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RESUMO 
 

O treinamento baseado em mindfulness vem sendo utilizado com intuito de facilitar 

mecanismos adaptativos que mediam a redução de sintomas de ansiedade, depressão e 

estresse por meio do aumento da habilidade atencional, regulação emocional e, numa 

perspectiva mais ampla, o alcance de uma boa qualidade de vida. O presente estudo analisa as 

variáveis relacionadas aos perfis de atenção sustentada, interocepção, ansiedade, afeto e 

marcadores da resposta ao estresse agudo em adultos jovens submetidos a um treinamento 

baseado em mindfulness durante 30 minutos, em três dias consecutivos. Os dados 

eletrofisiológicos, hormonais e comportamentais foram coletados nas situações pré e pós 

intervenção em um grupo controle ativo (n=20) e um grupo experimental (n=20). Os 

resultados evidenciaram diferenças entre grupos relacionadas a interocepção, mindfulness e 

atenção sustentada após o treinamento, a partir de medidas psicológicas e análises de 

potenciais evocados. Além disso, análises intragrupo indicaram redução de ansiedade, 

aumento de sensibilidade interoceptiva, afeto positivo e de estado de mindfulness após a 

intervenção no grupo experimental, além de redução no afeto negativo e estresse percebido 

em ambos os grupos. Nesse sentido, sugere-se que a intervenção breve baseada em 

mindfulness impacta no desempenho cognitivo e emocional dos indivíduos, demonstrados 

através do aumento de amplitude e redução da latência do componente P300 durante teste de 

atenção, e através de medidas psicológicas relacionadas ao bem-estar. Além disso, estes 

resultados são consistentes com outros estudos da literatura que realizaram intervenções mais 

longas utilizando o treinamento mindfulness em diferentes populações e contextos. 
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ABSTRACT 

 

Mindfulness-based training have been used to facilitate more adaptative mechanisms aimed to 

reduce anxiety, depression, stress, and improve attention regulation, emotions and enhance 

quality of life. The present study integrates variables related to sustained attention, 

interoception, affect and stress response in young adults submitted to a three-day training 

using a mindfulness-based training. The aim of this study is to understand the mechanism by 

which the mindfulness meditation practice acts acutely regarding to the variables approached.  

Electrophysiological, hormonal and behavioral data were collected in two moments, pre and 

post intervention, in an active control group (n= 20) and an experimental group (n= 20) Our 

results suggest a difference between groups related to interoception, mindfulness and 

sustained attention after training. These results are represented through psychological 

measures and analysis of event-related potentials in one well validated attention task. In 

addition, intragroup analyzes suggest reduction of anxiety, increased interoceptive sensitivity, 

positive affect and state of mindfulness after intervention in the experimental group. 

Moreover, the data shows lower negative affect and perceived stress in both groups after 

intervention. In this sense, it is suggested that the brief mindfulness-based intervention 

impacts on the cognitive performance regarding to an attentional test, with decrease of latency 

and increase of amplitude of the P300 component and on psychological measures of 

wellbeing. These results are consistent with previous findings related to more traditional 

interventions using mindfulness meditation in a variety of populations and contexts. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, a população humana vive em um contexto no qual existe uma urgência em 

atender demandas de tarefas cada vez em maior número e complexidade, de forma 

simultânea, relacionadas principalmente ao trabalho, estudo e família. A exposição a essas 

demandas tem levado ao adoecimento físico e mental da população, levando os transtornos de 

atenção e de humor, como ansiedade e depressão, a apresentarem maior prevalência nos 

últimos anos, sendo o último considerado a maior causa de incapacidade no mundo (OMS, 

2017). Diante deste fato, a busca por tratamento e prevenção de quadros crônicos de 

transtornos agravados por estresse tem aumentado, e a utilização de práticas integrativas e 

complementares ganham cada vez mais espaço como tratamentos adicionais ao uso de 

fármacos. Assim, a compreensão dos mecanismos psicofisiológicos de um dos treinamentos 

mentais amplamente utilizados em contextos de saúde, o exercício de meditação, se faz 

necessária para que se estabeleça melhor os mecanismos neurobiológicos que são acionados 

em contextos associados à resposta ao estresse e à regulação das emoções.  

 
 
1.1 Natureza adaptativa da resposta ao estresse 
O sistema de resposta ao estresse é um dos mecanismos de regulação mais importantes do 

organismo e envolve diferentes áreas do Sistema Nervoso Central (SNC) e da periferia 

corporal. É composto por dois sistemas fisiológicos principais, além do sistema imune. O 

primeiro sistema é formado pelas divisões do sistema nervoso autonômico (SNA), que 

apresentam liberação de catecolaminas como noradrenalina e adrenalina a partir da sua porção 

simpática, além da ação parassimpática por meio da liberação de acetilcolina mediada 

principalmente pelo nervo vago. O segundo sistema que participa da resposta ao estresse 

envolve o eixo endócrino conhecido como eixo Hipotálamo-Pituitária-Adrenal (HPA). Esse 

sistema é influenciado a partir de agentes físicos, químicos e psicológicos. Ambos os sistemas 

são responsáveis pela manutenção da homeostase do organismo (CHROUSOS; GOLD, 1992; 

ULRICH-LAI; HERMAN, 2009). 

A resposta ao estresse é desencadeada por eventos internos e externos e, de acordo com 

Hans Selye, é composta por três fases: Alarme, na qual há a liberação de adrenalina pela 

região medular da glândula adrenal e de cortisol por sua região cortical, para promover a 

homeostase. Adaptação, que corresponde a segunda fase na qual as respostas desencadeadas 

na primeira fase são sustentadas a nível ótimo. Se o agente estressor persiste, segue-se então a 

fase de Exaustão, e os mecanismos da resposta adaptativa não são suficientes para regular a 
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homeostase , levando a desregulação do organismo e propensão ao desenvolvimento de 

enfermidades (SELYE, 1936).  

Essa teoria tem sido revisitada e novas definições que melhor expressam a dinâmica dos 

mecanismos da resposta ao estresse têm sido propostas (MCEWEN, 1998). Nesse sentido, a 

adaptação do organismo a um evento estressor passa a ser nomeada como alostase, que 

depende da intensidade do estímulo e da capacidade do sistema em se adaptar perante a 

mudança causada pelo agente estressor. Essa capacidade é essencial para a sobrevivência e é 

influenciada por fatores genéticos e suas interações relacionadas ao ambiente de 

desenvolvimento, além da exposição a situações prolongadas de estresse durante os estágios 

pré-natal e infância (HABIB; GOLD; CHROUSOS, 2001; ULRICH-LAI; HERMAN, 2009). 

Tal adaptação, mediada pelo eixo HPA e pelo SNA, tem como principais estruturas do SNC o 

hipotálamo e o tronco cerebral, além de estruturas cerebrais relacionadas às regiões do 

sistema límbico, responsável pela experiência emocional, e o córtex pré-frontal (CPF) 

(ULRICH-LAI; HERMAN, 2009). Dessa maneira, quando o indivíduo é exposto a situações 

crônicas de estresse, seja este físico ou psicológico, pode ser gerada uma carga alostática, com 

repercussões estruturais e funcionais nos  níveis central e periférico (MCEWEN, 1998; 

MCEWEN; GIANAROS, 2011; MCEWEN; GRAY; NASCA, 2015b). 

O locus ceruleus, localizado no tronco cerebral, corresponde a um núcleo central de 

liberação noradrenérgica e faz parte do componente simpático de resposta ao estresse. Já o 

núcleo motor do nervo vago compõe a influência parassimpática nessa resposta e atua via 

projeções para o núcleo do trato solitário. Adicionalmente, a resposta a um evento estressor 

também leva a liberação de noradrenalina e adrenalina a partir da região medular das 

glândulas adrenais. Com a atuação destas monoaminas, adaptações no débito cardíaco, ritmo 

respiratório, pressão arterial, dentre outras respostas viscerais, são desencadeadas a fim de 

estabelecer o estado de “luta ou fuga”, descrito por Walter Cannon em 1914 e revisitado por 

Selye (SELYE, 1936). Em adição a essa resposta autonômica, respostas endócrinas reguladas 

pelo eixo HPA são também recrutadas para estabelecer adaptações metabólicas no organismo. 

O funcionamento do eixo HPA se inicia com a estimulação, a partir de um evento 

estressor, dos neurônios parvocelulares localizados no núcleo paraventricular (PVA) do 

hipotálamo que liberam o hormônio liberador de corticotrofina (CRF), o qual é secretado no 

sistema porta-hipofisário e alcança a adenohipófise. Posteriormente, a adenohipófise produz e 

libera o hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) que chega através da corrente sanguínea 

sistêmica até as glândulas adrenais levando a produção e liberação de cortisol a partir da zona 

fasciculada de sua região cortical. O cortisol é um glicocorticoide que tem ação sobre o 

sistema imune e sobre a resposta inflamatória a nível sistêmico, além  de ação metabólica 
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sobre glicídios, lipídios e proteínas, causando aumento da gliconeogênese,  síntese e 

armazenamento de glicogênio, leva a inibição do uso de glicose pelas células, catabolismo 

proteico e lipólise (HABIB; GOLD; CHROUSOS, 2001; ULRICH-LAI; HERMAN, 2009). 

Efeitos agudos do cortisol são importantes para a manutenção de um estado ótimo diante de 

demandas físicas e cognitivas. No entanto, a exposição prolongada a altos níveis desse 

hormônio pode levar a alterações importantes como, por exemplo, a resistência à insulina, 

desencadeando quadros de diabetes e outras repercussões sistêmicas como imunossupressão e 

produção de mediadores pró-inflamatórios (HABIB; GOLD; CHROUSOS, 2001). 

Além de ações periféricas, os mediadores da resposta ao estresse também apresentam 

atuação central via receptores noradrenérgicos, corticotróficos e de corticosteroides 

(glicocorticoide e mineralocorticoide) localizados em regiões como hipocampo, amígdala e 

CPF. Efeitos da noradrenalina em estruturas do SNC estão relacionados ao aumento da 

ativação (arousal) cortical e vigilância e sua disfunção está relacionada ao desenvolvimento 

de quadros de ansiedade e depressão (HABIB; GOLD; CHROUSOS, 2001). Já o hormônio 

liberador de corticotrofina (CRH) age em receptores CRH-2 e tem efeitos autonômicos, 

comportamentais e neuroendócrinos. Devido à presença desses receptores na amígdala, locus 
ceruleus, tálamo, hipocampo e também pela existência de interneurônios secretores de CRH 

nas camadas II e III do córtex cerebral, com projeções para camadas I e IV, ocorre aumento 

de vigilância e arousal além de influência em processos cognitivos como atenção, memória e 

respostas emocionais (HABIB; GOLD; CHROUSOS, 2001). A distribuição dos receptores 

glicocorticoides é muito ampla no SNC, e as suas principais ações estudadas ocorrem no 

córtex cerebral, hipocampo e outras regiões límbicas. Por outro lado, a exposição celular 

prolongada a esses hormônios pode levar a diminuição/atrofia de espinhas dendríticas com 

consequentes alterações sinápticas, além de morte neuronal devido a excitotoxicidade causada 

por excesso de atividade celular (IVY et al., 2010; MCEWEN; GRAY; NASCA, 2015a, 

2015b; SAPOLSKY; KREY; MCEWEN, 1985).  

A influência dos hormônios relacionados ao estresse, por atuarem no CPF e no 

hipocampo, estruturas estas relacionadas a atenção, tomada de decisão, processamento de 

memórias e regulação emocional, levam a alterações importantes destas funções cognitivas. O 

CPF tem sido relacionado ao planejamento de ações e tomada de decisão e envolve um 

controle atencional “top-down”, ou de cima para baixo, de processamento sensorial que 

influencia a percepção e direcionamento da atenção (GAZZALEY; NOBRE, 2012). Além 

disso,  o CPF apresenta projeções para a amígdala, hipocampo e regiões do tronco cerebral, 

sendo tanto regulado como agente regulador de respostas autonômicas e neuroendócrinas 

(MCEWEN; MORRISON, 2013). Portanto, alterações nos centros de regulação neural, 
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corticais ou subcorticias, influenciam a resposta psicofisiológica e comportamental de um 

organismo a um evento estressor. A partir destas evidências, fica claro que a resposta 

alostática a um evento estressor depende principalmente de dois fatores: o modo como o 

indivíduo percebe e lida com a situação estressora (componente psicológico e 

comportamental, altamente mediado por estruturas frontais) e a sua condição de saúde geral 

(componente fisiológico), sendo influenciada, ainda, por fatores externos como dieta, tabaco, 

álcool e exercício físico (MCEWEN, 1998). 

Além do conhecimento sobre as estruturas e mecanismos relacionados ao sistema de 

resposta ao estresse, que é um dos responsáveis pela regulação fisiológica e comportamental 

da homeostase, o estudo dos mecanismos neurais de processamento cognitivo e emocional 

são centrais para compreensão do efeito de práticas integrativas e complementares, como a 

meditação, sobre o organismo. 

 

1.2 Teorias das Emoções e experiência emocional 
O estudo das emoções busca compreender as respostas fisiológicas e comportamentais dos 

animais e data seu início de meados do século XIX com a publicação de um livro clássico 

para o campo da biologia e, mais tarde, para a neurociência afetiva, intitulado “A expressão 

das emoções nos homens e nos animais” de Charles Darwin (DARWIN, 1872).  Além de 

apontar comportamentos similares entre homens e animais não humanos, o autor aponta a 

presença de emoções básicas e comportamentos primitivos que se mantém ao longo do 

processo evolutivo das espécies. Posteriormente, algumas teorias passaram a questionar e 

acrescentar estruturas fisiológicas, sequências de atividade e interpretações sobre a causa e 

expressão de processos emocionais (DALGLEISH, 2004). 

A teoria de James-Lange, também conhecida como teoria da retroalimentação periférica, 

proposta no final de século XIX, aponta que as emoções correspondem a experiência ou a 

percepção de mudanças corporais. Em outras palavras, a partir de reações que acontecem 

perifericamente, ocorre a iniciação de um comportamento seguido da interpretação de um 

estado emocional. Nesse sentido, o comportamento motor de corrida ou fuga de um predador, 

por exemplo, procede a percepção de uma ameaça e precede a tomada de consciência da 

emoção de medo. Em síntese, essa teoria pode ser explicitada pela afirmação “eu tenho medo 

porque corro”. Além disso, a teoria postula que cada emoção apresenta reações corporais 

únicas, como assinaturas emocionais, que tornam possíveis a identificação do estado 

emocional a partir das reações observadas no corpo (JAMES, 1884). 

