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DIRETRIZES PARA OS PROFISSIONAIS
DE AYURVEDA PARA COVID-19
IMPORTANTE:
Este trabalho está baseado no protocolo desenvolvido pelo Ministério AYUSH da Índia,
para uso dos profissionais de saúde que lidam com COVID-19, baseado no Ayurveda.
https://www.ayush.gov.in/docs/ayurveda.pdf
Foi adaptado e organizado pelo Dr. José Ruguê para uso no Brasil www.suddha.net . Ele
deve ser utilizado como uma terapia complementar às recomendações do Ministério da
Saúde do Brasil e às diretrizes das autoridades locais de saúde
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O Ayurveda tem documentado epidemias/pandemias com o nome de
Janapadodhvamsa (condições que devastam os aglomerados de seres humanos).
Do mesmo modo, as doenças infecciosas têm sido consideradas sob o nome de
Sankramika rogas. A poluição do ar, da água, mudanças climáticas e do meio
ambiente são responsáveis pela propagação de doenças em grande escala e, disso,
resulta Janapadodhvamsa. As causas dos desequilíbrios no ar, na água, no clima e nos
lugares, juntamente com as suas características foram enumeradas nos textos clássicos
do Ayurveda há milhares de anos.
A eliminação inadequada de resíduos, distribuição de água poluído, poluição do ar,
indulgência em atividades insalubres e prejudiciais, a falha no discernimento correto e
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a incompreensão da situação etc. também resultam em danos razoáveis para a saúde
da sociedade; em última análise, levando a Janapadodhwamsa.
Tais condições irão se manifestar em sintomas como tosse, falta de ar, febre etc. No
Ayurveda, as fases iniciais da manifestação podem ser comparáveis a
AgantujaVataKaphajaJwara. Se essas condições não são controladas, provocam
distúrbios de outros Doshas e alterações dos tecidos como Rasa, Rakta e Mamsadi
dushya entrando, assim, em condição Sannipataja.
Este documento “Protocolo para os profissionais de Ayurveda” é uma diretriz para
uso dos profissionais de saúde. Existem quatro seções cobrindo todo o espectro do
gerenciamento de infecções por COVID 19. O esquema aqui proposto trata da
sintomatologia nestas três etapas:
1º estágio - sintomas Swasa-Kasa com Jwara - COVID 19 positivo
ou negativo com sintomas leves
2° estágio - Vata-Kapha pradhan Jwara – febre - (COVID 19 positivo
com sintomas específicos a nível moderado)
3° estágio - Vata-KaphajaSannipatikaJwara – Febre - COVID 19 positivo com sintomas
mais graves, com dificuldade respiratória, mas sem indicação, ainda, de internação
Os médicos devem ter seus próprios critérios para selecionar medicamentos com base
em estágio da doença, complexo de sintomas e disponibilidade de medicamentos em
sua localidade.
Os pacientes precisam ter uma consulta / aconselhamento geral de profissionais
qualificado antes de iniciar qualquer intervenção.
Informações sobre alergia a medicamentos e interações medicamentosas devem ser
pesquisadas pelo profissional atendente
O uso de medicamentos em populações vulneráveis deve estar a critério do
profissional atendente.
Os médicos devem documentar os casos de tratamento de pacientes no formato
especificado. (CRF)
Os medicamentos mencionados nas diretrizes devem ser usados com cautela durante
a gravidez.
A dose para crianças deve ser ajustada de acordo com a idade.
Em todos os casos graves e condições de risco de vida, cuidados médicos devem ser
prestados e medicamentos ayurvédicos podem ser usados como coadjuvantes
associados com os tratamentos convencionais, tendo o consentimento adequado.
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Pacientes nos quais alguns medicamentos já estejam em uso por outras questões de
saúde como hipertensão, diabetes, quimioterapia etc. devem ser continuados.
Ao selecionar os medicamentos, os médicos devem estar cientes de não prescrever
medicamentos ayurvédicos com alto teor de açúcar para diabéticos e formulações com
alto teor de gordura / sal para hipertensos.

