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Introdução: 

 

O E book que tem em mãos nasceu da necessidade de expandir informações 

sobre esse maravilhoso processo que é o Renascimento. Um aprendizado que pode 

desenvolver as competências das pessoas que querem obter mais resultados em 

suas vidas pessoais e profissionais, aumentar seus níveis de satisfação, plenitude e 

felicidade. O mais interessante desse processo é que ele proporciona os resultados 

de compreensão e transformação de forma rápida e eficiente.  

Se você chegou até aqui, sentiu interessado por esse tema, se pensa 

consistentemente em como atingir melhores resultados na sua vida e busca 

soluções efetivas para que isto aconteça, certamente você está pronto para abraçar 

essa mudança interior. Por isso, convido você a mergulhar nesse processo de 

respiração e a ajudar muitas 

outras pessoas que achem o 

conteúdo digno de atenção, 

embora ainda não estejam 

preparadas para viver 

plenamente essa 

transformação. É possível que 

mais tarde, a semente plantada 

com esse aprendizado venha 

germinar e trazer ao ser humano a verdadeira paz interior. 

Com profundo amor e admiração, gostaríamos de agradecer as pessoas 

excepcionais, pela coragem e força de vontade que tiveram para ir de encontro à 

mudança interior. Ao tomar consciência da respiração encontramos o segredo de 

toda transformação interior e espiritual. 

 

A final, O que é o Renascimento? 

 

É um processo aplicado por um profissional habilitado, o 

Renascedor/terapeuta, através da técnica da respiração consciente e assistida em 

uma parceria com o cliente, com a finalidade de auxiliá-lo a atingir seus objetivos 

através da eliminação de bloqueios e barreiras, conscientes e/ou inconscientes, que 
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possam estar limitando a performance pessoal e/ou profissional, contribuindo para o 

auto conhecimento e auto desenvolvimento, promovendo o bem estar, o bem querer 

e o bem viver com o intuito de promover a plenitude e a felicidade. 

 

 

Para que serve o Renascimento? 

 

O Renascimento pode ser descrito como uma forma de terapia, uma maneira 

de se tomar consciência do modo como o indivíduo vive, daquilo que está 

acontecendo e de ampliar as opções que o cliente possa vir a fazer em qualquer 

âmbito que deseje ou necessite. Com esse processo o indivíduo encontra-se com 

mais liberdade de escolha, pois seus comportamentos são orientados pela 

consciência que sobrepõe às crenças limitantes, que 

aparecem quando se têm objetivos desafiadores, e eventos 

traumáticos ocorridos consciente ou inconscientemente em 

algum período da vida. 

Nosso sistema de crenças, de acordo com Robert 

Dilts, orientam nossos comportamentos e por 

consequência nossas escolhas na vida. Em geral, muitas 

das nossas crenças nascem quando registramos no nosso 

sistema límbico (unidade responsável pelas emoções e 

comportamento sociais) algum fato para o qual atribuímos 

algum significado que por sua vez determina o nosso comportamento. Para um dos 

estudiosos da técnica do renascimento, Leonard Orr, as crenças podem ser de duas 

formas: limitantes ou fortalecedoras. As crenças são limitantes quando, de alguma 

maneira, nos deixa menos opções diante de um fato e fortalecedoras quando nos 

impulsionam a encarar desafios.   

A essência do Renascimento é tornar os pensamentos mais produtivos 

através de uma técnica específica de respiração. Ele tem o poder de auxiliar nas 

conquistas de valores como amor, segurança, plenitude, liberdade, autonomia, bem 

estar e felicidade. Este alinhamento interno pode, inclusive, auxiliar automaticamente 

nas conquistas de marcadores externos de valores como comprar um carro, uma 

casa, ter abundância financeira, constituir uma família entre outras coisas. 
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Apenas para exemplificar, suponha que uma pessoa tenha ouvido de sua 

mãe ou de outra pessoa adulta que dinheiro é sujo, que dinheiro não traz felicidade, 

que rico não vai para o céu. Ela cresce com esse “programinha” instalado no seu 

cérebro e acontece que sempre 

que recebe ou está na iminência 

de receber algum dinheiro, o 

programa dispara 

automaticamente como uma 

crença de não merecimento e, 

desta forma, a pessoa não 

consegue segurar esse dinheiro, 

se livra dele de forma rápida. A 

história mostra muitos ganhadores de prêmios de loterias ou de reality shows que 

pouco tempo depois estavam piores financeiramente do que antes de conseguir 

aquela fortuna. Isto acontece, porque a pessoa possui uma crença limitante em 

relação ao dinheiro que não permite a mesma viver em abundância. 

As crenças estabelecem as permissões ou proibições internas, são 

representações pessoais das leis internas. Os pensadores da física quântica dizem 

que o poder da crença gera uma onda de realizações e profecias autorrealizáveis. 