Alguns anos mais tarde, na década de 1920, essa teoria foi refutada através da 

experimentação animal em gatos, a partir dos estudos de Walter Cannon e seu aluno Philip 
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Bard, onde foi demonstrado que as reações corporais, antes dedicadas a expressão de 

emoções, poderiam ser mimetizadas pela aplicação de fármacos perifericamente. Além disso, 

a transecção de centros superiores localizados acima do hipotálamo, não impediam o 

comportamento emocional. Com isso, a teoria central de Cannon-Bard, postula que o 

hipotálamo é o centro gerador de emoções e que o neocórtex é uma estrutura que controla e 

modula os padrões comportamentais relacionados aos estados emocionais através de 

processos inibitórios sobre essa região. Nesse sentido, um determinado estímulo emocional 

afere centralmente via tálamo, que envia projeções para o córtex cerebral e para o hipotálamo 

e, de forma paralela, deflagra  a resposta corporal mediada por via hipotalâmica, e a 

experiência emocional, ou sentimento, mediada via córtex cerebral (BARD, 1928; CANNON, 

1927, 1931). 

Anos depois, em 1937, James Papez propôs novos substratos neurais para a experiência e 

expressão do comportamento emocional, em adição aos anteriormente descritos pela teoria de 

Cannon-Bard. Segundo o circuito proposto por ele, conhecido como circuito de Papez, um 

estímulo sensorial é distribuído, via tálamo, para o córtex sensorial e para o hipotálamo. A 

partir do hipotálamo, as projeções ascendentes, via tálamo anterior, se destinam  ao córtex 

cingulado, onde convergem sinais provenientes do córtex sensorial, e se projetam num trajeto 

descendente para o tronco encefálico e medula espinhal, processando os sinais neurais para 

percepção do estado emocional e expressão comportamental, respectivamente, ambos gerados 

por um determinado estímulo. Além disso, o córtex sensorial projeta vias para o hipocampo 

que, por sua vez, apresenta projeções para o tálamo, retroalimentando a alça do circuito 

(PAPEZ, 1937).  

Uma visão mais ampla sobre as estruturas relacionadas ao processamento e expressão de 

emoções, foi proposta em 1949 por Paul MacLean a partir das proposições de Cannon-Bard e 

de Papez. Deste modo, além das regiões já descritas no circuito de Papez, outras regiões como 

o CPF (região relacionada com tomada de decisão e planejamento) e a amígdala (estrutura 

envolvida no processamento de pistas sociais principalmente relacionadas a medo e aversão) 

foram incluídas.  Sua ideia essencial aponta que as emoções surgem a partir da integração de 

sensações e percepções sobre a experiência proveniente do mundo exterior e de sinais 

provenientes do corpo, tendo nomeado o conjunto das estruturas envolvidas com esses 

mecanismos de sistema límbico (MACLEAN, 1949, 1952). 

A partir dos circuitos neurais descritos acima, percebe-se uma congruência anatômica 

e funcional envolvendo estruturas relacionadas com o processamento cognitivo e emocional 

decorrentes das interações com as diferentes situações do cotidiano e da resposta ao estresse. 

Nesse sentido, diversos estudos vêm abordando estratégias que possam recrutar  a resposta a 
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um evento estressor ou emocional de maneira mais adaptativa, reduzindo ou prevenindo o 

desencadeamento de sintomas relacionados com transtornos como ansiedade e depressão 

(ESCH et al., 2007; MARCHAND, 2012; UEBELACKER; BROUGHTON, 2016; WANG et 

al., 2014). Tais estratégias têm como alicerce a regulação emocional via mecanismos 

cognitivos enfatizados em tratamentos psicoterapêuticos e práticas integrativas mente-corpo 

como a meditação e yoga (MUEHSAM et al., 2017)  

A regulação emocional diante de um evento estressor pode ocorrer por diversos 

mecanismos, entre os quais os mais bem descritos correspondem ao reappraisal 
(ressignificação/reavaliação) e a supressão. O reappraisal consiste na ressignificação de um 

evento em função de uma resposta emocional mais adaptativa, com diminuição de afeto ou 

emoções negativas e aumento de afeto positivo (GROSS, 2002). Já o mecanismo cognitivo de 

supressão consiste na redução da expressão comportamental da emoção, o que não 

necessariamente reduz as respostas corporais provenientes da experiência da mesma. De fato, 

Gross demonstra que o mecanismo de supressão leva a um aumento da resposta autonômica a 

um determinado evento, além de redução da experiência emocional positiva e negativa 

(GROSS, 2002).  

A habilidade de regulação emocional diante de eventos diários parece ser influenciada 

pela capacidade de reconhecimento das emoções quando elas se manifestam e tal 

discriminação emocional parece estar relaciona diretamente com o bem-estar psicológico do 

indivíduo (GOHM; CLORE, 2002). Em outras palavras, a clareza de discernimento 

emocional, intensidade com que se experiencia a emoção e a expressão da mesma, relaciona-

se com respostas cognitivas e comportamentais mais adaptativas diante de eventos emocionais 

(BARRETT et al., 2001; GOHM; CLORE, 2002).  

Nas últimas décadas, teorias envolvendo a percepção de estados corporais como 

moduladores da experiência emocional, da cognição e do comportamento têm ganhado espaço 

(BARSALOU, 2008; DAMASIO, 1996; DAMASIO; TRANEL; DAMASIO, 1991; 

NIEDENTHAL, 2007; VARELA; ROSCH; THOMPSON, 1992). A reexperiência somática e 

a ativação de regiões centrais relacionadas a uma determinada situação, proposta como a 

teoria de marcador somático, postula que o córtex pré-frontral ventromedial atua como 

mediador deste processo e as sensações corpóreas, conscientes ou não, são apontadas como 

indicadores para o julgamento dos resultados vantajosos ou desvantajosos de respostas 

comportamentais, guiando a tomada de decisão, num claro controle top-down (de cima para 

baixo) (DAMASIO, 1996).  

Em um contexto fenomenológico, uma outra teoria denominada “mente incorporada” 

aponta que os processos cognitivos emergem a partir da ação do ser-no-mundo, ou seja, a 



 17 

partir da interação do sujeito com o ambiente, mediada pelo corpo (VARELA; ROSCH; 

THOMPSON, 1992). A enação, ou percepção e cognição através da ação, conceito também 

trabalhado pelos autores, teoriza que a cognição emerge de processos incorporados do 

organismo, que se autorregula, além de ser influenciado e causar transformações no meio 

como forma adaptativa de manutenção de sua organização. Assim, é a partir dessa relação 

sujeito-corpo/organismo-mundo que a ação no mundo adquire significado, ou seja, a cognição 

se dá em contato direto com o mundo experienciado pelo sujeito e corporalmente articulado 

(VARELA; ROSCH; THOMPSON, 1992). Nessa teoria, observa-se a importância das 

informações sensoriais provenientes do corpo como co-determinantes dos processos 

cognitivos, e o processamento de informações a nível central é dado em larga escala de forma 

dinâmica (VARELA; ROSCH; THOMPSON, 1992). 

Atualmente, a teoria da cognição incorporada é abordada em diferentes contextos, 

especialmente na psicologia cognitiva e social. Essa teoria baseia-se, do mesmo modo que a 

teoria somática de Damásio, na premissa de que existe a ativação de estados sensório-motores 

durante uma experiência simulada (criada mentalmente ou observada) da mesma maneira que 

ocorre durante as experiências reais anteriormente vivenciadas no mundo (NIEDENTHAL et 

al., 2005). Além disso, outro estudo enfatiza a essencial importância da atenção aos estados 

corporais internos e, nesse linha, o conhecimento adquirido por meio  da observação de como 

o corpo se comporta diante de diferentes emoções passa a ser tão importante quanto as 

experiências externas em relação aos processos cognitivos e afetivos (BARSALOU, 2008).  

Assim, a percepção e a reflexão sobre estados emocionais envolvem uma reexperiência 

perceptual somatovisceral de emoções importantes para o indivíduo. É importante destacar a 

atenção ao corpo como meio de retornar a essência da experiência dos fenômenos por parte de 

cada indivíduo, já que é através do corpo que se dá a vivência no mundo (VARELA, 1996). 

Segundo o autor, o retorno à experiência em si, com suspensão de conceitualizações  prévias 

acerca dos fenômenos pode tornar possível a descrição acurada dos mesmos (relato em 

primeira pessoa) e esses dados devem, posteriormente, guiar o processo de investigação de 

correlatos fisiológicos, caracterizando o método aplicado em um campo designado como 

neurofenomenologia  (VARELA, 1996). 

Diante desse contexto, pode-se inferir como essencial a compreensão da influência de 

aspectos relacionados à consciência corporal sobre os processos emocionais, ou seja, o 

entendimento da forma como se percebe o próprio corpo e sua relação com processos 

cognitivos e afetivos. Estes processos  envolvem, especialmente, uma consciência dos estados 

corporais internos, ou o que se pode definir como interocepção  (BARSALOU, 2008; CRAIG, 

2002; JAMES, 1884).  
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1.3 Interocepção:  Sensibilidade, Acurácia e Consciência interoceptiva 

A interocepção é descrita como a capacidade do indivíduo tomar ciência dos sinais 

sutis originados a partir do próprio corpo, como dor, batimentos cardíacos, tensão muscular, 

atividade e estado fisiológico de vísceras como estômago e intestino (CRAIG, 2002; 

CRITCHLEY et al., 2004; FARB et al., 2015). A literatura demonstra duas vias neurais com 

trajeto ascendente que conduzem as informações interoceptivas: a primeira através de 

neurônios espinotalâmicos localizados na lâmina I da medula espinhal que retransmitem 

sinais dos órgãos e se projetam para um núcleo talâmico que envia projeções para regiões 

posteriores da ínsula. A segunda via tem origem nas aferências dos nervos vago e 

glossofaríngeo que alcançam o núcleo do trato solitário no bulbo. Este último, por sua vez, se 

projeta também, via tálamo, para a ínsula (CRAIG, 2007). 

A sensibilidade interoceptiva é caracterizada pela capacidade subjetiva do indivíduo de 

relatar as sensações provenientes do próprio corpo. Para avaliar tal aspecto da interocepção 

são utilizados questionários que englobam perguntas que estabelecem o limite mínimo 

necessário para percepção de sinais originários do próprio corpo  e também sobre a confiança 

acerca da medida subjetiva  (FARB et al., 2015).  

Já a acurácia interoceptiva pode ser mensurada através de testes como, por exemplo, o de 

contagem dos batimentos cardíacos no qual o indivíduo deve reportar quantos batimentos 

foram percebidos em um determinado intervalo de tempo (SCHANDRY, 1981). Estudos 

demonstram que indivíduos que possuem capacidade de percepção mais acurada em relação a 

contagem dos batimentos, ou seja, maior acurácia interoceptiva, apresentam emoções mais 

intensas e maior nível de ativação cortical (arousal) do que os que reportam menor acurácia 

(BARRETT et al., 2004; WIENS, 2005).  

A consciência interoceptiva apresenta-se como uma habilidade metacognitiva que 

corresponde a relação entre a medida objetiva e a medida subjetiva de confiança relacionadas 

a interocepção e parece relacionar-se diretamente com a capacidade de tomada de decisão 

mais instintiva por parte do indivíduo (DUNN et al., 2010; MEHLING, 2016). 

O foco ou a atenção à experiência momento-a-momento tem substratos neurais distintos 

daqueles do foco narrativo, no qual existe uma elaboração cognitiva geralmente 

autorreferenciada que parece ser mediada pela ativação de regiões frontais mediais (FARB et 

al., 2007). Os autores discutem que o foco experiencial momento-a-momento surge a partir da 

integração de processos sensoriais básicos, interoceptivos e exteroceptivos, de modo que um 

treinamento baseado em meditação promove a redução de atividade de algumas regiões pré-

frontais e aumento de atividade nas regiões parietais e insulares, levando a uma experiência 
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mais objetiva ao invés de apresentar ênfase em processos subjetivos narrativos 

autorreferenciados  (FARB et al., 2007). No mesmo contexto, outros estudos corroboram que 

exercícios que utilizam como fundamento a atenção às sensações do corpo estão relacionados 

com maior atividade cortical em regiões como a porção anterior da ínsula, estrutura 

primariamente relacionada a habilidade interoceptiva (FARB et al., 2015; FARB; SEGAL; 

ANDERSON, 2013; LIOTTI et al., 2001).  

De fato, o direcionamento da atenção às sensações associadas ao corpo como, por 

exemplo, às sensações da respiração, técnica esta que tem sido utilizada como modo de 

regulação comportamental diante de eventos emocionais, é a base fundamental em exercícios 

de meditação (ARCH; CRASKE, 2006; DAUBENMIER et al., 2013; GERRITSEN; BAND, 

2018). Fisiologicamente, a respiração é regulada por aferências nervosas autonômicas e 

somáticas, levando a um balanço de trocas gasosas a partir de informações químicas e 

pressóricas provenientes do meio interno (MITCHELL et al., 2009; WIDDICOMBE; 

STERLING, 1970). A percepção dos sinais provenientes da respiração faz parte da habilidade 

interoceptiva e parece ter duas vias, uma discriminatória que envolve regiões superiores como 

córtex somatossensorial, e uma afetiva que envolve áreas límbicas como amígdala e ínsula 

(DAVENPORT; VOVK, 2009).   

A percepção corporal engloba três estágios de processamento neural consecutivos: (i) a 

ocorrência de sinais aferentes a partir do corpo, como por exemplo, a partir das vísceras; (ii) o 

direcionamento da atenção até as sensações corporais, (iii) a avaliação desses sinais e 

integração com outros processos psicológicos (SCHULZ; VÖGELE, 2015). 

A capacidade interoceptiva, de forma geral, pode se manifestar de forma adaptativa, de 

modo que a experiência emocional mais intensa dá margem a respostas cognitivas e 

comportamentais adequadas ao contexto, ou pode se manifestar de forma mal adaptativa, 

quando acompanhada de disfunções de significação (appraisal) baseadas, por exemplo, em 

catastrofização e preocupação excessiva, ou alterações na percepção e manutenção de crenças 

disfuncionais do próprio indivíduo (self),  como nos quadros de transtorno de pânico, 

depressão e ansiedade (DOMSCHKE et al., 2010; PAULUS; STEIN, 2010). Alguns autores 

têm denominado o que ocorre nos transtornos citados acima, especialmente no transtorno do 

pânico, como amplificação somatossensorial e não necessariamente envolve um aumento da 

capacidade de perceber mudanças sutis a partir do próprio corpo, ou seja, um aumento da 

interocepção. Nesses transtornos, sinais corpóreos normais, inclusive os que envolvem a 

respiração, são considerados nocivos ou incômodos e quando os indivíduos são avaliados no 

que diz respeito à capacidade de percepção de mudanças corpóreas eles apresentam baixa 

acurácia (BOGAERTS et al., 2008; MAILLOUX; BRENER, 2002; MEHLING et al., 2009). 
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Assim, a forma de interpretação desses sintomas de modo negativo parece ser o mecanismo 

pelo qual a experiência sensorial normal é alterada (amplificação somatossensorial), fazendo 

com que informações sensoriais, como as obtidas a partir da respiração, passem a ser 

valoradas como negativas levando a uma regulação inadequada das respostas dos sistemas 

límbico e HPA (ARONSON; BARRETT; QUIGLEY, 2006; PAULUS, 2013).  Além desse 

processo top-down, também há uma regulação da respiração e do eixo HPA em um processo 

bottom-up a partir de projeções comuns entre estruturas como hipotálamo e centros 

reguladores da respiração localizados no tronco cerebral, os quais, por sua vez, regulam e são 

regulados por informações provenientes da periferia corporal (ABELSON; KHAN; 

GIARDINO, 2010). 