Grupo-alvo 1
PACIENTES COM OU SEM TESTE POSITIVO COM SINTOMAS LEVES E
ISOLAMENTO RESIDENCIA. TAMBÉM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
ENVOLVIDOS NO TRATAMENTO DE COVID-19

O grande enfoque do Ayurveda em cuidados preventivos, para manter uma vida
saudável:
1. Dinacharya – rotina diária
2. Ritucharya – rotina de acordo com as estações do ano
A simplicidade da conscientização sobre si mesmo e a harmonia que cada indivíduo pode
alcançar aumentando e mantendo sua imunidade é altamente enfatizada nas escrituras
clássicas do Ayurveda.
Além disso, o Ayurveda enfatiza primeiro a PREVENÇÃO. Nessa direção
Svasthahitadravyas (receitas para pessoas saudáveis) foram indicados na forma de
Rasayana e Vajikarana (tônicos rejuvenescedores). Ojas é considerado responsável por
Vyadhikshamatva (imunidade). É alcançado por duas abordagens, a saber:
1. VyadhiBalaVirodhitva – melhorar a saúde geral da pessoa
2. Vyadhyutpadaka Pratibandhakatva – medicamentos específicos para a
prevenção de doenças.
A conscientização sobre o modo de propagação desta doença é altamente
recomendada para os cuidados de higiene e prevenção.

1.1

Medidas preventivas

1. Fique atento às informações mais recentes sobre o surto de COVID-19 disponíveis
em sites oficiais das autoridades nacionais de saúde pública. Siga os conselhos
fornecidos pelo seu médico, suas autoridades nacionais de saúde sobre como proteger
a si e aos outros do COVID-19.
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2. Higiene
a) Lave as mãos frequentemente com água e sabão e/ou aplique álcool à base de
álcool
b. O toque físico e toques de mão para cumprimentar devem ser evitados.
c. Cuspir em lugar público deve ser completamente evitado.
d. O toque frequente nos olhos, nariz e boca, que podem transmitir vírus deve ser
evitado. Uma vez contaminadas, as mãos podem transferir o vírus para os olhos, nariz
ou boca. A partir daí, o vírus pode entrar no seu corpo e causar infecção.
e O uso de luvas pode ser incentivado sempre que possível.
f. A prática de uma boa higiene respiratória deve ser incentivada. Isso significa cobrir
a boca e o nariz com o cotovelo dobrado ou lenço, quando tossir ou espirrar. Após tossir
ou espirrar, elimine o papel em lixo fechado
3. Distanciamento social
a. Orientação para manter distância social de pelo menos 1 metro e meio com
qualquer pessoa. Conselhos também para não entrar em lugares lotados, como parques,
mercados e lugares religiosos.
b. Conselho para ficar em casa da melhor maneira possível e reagendar alguma
viagem, se houver.
c. Se alguém tiver febre, tosse e dificuldade em respirar, conselho para consultar um
médico imediatamente e todas as instruções devem ser seguidas meticulosamente.
4. Cuidados adicionais devem ser observados no caso de idosos, crianças ou se o
indivíduo é imunocomprometido ou com comorbidades ou no caso de mulheres durante
e após o parto.
5. Mulheres positivas para COVID-19 podem amamentar se assim o desejarem. Elas
devem ser encorajadas a praticar todas as medidas higiênicas / preventivas
mencionadas acima.
6. DIETA: A nutrição adequada deve ser assegurada através de alimentos quentes
cozidos na hora, considerando o poder digestivo dos indivíduos. A ingestão de líquidos
quentes agradáveis fervidos com ervas medicinais: de preferência gengibre, canela e
pimenta do reino deve ser incentivada como uma bebida regular para manter a
hidratação.
Dieta leve e de fácil digestão, preparada na hora, como sopas, legumes cozidos,
canjas, escaldados, caldo de feijão, arroz cozido com temperos, alho, cebola, chuchu,
quiabo, cenoura
Pela manhã, em jejum, tomar 1 copo de água morna com umas 10 gotas de limão.
Durante todo o dia, tomar chás das ervas que preferir, com gengibre, alfavaca. Ferva
um pequeno pedaço de gengibre na água. Faça a infusão da erva que preferir, coloque
em uma garrafa térmica e tome pequenos goles várias vezes por dia.
Utilize, diariamente, como chás ou temperos: gengibre, cominho, coentro, erva
doce, açafrão (cúrcuma), manjericão, hortelã, cardamomo, noz moscada. Cravo e canela
só no inverno. Pimentas fortes somente com comidas pesadas para a digestão
Evitar: queijos amarelos, molhos cremosos, requeijão, tortas, bolos, associar carnes
com derivados de leite na mesma refeição, líquidos gelados ou gasosos, frituras,
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alimentos gordurosos e pesados para a digestão, verduras cruas, açúcar, adoçantes
artificiais (substituir por mel ou estevia), frutas cruas, vinagre, pimentão, pão branco
(preferir integral ou de centeio torrado), carne vermelha, peixe
7. Lide com o estresse.
É normal sentir-se estressado, assustado ou com raiva durante o período de
isolamento. Conversar com as pessoas pode ajudar a lidar com o estresse. Entre em
contato com amigos e familiares com a maior frequência possível.
Incentive a manutenção de um estilo de vida saudável. Dieta adequada, sono,
exercícios e contatos sociais com entes queridos, por mensagens e telefone e, também,
com outros familiares e amigos deve ser incentivado.
Também incentive a leitura de livros, ouvir música, conforme o interesse de cada um
também ajuda a combater o estresse.
Evite fumar e consumir álcool ou outras drogas para lidar com o estresse. Consultas
podem ser fornecidas, se forem necessárias, para as necessidades de saúde física e
mental.
As reações das crianças devem ser encorajadas e serem abordadas de maneira
solidária. Faça com que as preocupações das crianças sejam ouvidas com atenção e
tempo extra. Amor e atenção devem ser, especialmente dados nesse período.
8. Exercício e meditação: prática diária de Yogasana, Pranayama por pelo menos 30
minutos, como aconselhado pelo Ministério da AYUSH deve ser praticado.
9. O sono adequado de 7-8 horas à noite é essencial e deve ser incentivado.
Preferencialmente, evitar o sono durante o dia.
10. Se houver comorbidades; medicamentos prescritos devem ser encorajados e
tomados sob supervisão. Evite automedicação.
11. Uso de equipamento de proteção individual (EPI) adequado durante a prática
médica, conforme aconselhado pelas autoridades de saúde deve ser incentivado.