Se o indivíduo apenas acreditar em algo, realmente poderá se surpreender com os 

resultados, porque as crenças podem e devem ser mudadas, e isso, pode acontecer 

por meio de uma sessão de renascimento. 

 

Como fazer o Renascimento? 

 

Através da parceria entre o Renascedor e o cliente (ou grupo), em um 

ambiente de confiança e sigilo, inicia-se a entrevista. O cliente será encorajado a 

dizer no que gostaria de ser auxiliado, quais os comportamentos e as sensações 

que o têm prejudicado e o que lhe impedi de atuar com total confiança e liberdade. 

Na maioria das vezes, quando começa a falar das coisas que limitam já é possível 

perceber, o que os profissionais do renascimento chamam de barreiras, o que 

impedem de atuar com perfeição. 
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Nesse momento, quando estão aflorando as sensações, nem sempre 

desejadas, o Renascedor pode convidar o cliente a se deitar em um colchão e a 

iniciar a técnica de respiração, constituída basicamente por uma respiração cíclica, 

inspiração consciente 

trazendo mais ar para 

a parte superior do 

tórax e em seguida 

relaxando na 

expiração mantendo a mesma quantidade de ar tanto na inspiração quanto na 

expiração, e assim sucessivamente conectando uma respiração na outra de forma 

suave e cíclica initerruptamente e sem pausa entre os movimentos. 

Eventualmente, a pessoa poderá experimentar emoções fortes, sensações 

físicas ou ativar memórias esquecidas, até mesmo, relacionadas a seu nascimento 

biológico e como foi recebida no seu início de vida. Esta experiência é curativa e 

reveladora.  

O tempo de respiração em uma sessão de renascimento pode variar de 45 a 

60 minutos. O cliente inicia a respiração, ativa as sensações por si mesmo ou 

estimulado pelo terapeuta, aceita as sensações e permite passar pelas barreiras, 

quando acontece o que chamamos de integração ao êxtase, ficando evidente que 

um ciclo de respiração se completou. No momento da integração a respiração se 

torna mais suave e o Renascedor orienta o cliente a respirar normalmente, 

relaxando e descansando. Por vezes, quando combinado com o cliente, uma música 

suave pode auxiliar durante todo o processo. Neste momento o indivíduo sente-se 

muito bem, está relaxado e muito perceptivo. Na maioria das vezes, ele quer 

compartilhar com o Renascedor esse intenso bem estar. 

 

Qual a importância do Renascimento? 

 

Sabe-se que uma parcela dos nascimentos é um evento traumático, mesmo 

em condições ideais, pois o bebê tem que sair de um ambiente quente, úmido, 

conhecido e protegido, passar por um canal estreito e sob pressão para um mundo 

até então desconhecido, onde é recebido de forma abrupta por pessoas que na 

melhor das intenções, estão equivocadamente preparadas para receber o recém 
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nato, pois apesar de ter repetido  o ato por muitas e muitas vezes, esquecem que 

para aquele bebê tudo é novo e é sua primeira vez. Neste momento, o bebê mesmo 

com poucos recursos conscientes pode atribuir um significado não muito adequado 

que pode traumatizá-lo. O bebê enfrentará, especialmente em centro cirúrgico, 

temperaturas mais baixas do que aquela 

que experimenta no ventre materno, luz 

muito fortes, cânulas de aspirações no 

nariz, boca e ouvido, e não é de 

surpreender que no seu sistema límbico 

fique gravado que a vida é difícil, muito 

dura e desafiadora. Muitas vezes tais 

sensações são carregadas pelo indivíduo por toda sua vida, dando a ideia de 

incapacidade e fraqueza para superar pequenos obstáculos que surgem em sua 

vida. 

Possivelmente outras situações nomeadas de pequenos traumas, poderão 

ocorrer nas diversas fases da vida, como na infância, adolescência e na vida adulta 

e para curar essas sensações desenvolveu-se o processo de Renascimento, onde o 

inspirar e o expirar fundem-se, e o indivíduo sentirá a energia que passa pela 

respiração, tendo a experiência de libertação que ocorre espontaneamente na 

maioria dos clientes. Quando alcança o ritmo da respiração integrada o corpo produz 

os fluidos de energias que alimentam e purificam de forma mais efetiva todo o 

organismo. 

O Renascimento vai permitir que o indivíduo entre em contato com 

lembranças do seu passado, sejam conscientes ou inconscientes, que tem lhe 

causado sensações desconfortáveis, impedindo-o de obter melhor performance, 

segurança, confiança, liberdade, amor e felicidade. A pessoa que passa pelo 

processo do renascimento, descobre uma poderosa ferramenta para superar os 

seus medos e viver com satisfação, plenitude e felicidade.  