A interocepção parece então agir como mediadora da resposta ao estresse e da resposta 

emocional de forma integrada (ABELSON; KHAN; GIARDINO, 2010; SCHULZ; VÖGELE, 

2015). Além dessa habilidade, outros sistemas de processamento cognitivo estão envolvidos 

nas respostas ao estresse e regulação emocional. Dentre eles, enfatiza-se o sistema atencional 

que, anatomicamente, envolve outras estruturas e circuitarias cerebrais e a ele cabe direcionar 

e avaliar os estímulos recebidos de modo a facilitar os processos de tomada de decisões a 

partir do tipo de resultado a ser obtido. Interessantemente, a interocepção também está 

relacionada ao processo de tomada de decisão mais intuitiva, de acordo com a predição de 

resultados vantajosos ou desvantajosos para o indivíduo (DUNN et al., 2010). 

 

1.4 Sistema Atencional 
O sistema atencional utiliza  redes neurais envolvendo regiões as quais apresentam 

diferentes funções que podem ser especificadas em termos cognitivos (PETERSEN; 

POSNER, 1990). Três diferentes redes neurais básicas compõem o sistema atencional e 

compreendem a rede neural de alerta, de orientação e a executiva (FAN et al., 2005; 

PETERSEN; POSNER, 1990, 2012).  

A rede neural de alerta vem sendo amplamente estudada principalmente no campo da 

psicologia cognitiva como o subsistema atencional necessário para a manutenção de um 

estado ótimo de vigilância e desempenho de tarefas, facilitando a detecção de estímulos 

relevantes e a resposta adequada a eventos raros (SARTER; GIVENS; BRUNO, 2001). Uma 

forma de estudo desse subsistema é a utilização de uma pista apresentada antes de um evento 

alvo para promover uma mudança fásica no nível de alerta do indivíduo e avaliação do seu 

tempo de reação. Além disso, a utilização de tarefas longas e tediosas são utilizadas para o 

estudo do alerta tônico, ou capacidade de vigilância/atenção sustentada (PETERSEN; 

POSNER, 2012, p. 201). O alerta tônico, ou a atenção sustentada, parece ser lateralizado no 
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hemisfério direito, de modo que lesões nessa região interferem na boa performance dos 

indivíduos diante de um teste que exija a expressão dessa capacidade (PETERSEN; POSNER, 

1990). O tálamo parece mediar a interface entre o alerta fásico (arousal) e o alerta tônico 

(vigilância), uma vez que essa região apresenta atividade reduzida à medida que o tempo de 

tarefa é prolongado (PAUS et al., 1997). O locus coeruleus, núcleo noradrenérgico do tronco 

cerebral, constitui parte importante do sistema ativador reticular ascendente, sendo este 

sistema apontado como centro regulador do subsistema de alerta, apresenta duas vias de 

conexão até o córtex cerebral, sendo uma dorsal via tálamo (núcleo medial dorsal, 

intralaminar e reticular) e uma ventral via hipotálamo.  

A rede neural do subsistema de orientação, responsável pela atenção seletiva, permite a 

priorização de um estímulo sensorial a partir da sua modalidade ou localização. As áreas 

cerebrais relacionadas ao sistema de orientação envolvem o pulvinar do tálamo, colículo 

superior, campo frontal dos olhos (área 8 de Broadman) e parietais (sulco intraparietal, junção 

temporoparietal) inervadas pelo sistema colinérgico proveniente do prosencéfalo basal 

(CORBETTA et al., 1998; PETERSEN; POSNER, 2012; THOMPSON; BISCOE; SATO, 

2005). A regulação desse sistema parece se dar de forma top-down (regiões mais dorsais do 

lobo parietal) e bottom-up (regiões mais ventrais/inferiores do hemisfério direito). Lesões 

nessas áreas podem levar a impossibilidade ou dificuldade de direcionar o foco atencional de 

um estímulo a outro (PETERSEN; POSNER, 1990).  

Por fim, a rede neural executiva, terceiro subcomponente do sistema atencional, relaciona-

se principalmente à atenção focada, é mediada pela ação do neurotransmissor dopamina e 

permite o monitoramento de estímulos e resolução de conflitos. A percepção e a ciência 

(awareness) de um determinado estímulo parece estar relacionada com a atividade de regiões 

mediais do córtex frontal e do córtex cingulado anterior (CCA). De fato, estudos na literatura 

demonstram maior ativação do CCA, especialmente do hemisfério direito, em tarefas nas 

quais o sujeito é designado a atender seletivamente a um estimulo e/ou inibir uma resposta 

diante de um alvo (BUSH; LUU; POSNER, 2000; CROTTAZ-HERBETTE; MENON, 2006). 

O CCA é ainda subdividido em região dorsal, ou cognitiva, e ventral ou afetiva, de acordo 

com sua citoarquitetura, padrão de projeções neurais e atividade elétrica observada durante 

testes que envolvem tarefas com conteúdo emocional ou cognitivo. Além de apresentar uma 

maturação com o desenvolvimento em termos de conectividade e espessura (CASEY et al., 

1997), essa região também parece estar relacionada com a capacidade de explicar ou prever 

comportamentos (próprios ou de outros) através da atribuição de estados mentais, intenções, 

desejos e crenças, sendo essa capacidade conhecida como mentalização ou teoria da mente 

(GALLAGHER; FRITH, 2003). Adicionalmente, o CCA contém um tipo neuronal específico 
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(Von Economo) que parece estar relacionado com autorreferência e teoria da mente 

(ALLMAN et al., 2005; CAUDA; GEMINIANI; VERCELLI, 2014). Nesse sentido, lesões no 

CCA podem levar a expressão de comportamentos como apatia, falta de atenção, 

desregulação autonômica, dificuldade de socialização e instabilidade emocional (BUSH; 

LUU; POSNER, 2000; GALLAGHER; FRITH, 2003).  

A rede neural executiva contém regiões que são especialmente influenciadas diante de 

tarefas que exigem foco atencional em um determinado estímulo. Nesse sentido, exercícios 

que exigem a manutenção do foco de atenção em algum objeto, como o que ocorre em 

práticas meditativas que se utilizam de sensações do corpo como foco, levam a uma regulação 

importante de áreas como CPF e CCA, associadas ao subsistema executivo atencional, e 

consequente mudanças no padrão de atividade e expressão de comportamentos mediados por 

tais regiões (TANG; HÖLZEL; POSNER, 2015). 

Apesar de haver uma separação dos subsistemas atencionais para melhor compreensão dos 

processos cognitivos relacionados a eles, na vivência no mundo, ocorre a integração funcional 

das atividades das regiões que compõem o sistema como um todo. Assim, espera-se que 

tarefas que exijam a orientação, a vigilância e a manutenção do foco em determinado estímulo 

levem a regulação de todas as áreas relacionadas a tais redes neurais.  

 

 

1.5 Mindfulness: Conceitualização, neurofisiologia e aplicações 
Mindfulness é parte do que torna os indivíduos humanos, que proporciona a 

capacidade destes estarem completamente cientes e conscientes da experiência do self 
enquanto seres humanos (SIEGEL; GERMER; OLENDZKI, 2009). Em textos antigos, 

“mindfulness” caracteriza a tradução da língua Pali para a língua inglesa da palavra “Sati” que 

significa atenção, relembrar e ciência (awareness). O uso de “relembrar” não no sentido de 

trazer à consciência eventos passados, mas de relembrar de manter uma atenção ciente aos 

estados da mente como função central para o desenvolvimento de um caminho para liberação 

do sofrimento (SIEGEL; GERMER; OLENDZKI, 2009). Mindfulness, traduzido para o 

portugês como atenção plena”, enquanto habilidade, pode ser treinada através da prática de 

meditação cujas raízes históricas estão no budismo e data de mais de 3.000 anos. Na 

meditação mindfulness pode-se, inicialmente, utilizar um objeto ou âncora (externo, como um 

ponto no chão ou interno, como a sensação da respiração) para focar a atenção e o indivíduo 

age, inicialmente, como um observador das mudanças que surgem na experiência de meditar. 

A partir da língua Pali, a meditação mindfulness pode ser encontrada como “vipassana 
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bhavana”, que exige além de atenção às experiências, uma atitude equânime, benevolente e 

confiante (SIEGEL; GERMER; OLENDZKI, 2009). 

Nos últimos 30 anos, a meditação mindfulness vem sendo amplamente estudada do ponto 

de vista da psicologia cognitiva com intuito de aplicação clínica em diferentes situações de 

saúde e doenças como transtornos ansiedade, depressão, dor crônica, dentre outras. Em 

contexto clínico, laico e ocidental, o mindfulness foi inicialmente descrito como um processo 

que exige uma atitude que envolve uma qualidade de atenção momento-a-momento de forma 

intencional e não julgadora (KABAT-ZINN, 1990). Na contemporaneidade e no contexto da 

psicologia e neurociências cognitiva e afetiva, a meditação mindfulness tem sido adotada 

como ferramenta para promover a ciência (awareness) e facilitar respostas mais adaptativas 

diante de processos mentais que contribuem para quadros de estresse emocional (BISHOP et 

al., 2004). Assim, no presente trabalho será utilizada a conceitualização destes autores que 

definem mindfulness como uma habilidade metacognitiva caracterizada por um tipo de ciência 

(awareness) gentil, não-elaborativa e não julgadora voltada para o momento presente no qual 

toda sensação, pensamento ou sentimento que surge no campo atencional é observado com 

aceitação e sem identificação (apego) (BISHOP et al., 2004). A partir deste modelo, os 

autores propõem dois componentes essenciais da habilidade mindfulness: (i) a autorregulação 

da atenção e (ii) a adoção de uma orientação ou atitude em relação à própria experiência 

voltada ao momento presente, caracterizada por abertura, curiosidade e aceitação (BISHOP et 

al., 2004). Além disso, essa habilidade pode ser mensurada como um traço (BAER et al., 

2006) ou um estado (TANAY; BERNSTEIN, 2013), ambos passíveis de modificação a partir 

de exercícios baseados nesta prática de meditação.  

O treinamento baseado na meditação mindfulness, especialmente em estágios iniciais, é 

realizado geralmente na posição sentada (mas não exclusivamente) e o sujeito busca manter a 

atenção em um determinado foco, ou âncora, que mais comumente corresponde a sensações 

corporais como as sensações da respiração (movimentos do tórax, abdômen, fluxo de ar nas 

narinas). A qualquer instante em que há a percepção de devaneios ou pensamentos, o 

indivíduo voluntariamente deve buscar a observação da natureza dinâmica da mente, o 

desengajamento desses processos mentais e, finalmente, deve redirecionar a atenção de forma 

gentil e curiosa para as sensações da respiração e do corpo. Esse processo é repetido sempre 

que há a percepção que a atenção foi redirecionada do objeto da prática e não envolve 

julgamento da experiência ou elaboração sobre as suas implicações, significados ou 

necessidade de resposta (ação) (BISHOP et al., 2004). 

No campo das ciências cognitivas, a autorregulação da atenção contempla especialmente 

habilidades de manutenção do foco atencional em um determinado objeto (atenção 
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sustentada) e orientação. Assim, percebe-se uma necessidade de uma flexibilidade atencional 

de modo a permitir a mudança de foco de um objeto a outro em situações onde há a percepção 

de elaboração dos pensamentos durante a prática meditativa. Portanto, tarefas realizadas em 

ambiente laboratorial, que envolvam esses dois sistemas atencionais, devem ser capazes de 

verificar possíveis mudanças ocasionadas pelo treinamento através de exercícios baseados em 

mindfulness. De fato, em uma revisão apresentada sobre a neurobiologia da prática de 

meditação mindfulness, os autores demonstram a regulação de áreas corticais e subcorticais 

relacionadas aos processos de atenção focada, de orientação e de vigilância (TANG; 

HÖLZEL; POSNER, 2015).  

A autorregulação da atenção obtida a partir do treinamento baseado em mindfulness 

envolve a não elaboração de sentimentos, sensações ou pensamentos que surjam durante a 

prática, levando a uma experiência direta dos eventos. Importante ressaltar, que a prática de 

mindfulness não usa como mecanismo cognitivo a supressão de pensamentos. Todos os 

pensamentos e eventos são tratados como objetos de observação, não como distratores, e o 

que é inibido é a elaboração secundária à percepção durante o treinamento (BISHOP et al., 

2004). Nesse sentido, o foco narrativo, onde há a elaboração ou a narrativa autorreferenciada, 

tende a ser minimizado e o foco experiencial momento-a-momento tende a ser priorizado. 

Assim, regiões relacionadas a elaboração e julgamento da experiência como o córtex pré-

frontal dorsomedial apresentam redução de atividade neural e regiões relacionadas a 

experiência das sensações do corpo no momento presente apresentam-se mais ativadas, como 

a ínsula (FARB; SEGAL; ANDERSON, 2013). 

A atitude diante da experiência cultivada através do treinamento baseado em mindfulness 

busca estabelecer uma abertura e curiosidade aos eventos que surgem durante as práticas e, 

posteriormente, diante das situações ao longo da vida. Assim, o indivíduo não busca atingir 

um estado de relaxamento ou mudança das emoções presentes em um determinado momento 

mas, ao invés disso, ele é estimulado a se dar conta de todo sentimento, pensamento ou 

sensação que surge na sua consciência (BISHOP et al., 2004). Para tanto, é preciso que haja 

aceitação da própria experiência. Aceitação pode ser definida como um estado 

experiencialmente aberto para a realidade do momento presente (ROEMER; ORSILLO, 

2002).  

A tradução destes componentes do mindfulness enquanto habilidade metacognitiva para o 

campo da fenomenologia absorve conceitos semelhantes no que diz respeito à atitude que 

deve ser alcançada a partir do mindfulness. A escola Husserliana apresenta uma grande 

relevância no estudo das experiências, especialmente através do estímulo ao relato dessas 

experiências em primeira pessoa (HUSSERL, 1999). A consciência, na fenomenologia, é 
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consciência de algo e, portanto, ultrapassa tanto a ideia de ressignificar como de suprimir os 

fenômenos que surgem na experiência de um indivídu.  A Fenomenologia, e mais 

recentemente as ciências cognitivas, têm apresentado dois modos de processamento 

consciente: o modo natural ou padrão, também conhecido como atitude natural, no qual a 

orientação acerca do próprio sujeito, dos outros e do mundo onde eventos e experiências 

emergem, se dá a partir de um modo de operação cognitivo. Em outras palavras, na atitude 

natural a percepção da realidade se dá de forma parcial, através de filtros cognitivos e 

frequentemente condicionados a hábitos, crenças e valores altamente categorizados e 

rotulados de acordo com aspectos afetivos do indivíduo que a experiencia. Assim, o que o 

autor em discussão denomina de atitude natural alinha-se ao que outros autores  apontam 

serem visões incompletas ou distorcidas da realidade que podem levar ao desencadeamento de 

estados emocionais mal-adaptativos (BROWN; CORDON, 2009; HUSSERL, 1999). 