1.2

Potencializadores de imunidade

1. Churna Digestiva e Respiratória – Sitopaladi churna
Pó fino dos frutos de Solanum album (Jurubeba) 10 g
Pó fino dos rizomas de Zingiber officinalle (Gengibre) 20 g
Pó fino dos frutos de Piper nigrum (Pimenta do Reino) 20 g
Pó fino dos rizomas de Curcuma longa (Açafrão) 10 g
Pó fino da casca de Cinamomum zeylanicum (Canela) 10 g
Pó fino dos botões de Syzygium aromaticum (Cravo) 10 g
Pó fino das folhas de Mentha pipperita (Hortelã) 20 g
Pó fino das folhas de Ocimum gratissimum (Alfavaca) 10 g
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Adulto: 1 colher de chá, rasa, pela manhã e no final da tarde. Com mel ou dissolver em
água morna
Criança: 1 colher de café, pela manhã e a noite. Com mel ou dissolver em água morna

2. Haridra - Gargarejo com água morna com uma colher de chá de açafrão em pó
(Curcuma longa L) e uma pitada de sal ou açafrão (Curcuma longa L)
3. Tulasi – Durante todo o dia tomar chá de alfavaca – 1 xícara de café de hora em
hora
4. Amalaki pó – 1 colher de chá em jejum, de manhã, com o copo de água morna

1.3

Dicas de estilo de vida para aumentar a imunidade (Dinacharya)

Regime de manhã cedo (das 5h às 8h30)