 

Entendendo os conceitos do Renascimento: 

 

O Renascimento foi desenvolvido por Leonard Orr em 1973 com sua 

experiência pessoal. Ele implementou as técnicas de respiração conscientes e 
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conectadas em uma banheira com água quente,  proporcionando aos seus clientes 

mudança de energia e com isso grandes desbloqueios emocionais. Inicialmente, por 

se tratar de uma respiração feita em uma banheira com água quente, Leonard Orr, 

que era psicólogo, acreditava que o poder da técnica estava na temperatura da 

água. Com a evolução do processo, ele percebeu que era a forma como o cliente 

respirava naquelas condições é que fazia com que alcançassem os benefícios da 

técnica. Nesse momento então, ele cria o Renascimento sem o uso da água, com 

respiração mais suave e menos dolorosa para os clientes. 

Utiliza a respiração para “limpar” a nível celular as crenças negativas retidas 

no nosso cérebro e que bloqueiam as nossas vidas. Numa sessão de Renascimento 

espera-se que aconteçam várias mudanças físicas e emocionais funcionando como 

efetivas “limpezas” e formas de nutrição e equilíbrio do indivíduo que passa pelo 

processo. O Renascimento não é 

considerado um processo de cura para 

nenhuma doença específica, mas dá 

combate a doenças porque elimina a 

causa da maioria delas, inclusive vários 

tipos de câncer, segundo Leonard Orr. 

Ele é uma técnica moderna, avançada e 

eficaz de desenvolvimento pessoal e de 

potencial humano em geral. 

 

Os cinco elementos do renascimento: 

 

Os cinco elementos do Renascimento são uma forma aparentemente didática 

para mostrar o como promover a integração no processo de Renascimento, embora 

este seja um processo único, ele pode ser descrito como uma sucessão de cinco 

eventos que facilitam o entendimento e melhoram os resultados obtidos. O período 

de tempo que se inicia com o começo da respiração circular e termina com uma 

integração é denominado como uma “Onda Respiratória”. 

Abaixo, apresenta-se em tópicos cada um dos cinco elementos do Renascimento: 

1°- Respiração circular: 
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  A técnica de respiração utilizada no Renascimento 

permite o acesso aos padrões de repressão ao nível do 

corpo físico. A respiração circular é a forma respiratória que 

se enquadra nos seguintes critérios: 

A inspiração e a expiração são conectadas para 

serem contínuas, sem haver pausas durante a respiração. 

A expiração se dá de forma relaxada, sem esforço e 

de modo algum deve ser controlada. O próprio sistema 

respiratório, naturalmente, se encarrega de executá-la. 

A respiração pode ser pela boca ou pelo nariz, porém se a inspiração 

acontece através do nariz, à expiração também se dá pelo nariz. Se a inspiração 

ocorrer através da boca, a expiração deve ser pela boca. No caso da respiração 

para a técnica do Renascimento, recomenda-se que seja feita pela boca tendo em 

vista que o volume de ar que passa pelos pulmões será maior. 

A Respiração circular estabelece uma condição no corpo que permite a 

ativação de padrões bioquímicos e oferece a oportunidade para atingir o equilíbrio e 

alcançar a integração. Existem três combinações principais de volume e velocidade 

e cada uma apresenta uma aplicação específica. Elas podem ser: 

Lenta e profunda: A respiração lenta e profunda talvez possa estar mais 

recomendada nas seguintes situações, quando estiver começando a sessão de 

Renascimento ou quando o processo de integração de energia estiver no final e 

outro ciclo estiver começando. O grande volume de ar o torna mais consciente do 

padrão e a lentidão permite focalizá-lo mais facilmente. 

Rápida e superficial: A respiração circular rápida e superficial talvez possa ser 

a mais indicada quando um padrão está surgindo intensamente. A superficialidade 

respiratória torna mais fácil estar com o padrão e a velocidade da respiração acelera 

a integração. Quando utilizar este tipo de respiração, o mais importante é colocar 

atentamente o foco nos detalhes do padrão. 

Rápida e profunda: A respiração rápida e profunda talvez possa ser utilizada 

quando o padrão que esteja surgindo o coloca com o foco fora de seu corpo, como 

exemplo pode-se citar a sonolência. O grande volume de ar inspirado permite que 

tenha a tendência de conservá-lo com o foco em seu corpo. A velocidade no ato 

respiratório acelera a fase de integração das causas que provocam a sonolência (O 
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padrão reprimido). Então pode se integrar e renascer através das sensações de 

sonolência. 