Avançando na discussão Husserliana, o segundo modo de processamento consciente de 

atitude fenomenológica, diferencia-se da anterior por fazer “retorno às coisas mesmas”, no 

qual a atenção é direcionada à experiência tal qual ela se apresenta. Para que seja possível a 

observação da essência da experiência, se faz necessário um processo de redução 

fenomenológica, no qual há a suspensão de pré-conceitualizações por parte do sujeito, o que 

no campo das ciências cognitivas pode ser considerado o mecanismo de aceitação 

previamente conceitualizado (BROWN; CORDON, 2009; HUSSERL, 1999). Isso não 

significa uma eliminação dos processos cognitivos de elaboração, mas apenas, uma suspensão 

temporária dos mesmos em função da observação da realidade mesma a partir da perspectiva 

do ser-no-mundo. Assim, se torna possível “estar presente” de modo a entrar em contato com 

a essência dos objetos experienciados, ao invés de apenas reagir, muitas vezes de forma 

automática, aos eventos diários (BROWN; CORDON, 2009). Outros autores também 

enfatizam a importância do processo de redução fenomenológica e observação das 

experiências, especialmente através do corpo, como meio para regulação de processos 

cognitivos (VARELA; ROSCH; THOMPSON, 1992). 

Muito se tem demonstrado sobre os efeitos da meditação mindfulness sobre 

transtornos de ansiedade (GOTINK et al., 2015), depressão (HOFMANN et al., 2010) e dor 

crônica (BAWA et al., 2015) através da aplicação de programas sistematizados baseados em 

mindfulness (PBM) (KABAT-ZINN, 1990; KABAT-ZINN; LIPWORTH; BURNEY, 1985). 

De modo geral, os efeitos obtidos a partir dos PBMs relacionam-se principalmente a redução 

de sintomas de estresse, ansiedade, depressão em diversos tipos de populações (GOTINK et 

al., 2015). Tais efeitos parecem estar relacionados com uma maior flexibilidade cognitiva 

obtida a partir da observação da própria experiência com menor reatividade e maior aceitação 
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do quadro de saúde, obtendo uma mudança de perspectiva em relação ao processo saúde-

doença (LEVIN; LUOMA; HAEGER, 2015; LINDSAY; CRESWELL, 2017). 

Além de efeitos psicológicos, alguns estudos demonstram alterações estruturais e funcionais 

observadas no cérebro de pessoas submetidas aos PBMs (FARB; SEGAL; ANDERSON, 

2013; HASENKAMP; BARSALOU, 2012; HÖLZEL et al., 2011). Em meditadores 

experientes, com pelo menos dois meses de prática, regiões corticais e subcorticias 

apresentam atividade e estrutura diferenciadas, tais como: o CPF, região relacionada à 

metacognição, ao planejamento e a tomada de decisão; o hipocampo, relacionado com o 

processamento de memórias e emoções; o CCA e orbitofrontal, relacionados com a percepção 

do “self”, regulação atencional e emocional; a ínsula, região relacionada com habilidade 

interoceptiva; a amígdala, relacionada com processamento emocional, além de áreas 

envolvidas com a comunicação inter-hemisférica como o corpo caloso e o fascículo 

longitudinal superior (TANG; HÖLZEL; POSNER, 2015). Nesse contexto, alguns trabalhos 

demonstraram aumento de substância cinzenta no hipocampo em indivíduos submetidos a um 

PBM de 8 semanas (HÖLZEL et al., 2011), assim como aumento da espessura do córtex 

cingulado anterior (GRANT et al., 2010). Adicionalmente, outros autores sugerem que o 

aumento da atividade na região anterior da ínsula e diminuição do recrutamento do córtex pré-

frontral dorsomedial após um PBM compõem um possível mecanismo pelo qual a atenção a 

sensações corporais, ou através do aumento da habilidade interoceptiva, influencia 

positivamente a experiência perceptiva (FARB; SEGAL; ANDERSON, 2013).  Em uma 

recente revisão, os autores discutem os desafios dos estudos que envolvem práticas 

meditativas e apresentam alterações morfofuncionais relatadas na literatura nos últimos anos. 

De modo geral, observa-se um aumento de espessura e densidade da substância cinzenta de 

regiões como o hipocampo, ínsula e córtex cingulado. Além disso, há um aparente aumento 

de atividade de regiões relacionadas com regulação emocional após a prática de meditação 

como o CCA, ínsula e córtex orbitofrontal em meditadores iniciantes e redução da atividade 

em regiões frontais dorso e ventrolaterais em meditadores experientes. Nesse sentido, a 

revisão demonstra que meditadores iniciantes fazem uso de um controle cognitivo maior para 

permanecer focados em um determinado objeto, enquanto meditadores experientes 

permanecem na prática meditativa sem a necessidade de alto controle top-down, sugerindo a 

prevalência de um processamento bottom-up (TANG; HÖLZEL; POSNER, 2015). Correlatos 

neurais também foram avaliados através do uso da eletroencefalografia (EEG) por Fan e 

colaboradores, que demonstraram um aumento no potencial da onda alfa em regiões médio-

frontais durante período de repouso imediatamente após a prática de exercícios baseados em 

mindfulness. O aumento do potencial dessas ondas, nessa região, parece estar associado a uma 
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melhor performance cognitiva, refletida através de um menor tempo de reação ao estímulo 

apresentado, além de menor quantidade de erros ao longo da tarefa (FAN et al., 2014). 

Interessantemente, a redução da assimetria de alfa frontal também tem sido reportada após um 

programa de 8 semanas de mindfulness. Este resultado parece relacionar-se com uma melhor 

capacidade de regulação emocional envolvendo maior bem-estar e menor reatividade a 

situações emocionalmente negativas (ZHOU; LIU, 2016). Os efeitos da PBM também foram 

estudados a partir de registros eletroencefalográficos durante teste de atenção em um grupo de 

pessoas submetido a um treinamento baseado em mindfulness com duração de 15 minutos. 

Nesse estudo, apesar da ausência de efeitos comportamentais (número de acertos e tempo de 

reação), os autores encontraram diferenças em relação a um grupo controle no que diz 

respeito a componentes de potencial evocado (P300). Eles concluem que a redução da 

amplitude do P300 em eletrodos da linha média (Cz e Fz) na fase no-go do paradigma seria 

devido ao menor esforço despendido pelos participantes do grupo mindfulness ao realizar a 

tarefa (ANDREU et al., 2018). 

Recentes estudos utilizando imageamento por ressonância magnética funcional 

demonstram a relação e a modulação da atividade de redes neurais relacionadas à atenção em 

diferentes fases da prática meditativa (MALINOWSKI, 2013; TANG; HÖLZEL; POSNER, 

2015). Por exemplo, quando o praticante inicialmente se engaja em um processo de atenção 

sustentada, mantendo o objeto da meditação sob seu foco de atenção, ocorre a ativação de 

regiões relacionadas ao alerta, sendo elas o córtex parietal e frontal direitos e tálamo. Após o 

processo de atenção focada, acontece a perda do foco no objeto da prática e ocorrência de 

devaneios, ativando a rede neural padrão. Ao notar a perda do foco, o indivíduo reorienta sua 

atenção para o objeto utilizado na prática e o subsistema atencional de orientação parece fazer 

parte desse processo. Além disso, a atitude diante do monitoramento da experiência e não 

julgamento dos pensamentos e emoções envolvem também a rede neural executiva 

(MALINOWSKI, 2013). O esforço demandado para manter o foco atencional em um 

determinado objeto é reduzido à medida que o indivíduo se habitua com a prática (TANG; 

HÖLZEL; POSNER, 2015).  

 

1.6 Mindfulness e resposta ao estresse 
A reação fisiológica a situações estressoras ou emocionais estão atreladas a uma maior 

ou menor ativação dos sistemas psicofisiológicos da resposta ao estresse através da liberação 

de neurotransmissores, mediadores hormonais e imunes. Existe na literatura uma importante 

relação entre estruturas do sistema límbico e o sistema de resposta ao estresse, de modo que 

alterações de atividade em regiões límbicas podem, potencialmente, levar a alterações 
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fisiológicas na resposta aos eventos estressores.  Isso ocorre tanto pela coincidência de áreas 

cerebrais relacionadas com a resposta ao estresse e com a regulação e expressão de emoções, 

quanto por projeções neurais envolvendo estruturas de ambos os sistemas  (ULRICH-LAI; 

HERMAN, 2009).  

Diferentes estudos demonstram  efeitos díspares das PBM sobre o eixo HPA, desde 

menor reatividade (TANG et al., 2007), efeitos nulos (ENGERT et al., 2017) até 

hipersensibilização do eixo após uma prática breve (CRESWELL et al., 2014). Estes últimos 

autores demonstraram que o traço de mindfulness, característica inerente ao indivíduo de focar 

a atenção na experiência a cada momento com menor reatividade e maior aceitação, 

influencia diretamente a variação da concentração do cortisol diante de um teste de estresse 

social (Trier Stress Social Test- TSST) após um treinamento de três dias. Nesse sentido, 

quanto menor o traço de mindfulness, maior é a reatividade do cortisol após o TSST no grupo 

que foi submetido ao treinamento da atenção por 3 dias quando comparado ao grupo controle. 

Com isso, os autores concluem que, para um indivíduo com baixo traço de mindfulness o 

próprio treinamento pode causar uma sensibilização do eixo HPA, mesmo que haja menores 

pontuações em escalas que avaliam estresse percebido (CRESWELL et al., 2014).   

 Adicionalmente, outro estudo demonstra uma menor concentração de cortisol na saliva 

de indivíduos submetidos a um treinamento de 20 minutos durante cinco dias após um uma 

tarefa de estresse mental (TANG et al., 2007). Além disso, um treinamento adicional de 20 

minutos a intervenção padrão, que tem  duração de 5 dias, produziu maior influência sobre a 

resposta ao estresse, com menores níveis de cortisol e maior quantidade de  imunoglobulinas 

(IgA) secretadas no grupo submetido ao treinamento adicional (TANG et al., 2007).  

Através da exposição dos dados acima citados, percebe-se uma regulação funcional de 

áreas relacionadas a processos cognitivos como atenção, memória, resposta emocional e ao 

estresse a partir da prática de meditação. No entanto, apesar de haver diversos estudos na 

literatura apontado os efeitos da prática meditativa em diferentes aspectos fisiológicos e 

psicológicos, a maior parte deles avalia diferenças entre meditadores experientes e pessoas 

sem experiência com a prática de meditação. Este fato impede a análise atual dos efeitos da 

meditação mindfulness sobre as medidas psicofisiológicas antes e após intervenção, 

apontando para a necessidade de se investigar esta questão.  

Nesse sentido, o presente trabalho apresenta, de forma inovadora, a integração de 

variáveis relacionadas aos processos de interocepção, atenção e resposta ao estresse, em um 

estudo randomizado e controlado, diante de uma intervenção breve baseada em mindfulness 

em uma população de adultos jovens saudáveis. 
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2. OBJETIVOS 

 
Geral: 

• Investigar os correlatos psicofisiológicos antes e após uma intervenção breve baseada 

em mindfulness em adultos jovens saudáveis. 

Específicos: 

• Avaliar o impacto das intervenções sobre níveis de mindfulness (traço/estado) 

• Avaliar o impacto da prática de mindfulness sobre a interocepção; 

• Verificar a influência da prática sobre ansiedade, afetividade e estresse percebido; 

• Avaliar a atividade do eixo HPA durante repouso e em resposta a um evento estressor 

antes e após a intervenção; 

• Analisar a resposta cortical evocada durante teste de atenção sustentada antes e após a 

intervenção. 
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3. HIPÓTESES E PREDIÇÕES 

 
H1: A prática baseada em mindfulness influencia as habilidades de mindfulness e 

interocepção; 

P1: Após as práticas baseadas em mindfulness, os indivíduos apresentarão maiores escores de 

mindfulness estado/traço e maior capacidade interoceptiva quando comparados aos do grupo 

controle. 

 
H2: A intervenção baseada em mindfulness influencia o estado de ansiedade, afetividade e de 

estresse percebido; 

P2: Os indivíduos submetidos às práticas de mindfulness apresentarão pontuação maior nas 

escalas de afeto positivo, menor de estresse percebido, afeto negativo e de estado de 

ansiedade após a intervenção quando comparados ao grupo controle; 

 

H3: A intervenção utilizando práticas baseadas em mindfulness causará uma alteração na 

reatividade do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal diante de situações de estresse; 

P3: A elevação da concentração de cortisol após um evento estressor será menor nos 

indivíduos do grupo mindfulness quando comparados aos do grupo controle. 

 

 

H4: O treinamento baseado em mindfulness altera componentes do potencial evocado 

cognitivo deflagrado por um evento atencional; 

P4: Participantes do grupo mindfulness apresentarão medida de latência menor do 

componente P3 e amplitude maior durante um teste de atenção sustentada, quando 

comparados aos do grupo controle. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Participantes 

Quarenta participantes (20 homens, 20 mulheres) foram recrutados através de uma 

plataforma online e tiveram seus dados coletados após assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e esclarecido (TCLE). O presente projeto encontra-se aprovado no comitê de ética da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte sob parecer 1.761.383, CAEE 

55193416.4.0000.5537. 

Os critérios de inclusão para os participantes da amostra foram: apresentar idade entre 18 

e 30 anos; não possuir diagnóstico clínico psiquiátrico (esquizofrenia, depressão maior, 

transtorno bipolar, mania, transtorno de ansiedade social); não fazer uso de medicamentos 

psicotrópicos ou antinflamatórios no momento do estudo; não ter experiência prévia com 

práticas baseadas em mindfulness; escolaridade a partir de nível superior incompleto; assinar 

o TCLE. 

Já como critérios de exclusão, aos participantes não foi permitido: Ausentar-se algum dia 

do protocolo de estudo; Apresentar sinais e/ou sintomas de alguma doença infecciosa durante 

o estudo; Não compreender as tarefas do estudo. 

