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3 D´S DA RESPIRAÇÃO
 

 

Seja bem-vindo ao meu E-BOOK de respiração.

Ele tem como objetivo ensinar pautas

respiratórias desenvolvidas em 3 dimensões, afim

de melhorar sua capacidade pulmonar através do

fortalecimento dos pulmões. Além disso você irá

aprender como manter o foco e controlar suas

emoções diante de situações alarmantes.   

E-BOOK

OBJETIVO

Através desse E-BOOK você  desenvolverá

habilidades para a prática das três diferentes

maneiras de respiração onde você estiver na sua

rotina diária, seja ela no trabalho, em casa ou na

fila do banco. Existe um padrão respiratório

ideal para controlar suas emoções e garantir o

bom funcionamento das funções vitais do corpo.

Dessa maneira você é capaz  de melhorar a

produtividade nos estudos e no trabalho, 

 sentindo mais disposição física e controle da

ansiedade.

CURSOS DE REFERÊNCIA

- Pilates Clássico

- Low Pressure Fitness

- Drivers Neurais do Movimento

- Sistema Fascial

 



O ATO DE RESPIRAR

POR QUE VOCÊ DEVE SE PREOCUPAR COM A RESPIRAÇÃO CONSCIENTE

A respiração é um ato automático conduzido pelo tronco cerebral (parte do cérebro

que controla as funções vitais, como a batida do coração e padrões de sono). Respirar

de maneira consciente faz com que o cérebro ajusta o ramo parassimpático do sistema

nervoso autônomo, que pode diminuir a frequência cardíaca e a velocidade da

respiração, promovendo uma sensação de calma e alívio.   

Para garantir a respiração consciente é  necessário construir um ritmo que envolva a

inspiração e expiração.

A inspiração é responsável por ativar o ramo simpático do cérebro, sendo este

responsável por acelerar as atividades do corpo, ex: ato de fuga. Em contrapartida o

ramo parassimpático tende a restaurar ao estado normal apos as atividades, ex:

controle da situação. O ato de puxar o ar  nos remete a sobrevivência e soltar o ar nos

leva a explorar o  autocontrole.

Podemos concluir que a expiração é responsável pelo equilíbrio do estado emocional

favorecendo no autocontrole e por este motivo é indicado que a  frequência de tempo

na expiração seja maior do que a inspiracao.

 

A RESPIRACAO E O PRIMEIRO PASSO PARA CONQUISTAR SEUS
OBJETIVOS

"Antes de tudo, aprenda a respirar corretamente". Joseph Pilates

Essa é uma frase muito famosa, mas com pouco sentido para a maioria. Muitas

pessoas estão preocupadas no seu objetivo final e não entendem que o processo

para se chegar lá depende de todos os passos anteriores e a respiração é o primeiro

passo para se conquistar o resultado desejado. 
 

Quero que você explore esse e-book e realize passo a passo de todos os exercícios

que aqui vou te ensinar. É importante você saber que eu sou a professora e estou

aqui para te ajudar a conquistar seus objetivos de forma clara e consciente.   



FASES DA RESPIRAÇÃO

- Primeira Fase (2 e 4 segundos)

- Segunda Fase (3 e 6 segundos)

- Terceira Fase (4 e 8 segundos)

BOA PRÁTICA!

FREQUÊNCIA E PERIODICIDADE

Os exercícios respiratórios devem ser realizados todos os dias da semana.

Esta prática é dividida em 3 fases e cada uma possui 3 dimensões. 

É recomendado realizar 5 minutos por dia, sendo uma dimensão e uma unica fase

por dia.

No total serão 10 dias de prática, totalizando 50 minutos de respiração.

 

 

 

·        

INSTRUÇÕES DE ENSINO

- Inspirar e expirar pelo nariz.

- Inspirar e expirar pela boca apenas se houver comprometimento das narinas.

- A respiração é ritmizada pela medida de tempo em segundos.

 

 

POSIÇÕES PARA A PRÁTICA

- Deitado : decúbito dorsal ( barriga para cima).

- Sentado: Alinhamento postural (coluna reta, sentar nos ísquios, ossos do quadril).

- Em pé: posição anatômica (pés paralelos, abdômen levemente para dentro

contraído e olhar para o horizonte).

ORIENTAÇÕES



ILUSTRAÇÃO

RESPIRAÇÃO TORÁCICA

Esta ocorre devido a expansão da caixa torácica na inspiração e do abdômen para

dentro na expiração.  Famosa respiração "peito para fora na inspiração e barriga

para dentro na expiração". Movimentos realizados com facilidade e respiração mais

comum no dia a dia.

POSIÇÃO - 1ª FASE

- Deite-se em decúbito dorsal/barriga para cima , pés apoiados no chão e joelhos

flexionados. 