2°- O relaxamento completo: 

O relaxamento completo é importante para aumentar a percepção consciente 

das áreas do corpo que estão tensas. É necessário esforço para manter um padrão 

respiratório de Renascimento. Às vezes, pequenos movimentos, tensões 

musculares, mudança de posição, inquietação e outros, são as distrações 

necessárias para impedir a autoconscientização do material reprimido que necessita 

ser trabalhado. Em geral, recomendamos que o cliente encontre uma posição 

confortável e que se mantenha relaxado sem se mover, sem se coçar ou ficar 

inquieto de preferência por toda sessão. É possível que coceiras não coçadas 

tornem padrões de energia surpreendentes e importantes, permitindo ativar 

rapidamente material suprimido e integrá-lo ainda em um nível bem sutil. É muito 

fácil sentir os fluxos sutis de energia no corpo quando se está completamente 

relaxado. Esses são pontos importantes, 

porém deve salientar a necessidade da 

total comunicação do corpo e permitir 

que o cliente possa se movimentar 

quando necessário ou vontade, para 

que o Renascedor consiga ler, 

interpretar e ajudar o Renascido através 

da comunicação feita pelo corpo. 

No momento da integração, o 

relaxamento completo permite que a energia que havia sido reprimida e, desta 

forma, mantida a parte da energia natural do corpo, seja novamente aceita e as 

células do corpo, que são as menores unidades de consciência, deixam de lutar 

contra ela e passam a agir com integridade total. 

3°- Consciência Detalhada: 

No Processo do Renascimento, a consciência detalhada significa um aumento 

absurdo da percepção dos sentidos no momento presente, onde a mente 

praticamente para de formar pensamentos, deixa de fazer tanto barulho. Sem 

pensar em nada, percebe-se e sabe que existem mais coisas para vir à luz do que 

poderia imaginar. É como se passasse a reparar na beleza das pequenas coisas, no 
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milagre da vida ou tivesse acabado de nascer de novo e nesse momento o que vai 

ficar é a sua verdadeira natureza, sua presença, a consciência em seu estado puro, 

muito diferente de sua identificação com todas aquelas formas reprimidas. Foi a 

mente que criou um falso eu interior que projeta uma sombra de medo e sofrimento 

nas pessoas. O ruído mental incessante impede de encontrar a serenidade interior. 

Existem dois padrões principais de sofrimentos ou formas reprimidas: o que se cria 

agora e o que tem origem no passado que ainda vive em sua mente e no seu corpo. 

Deixar de criar sofrimento no presente e dissolver as formas reprimidas no passado - 

é isso que faz o Renascimento. Ele é a arte de trazer o corpo energético de volta ao 

contato completo com o corpo físico. 

O terceiro elemento, consciência detalhada, significa perceber as sensações 

que acontecem, onde elas se manifestam no seu 

corpo, e então focaliza essas áreas e explora cada 

detalhe das sensações. O sofrimento que se sente 

nesse momento é sempre uma forma de não 

aceitação, uma forma de resistência inconsciente e 

julgamento. Quanto mais consciente estiver, mais se 

liberta da dor, do sofrimento e da mente. Deve-se 

manter a consciência de todo o corpo durante o 

processo de Renascimento. De maneira natural, 

algumas coisas virão mais facilmente que outras à consciência. Sua atenção deve 

ser focada exatamente no que está surgindo na sua experiência em cada momento, 

experimentar em detalhes aquilo que pedir atenção. 

Além de todos os aspectos mencionados, a consciência deve estar sempre 

em alerta e vigilante durante todo o processo. Na técnica de Renascimento, ninguém 

sai do corpo, faz viagem astral, sofrerá desmaios ou até mesmo perda ou alteração 

de consciência. Por esse motivo que a técnica de Renascimento é conhecida como 

técnica de respiração consciente e se isso deixar de acontecer, não é considerada 

Renascimento. 
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4° Integração ao Êxtase: 

Ter acesso ao quarto 

elemento traz uma liberdade 

verdadeira. Ele liberta da 

escravidão e da identificação do 

padrão reprimido. É a vida em 

seu estado maior, anterior à sua 

fragmentação em várias 

modalidades limitantes. É uma 

região de profunda serenidade e paz, e também, de alegria e vida intensa. 

Não tem qualquer dúvida de que os padrões reprimidos trazem consigo várias 

doenças para o corpo e para a mente. Se olhar para as suas manifestações que 

atuam na suposição implícita de que o bem maior repousa no futuro e que a 

satisfação está sempre em outro lugar ou restrita a prazeres breves, a vida perde a 

vibração e o encantamento. Muitas coisas que são chamadas de más que 

acontecem na vida são devidas aos padrões reprimidos que são criados pelos 

traumas suprimidos e recriminados. A solução dessa situação é passar pelo 

processo de Renascimento, pois nesse estado vivencia a completa aceitação e 

permissão da sensação que realmente o aprisiona e todos os dramas da vida 

chegam ao fim. É na fase de Integração ao êxtase que ocorre à transferência de 

todo o contexto negativo para positivo, permitindo desfrutar uma sensação 

libertadora. 

5°- Faça o que fizer, sempre funciona:  

O quinto elemento parece não dizer quase nada, mas é de fato o mais importante 

dos Cinco Elementos. O propósito do Quinto Elemento é integrar o "tentar integrar". Ele 

elimina o "deveria" dos outros quatro elementos. O Quinto Elemento deve ser considerado 

literalmente. 

