para a gestante.

Camila à espera da Joana



Reconhecimento da nossa chegada ao mundo
Medos e crenças do parto
Estudo sobre as Fases do Trabalho de Parto
Métodos não-farmacológicos
Elaboração do Plano de Parto

Um total de 5 (cinco) encontros virtuais, onde são abordados todos
os temas importantes para a preparação do parto e também sobre o
pós-parto.

Cada encontro tem uma temática especial, tais como:
 

ENCONTROS PRÉ-PARTO
EDUCAÇÃO PRÉ-NATAL E PREPARAÇÃO DO PARTO

Rodrigo e Camila à espera do Gustavo



ACOMPANHAMENTO DO
PARTO
PRÉ-PARTO E ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR OU HOSPITALAR*

A nossa casa é onde nos sentimos seguros. Ela tem nossa energia, nosso
cheiro. Permanecer em casa durante o período de latência e início do
trabalho de parto ativo aumenta as chances de um parto natural, e
diminui o tempo de permanência no hospital. Para isso, o
acompanhamento em casa se faz necessário, mamãe e bebê sendo
monitorados de forma segura.

*Consulte as diretrizes do seu hospital para o período da pandemia.

Janaína à espera da Eva



PÓS-PARTO E
AMAMENTAÇÃO
ACOMPANHAMENTO E SUPORTE NO PUERPÉRIO
Após o parto, inicia o acompanhamento da família com o suporte ao
pós-parto e início da amamentação. Está prevista uma visita em
casa, para auxiliar na organização das novas rotinas e cuidados
iniciais com o bebê, conversaremos sobre o sono, alimentação no
puerpério, uso de florais e fitoterápicos para auxiliar na
amamentação, além do banho e demais demandas do recém-
nascido. O suporte emocional fortalece a rede de apoio e reforça a
auto-confiança da mamãe

Bárbara e seu filho Rodrigo 



A prática do Yoga durante a gestação possibilita à mamãe respirar,
relaxar e meditar, promovendo sensações agradáveis e benefícios nos
níveis físicos e emocionais.  

Durante as aulas, o bebê é banhado pelos "hormônios do bem", como
endorfina e ocitocina, trazendo uma energia maravilhosa e
revitalizante, além de uma conexão que se expande do coração da
mamãe até o coraçãozinho do bebê, nos seus órgãos, tecidos, nas
suas funções e forças vitais.

A Meditação para Gestantes também é muito indicada, e pode ser
praticada todos os dias. Durante a gestação, todos esses benefícios se
multiplicam, fortalecendo o vínculo com o bebê, desde o início da
vida. Você vai se sentir mais segura e confortável com seu novo corpo
e novas emoções.

YOGA E MEDITAÇÃO

Marcele à espera da Mariana



TERAPIAS SUTIS DO
AYURVEDA
MANTRAS, FLORAIS, MASSAGENS, AROMAS...
Conhecimentos milenares que cuidam principalmente dos aspectos
energéticos da mamãe e do bebê, que incluem a prescrição dos
remédios astrológicos, uso de aromas, mantras, meditações, entre
outros, que serão trabalhados individualmente. 

A massagem para gestantes é outra especialidade, utilizando óleos
medicinais. Desenvolvidos para melhorar a nutrição do bebê, eles
são aplicados pelo corpo da mamãe, levando a um estado geral de
bem estar e relaxamento.

Chá de bênçãos do Rodrigo



CURSO DE CUIDADOS
NATURAIS COM O BEBÊ 
O curso de cuidados com o recém-nascido surgiu de um pedido das
mamães, pois existiam muitas dúvidas sobre como escolher os
melhores produtos e lidar com algumas situações que aparecem já
nos primeiros dias com o bebê em casa. Alguns assuntos abordados
no curso são:

- Troca de fralda, tipos de fraldas e higiene natural do bebê
- Escolha e utilização dos carregadores de bebê (sling)
- Como dar o banho e qual a melhor opção?
- O sono do bebê
- Cólicas: o que fazer e como reconhecer?
- Montando a farmacinha caseira

Bárbara e sua filha Sara



"A mulher ancestral escolhe parir seu filho
e escutar o corpo, para sentir o mais

profundo instinto para gerar a luz. Se
prepara 9 luas para parir a vida e a si

mesma. É uma grande oportunidade que a
mulher tem de liberação ancestral, da cura

da sua linhagem e regeneração de si."
 

- Marina Guadalupe 



SOBRE A DOULA
Terapeuta Ayurvédica formada pela Clinica Dhavantarie, em
São Paulo, certificada pela Kerala Ayurveda Yoga Trainning
School (AVP) de Coimbatore e pela Svastha Yoga e Ayurveda
de Chennai, ambas na Índia. 

Bacharel em Educação Física, professora de Yoga desde
1999, especializada em Yoga para Gestantes. Especialista em
Ayurveda para a Saúde da Mulher e da Criança pela Escola
Brahma Yoga Vidyalaya. 

Doula formada pela mestra e parteira Marcely Carvalho.
Integrante da Equipe de Parto Flor da Vida. 

Fundadora e coordenadora do Yogamaya Terapias Védicas e
do Yogamaya Materna, em Porto Alegre (RS.)
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Email: yogamaya@yogamaya.com.br

Site: ww.yogamaya.com.br/materna

Instagram: @barbara.hocsman_yogamaya
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