- Mão direita ao peito e mão esquerda no abdômen (Alterne as mãos na metade da

pratica com 2,5 minutos).

- Na inspiração as mãos irão se mover para frente

- Na expiração as mãos irão se mover para trás.

EXECUÇÃO

- Na posição da fase 1 .

- Inspire em 2 segundos pelo nariz.

- Expire em 4 segundos pelo nariz.

- Realize essa respiração durante 5 minutos.

 

RESP IRAÇÃO  TORÁC ICA

1ª  DIMENSÃO

Professor deve auxiliar o aluno a encontrar suas dificuldades e proporcionar o

melhor entendimento para a realização da prática proposta. 



RESP IRAÇÃO  D IAGRAGMÁT ICA

2ª DIMENSÃO

RESPIRAÇÃO DIAFRAGMÁTICA

Esta ocorre pela expansão e compressão das costelas pelas laterais do corpo.

Durante a inspiração as costelas se afastam sendo uma para cada lado do corpo.

Na expiração, as costelas se aproximam uma da outra.  

 

EXECUÇÃO

- Na posição da fase 1 .

- Inspire em 2 segundos pelo nariz.

- Expire em 4 segundos pelo nariz.

- Realize essa respiração durante 5 minutos.

POSIÇÃO - 1ª FASE

- Deite-se com os pés apoiados no chão e joelhos flexionados:

- Coloque a mão direita na costela do lado esquerdo e a mão esquerda na costela

do lado direito do corpo

- Realize a inspiração e sinta o mover das mãos para as laterais e para cima do

corpo e na expiração as mãos se aproximam ao centro,

ILUSTRAÇÃO



RESP IRAÇÃO  CRÂN IO  CAUDAL

3ª DIMENSÃO
RESPIRAÇÃO CRÂNIO CAUDAL

Esta ocorre pela aquisição do espaço entre a coluna vertebral com os ísquios

(ossos do quadril).
Durante a inspiração ocorre o crescimento axial do tronco e os ísquios se mantém em
oposição empurrando o chão através de uma leve contração dos glúteos. Na
expiração acontece o retorno ao eixo central.

 

POSIÇÃO - 1ª FASE

Deite-se em decúbito dorsal/barriga para cima , com pés apoiados no chão, joelhos

flexionados. Coloque a mão direita no topo da cabeça e a mão esquerda na frente

apoiada na perna esquerda. Realize a inspiração e sinta o mover da mão direita

para

cima e da mão esquerda para baixo e na expiração sinta o retorno ao eixo central

do corpo. Troque a posição das mãos a cada ciclo respiratório.

EXECUÇÃO

- Na posição da fase 1 .

- Inspire em 2 segundos pelo nariz.

- Expire em 4 segundos pelo nariz.

- Realize essa respiração durante 5 minutos.

ILUSTRAÇÃO



RESP IRAÇÃO  TORÁC ICA

1ª  DIMENSÃO

POSIÇÃO - 2ª FASE

Sente-se em uma posição confortável no chão com o alinhamento postural

adequado. Coloque a mão direita no peito e a mão esquerda no abdômen. Realize

a respiração e sinta o mover das mãos para frente na inspiração e para trás na

expiração.

RESPIRAÇÃO TORÁCICA

EXECUÇÃO

- Inspire em 3 segundos pelo nariz.

- Expire em 6 segundos pelo nariz.

- Realize essa respiração durante 5 minutos.

ILUSTRAÇÃO
 

A partir desta fase, o professor começa a introduzir exercícios específicos que irão

ajudar no desenvolvimento do aluno, para que ele continue a manter o foco em seus

objetivos.



POSIÇÃO - 2ª FASE

Sente-se em uma posição confortável no chão com o alinhamento

postural adequado. Coloque a mão direita na costela do lado esquerdo e a mão

esquerda na costela do lado direito do corpo. Realize a inspiração e sinta o mover

das mãos para as laterais do corpo e na expiração as mãos retornam se

aproximando uma da outra.

RESPIRAÇÃO DIAFRAGMÁTICA

EXECUÇÃO

- Inspire em 3 segundos pelo nariz.

- Expire em 6 segundos pelo nariz.

- Realize essa respiração durante 5 minutos.

RESP IRAÇÃO  D IAGRAGMÁT ICA

2ª DIMENSÃO

ILUSTRAÇÃO



POSIÇÃO - 2ª FASE

Sente-se em uma posição confortável no chão com o alinhamento

postural adequado. Coloque a mão direita no topo da cabeça e a mão esquerda na

coxa do lado esquerdo do corpo. Realize a inspiração e sinta o mover da mão

direita para teto e a mão esquerdo para baixo e na expiração as mãos retornam a

posição de início. Alterne a posição das mãos em cada ciclo respiratório.

RESPIRAÇÃO CRÂNIO CAUDAL

EXECUÇÃO

- Inspire em 3 segundos pelo nariz.