Na maioria das coisas que você faz na vida, o aumento da sua capacidade 

de fazê-las corretamente faz com que você obtenha mais do resultado que está 

buscando. Com o Renascimento, não funciona assim. É impossível fazer um 
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Renascimento errado. Se você tentar arduamente fazer um Renascimento errado, isso 

apenas significará que o "tentar fazê-lo errado" está sendo ativado no seu Renascimento. 

Se você tentar fazê-lo errado com suficiente entusiasmo, isso se integrará e você 

prosseguirá para o próximo ponto. 

Uma das maneiras mais cansativas de provocar a integração é tentar 

integrar algo a fim de que desapareça. Em vez disso, entregue-se ao fato de que esse 

algo não está integrado. 

As pessoas normalmente 

pensam em verbos como "palavras 

de ação" e isso pode criar confusão 

sobre o significado de "integrar". O 

verbo "integrar" dá a impressão de que 

você deve fazer algo, mas na verdade 

você deve deixar de fazer algo - você 

está deixando de recriminar, de julgar. 

Semelhantemente, o verbo "relaxar" soa como um verbo de ação, mas você não faz 

nada para relaxar, você simplesmente pára de contrair seus músculos. 

Quando você integra algo, você pára de recriminá-lo, pára de se esconder 

desse algo. Você relaxa no reconhecimento de que ele sempre foi perfeito, mesmo 

quando você insistia que não. 

Se o Renascimento tivesse que ser feito perfeitamente para que funcionasse, 

ele nunca poderia ter sido inventado. Não existe nenhuma fotocópia, fotografia ou 

diagrama de uma sessão perfeita de Renascimento. O ponto é o seguinte: ninguém 

consegue aplicar os primeiros Quatro Elementos do Renascimento perfeitamente; somos 

gratos ao fato de não ser necessário fazê-lo perfeitamente a fim de conseguirmos 

abundantemente seus resultados. Os resultados são perfeitos, independentemente do 

que se tenha feito para causá-los. 

A integração é muito mais fácil que a repressão. Sua mente e seu corpo têm 

que trabalhar intensamente para manter algo reprimido e se você apenas 

aproximadamente estabelecer as circunstâncias adequadas para a integração, você 

integrará. 

De qualquer maneira, os primeiros Quatro Elementos são modelos, e a 

realidade não se ajusta perfeitamente a modelos - mesmo que você fosse capaz de 
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rigidamente aplicar os primeiros Quatro Elementos com perfeição, nem tudo se 

integraria dessa maneira. Algumas coisas serão integradas quando você estiver 

prendendo a sua respiração, outras enquanto você estiver se mexendo; algumas 

coisas se integrarão quando você estiver fora do corpo, e outras quando você estiver 

resistindo a algo. Ainda que talvez somente 1% de todos os padrões de energia 

se integre fora dos limites habituais dos primeiros Quatro Elementos, se você fosse 

muito severo na manutenção deles, seria impedido de prosseguir ao se deparar com 

aquele 1%. 

Outro corolário (proposição deduzida a partir de outra – anteriormente- 

demonstrada) do Quinto Elemento é que, já que você não precisa 

fazer corretamente, é seguro experimentar. Por exemplo, se você estiver numa 

situação em que este e-book recomende respirar lenta e profundamente, mas sua 

intuição diz que você deve respirar rápida e profundamente, vá em frente e experimente. 

Visto que você está em estado de Êxtase antes de fazer qualquer coisa, enquanto estiver 

fazendo e depois de fazê-lo, como você poderia fazer algo errado? Até mesmo tentar 

fazer corretamente funciona! 

Desenvolver o domínio dos Cinco Elementos do Renascimento é mais fácil do 

que aprender quase qualquer outra coisa na vida. O Renascimento é tão natural para 

as pessoas que na verdade é mais fácil fazê-lo do que não fazê-lo. O Renascimento é 

muito fácil, e ainda assim é também uma das atividades mais gratificantes a que uma 

pessoa pode se entregar. Esse sim é um bom investimento! 

 

A Fisiologia e anatomia da respiração: 

 

A respiração é um processo fundamental 

para vida humana, sendo responsável pela troca 

gasosa entre o organismo com o meio ambiente. Os 

gases principais são oxigênio (O2) e o dióxido de 

carbono (CO2). A respiração ocorre durante todo o 

tempo. Não se consegue ficar sem respirar por mais 

de alguns minutos. Ela auxilia na obtenção de energia necessária para a vida da 

seguinte forma: Glicose + gás oxigênio vão transformar em gás carbônico + água + 

energia. 
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Na respiração existem os movimentos respiratórios de inspiração e de expiração de 

ar. Na inspiração o ar atmosférico penetra pelo nariz e vai até os pulmões onde 

ocorrem as trocas gasosas e através da expiração o ar presente nos pulmões é 

eliminado para o ambiente externo. 