Os participantes foram randomicamente alocados em um grupo controle ativo ou em um 

grupo experimental. Ao participante do grupo controle ativo foram designadas visitas ao 

laboratório por 3 dias seguidos para realizar uma tarefa de pintura de gravuras e ouvir um 

áudio contendo temas relacionados à saúde. O participante do grupo experimental 

compareceu ao laboratório por 3 dias seguidos e foi submetido a sessões de práticas de 

mindfulness com foco na respiração e no corpo. Os participantes compareceram ao laboratório 

sempre no mesmo horário (8:00am). Os áudios apresentados em ambos os grupos foi gravado 

por instrutor qualificado com duração de 30 minutos. O esquema indicando a linha temporal 

do estudo está representado na Figura 1. 
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Figura 1: Fluxo temporal do estudo. EEG: Eletroencefalografia 

 

 

 
 

4.2 Protocolos Experimentais  

4.2.1 Questionários e Escalas 

Os questionários abaixo descritos (e encontrados no item anexo) foram aplicados no 

primeiro e no terceiro dias de experimento. 

 

4.2.1.1  Estado de consciência interoceptiva –Avaliação multidimensional da 
consciência interoceptiva - Multidimensional Assessment of interoceptive 
Awareness – (MAIA) (Anexo I) 

Esse instrumento tem como objetivo mensurar a capacidade de identificar as emoções 

e sensações corporais interoceptiva (MEHLING, 2012). Os itens são enquadrados em oito 

domínios que se referem aos seguintes fatores: (1) Consciência das sensações corporais; (2) 

Reação emocional e resposta atencional às sensações corporais; (3) Capacidade de regulação 

emocional;(4) Consciência de Integração mente-corpo, e (5) Confiança nas sensações 

corporais. O instrumento contém 32 itens e apresenta consistência interna de 0,82.  

 

Dia	1

• Coleta	de	sangue
• Questionários

• Coleta	EEG	(Repouso,	Teste	de	Atenção,	Teste	de	Estresse)
• Treinamento	– Atenção	plena	na	respiração	e	no	corpo- 30	minutos

Dia	2
• Treinamento	– Atenção	plena	na	respiração	e	no	corpo- 30	minutos

Dia	3

• Treinamento– Atenção	plena	na	respiração	e	no	corpo
• Coleta		de	sangue
• Questionários

• Coleta	de	EEG	(Repouso,	Teste	de	Atenção,	Teste	de	Estresse)
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4.2.1.2 Traço de Mindfulness - Questionário das cinco facetas de Mindfulness – Five 
Facets mindfulness questionnaire (FFMQ) – (Anexo II)   

Essa escala avalia o nível de Mindfulness e é composta por 39 itens, numa escala de 

Likert de cinco pontos que varia de (1) nunca ou raramente verdadeiro a (5) quase sempre ou 
sempre verdadeiro. Nessa escala o conceito de Mindfulness está dividido em cinco 

componentes, são eles: (1) Observar, que inclui notar ou estar atento a experiências internas e 

externas, tais como sensações, cognições, emoções, visões, sons e cheiros; (2) Descrever, que 

se refere a caracterizar experiências internas através de palavras;(3) Agir com consciência, 

que se refere a estar atento às atividades do momento e pode ser contrastado com o 

comportamento mecânico enquanto a atenção está focada em outra coisa, conhecido como 

piloto automático; (4) Não julgamento da experiência interna, que se refere a não tomar uma 

postura de avaliação e julgamento em relação aos pensamentos e sentimentos; (5) Não 

reatividade à experiência interna, que se refere à tendência a permitir que os pensamentos e 

sentimentos venham e vão sem se deixar afetar ou ser tomado por eles (BAER et al., 2006). 

Utilizamos a versão brasileira do questionário (BARROS et al., 2014). 

 
4.2.1.3 Escala de mindfulness estado – State Mindfulness Scale (SMS) (Anexo III) 

Essa escala visa avaliar estado de  mindfulness ou consciência no momento presente 

(TANAY; BERNSTEIN, 2013). Foi desenvolvida baseada em escalas de traço de mindfulness 

anteriores a ela e busca a complementação de avaliação de mindfulness no momento de sua 

aplicação. É uma escala que contém 21 itens onde o indivíduo terá de responder às questões 

com graduação de “nada” a bastante”.  

 

4.2.1.4 Escala de Estresse Percebido- Perceived Stress Scale (PSS) (Anexo IV) 
A Escala de Estresse Percebido (COHEN, 1983) é um dos instrumentos mais citados 

na literatura para estimativa do estresse. A PSS avalia o estresse sob três aspetos: presença de 

agentes específicos que causam estresse, sintomas físicos e psicológicos do estresse e 

percepção geral de estresse, independente do seu agente causador (por exemplo, no item 3: 

“No mês passado, quantas vezes você se sentiu nervoso(a) ou estressado(a)?”). Segundo os 

autores os demais instrumentos disponíveis na literatura se propõem a estimar o impacto 

específico de alguns fatores estressantes, o que limita seus resultados dado que eventos 

relacionados ao estresse podem variar entre indivíduos. Nesse estudo utilizaremos a versão 

breve dessa escala traduzida e validada para a população brasileira (DIAS et al., 2015). 
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4.2.1.5 Escala de afeto positivo e negativo - Positive and Negative Affect Scale 
(PANAS)- (Anexo V) 

Esse questionário consiste em um conjunto de palavras que descrevem diferentes 

sentimentos e emoções dispostas em duas escalas de humor com 10 itens cada (WATSON; 

CLARK; TELLEGEN, 1988). Cada item possui uma pontuação de 1 a 5 pontos (1 = "muito 
ligeiramente ou nada" a 5 = "extremamente") para indicar à medida que os entrevistados 

sentiram os sentimentos e emoções durante as semanas anteriores à entrevista.  

 

4.2.1.6 Inventário de ansiedade Traço- Estado - Strai-Trait Anxiety Inventory 
(STAI)- (Anexo VI)  

Este inventário busca avaliar através de duas partes, cada uma contendo 20 

afirmações, estado e traço de ansiedade. Foi desenvolvido por Spielberger et al (1970), 

traduzido e validado para a população brasileira por Biaggio e Natalício (1979). O 

participante deve responder em uma escala de 1-4 e o score total de cada escala varia de 20 a 

80, sendo valores mais altos indicativos de maiores níveis de ansiedade. 

 
4.2.2 Teste de interocepção 

O teste de contagem dos batimentos cardíacos foi utilizado para verificar 

a acurácia cardíaca que reflete o nível de acurácia interoceptiva. O teste consiste na contagem 

silenciosa do número de batimentos cardíacos percebidos durante três períodos de tempo (25s, 

35s e 45s) intercalados por 30s de descanso (SCHANDRY, 1981). Posteriormente, o número 

de batimentos percebido é comparado com o número real de batimentos obtidos através do 

eletrocardiograma, resultando no nível de acurácia cardíaca ou acurácia interoceptiva. O 

processamento do sinal de eletrocardiograma para verificação de contagem de batimentos 

reais foi realizado por inspeção visual. O protocolo de contagem com os três períodos de 

tempo intercalados por 30s é repetido por três vezes, e a acurácia cardíaca é considerada a 

média dos dois valores mais próximos. 

 
4.2.3 Teste de Atenção sustentada 

 

O teste utilizado consiste em um paradigma que exige processo inibitório e repetição de 

uma tarefa em suas duas diferentes fases (Go/ No-Go) (ROBERTSON et al., 1997). Os 

componentes do potencial evocado analisados, P300 e N200, são relatados na literatura como 

marcadores de processo inibitório, engajamento cognitivo e monitoramento de conflito 

(POLICH, 2007; TRUJILLO-ORREGO, 2011). O padrão eletroencefalográfico, o número de 
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acertos e tempo de resposta são mensurados antes e após a intervenção. Ao todo, 60 

estímulos/trials No-Go e 480 Go são apresentados durante 12 minutos, com aparição de cada 

dígito durante 250ms e uma máscara interdígitos com duração de 900ms. Os dígitos utilizados 

no teste variam de 1-9, sendo o dígito 3 caracterizado como a fase “No-Go” do teste, na qual 

o indivíduo deve inibir sua resposta motora. O software e-prime foi utilizado para a 

programação e aplicação do teste. 

 

4.2.4 Teste de indução de estresse 

O teste de indução de estresse utilizado foi o “Mannheim multicomponent stress test” 

(MMST) (KOLOTYLOVA et al., 2010). O MMST é um teste de componentes múltiplos que 

envolve estímulos de natureza emocional, auditiva e aritmética com duração de cerca de 8 

minutos. As respostas do eixo HPA e do sistema nervoso autônomo se expressam de maneira  

similar àquela obtida com o TSST (Trier Social Stress Test), considerado o teste padrão para 

verificar a resposta ao estresse em estudos experimentais  (REINHARDT et al., 2012). Nos 

primeiros 5 minutos do teste o participante é apresentado a várias imagens com valência 

emocional positiva (4 imagens de alta valência e alto arousal), negativa (44 imagens de baixa 

valência e alto arousal) e neutra (4 imagens) obtidas no IAPS (International Affective Pictures 
System) sendo solicitado que apenas observe essas imagens. São apresentadas 52 imagens no 

total. Cada imagem é exposta na tela durante 5 segundos e uma máscara aparece 2s antes de 

cada imagem. Em seguida, um ruído branco que varia entre 78-98dB é apresentado e o 

participante é solicitado a realizar um teste aritmético de acordo com as informações que 

aparecem na tela do computador a sua frente. Esse teste é o PASAT-C (Paced Auditory Serial 
Addition Test computer) no qual o participante deve somar o último dígito demonstrado na 

tela ao imediatamente anterior a ele. 

 
 

4.3 Coletas eletrofisiológicas, hormonais e dosagens bioquímicas 

4.3.1 Eletroencefalografia (EEG) e Eletrocardiograma (ECG): 
A coleta de dados eletroencefalográficos foi realizada com o aparelho da BrainAmp 

DC (Brain Products GmbH, Munique, Alemanha) de 64 canais corticais, utilizando eletrodos 

ativos ActiCap (Brain Products GmbH, Munique, Alemanha).  Foram utilizados três eletrodos 

de ECG conectados ao BrainAmp ExG (Brain Products GmbH, Munique, Alemanha) 

localizados na altura da altura da primeira costela direita, na altura da última costela esquerda 

e na espinha ilíaca antero-superior. 
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 Os dados do EEG foram tratados e analisados através do software Matlab utilizando a 

toolbox EEGLAB e processamento customizado (DELORME; MAKEIG, 2004). 

 

 

4.3.2 Coleta e dosagem de cortisol na saliva 
Amostras de saliva foram coletadas antes do início do teste de estresse e 15, 30 e 60 

minutos após o início do mesmo. As amostras foram coletadas em dispositivo apropriado - 

Salivettes (Sarstedt, Germany), sempre no mesmo horário (entre 11:00am e 12:00pm), e 

posteriormente processadas, centrifugadas a 3000 RPM, durante 10 minutos e armazenadas 

em freezer a -80º C até posterior dosagem. 

As dosagens de cortisol salivar foram realizadas utilizando kits comerciais de dosagem 

da empresa DRG Instruments GmbH (Germany). O princípio básico utilizado pelo kit é o 

método do ELISA por competição, no qual uma microplaca é sensibilizada com anticorpos 

(IgG) monoclonais para cortisol. A leitura das amostras foi realizada por espectrofotometria e 

os valores são dados em ng/mL. O coeficiente de variação intraensaio foi de 4,55 % (desvio 

padrão de 0,01). 

 

4.3.3 Coleta e dosagem de cortisol no sangue 
Os participantes do estudo foram submetidos a uma punção venosa de 10 ml de sangue 

antes e após a intervenção proposta nesse estudo. Eles foram orientados a terem uma noite 

tranquila de sono e comparecer ao local de coleta no horário combinado. A coleta de sangue 

foi realizada no braço não dominante de cada participante, no período da manhã (entre 8:00 e 

9:00 horas) após, no mínimo, 45 minutos de repouso. 

As concentrações de cortisol foram determinadas em duplicata pelo método de 

quimiluminescência, utilizando o analisador automático de marca Beckman Coulter, modelo 

UnicelTM DxI. Foram utilizados kits de reagentes Access Cortisol (Beckman Coulter, nº Cat. 

33600) para 100 determinações.  

 O teste é realizado com base no princípio de ensaio imunoenzimático competitivo. 

Uma amostra é adicionada ao recipiente de reação no qual se encontra o anticorpo de coelho 

anticortisol, conjugado cortisol-fosfatase alcalina e partículas paramagnéticas revestidas com 

anticorpos de captura de cabra anticoelho. A partir de competição do conjugado cortisol-

fosfatase alcalina pelos sítios de ligação contido em uma quantidade limitada de anticorpos 

específicos anticortisol. Desenvolve-se uma reação antígeno-anticorpo de captura em uma 

fase sólida. A seguir o material é incubado em recipiente apropriado para a reação, sendo os 

materiais ligados à fase sólida retidos em campo magnético e os não ligados removidos por 
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lavagem. A fase a seguir incluiu a adição de substrato quimioluminescente, Lumi-Phos* 530 

ao recipiente, com geração de luz decorrente da reação que é quantificada pelo luminômetro. 

A concentração de cortisol em cada amostra é quantificada a partir da curva de calibração, 

onde a intensidade de luz é inversamente proporcional à concentração de cortisol na amostra. 

A faixa de concentração do cortisol, pelo método, é de 8,7 – 22,4 μg/dL. O coeficiente de 

variação intraensaio foi de 4,39 % (desvio padrão de 5,92).  

 

4.4 Análise de dados eletroencefalográficos 
Os dados de eletroencefalografia foram tratados através da toolbox EEGLAB 

(DELORME; MAKEIG, 2004). O pré-processamento foi realizado utilizando a ferramenta 

PREP prepline (BIGDELY-SHAMLO et al., 2015) com passos adaptados a partir de Buzzel e 

colaboradores (BUZZELL et al., 2017) e código de programação customizado. O Dado bruto 

foi reamostrado a 250Hz e re-referenciado a referência média. Para análise do teste de 

atenção, todo o registro do teste foi extraído e submetido a um filtro de 1Hz antes do pré-

processamento com o PREP prepline. Após o pré-processamento, análise de componente 

independente foi realizada nos eletrodos não interpolados. Artefatos oculares foram avaliados 

através de inspeção visual e tiveram seus componentes rejeitados. Canais ruins detectados e 

interpolados foram então reinterpolados. Para a análise de potencial evocado, o dado foi 

filtrado a 30Hz, a linha de base corrigida a 100ms antes do início do estímulo e então foi 

dividido em épocas de acordo com a fase (Go e No-Go). Uma segunda inspeção visual foi 

realizada para rejeitar artefatos musculares e piscadas. Os componentes de potencial evocado 

N200 (220-350ms) e P300 (350-600ms) foram analisados de acordo com medidas de latência 

e amplitude em uma análise exploratória em eletrodos centrais e parietais (C1, C2, C3, C6, 

C8, C2, CZ, CPZ, FZ, FCZ, PZ, POZ) de forma individual e em grupo caracterizando análise 

de grupo central e medial. Alguns eletrodos foram selecionados baseados em regiões 

previamente utilizadas para análise com esse tipo de paradigma (ZORDAN; SARLO; 

STABLUM, 2008) e outros baseados na visualização do sinal eletroencefalográfico por 

análise exploratória. 
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Figura 2: Representação do escalpo enfatizando eletrodos analisados de forma exploratória. A análise foi 

direcionada a partir de estudos prévios presentes na literatura e da plotagem do sinal elétrico no tempo, 

demonstrando possíveis diferenças entre grupos em regiões centrais e parietais. A análise foi realizada de forma 

individual e por grupos de eletrodos da linha média (Fz, FCz, Cz, CPz,Pz) e da linha central (C5, C3, C1, Cz, 

C2, C4, C6). 