- Expire em 6 segundos pelo nariz.

- Realize essa respiração durante 5 minutos.

RESP IRAÇÃO  CRÂN IO  CAUDAL

3ª DIMENSÃO

ILUSTRAÇÃO



POSIÇÃO - 3ª FASE

Em pé, na posição anatômica coloque a mão direita no peito e a mão esquerda no

abdômen. Realize a respiração e sinta o mover das mãos para frente na inspiração

e para trás na expiração.

RESPIRAÇÃO TORÁCICA

EXECUÇÃO

- Inspire em 4 segundos pelo nariz.

- Expire em 8 segundos pelo nariz.

- Realize essa respiração durante 5 minutos.

RESP IRAÇÃO  TORÁC ICA

1ª  DIMENSÃO

ILUSTRAÇÃO

Nesta fase, o aluno estará apto para alcançar seus objetivos e o professor irá contribuir

com o planejamento de exercícios personalizados combinados com a respiração

consciente.



POSIÇÃO - 3ª FASE

Em pé, na posição anatômica coloque a mão direita na costela esquerda e a mão

esquerda na costela direita. Realize a inspiração e sinta o mover das mãos para as

laterais do corpo e na expiração as mãos se aproximam do centro.

RESPIRAÇÃO DIAFRAGMÁTICA

EXECUÇÃO

- Inspire em 4 segundos pelo nariz.

- Expire em 8 segundos pelo nariz.

- Realize essa respiração durante 5 minutos.

RESP IRAÇÃO  D IAFRAGMÁT ICA

2ª DIMENSÃO

ILUSTRAÇÃO



POSIÇÃO - 3ª FASE

Em pé, na posição anatômica coloque a mão direita no topo da cabeça e a mão

esquerda na lateral da perna esquerda. Realize a inspiração e sinta o mover da

cabeça para o teto em oposição à mão esquerda em direção ao chão. Na expiração

as oposições voltam ao eixo central do corpo.

RESPIRAÇÃO CRÂNIO CAUDAL

EXECUÇÃO

- Inspire em 4 segundos pelo nariz.

- Expire em 8 segundos pelo nariz.

- Realize essa respiração durante 5 minutos.

RESP IRAÇÃO  CRÂN IO  CAUDAL

3ª DIMENSÃO

ILUSTRAÇÃO



RESULTADOS
 

Parabéns por ter concluído o módulo 3 D'S da

Respiração. As habilidades desenvolvidas através

desse E-BOOK devem ser incorporadas na sua

rotina do dia a dia. 

Com a pratica diária, será possível utilizar a

respiração como uma solução para as decisões

importantes do cotidiano.

O padrão respiratório deve ser praticado em

todas as posições a fim de adquirir habilidades

para serem desenvolvidas em qualquer lugar

que você esteja presente. 

Esses padrões devem ser incorporados de acordo

com a sua rotina. Por exemplo: você está na fila

do banco e isto te gera certa ansiedade. Neste

caso, a respiração que deve ser praticada é a fase

3 (em pé) utilizando as 3 dimensões (torácica,

diafragmática e crânio caudal).

Outro exemplo: Você esta sentado em frente ao

computador e precisa melhorar sua

concentração no trabalho ou nos estudos, Neste

caso, a respiração indicada é a fase 2 (sentado)

nas dimensões 2 e 3 (diafragmática e crânio

caudal). E o último exemplo: Sua dificuldade

está ao dormir pois se sente aflito ou

preocupado por não sentir sono. A respiração

que deve ser praticada está na fase 1 (deitado)

utilizando as dimensões 1 e 2 (torácica e

diafragmática).  



Obrigada e parabéns por ter chegado até aqui. Você vai se surpreender com os

resultados que a respiração correta vai trazer pra você.

Mas essa é só a ponta do Iceberg. Se você realmente deseja acabar com as suas
dores, e tonificar o seu corpo de uma vez por todas, sem sair de casa, eu tenho

uma proposta pra te fazer. 

 

ACOMPANHAMENTO ONLINE - CORPO TRANSFORMADO EM 3 MESES 

Este programa foi criado exclusivamente para mulheres e tem como objetivo

transformar o seu corpo em três meses de acompanhamento. Vou te ensinar a se

livrar de vez das dores no corpo, te ensino como controlar o peso e transformar
seu abdômen. O programa é baseado em todo estudo e pratica que tenho

adquirido ao longo de minha carreira, eu utilizo técnicas do Pilates clássico e low

pressure fitness com conceitos neurais e sistema fascial do movimento. 

 

Para saber mais do programa clique neste link que te dará acesso exclusivo a

maiores informações.

 PRÓXIMOS PASSOS. . .

ATÉ BREVE!

BRUNA LEMOS

https://wa.me/5519984009389