O sistema respiratório é composto pelos seguintes órgãos que são 

responsáveis por receber o oxigênio (O2) da atmosfera e eliminar o dióxido de 

carbono (CO2). Esses órgãos presentes no sistema 

respiratório são citados abaixo com uma explicação 

breve da sua função.  

✓ Nariz ou fossas nasais: No nariz ou fossas 

nasais o ar que chega é aquecido, umidificado e 

filtrado na sua passagem. 

✓ Faringe: Este órgão é comum ao sistema 

digestivo e respiratório, existe uma cartilagem, a 

epiglote, que atua como uma válvula impedindo 

que alimentos passem pelas vias respiratórias. Mas o ar é direcionado para a 

laringe. 

✓ Laringe: Pela laringe, o ar é conduzido aos pulmões. Na laringe também 

localizam as cordas vocais responsáveis pela fala. 

✓ Traquéia: O ar é enviado para o tórax por um tubo elástico, constituído por 

anéis de cartilagens, denominado de traquéia. No tórax a traquéia se divide e 

forma os brônquios direito e esquerdo. Possui um epitélio de revestimento 

muco ciliar que adere partículas de poeira, bactérias e vírus presentes em 

suspensão no ar inalado. 

✓ Os brônquios: Os brônquios ligam a traquéia aos pulmões por duas 

ramificações direita e esquerda. Eles entram nos pulmões e sofrem várias 

ramificações sendo transformados em bronquíolos. O conjunto altamente 

ramificado de bronquíolos é a árvore brônquica ou árvore respiratória. Eles se 

tornam cada vez mais finos e terminam nos alvéolos pulmonares. 

✓ Alvéolos pulmonares: Os alvéolos pulmonares são formados por células 

epiteliais com características achatadas. Eles são pequenos sacos 

localizados no final dos menores bronquíolos. São cercados de vasos 

sanguíneos, onde ocorrem as trocas gasosas (hematose). Existem milhões de 
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alvéolos em cada pulmão e através deles ocorre uma difusão dos gases por 

diferença da concentração e, consequentemente, da pressão dos gases. O 

gás oxigênio presente no ar inspirado passa para o sangue que é então 

distribuído pelas hemácias a todas as células vivas do organismo. Ao mesmo 

tempo, as células vivas liberam gás carbônico no sangue. Nos pulmões, o gás 

carbônico passa do sangue para os alvéolos e é eliminado para a atmosfera 

por meio da expiração. 

O ato de respirar mais rápido ou mais devagar é voluntário e pode ser 

controlado conforme a vontade da pessoa, porém o Bulbo, que é a parte mais 

caudal do tronco encefálico, localizado na fossa posterior do crânio, contém 

os centros cardiovasculares e respiratórios para o controle automático dos 

batimentos cardíacos e respiratório, respectivamente. Ele regula a atividade 

do diafragma e músculos intercostais quando a pessoa está dormindo ou não 

pensando na respiração. O nível de gás carbônico no sangue estimula a ação 

do bulbo sobre a respiração. 

✓ Os pulmões: São estruturas envolvidas por tecido chamado Pleura Visceral. 

Apresentam cor rósea e são órgãos esponjosos. Os bronquíolos, alvéolos e 

vasos sanguíneos constituem os pulmões. 

✓ O músculo Diafragma: O músculo Diafragma apoia os pulmões, ele é um 

órgão músculo membranoso que separa o tórax do abdômen, presente 

apenas nos mamíferos. Ele promove, juntamente com os músculos 

intercostais, os movimentos respiratórios. 

 

A respiração 

 

“Quando o controle da respiração é perfeito o 

corpo se torna luz, a expressão se torna alegre, 

os olhos brilham, a digestão aumenta e o homem 

se purifica interiormente e vive em júbilo”.  

Grahayamalatantra, capítulo 13. 

 

O processo respiratório pode envolver mais 

do que fornecer oxigênio para o corpo, esse 
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mecanismo essencial que dá vida ao organismo foi pouco estudado e compreendido 

no Ocidente, porém no Oriente identificou-se um sistema que fornece o 

abastecimento de energia vital para o corpo, com uma “respiração interior” tão 

profunda que chega a abrir todo o corpo, permitindo que o influxo de energia vital 

penetre em cada célula. Talvez seja esse aspecto da respiração que 

verdadeiramente detenha a chave do bem estar. 