 

 

4.5 Análise estatística  
A análise estatística foi realizada no software R. Dados apresentados nos gráficos 

correspondem a média e erro padrão da média. Para significância estatística, foi considerado 

p<0,05. Para avaliação de diferenças entre grupos, a análise de Covariância (ANCOVA) foi 

utilizada tendo como covariável valores obtidos antes do treinamento (Pré). Para verificação 

de diferenças intra-grupos foi utilizado testes t pareado bicaudal. 
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5.1 Caracterização da amostra 
 

Na Figura 3 são apresentados os dados demográficos dos participantes do estudo, 

separados nos grupos controle e experimental (mindfulness). 

 

   Mindfulness Controle  

Sexo      

 Feminino  10 10  

 Masculino  10 10  

Idade Média/Desvio Padrão  24.05± 3.76  24.25± 3.55  

      

      

Etnia      

 Branca  9 6  

 Parda  9 11  

 Negra  1 1  

 Não soube declarar   1 2  

Escolaridade      

 Entre 13-15  10 10  

 Entre 16-19  4 4  

 Mais de 20   6 6  

Estado Civil      

 Solteiro(a)  19 18  

 Casado(a)  1 2  

 

Figura 3: Dados demográficos para caracterização da amostra do estudo. Não há diferença significativa entre os 

grupos de acordo com teste t não pareado (t= 0,172; p= 0,863) para Idade, Sexo, Etnia, Escolaridade ou Estado 

civil.  
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5.2 Um treinamento breve baseado em mindfulness promove o aumento do estado de 
mindfulness mas não altera o traço dessa medida. 

 
Através da análise estatística entre grupos, observa-se um aumento na pontuação da escala de 

mindfulness estado (SMS) no grupo experimental (F= 9,47; df =1; p= 0,003). Mais 

detalhadamente, há um aumento dessa medida no grupo mindfulness (t= -3,41; df=19; p= 

0,002) mas não no grupo controle (t= -1,76; df=1;  p=0,09)  (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Valores médios e erro padrão em relação à média (+/- EPM) observados para os dados do 

questionário SMS (State Mindfulness Scale) nas situações pré (1) e pós (2) intervenção estimados pelo modelo. 

Linha laranja representa o grupo controle (n= 20) e a linha verde representa o grupo mindfulness (n= 20). Médias 

estimadas do modelo pós: Controle =68,19; Mindfulness= 78,25. Erro padrão: 2,29. Efeito após a intervenção: 

(F=9,47; df= 1; p=0,003). Tamanho do efeito entre grupos é alto (Cohen’s d=1,01),  **p<0,01. 

Conforme demonstrado na Figura 5, quando se trata do traço de mindfulness (FFMQ), 

não são observadas diferenças entre grupos pela análise da ANCOVA (F= 0,05;  df=1; 

p=0,82) ou intragrupo de acordo com o teste t pareado (mindfulness: t= -0,43; df= 19; p= 

0,66; controle: t= -0,14; df =19; p= 0,88).  

 

** 
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Figura 5: Valores médios (+/- EPM) observados para os dados do questionário FFMQ (Five Facets of 

Mindfulness Questionnaire) nas situações pré (1) e pós (2) intervenção estimados pelo modelo. Linha laranja 

representa o grupo controle (n= 20) e a linha verde representa o grupo mindfulness (n= 20). Médias estimadas do 

modelo pós: Controle =119,94; Mindfulness= 120,90. Erro padrão: 2,98. Efeito após a intervenção: (F=0,05; df= 

1; p=0,82). Tamanho do efeito entre grupos é baixo (Cohen’s d=0,06). 

Adicionalmente, a análise dos domínios da escala FFMQ separadamente demonstrou não 

haver diferença entre os grupos: ANCOVA: Não julgamento (F=0,15;  df=1;  p=0,69), Não 

reação (F=0,16; df=1; p=0,68), Ciência (F=0,22; df=1; p=0,64), Observar (F=0,19; df=1; 

p=0,66), Descrever (F=0,32; df=1; p=0,56).  

A análise intragrupo demonstrou não haver diferença significativa entre as medidas pré e 

pós intervenção: Grupo controle: Não julgamento (t=-0,50; df=19; p=0,61), Não reação (t=-

0,98; p=0,33), Agir com Ciência (t=0,20; p=0,83), Observar (t=0,02; p=0,98), Descrever 

(t=0,56; p=0,57). Grupo Mindfulness: Não julgamento (t=-0,65; df=19; p=0,52), Não reação 

(t=-0,91; p=0,37), Agir com Ciência (t=-0,07; p=0,94), Observar (t=-1,29; p=0,21), Descrever 

(t=1,12; p=0,27) (Figuras 6 e 7). 
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Figura 6: Valores médios (+/- EPM) observados para os domínios do questionário FFMQ (Five Facets of 

Mindfulness) nos tempos 1 (pré) e 2 (pós) intervenção no grupo controle. Barras laranjas representam a sessão 

pré e barras cinzas a sessão pós intervenção. Não há diferença significativa entre as medidas dos domínios. 
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Figura 7: Valores médios (+/- EPM) observados para os domínios do questionário FFMQ (Five Facets of 

Mindfulness) nos tempos 1 (pré) e 2 (pós) intervenção no grupo mindfulness. Barras laranjas representam a 

sessão pré e barras cinzas a sessão pós intervenção. Não há diferença significativa entre as medidas dos 

domínios. 

 

5.3 Três dias de treinamento da atenção levam ao aumento da sensibilidade mas não 
da acurácia interoceptiva 

 

A análise dos dados de sensibilidade interoceptiva evidenciou uma diferença 

significativa entre grupos após o treinamento, consistindo em aumento da pontuação na escala 

que avalia tal domínio da interocepção (MAIA) para o grupo mindfulness (F=5,88; df=1; 

p=0,02) (Figura 8).  

Adicionalmente, observa-se um aumento significativo dessa medida em uma análise 

intragrupo utilizando no grupo mindfulness (t=-3,86; df= 19;  p= 0,001) enquanto não há 

diferença no grupo controle (t= -0,15; df= 19; p= 0,87). 
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Figura 8: Valores médios (+/- EPM) observados nos dados do questionário MAIA (Multiassessment of 

Interoceptive Awareness) nas situações pré (1) e pós (2) intervenção estimados pelo modelo. Linha laranja 

representa o grupo controle (n= 20) e a linha verde representa o grupo mindfulness (n= 20). Médias estimadas do 

modelo pós: Controle = 20,70; Mindfulness = 23,12. Erro padrão = 0,54. Efeito após a intervenção: (F=5,88; df= 

1; p= 0,02). Tamanho do efeito entre grupos é de moderado a alto (Cohen’s d= 0,76), *p<0,05 . 

O questionário MAIA é composto por oito domínios, a saber: Notar (noticing- NT); 

Não-distração (not-distracting- ND); Não-preocupação (not-worrying- NW); Regulação da 

atenção (attention regulation- AT);  Ciência emocional (emotional awareness- EA); 

Autoregulação (self-regulation- SR); Escuta corporal (body listening-BL); Confiança 

(trusting- TR). 

A análise individual dos domínios através da ANCOVA demonstrou uma diferença 

significativa entre grupos após o treinamento apenas no domínio de regulação da atenção 

(AR: F=5,03; df=1; p=0,03; NT: F= 0,31; p= 0,57; ND: F= 0,20; p=0,65; NW: F= 0,31; 

p=0,57; EA: F=1,74;  p=0,19; SR: F=1,48; p=0,23; BL: F=2,11; p=0,15; TR: F=1,72; p=0,19) 

(Figura 9).  

 

 

 

 

 

* 
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Figura 9: Valores médios (+/- EPM) observados para o domínio de regulação da atenção do questionário 

MAIA (Multiassessment of Interoceptive Awareness) nas situações pré (1) e pós (2) intervenção estimados pelo 

modelo. Linha laranja representa o grupo controle (n= 20) e a linha verde representa o grupo mindfulness (n= 

20). Médias estimadas do modelo pós: Controle =1,89; Mindfulness= 2,21. Erro padrão: 0,10. Efeito após a 

intervenção: (F=5,03; df= 1, p=0,03). Tamanho do efeito entre grupos é de moderado a alto (Cohen’s d= 0,71), 

*p<0,05. 

 

Adicionalmente, observa-se um efeito do treinamento no grupo mindfulness através do 

teste t enquanto à avaliação intragrupo nos domínios de regulação da atenção, ciência 

emocional, autorregulação, escuta corporal e confiança representado pelo aumento da 

pontuação em cada um deles: grupo mindfulness: (AR: t=-3,46; df=19; p=0,002; NT: t= -

0,77;  p=0,44; ND: t=0.64;   p=0,52; NW: t=-0,18;  p=0,85; EA: t=-2,76;  p=0,01; SR: t=-4,5;  

p=0,0005; BL: t=-2,32; p=0,03; TR: t=-2,21;  p=0,03); Grupo controle: (AR: t=-0,38; df=19;  

p=0,70; NT: t= -0,77;  p= 0,44; ND: t= 0,60;  p= 0,55; NW: t=0,05;  p= 0,95; EA: t=-0,04;  p= 

0,96; SR: t=-1,61; p= 0,12; BL: t= 0.09;  p=0,92; TR: t=-0,41; p=0,68) (Figuras 10 e 11); 

 

* 
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Figura 10: Valores médios (+/- EPM) para os domínios do questionário MAIA (Multiassessment of 

Interoceptive Awareness) nas situações pré (barras cinzas) e pós (barras laranjas) intervenção no grupo controle. 

Não há diferença significativa entre as medidas. 
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Figura 11: Valores médios (+/- EPM) para os valores dos domínios do questionário MAIA (Multiassessment 

of Interoceptive Awareness) nas situações pré (barras cinzas) e pós (barras laranjas) intervenção no grupo 

mindfulness. Existe diferença significativa nos domínios de regulação da atenção (t=-3,46, p=0,002, Cohen’s 

d=0,63), ciência emocional (t=-2,76; p=0,01, Cohen’s d=0,35), autorregulação (t=-4,15; p=0,0005, Cohen’s d= 

0,75), escuta corporal (t=-2,32, p=0,03, Cohen’s d=0,52) e confiança (t=-2,21, p=0,03, Cohen’s d= 0,38), 

*p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001.   

 
Apesar de haver diferenças intra e entre grupos na avaliação da sensibilidade 

interoceptiva através do questionário MAIA, a análise da acurácia interoceptiva, representada 

pela contagem de batimentos cardíacos, não apresenta diferença entre grupos nos diferentes 

pontos de contagens: ANCOVA: 25s (F= 0,95; df= 1; p= 0,33), 35s (F= 0,65; df=1; p= 0,42), 

45s (F= 0,55; df= 1; p= 0,46).  

A análise intragrupo através do teste t pareado não evidenciou diferença significativa 

entre as medidas: Grupo controle: 25s (t= -1,98; df=19; p=0,06), 35s (t= -1,47; p=0,15), 45s 

(t=-1,93; p=0,06); Grupo mindfulness: 25s (t=-0,80; df=19, p=0,40), 35s (t=-0,50; p=0,61), 

45s (t=-1,05; p=0,30). Os resultados estão ilustrados nas Figuras 12 e 13. 

 

* 

* 

*** 

* 

** 
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Figura 12: Valores de acurácia interoceptiva (medida estimada de batimento cardíaco/medida real) em 

porcentagem para os grupos controle e mindfulness antes e após a intervenção. Não há diferença significativa 

entre os valores nas situações pré e pós intervenção intragrupo ou entre grupos para cada bloco. 

 

 

 
 

Figura 13: Valores da diferença (pós – pré) da acurácia cardíaca (medida estimada/medida real) em 

porcentagem para grupos controle e mindfulness. Não há diferença de valores de acurácia entre os grupos ou 

intragrupos para todos os blocos: 25s (F=0.95, df=1, p=0.33), 35s (F=0.65, df=1, p=0.42), 45s (F=0.55, df=1, 

p=0.46). 
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5.4 Treinamento da atenção tendo como foco o corpo reduz sintomas de ansiedade 

 
No que diz respeito a ansiedade, foi possível observar uma diferença  entre grupos 

após a intervenção que consiste em redução na pontuação de ansiedade estado para o grupo 

mindfulness (F=4,19; df=1; p=0,04). Já em análise intragrupo há uma redução significativa da 

pontuação na escala de ansiedade estado para o grupo mindfulness (t=2,57; df=19; p=0,01) e 

nenhuma diferença para o grupo controle (t=0; df=19; p=1) (Figura 14). 

 

 

Figura 14: Valores médios (+/- EPM) para valores do questionário SAI (State Anxiety Inventory) nas situações 

pré (1) e pós (2)  intervenção. estimados pelo modelo. Linha laranja representa o grupo controle (n= 20) e a linha 

verde representa o grupo mindfulness (n= 20). Médias estimadas do modelo pós: Controle =39,01; Mindfulness= 

34,83. Erro padrão: 1,44. Efeito após intervenção (F=4,19; df= 1; p=0,04). Tamanho do efeito entre grupos é de 

moderado (Cohen’s d=0,65), *p<0,05.  

 

No que diz respeito a escala de ansiedade traço, parece não haver diferença entre os 

grupos após a intervenção (F=3,12; df= 1; p=0,08). Além disso, o teste t pareado demonstrou 

não haver diferença no grupo mindfulness (t=1,49; df=19; p=0,15), e tampouco há diferença 

para o grupo controle (t=-1,05; df=19; p=0,30) (Figura 15). 

 

* 
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Figura 15: Valores médios (+/- EPM) para valores dos questionário TAI (Trait Anxiety Inventory) nas 

situações pré (1) e pós (2) intervenção estimados pelo modelo. Linha laranja representa o grupo controle (n= 20) 

e a linha verde representa o grupo mindfulness (n= 20). Médias estimadas do modelo pós: Controle =46,55; 

Mindfulness= 44,04. Erro padrão: 0,99. Efeito após a intervenção: (F=3,12;  df= 1; p=0,08). Tamanho do efeito 

entre grupos é de baixo a moderado (Cohen’s d=0,57). 