Acordar próximo das 5:30 da manhã ou 45 minutos antes do nascer do sol.
Beber 1-3 copos de água morna
Gandusha / Kavala (gargarejo) – fazer um gargarejo e bochecho com uma
colher de sopa de um óleo vegetal natural (girassol, coco, gergelim).
Gargareje, em seguida, com água morna adicionada com uma pitada de açafrão
e sal
Saúde Nasal - Pratimarsha Nasya – aplicar, com conta gotas, 2 gotas de um óleo
vegetal, em cada narina, morno
Prática diária de Yoga com ásanas, Pranayama e meditação por pelo menos 30
minutos, conforme recomendado por este programa
Banho com água quente

Regime após o meio dia



Não durma durante o dia
Desenvolver atividades recreativas no trabalho em casa / em áreas internas,
como estudos, Leitura, Pintura, Jardinagem, Ouvir Música, Mídias Sociais etc.

Regime noturno
 Meditação / Pranayama - 30 minutos, conforme este programa
 Atividades Recreativas Internas
Regras Dietéticas
7
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1.4


Coma apenas quando estiver com fome, na quantidade adequada de acordo
com o poder digestivo
(Nem muito menos nem mais).
Suas refeições devem ser com alimentos cozidos, quentes, de fácil digestão e
preparados recentemente.
Faça uma refeição noturna 3 horas após o pôr do sol ou até 20:00.
Durma, pelo menos, após ter passado 2-3 horas após o jantar. O sono
adequado é muito importante para a saúde.

Outras medidas gerais
Dhupana - (fumigação) da casa todas as noites com antimicrobianos, com o pó
das folhas de Neem (Azadiracta indica)

Grupo alvo 2
PACIENTES COM SINTOMAS MÉDIOS OU GRAVES OU AQUELES QUE
TENHAM SINTOMAS LEVES, PORÉM COM COMORBIDADES E OUTRAS
CAUSAS DE IMUNODEFICIÊNCIA
2.1Tratamento de sintomas médios a graves sem internação
hospitalar
Dor de garganta é uma das principais características ou a primeira apresentação
clínica de infecção por COVID 19 entre as características clínicas da doença. Isto é
seguido de febre, mialgia, tosse seca, um pouco de dispneia em estado leve e dispneia
intensa em quadros mais graves com pneumonia, falência de múltiplos órgãos, seguida
de fibrose dos pulmões e morte. Uma pequena porcentagem de casos é assintomática
e manifestações clínicas incomuns incluem perda de olfato e sabor (Rasa-Gandha Bodha
Nipata).

GUDUCHI RASAYANA
Guduchi em pó – 1 parte
Amalaki em pó – 1 parte
Ashwagandha folha pó – 1 parte
Colocar 1 colher de chá em 200 ml de água e ferver até reduzir para 100 ml. Tomar
essa medida 2 vezes por dia
8
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Kantakari avaleha
Tomar 1 colher de chá pela manhã e à noite, puro ou com leite
Incluir estas duas medicações e manter todas as indicações para o grupo 1

GRUPO ALVO 3
Grupo dos vulneráveis (pessoas não portadoras do vírus, porém com
maior vulnerabilidade à doença (Gestantes, mulheres amamentando,
crianças, pessoas idosas e pessoas com imunodeficiência)