 

Direitos da Gestante (OMS- Organização Mundial de Saúde): 

 

1- Receber informações sobre a gravidez e tipos de parto e escolher o parto que 

deseja; 

2- Conhecer os procedimentos rotineiros do parto e os motivos para indicação 

de cesariana; 

3- Não se submeter à tricotomia 

(raspagem dos pelos) e enema 

(lavagem intestinal) caso não 

desejar; 

4- Recusar a indução 

(estimulação artificial do parto 

com medicações) ou condução 

do parto (introdução de 

medicações durante o trabalho 

de parto para acelerar) feita por conveniência e não por necessidade; 

5- Não submeter à ruptura artificial da bolsa sem necessidade ou vontade; 

6-  Escolher a posição que mais lhe convier durante o trabalho de parto e o 

parto: para isso é importante treinar no pré natal as possibilidades, saber das 

vantagens de cada uma e durante o parto experimentar aquelas que desejar. 

7- Não se submeter à episiotomia (corte no períneo) sem indicação precisa. 

8- Não se submeter a uma CESÁREA sem a necessidade real para a mãe ou 

para o bebê. Durante o pré natal deverá ser informadas das REAIS 

necessidade de uma cesárea no momento do parto e poderá solicitar uma 

segunda opinião no momento do parto para outro obstetra caso houver tempo 

hábil para tal. 
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9- Receber e amamentar seu bebê, se sadio, em seus braços imediatamente 

após o parto independente se o nascimento ocorrer por parto normal ou por 

cesariana, sob a supervisão do pediatra ou outro profissional gabaritado. 

10-  Ficar junto ao seu bebê em todos os momentos após o parto. Nesse caso há 

a necessidade da recepção do bebê na própria sala de parto/cesárea, e o 

bebê deve ser conduzido junto à mãe para o quarto. No caso de parto em 

quarto adaptado para o parto, o bebê deverá ficar todo o tempo com a mãe 

ou a mãe ser conduzida em conjunto para acompanhar procedimentos como 

banho, pesagem, medida, etc. 

Obs: Recomenda-se que a gestante além do acompanhamento com o obstetra 

tenha a possibilidade de realizar curso abrangendo os temas em questão e ao 

final do curso formule o seu PLANO DE PARTO. 

Fonte: http://drbrauliozorzella.blogspot.com.br 

http://www.fiocruz.br/biosseguranca/bis/infantil/direitosdagestante.htm 

 

Porque é importante falar sobre parto: 

 

O desfecho natural de uma gravidez é o parto normal com vantagens para a 

mãe e para o bebê. Os mecanismos naturais do parto normal preparam o bebê para 

nascer bem. As contrações uterinas funcionam como “massagem” favorecendo a 

expulsão de líquidos pulmonares do bebê tornando-o mais bem adaptado para 

respirar. Os bebês costumam nascer com idade gestacional entre 37 a 42 semanas, 

desse modo, até 42 semanas, se o pré natal for adequado e todos os exames 

comprovarem a boa saúde do 

feto, não há motivos para 

preocupação. Ao nascer pode 

ser imediatamente colocado 

em cima da mãe, o que acalma 

a mãe e o filho. Se estiverem 

saudáveis podem permanecer 

todo o tempo juntos. 

O bebê se beneficia com 

as alterações hormonais que 

http://drbrauliozorzella.blogspot.com.br/
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ocorrem no corpo da mãe durante o trabalho de parto, fazendo com que ele seja 

mais ativo e responsivo ao nascer. Ele é massageado em sua passagem pelo canal 

vaginal o que favorece o despertar para o toque e não estranhe tanto ser 

manipulado ao nascer.  

Quando o bebê enrola no 

cordão umbilical, não ocorre o 

risco de sufocamento,  pois o 

cordão umbilical é preenchido por 

gelatina elástica que dá a ele a 

capacidade de se adaptar a 

diferentes formas. O oxigênio vem 

para o bebê por meio do cordão 

direto para a corrente sanguínea. 

Desta forma, bebês com circular 

de cordão umbilical podem nascer por parto normal. 

O parto normal não pode ser realizado com dia marcado, porém o obstetra é 

capaz de apontar a semana de maior propensão para o nascimento do bebê. 

As vantagens do parto normal para a mãe incluem recuperação mais rápida, 

menor risco de infecção, menor tempo de internação hospitalar, mais econômico, 

favorece a produção de leite materno, estreita os laços sentimentais com o bebê, 

melhor recuperação no pós parto, onde o útero volta ao seu tamanho normal mais 

rapidamente e a cada parto normal, o trabalho de parto fica mais curto. 

Muitas mulheres têm medo da dor do trabalho de parto e do parto, mas hoje é 

possível ter um parto normal sem dor ou com dor suportável através de métodos 

como banho de imersão, caminhar, massagens, acupuntura, parto na água e 

anestesia. 