A partir de uma análise de medição utilizando o método de bootstrapping com reamostragem 

de 10.000 vezes, foi possível observar o efeito mediador da mudança obtida na sensibilidade 

interoceptiva (MAIA) sobre a redução de sintomas de ansiedade estado no grupo mindfulness 

(p= 0,02; CI=1,88/-0,04) (Figura 16) 

 

Figura 16: Esquema representativo da análise de mediação realizada com taxa de reamostragem de 10.000 

vezes. As variáveis apresentam correlação entre si e o modelo aponta uma correlação negativa, demonstrando 

que quanto maior a medida de interocepção, menor é o valor da medida de ansiedade. 
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5.5 Atenção às sensações da respiração e a atividade de colorir promovem redução 
de afeto negativo 

 
Quando se trata de afeto positivo, não há diferença entre os grupos após a intervenção 

(F=1,40; df= 1; p=0,24). No entanto, parece haver diferença significativa para o grupo 

mindfulness na análise intragrupo, consistindo em um aumento de afeto positivo nesse grupo 

após intervenção (t=-2,09; df=19; p=0,04) e nenhuma diferença para o grupo controle (t=0,24; 

df=19; p=0,80) (Figura 17). 

 

 
 

Figura 17: Valores médios (+/- EPM) para valores de afeto positivo do questionário PANAS (Positive and 

Negative Affect Scale) nas situações pré (1) e pós (2) intervenção estimados pelo modelo. Linha laranja 

representa o grupo controle (n= 20) e a linha verde representa o grupo mindfulness (n= 20). Médias estimadas do 

modelo pós: Controle =29,61 Mindfulness= 31,43. Erro padrão: 1,07. Efeito após a intervenção: (F=1,40; df= 1; 

p=0,24). Tamanho do efeito entre grupos é moderado (Cohen’s d=0,51). 

 

Já em relação ao afeto negativo, não há diferença entre os grupos após a intervenção 

(F=0,11; df= 1; p=0,74). No entanto, na análise intragrupo observa-se redução de afeto 

negativo em ambos os grupos: mindfulness (t=4,04; df=19; p=0,0006) e para o grupo controle 

(t=3,90; df=19; p=0,0009) após a intervenção (Figura 18). 
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Figura 18: Valores médios (+/- EPM) para valores de afeto negativo do questionário PANAS (Positive and 

Negative Affect Scale)  nas situações pré (1) e pós (2) intervenção estimados pelo modelo. Linha laranja 

representa o grupo controle (n= 20) e a linha verde representa o grupo mindfulness (n= 20). Médias estimadas do 

modelo pós: Controle =18,71 Mindfulness= 18,18, Erro padrão: 1,11. Efeito após a intervenção: (F=0,11; df= 1; 

p=0,74). Tamanho do efeito entre grupos é baixo (Cohen’s d=0,03). 

 

5.6 Redução de estresse percebido é observada após treinamento baseado em 
mindfulness e após atividade de colorir 

 
Após a intervenção de três dias, observa-se diferença entre os grupos controle e 

experimental consistente com a redução da pontuação na escala de estresse percebido, 

notoriamente direcionada ao grupo mindfulness (F= 6,58; df= 1; p= 0,01). A análise 

intragrupo, demonstrou haver redução significativa na pontuação da escala de estresse 

percebido (PSS) após intervenção, tanto para o grupo mindfulness (t= 4,95; df=19;  p < 0,001) 

como para o grupo controle (t= 2,55; df=19; p= 0,01) (Figura 19). 
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Figura 19: Valores médios (+/- EPM) para valores do questionário PSS (Perceived Stress Scale) nas situações 

pré (1) e pós (2) intervenção estimados pelo modelo. Linha laranja representa o grupo controle (n= 20) e a linha 

verde representa o grupo mindfulness (n= 20). Médias estimadas do modelo pós: Controle =27,62; Mindfulness= 

22,92. Erro padrão: 1,29. Efeito após a intervenção: (F=6,58; df= 1; p=0,01). Tamanho do efeito entre grupos é 

de moderado a alto (Cohen’s d=0,69), *p<0,05.  

Em relação ao cortisol plasmático, a partir dos dados transformados em base 

logarítmica, não é observada diferença entre os grupos após a intervenção (F=0,67; df= 1; 

p=0,41). Já na análise intragrupo, há diferença significativa para o grupo mindfulness (t=2,75; 

df=19; p=0,01) e para o grupo controle (t=2,20; df=19; p=0,03) havendo uma redução de 

nível de cortisol após intervenção em ambos os grupos (Figura 20). 

 

 

Figura 20: Valores médios (+/- EPM) para dados transformados (Log10) de cortisol plasmático nas situações 

pré (1) e pós (2)  intervenção estimados pelo modelo. Linha laranja representa o grupo controle (n= 20) e a linha 

verde representa o grupo mindfulness (n= 20). Médias estimadas do modelo pós: Controle =0,92 Mindfulness= 

* 
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0,96. Erro padrão: 0,02. Efeito após a intervenção: (F=0,67; df= 1; p=0,41). Tamanho do efeito entre grupos é 

baixo (Cohen’s d=0,23). 

 

5.7 Reatividade do eixo Hipotálamo-Pituitária-Adrenal não é modificada a partir da 
prática de mindfulness 

 
 A partir  da análise de dados de área sobre a curva após transformação logarítmica 

demonstrou, não são observadas diferenças significativas entre os grupos (F=0,59; df=1; 

p=0,44) ou intragrupo: Grupo controle: (t=0,57; df=19; p=0,57); Grupo mindfulness (t= -0,50; 

df =19; p= 0,62). No entanto, observa-se uma tendência de manutenção de níveis de cortisol 

salivar no grupo mindfulness após a intervenção (linha lilás). O gráfico abaixo representa os 

valores de cortisol salivar após transformação logarítmica a cada ponto coletado (Figura 21). 

 

  

 
 
Figura 21: Valores transformados (log) de cortisol salivar antes (0), 15, 30 e 60 minutos após o teste de 

estresse nos tempos pré e pós intervenção.   Não há diferença significativa entre grupos no que diz respeito a 

análise de área sobre a curva dos valores após transformação logarítimica (F=0,59; df=1; p=0,44). 

 
Apesar de não haver diferença nas concentrações de cortisol plasmático após a 

intervenção entre grupos, foi encontrada uma correlação negativa significativa entre os 

valores de sensibilidade interoceptiva e as flutuações deste hormônio para o grupo 

mindfulness (Figura 22). 
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Figura 22: Valores de diferença (Pós – Pré) do questionário MAIA e variação dos valores transformados (log) 

do cortisol plasmático (Pós- Pré). Mudança em interocepção (MAIA) prediz valores de cortisol para o grupo 

mindfulness (rs=-0.46; p=0,04) mas não para o grupo controle (rs= -0.02; p=0,91). 

Além disso, foi demonstrada uma correlação negativa para ambos os grupos nos 

domínios “Agir com ciência” da escala de mindfulness traço, FFMQ (Figura 23) e “não 

reagir”, da mesma escala, apenas para o grupo mindfulness (Figura 24). 

 

Figura 23: Valores de diferença (Pós – Pré) do domínio “agir com ciência (act with awareness)” do 

questionário FFMQ e variação cortisol plasmático (Pós- Pré). Mudança em nesse domínio apresenta correlação 

negativa com valores de cortisol para o grupo mindfulness (rs=-0.59; p=0,005) e para o grupo controle (rs= -0.45; 

p=0,04). 
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Figura 24: Valores de diferença (Pós – Pré) do domínio “não-reagir” do questionário FFMQ e variação cortisol 

plasmático (Pós- Pré). Mudança em no domínio “não reação” prediz valores de cortisol para o grupo mindfulness 

(rs=-0.45; p=0,04) mas não para o grupo controle (rs= -0.01; p=0,95). 

 

Adicionalmente, observou-se uma correlação entre mudança de área sobre a curva de cortisol 

salivar e o domínio de “Ciência Emocional” ,  de “Não-Preocupação”   e de “Confiança” da 

escala MAIA. 

 

 

Figura 25: Valores de diferença (Pós – Pré) do domínio “Ciência emocional” do questionário MAIA e variação 

dos valores transformados em log de área sobre a curva (AUC) do cortisol salivar (Pós- Pré). Mudança em no 

domínio “Ciência emocional” prediz valores de cortisol para o grupo mindfulness (rs=0.44; p=0,04) mas não para 

o grupo controle (rs= -0.07; p=0,75). 
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Figura 26: Valores de diferença (Pós – Pré) do domínio “Não Preocupação” do questionário MAIA e variação 

dos valores transformados em log de área sobre a curva (AUC) do cortisol salivar (Pós- Pré). Mudança em no 

domínio “Não-preocupação” prediz valores de cortisol para o grupo mindfulness (rs=0.45; p=0,04) mas não para 

o grupo controle (rs= -0.24; p=0,28). 

 

 
 

Figura 27: Valores de diferença (Pós – Pré) do domínio “Confiança” do questionário MAIA e variação dos 

valores transformados em log de área sobre a curva (AUC) do cortisol salivar (Pós- Pré). Mudança em no 

domínio “Confiança” prediz valores de cortisol para o grupo controle (rs=0.52; p=0,01) mas não para o grupo 

mindfulness (rs= 0.12; p=0,59). 
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5.8 Treinamento breve não impacta  significativamente na performance durante 
teste atencional	

Não há diferença entre os grupos após a intervenção em relação as análises das fases 

Go e No-Go, de modo geral (F=0,10; df= 1; p= 0,75). Além disso, a análise intragrupo 

demonstrou não haver diferença significativa para o grupo mindfulness (t= -1,48; df=19; p= 

0,14) nem para o grupo controle (t= -1,74; df=19; p= 0,08) na porcentagem de acertos nas 

fases Go e No-go do teste de atenção. (Figura 28). 

 

 

Figura 28: Valores médios (+/- EPM) para dados da acurácia (porcentagem de acertos Go + No-go) nas 

situações pré (1) e pós (2)  intervenção estimados pelo modelo. Linha laranja representa o grupo controle (n= 20) 

e a linha verde representa o grupo mindfulness (n= 20). Médias estimadas do modelo pós: Controle =93,75 

Mindfulness= 93,37. Erro padrão: 0,84. Efeito após a intervenção: (F=0,10; df= 1; p=0,78). Tamanho do efeito 

entre grupos é baixo (Cohen’s d=0,08). 

Em relação as diferentes fases do teste, não se observa diferença entre os grupos após 

a intervenção na porcentagem de acertos nas fases Go do teste de atenção (F=0,02; df= 1; 

p=0,86). Além disso, a análise intragrupo demonstrou não haver diferença significativa para o 

grupo mindfulness (t=-1,63; df=19; p=0,11) e tampouco para o grupo controle (t=-1,36; 

df=19; p=0,18) nessa medida. (Figura 29). 
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Figura 29: Valores médios (+/- EPM) para dados da acurácia (porcentagem de acertos Go) nas situações pré 

(1) e pós (2) intervenção estimados pelo modelo. Linha laranja representa o grupo controle (n= 20) e a linha 

verde representa o grupo mindfulness (n= 20). Médias estimadas do modelo pós: Controle =97,96 Mindfulness= 

98,10. Erro padrão: 0,56. Efeito após a intervenção: (F=0,02; df= 1, p=0,86). Tamanho do efeito entre grupos é 

baixo (Cohen’s d=0,19). 

Adicionalmente, não há diferença entre os grupos após a intervenção na porcentagem 

de acertos na fase No-Go do teste de atenção (F=1,21;  df= 1; p=0,27). Já na análise 

intragrupo, demonstrou-se diferença significativa para o grupo mindfulness (t=-2,10; df=19; 

p=0,04) e para o grupo controle (t=-3,02; df=19; p=0,006) havendo um aumento no número 

de acertos em ambos (Figura 30). 

 

 

 



 64 

Figura 30: Valores médios (+/- EPM) para dados da acurácia (porcentagem de acertos na fase No-go) nas 

situações pré (1) e pós (2) intervenção estimados pelo modelo. Linha laranja representa o grupo controle (n= 20) 

e a linha verde representa o grupo mindfulness (n= 20). Médias estimadas do modelo pós: Controle =61,17 

Mindfulness= 54,41. Erro padrão: 4,19. Efeito após a intervenção: (F=1,21; df= 1; p=0,27). Tamanho do efeito 

entre grupos é de baixo a moderado (Cohen’s d=0,43). 

 

No que diz respeito ao tempo de reação motora, a análise entre grupos demonstrou não 

haver diferença após a intervenção (F=2,88; df= 1; p=0,10). Além disso, o teste t pareado 

demonstrou não haver diferença significativa para o grupo mindfulness (t=-0,01; df=19; 

p=0,98) e tampouco para o grupo controle, apesar de ser observado um aumento do tempo de 

reação motora do último (t=-1,54; df=19; p=0,13). (Figura 31). 

 

 

 

Figura 31: Valores médios (+/- EPM) para dados do tempo de reação motora em ms nas situações pré (1) e pós 

(2) intervenção estimados pelo modelo. Linha laranja representa o grupo controle (n= 20) e a linha verde 

representa o grupo mindfulness (n= 20). Médias estimadas do modelo pós: Controle =379,80 Mindfulness= 

338,52. Erro padrão: 17,19. Efeito após a intervenção: (F=2,88; df= 1; p=0,10). Tamanho do efeito entre grupos 

é moderado (Cohen’s d=0,55). 

 

5.9 Um breve treinamento baseado em mindfulness influencia a alocação de recursos 
de processamento neural diante de um teste de atenção sustentada 

 
 

O Sinal de eletroencefalografia foi analisado a partir de divisões em épocas de modo a 

enfatizar os componentes do potencial cognitivo gerado a partir das diferentes fases do teste 
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de atenção sustentada. Abaixo é possível verificar o sinal obtido após o processamento no 

eletrodo Pz, uma das regiões mais propícias a esse tipo de análise 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 32: Plot no tempo do potencial evocado cognitivo durante as fases Go e No-Go do teste de atenção 

sustentada (SART) em ambos os grupos nas situações pré e pós intervenção. 

 

 

A partir de uma análise exploratória topográfica é possível verificar características 

espaciais de atividade elétrica recrutada com o paradigma Go/No-Go. Assim, na fase No-Go 

espera-se uma maior atividade neural devido a natureza rara do estímulo. O P300 é um 

componente do potencial evocado que pode ser melhor visualizado em regiões centro-

parietais. De fato, nas figuras 31 observa-se a diferença de atividade nas fases Go (a)/ No-Go 

(b) em relação a esse componente. 
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Figura 33: Topografia representativa da atividade de potencial evocado do compotente P300 durante as fases 

Go (a) e No-Go (b) do teste de atenção sustentada (SART) em ambos os grupos nas situações pré e pós 

intervenção. 