3.1 Introdução:
Crianças, mulheres grávidas, idosos, desnutridos, crianças, pessoas doentes ou
imunocomprometidas, são particularmente vulneráveis a epidemias e eles enfrentam
um risco relativamente alto do ônus da doença associados a emergências. Esses grupos
populacionais precisam de cuidados especiais em termos de prevenção e gestão. A
melhor maneira de prevenção é aumentar a imunidade e aqui estão alguns reforços
imunológicos comprovados ou Rasayana medicamentos que podem ser prescritos para
os grupos vulneráveis.
As mulheres pós-parto e lactantes podem continuar alimentando o bebê e uma dose
profilática também pode ser administrada a crianças amamentadas.
Esses grupos vulneráveis, se tiverem qualquer suspeita de COVID-19 devem ir para
isolamento domiciliar
Nos casos com ou sem Covid 19 positivo, sintomas médios ou graves, o gerenciamento
é o mesmo descrito no Grupo-alvo 2.
A seguir estão alguns dos medicamentos Rasayana comumente prescritos em cada
categoria, no entanto, os médicos devem confirmar a ausência de febre e outros
sintomas e o apetite melhora. Se o apetite for ruim, os medicamentos Dipana e Pachana
podem ser adicionados.
Manter todas as medidas preventivas do grupo 1
3.2 Rasayana para crianças
- Moravla – 1 colher de chá duas vezes por dia, com leite morno
Dose de medicamentos em crianças
 Acima de 15 anos - Dose em adulto
 Entre 10-15 anos - ¾ da dose para adultos
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 Entre 5-10 anos - ½ da dose para adultos
 Abaixo de 5 anos - ¼ da dose para adultos
Cálculo de dose específica:
Dose infantil = (Dose adulta / 16) X Idade da criança
3.3 Lactantes e grávidas
Ashwaganda em pó - Tomar 1 colher de chá fervido com leite e uma colher de chá
de manteiga de leite sem sal
3.4 Geriátrico
Chyavan prash – 1 colher de chá 2 vezes por dia
Ashwagandha em pó – 1 colher de chá fervido com leite e 1 colher de chá de
manteiga de leite sem sal, 2 vezes por dia
3.5 Imunocomprometidos
Chyavan Prash - 1 colher de chá 2 vezes por dia
Fórmula do Guduchi –
Guduchi em pó – 1 parte
Amalaki em pó – 1 parte
Ashwagandha folha pó – 1 parte
Colocar 1 colher de chá em 200 ml de água e reduzido até 100 ml. Tomar essa medida
duas vezes por dia

GRUPO ALVO 4
Cuidados de saúde após o tratamento de COVID-19
Juntamente com os picos diários dos casos confirmados e de mortes por COVID-19, um
terceiro e mais esperançoso número também está subindo: o número de pessoas que
se recuperaram do COVID-19. Especialistas em saúde pública dizem que o COVID-19 é
único e complexo. O crescente número de recuperações vem com um crescente número
de perguntas sobre o que significa superar o COVID-19; sobre a capacidade de contágio
de um paciente; sobre a imunidade subsequente à doença e efeitos de longo prazo.
Ainda não se sabe muito sobre as consequências da doença e ainda há incerteza sobre
o termo "recuperar" no contexto de coronavírus.
Evidências iniciais sugerem que as vítimas de coronavírus podem experimentar efeitos
prolongados do COVID-19 na saúde, mesmo após o teste negativo. Pacientes podem
ficar com sequela de função pulmonar reduzida, arritmias cardíacas e outras
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4.2 Diretrizes atuais
De acordo com os conceitos de Ayurveda, haverá Dhatu-Kshaya e
Agnimandya Avastha pós infecção por COVID 19. Portanto, Dhatuposhana e
Rasayana sevana com ervas como folhas de assapeixe e alho por, pelo menos 45
dias, para combater os efeitos residuais do vírus no corpo - Vishaghnachikitsa com
açafrão em pó é sugerida após recuperação clínica.
Medicamentos para proteção do fígado e dos rins quebra pedra Bhumyamalaki
(Phyllanthus niruriL.) etc. podem ser administrados
45-60 dias após a recuperação clínica para combater a toxicidade produzida pelo
medicamento antiviral. Medicamentos Dipana e Pachana como suco fresco de
gengibre Shadanga Paneeya podem ser usados em caso de diarreia, vômito ou perda
de apetite.
4.3 Para diarréia, vômitos e perda do apetite
Ralar o gengibre fresco e espremer com um pano para tirar o suco. Colocar, para
uma colher de sopa do suco fresco de gengibre, uma colher de sopa de suco de
limão, uma colher de chá de sal e 3 colheres de chá de açúcar. Tomar 1 colher
de chá 4 a 6 vezes por dia, tanto puro quanto diluído em água
4.4 Para os sintomas finais como problemas respiratórios
Chás de folhas de assapeixe e alho, com mel 4 vezes por dia
4.5 Antitoxinas
Tintura de açafrão – tomar 30 gotas 2 vezes por dia e acrescentar açafrão na
comida
4.6 Para proteção do fígado e dos rins
Chá de quebra pedra (Phillantus niruri) – 50 ml 3 vezes por dia
4.7 Praticar Yoga regularmente
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