O parto cesáreo surgiu para salvar a vida da mãe e do bebê quando não há 

boa evolução do parto normal. As técnicas estão aprimoradas e é um procedimento 

seguro, porém com indicações específicas, como descolamento prematuro da 

placenta e sofrimento fetal. No entanto, vantagens como a comodidade de escolher 

a data do nascimento do bebê têm sobressaído. Com isso, há um risco maior de 

infecção e problemas com a anestesia, como em todo procedimento cirúrgico. O 

bebê não recebe as informações psicofísicas de que está para nascer, nem recebe 
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os benefícios do parto normal. Por ano, cerca de 15 milhões de crianças no mundo 

são prematuras, ou seja, mais de um a cada 10 bebês nasce antes da marca de 37 

semanas, o que representa a principal causa da morte de recém- nascidos. A 

estimativa é de que um milhão de prematuros morram anualmente de complicações. 

A mãe necessita recuperar de um ato cirúrgico, o que ocorre mais lentamente, 

pois o corte no abdome necessita de repouso e tempo para cicatrização. O quadro 

álgico existe em qualquer pós-operatório. 

O Brasil é o país recordista 

em parto por cesariana, com 52% 

dos partos feitos por cesariana, 

sendo que em redes privadas 

apresentou porcentagem de 83% e 

em algumas maternidades chegou a 

mais de 90%. A Organização 

Mundial de Saúde tem um índice 

recomendado inferior a 15%. O 

fornecimento de informações às mulheres, antes e durante a gestação, deve ser um 

caminho a ser trilhado para reverter o número exagerado de cesarianas. 

 

Conscientização do parto humanizado: 

 

O parto humanizado tem sido a escolha de muitas gestantes, principalmente 

aquelas que estão informadas sobre os traumas psicofísicos que o nascimento pode 

deixar no indivíduo. Ele pode 

acontecer em casa ou em 

ambiente hospitalar, sendo 

visto como um atendimento 

onde as necessidades da 

mulher em trabalho de parto 

são o foco de toda atenção. 

Será de sua escolha a melhor 

forma de preservar a sua 

privacidade, a presença de 
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acompanhantes de sua confiança, ambiente confortável e aconchegante, com 

temperatura agradável. 

Nos casos de gestantes com diabetes, hipertensão arterial e com bebês que 

apresentam sentados (apresentação pélvica) e outros partos considerados de riscos 

o parto humanizado em casa deve ser contraindicado, o que não quer dizer que a 

parturiente não deva receber todos os cuidados necessários. Deve dispor de todos 

os meios necessários em termo de segurança e tecnologia para garantir o bem estar 

da mãe e da criança. 

O parto humanizado é uma maneira de direcionar toda atenção às 

necessidades da mulher na hora do nascimento do bebê, mostrando as opções de 

escolhas baseadas na ciência e nos direitos que tem de ter o controle da situação no 

momento do parto. Nesse momento tão especial deve levar em conta aspectos 

biológicos, psicológicos e técnicos. Desta forma, no decorrer do pré-natal a gestante 

deve manter um diálogo aberto com o obstetra, compartilhando seus receios, 

dúvidas, os prós e contras dos diversos tipos de partos. O foco dos pais e de toda a 

equipe é de dar boas vindas ao recém-nato e recebê-lo de forma suave, para que 

ele sinta o acolhimento que lhe é de direito. 

No centro obstétrico o ambiente deve ser aconchegante, com luminosidade 

baixa e poucos ruídos, para que o primeiro contato seja bem sereno entre a mãe e o 

bebê. Levar em conta que mesmo a equipe sendo treinada e já ter participado de 

muitos partos, para aquele bebê é a primeira vez. É respeitar o bebê e a mãe, desta 

forma, aguarda o acontecimento espontâneo do início do trabalho de parto, na data 

do bebê, sem marcar data do nascimento através de cirurgia. A mulher poderá 

movimentar-se livremente conforme sua vontade no momento do trabalho de parto, 

andar, agachar, fazer uso de água, banheira, chuveiro e outras estratégias para 

diminuir o desconforto e no momento do parto, chamado período expulsivo, ela irá 

adotar a posição desejada. O contato do 

corpo do bebê com a mãe deve ser 

imediato e o corte do cordão umbilical é 

realizado após a parada de seus 

batimentos. 

A tomada de decisão pelo parto 

humanizado deve ocorrer principalmente 
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no período do pré-natal, onde a mulher toma consciência de todos os cuidados que 

necessitam ter com seu corpo, atividade física regular, manutenção do peso corporal 

dentro dos limites adequados, alimentações equilibradas, preparos psicológicos, 

escolha da equipe e local do parto. Ela precisa relembrar que o seu corpo é capaz 

de gerar e também de parir a criança, e este ato vai lhe trazer uma sensação imensa 

de poder. 

 

Conclusão: 

 

Conclui-se que o Processo de Renascimento possui um potencial que deve 

ser explorado por todos nós. Esse trabalho com técnicas de respiração conectada 

permite que a percepção e a sensibilidade ficam aguçadas e os padrões de 

pensamentos, emoções e atitudes tornam mais conscientes, o que vai trazer 

sensações de profundo relaxamento e bem estar. 
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