 
 

A análise de potencial evocado cognitivo foi realizada de forma individual e por 

grupos de eletrodos da linha média (Fz, FCz, Cz, CPz, Pz) e da linha central (C5, C3, C1, Cz, 

C2, C4, C6) em relação a amplitude do P300. Na análise intragupo, verificou-se um aumento 

significativo no grupo mindfulness da amplitude do P300 nos eletrodos de linha média nas 

fases Go (t=-2,74; df=19; p=0,01) e No-Go (t=-2,74; df=19; p=0,01) , enquanto não há 

diferença significativa no grupo controle: Go (t=-1,20; df=19; p=0,24) e No-Go (t=-1,20; 

a) 

b) 
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df=19; p=0,24). Não foi verificada diferença entre grupos após o treinamento: fase Go: 

(F=0.85; df= 1; p=0,36), fase No-Go (F=1,10; df= 1; p=0,29) (Figura 34). 

 

 
 

 

 
 

Figura 34: Valores médios (+/- EPM) para dados de amplitude em μV do componente P300 em eletrodos de 

linha média na fase Go  e No-Go nas situações pré (1) e pós (2) intervenção estimados pelo modelo. Linha 

laranja representa o grupo controle (n= 20) e a linha verde representa o grupo mindfulness (n= 20). Médias 

estimadas do modelo pós fase Go: Controle =0,59; Mindfulness= 0.67. Erro padrão: 0.05.  Efeito após a 

intervenção: (F=0,85; df= 1; p=0,36). Tamanho do efeito entre grupos é baixo a moderado (Cohen’s d=0,27).  

Fase No-Go: Controle =0,99; Mindfulness= 1.12. Erro padrão: 0.08.  Efeito após a intervenção: (F=1.10; df= 1; 

p=0,29). Tamanho do efeito entre grupos é de moderado é baixo a moderado (Cohen’s d=0,27). 

 

Já em relação ao grupo de eletrodos centrais, verificou-se  na análise intragrupo um 

aumento significativo da amplitude do P300 no grupo mindfulness nas fases Go (t=-3,01; 

df=19; p=0,0007) e No-Go t=-2,28; df=19; p=0,03, enquanto não há diferença significativa no 
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grupo controle: Go (t=-1,74; df=19; p=0,09) e No-Go (t=-0,84; df=19; p=0,40). Não foi 

verificada diferença entre grupos após o treinamento: fase Go: (F=1,17; df= 1; p=0,28), fase 

No-Go (F=1,02; df= 1; p=0,31) (Figura 35). 

 

 

 
 

 
 

Figura 35: Valores médios (+/- EPM) para dados de amplitude em μV do componente P300 em eletrodos de 

linha central na fase Go e No-Go nas situações pré (1) e pós (2) intervenção estimados pelo modelo. Linha 

laranja representa o grupo controle (n= 20) e a linha verde representa o grupo mindfulness (n= 20). Médias 

estimadas do modelo pós fase Go: Controle =0,68; Mindfulness= 0.75. Erro padrão: 0.04.  Efeito após a 

intervenção: (F=1,17; df= 1; p=0,28). Tamanho do efeito entre grupos é baixo (Cohen’s d=0,17).  Fase No-Go: 

Controle =0,82; Mindfulness= 0.91. Erro padrão: 0.06.  Efeito após a intervenção: (F=1,02; df= 1; p=0,31). 

Tamanho do efeito entre grupos é de baixo a moderado (Cohen’s d=0,23). 

 

Quando verificados individualmente, a análise entre grupos demostrou uma diferença 

importante após a intervenção consistindo em uma maior amplitude do P300 no grupo 

mindfulness (F=7,89; df= 1; p=0,007). Além disso, com o teste t, não se observou diferença 
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significativa, apesar de apresentar valores marginais, de amplitude do P300 durante a fase Go 

no eletrodo C6 para o grupo mindfulness (t=-1,88; df=19; p=0,07) e para o grupo controle 

(t=1,80; df=19; p=0,08). (Figura 36). 

 

 
 

Figura 36: Valores médios (+/- EPM) para dados de amplitude em μV do componente P300 no eletrodo C6 na 

fase Go nas situações pré (1) e pós (2) intervenção estimados pelo modelo. Linha laranja representa o grupo 

controle (n= 20) e a linha verde representa o grupo mindfulness (n= 20). Médias estimadas do modelo pós: 

Controle =0,05; Mindfulness= 0.57. Erro padrão: 0.13. Efeito após a intervenção: (F=7,89; df= 1; p=0,007). 

Tamanho do efeito entre grupos é de moderado a alto (Cohen’s d=0,71), **p<0,01. 

Em relação a latência, há diferença entre os grupos após a intervenção de modo a 

haver menor latência do P300 no grupo mindfulness (F=4,60; df= 1; p=0,03). Além disso, 

parece haver uma redução significativa de valores de latência do P300 durante a fase No-Go 

no eletrodo CPz para o grupo mindfulness (t=2,63; df=19; p=0,01) enquanto não há diferença 

significativa para o grupo controle (t=0,27; df=19; p=0,27). (Figura 37). 

 

** 
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Figura 37: Valores médios (+/- EPM) para dados de latência em ms do componente P300 no eletrodo CPz na 

fase No-Go nas situações pré (1) e pós (2) intervenção estimados pelo modelo. Linha laranja representa o grupo 

controle (n= 20) e a linha verde representa o grupo mindfulness (n= 20). Médias estimadas do modelo pós: 

Controle =395,45; Mindfulness= 386,74. Erro padrão: 2,86. Efeito após a intervenção: (F=4,60; df= 1; p=0,03). 

Tamanho do efeito entre grupos é moderado (Cohen’s d=0,49), *p<0,05.  

Interessantemente, o comportamento e valores de latência do P300 apresentam 

correlação negativa de forma geral e se estabelece principalmente no grupo mindfulness após 

a intervenção (Figura 38). 

 
 

Figura 38: Valores de latência do P300 no eletrodo CPz para os grupos controle e mindfulness antes e após a 

intervenção e a porcentagem de respostas corretas na fase No-Go. Há uma correlação negativa significativa entre 

os valores de latência e a quantidade de respostas corretas apenas para o grupo mindfulness após intervenção. 

* 
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Controle (Pré: rs= -0.24; p=0,19; pós: rs= -0.07; p=0,75) Mindfulness (Pré: rs= -0.18; p=0,44; Pós: rs= -0.56; 

p=0,009). 

 

 

No Quadro 1 encontra-se um resumo dos principais resultados estatisticamente 

significativos entre e intragrupos obtidos nesse trabalho. 

 

VARIÁVEIS MINDFULNESS CONTROLE ENTRE 
GRUPOS 

SMS p<0,01 p>0,05 p<0,01 

MAIA p<0,01 p>0,05 p<0,05 

FFMQ p>0,05 p>0,05 p>0,05 

SAI / STAI p<0,05/p>0,05 p>0,05/p>0,05 p<0,05/p>0,05 

AFETO 

POSITIVO/ NEGATIVO 

p<0,05/ p<0,001 p>0,05/p<0,001 p>0,05/ p>0,05 

PSS p<0,001 p<0,05 p<0,05 

CORTISOL 

PLASMÁTICO 

p<0,05 p<0,05 p>0,05 

CORTISOL 

SALIVAR 

p>0,05 p>0,05 p>0,05 

ACURÁCIA 

INTEROCEPTIVA 

p>0,05 p>0,05 p>0,05 

TEMPO DE 

REAÇÃO (SART) 

p>0,05 p>0,05 p>0,05 

ACERTOS GO 

(SART) 

p>0,05 p>0,05 p>0,05 

ACERTOS NO-

GO (SART) 

p<0,05 p<0,05 p>0,05 

AMPLITUDE 

P300 (GO-C6) 

p>0,05 p>0,05 p<0,01 

LATÊNCIA 

P300 (NO-GO- CPZ) 

p<0,05 p>0,05 p<0,05 

 

Quadro 1: Resumo dos resultados obtidos entre e intragrupos nos questionários em seus scores gerais, cortisol 

plasmático e salivar, acurácia interoceptiva, comportamento motor e medidas dos componentes do potencial 

evocado cognitivo durante teste de atenção sustentada (SART). 
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6. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

As práticas baseadas em mindfulness vêm sendo amplamente utilizadas para redução de 

sintomas de ansiedade, depressão, estresse e dor crônica em diversas populações (GOTINK et 

al., 2015). 

Grande parte da literatura aborda aspectos fisiológicos que diferenciam respostas 

comportamentais e correlatos neurais de meditadores experientes em comparação a não 

meditadores. No entanto, poucos são os estudos que abordam de forma controlada efeitos 

agudos de um dos exercícios fundamentais dos programas baseados em mindfulness, a 

atenção às sensações da respiração e do corpo. 

O presente estudo apresenta resultados da aplicação de uma intervenção usando um 

treinamento de meditação mindfulness por três dias consecutivos.  Nesse treinamento, os 

participantes foram solicitados, através de um áudio previamente gravado, a direcionar a 

atenção às sensações da respiração e do corpo, adquirindo uma atitude de não reatividade, 

curiosidade e aceitação das sensações, pensamentos e emoções que surgissem durante 30 

minutos. Além disso, o estudo contempla um grupo controle ativo, no qual os participantes 

ouvem um áudio contendo informações sobre temas de saúde e devem colorir uma figura, 

totalizando uma sessão de igual duração a do grupo experimental. Todos os participantes não 

possuíam experiência com práticas de meditação ou yoga e foram solicitados a não realizarem 

atividades específicas da intervenção fora do ambiente laboratorial, estabelecendo assim um 

melhor controle sobre os efeitos exclusivos do treinamento.  

Foram observados efeitos agudos sobre medidas de estado de mindfulness e 

sensibilidade interoceptiva com aumento da pontuação no grupo experimental, além de 

redução de ansiedade estado no mesmo grupo. Adicionalmente, observou-se redução de 

estresse percebido e de afeto negativo, nos grupos experimental e controle. Finalmente, para o 

grupo mindfulness, foi observado um efeito na atenção sustentada, associado ao aumento da 

amplitude e diminuição da latência do potencial cognitivo P300 em diferentes fases do teste 

de atenção sustentada. Apesar de não haver diferenças entre grupos nas medidas hormonais, 

correlações importantes entre cortisol plasmático e medidas psicométricas relacionadas ao 

traço de mindfulness e interocepção foram observadas. Em relação ao cortisol salivar, 

observou-se uma correlação negativa com 3 domínios do MAIA, a saber: Ciência emocional, 

não-preocupação e confiança.  
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Mais especificamente, ficou demonstrado neste estudo que um treinamento breve, 

utilizando as sensações da respiração e corpo como foco, leva ao aumento do estado de 

mindfulness e da sensibilidade interoceptiva quando tais variáveis foram avaliadas intragrupo 

(resultados significativos apenas para o grupo submetido ao treinamento baseado em 

mindfulness), e entre grupos, quando comparados o grupo experimental ao grupo controle 

ativo. Maior estado de mindfulness observado após o treinamento sugere o engajamento dos 

participantes do grupo experimental nas instruções da atividade proposta no mesmo e a 

compreensão da concepção do mindfulness como estado de consciência. Nenhum efeito foi 

observado sobre traço de mindfulness, avaliado através do questionário de cinco facetas de 

mindfulness – FFMQ analisado de maneira geral (somatório dos domínios) e de acordo com 

os seus 5 domínios individuais (Figuras 5, 6 e 7). Com isso, a primeira predição do presente 

trabalho é parcialmente confirmada, uma vez que os resultados apontam na direção de um 

aumento da capacidade interoceptiva e maior pontuação no constructo que avalia mindfulness 

estado de mindfulness após o treinamento no grupo experimental, sem efeito no constructo 

que avalia traço de mindfulness. 
Apesar de efeitos nos domínios do constructo FFMQ não terem sido observados no 

presente trabalho, alguns estudos demonstram o aumento da pontuação nos mesmos após um 

PBM de oito semanas (CARMODY; BAER, 2008). Os autores demonstram uma correlação 

positiva entre o tempo de prática formal domiciliar durante a intervenção e o aumento de traço 

de mindfulness, o que possivelmente justifica a não observação de efeitos após uma 

intervenção breve, com ausência de treinamento em nível domiciliar, como a realizada no 

presente estudo. Adicionalmente, os autores também apontam a mediação, por parte do 

aumento do traço de mindfulness, da melhoria de medidas relacionadas ao bem-estar do 

indivíduo a partir do tempo total de treinamento formal (CARMODY; BAER, 2008). 

Portanto, mudanças no constructo de traço de mindfulness parece ser possível a partir de 

treinamentos de longa duração, como demonstrado no estudo anteriormente citado. 

A elevação na sensibilidade interoceptiva demonstrada através do uso do questionário 

MAIA, corrobora com achados similares que apontam um aumento no nível de interocepção 

em seus diversos aspectos após práticas contemplativas (FARB et al., 2015; FISCHER; 

MESSNER; POLLATOS, 2017). Alguns autores demonstram que após os treinamentos 

baseados em mindfulness ocorrem modificações na atividade, conectividade e alterações 

estruturais  na ínsula e no córtex cingulado anterior, regiões primariamente relacionadas à 

interocepção (FARB; SEGAL; ANDERSON, 2013; SHARP et al., 2018). Tal consciência 

interoceptiva demonstra a importância da atenção ao corpo como possível mecanismo 

regulador de respostas emocionais , uma vez que regiões neurais envolvidas no processo de 
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regulação emocional são reguladas a partir de exercícios que priorizam a atenção a sensações 

corpóreas (BARSALOU, 2008; FARB et al., 2015).  

A importância da resposta corpórea a um evento emocional vem sendo discutida desde 

o século XIX por estudiosos dos campos da psicologia e neurociência cognitiva, a qual se 

atualiza, cada vez mais, na direção de busca do conhecimento para compreensão da essencial 

relação entre a percepção de respostas corporais e a expressão de processos cognitivos 

(DAMASIO, 1996; JAMES, 1884; NIEDENTHAL et al., 2005; VARELA; ROSCH; 

THOMPSON, 1992). Nesse sentido, a meditação surge como uma ferramenta facilitadora da 

observação corporal, com uma atitude específica de não julgamento da experiência, ou seja, a 

busca por uma não elaboração mental baseada em crenças ou esquemas cognitivos a respeito 

das sensações experienciadas. Assim, a prática meditativa vem sendo apontada como um 

método possível para descrição acurada dos fenômenos vivenciados na subjetividade do 

indivíduo e levando também a redução de padrões de pensamentos mal adaptativos (FARB; 

SEGAL; ANDERSON, 2013; VARELA, 1996). De fato, alguns estudos demonstram que 

uma maior consciência de aspectos corporais, ou maior consciência interoceptiva, relaciona-

se com uma menor reatividade a emoções negativas e leva a tomada de decisões de forma 

mais intuitiva de acordo com a predição de resultados vantajosos ou desvantajosos para o 

indivíduo (DUNN et al., 2010).  

O presente estudo demonstra que, mesmo com apenas três dias de treinamento, usando 

a atenção às sensações da respiração e do corpo, é possível observar efeitos significativos 

sobre aspectos importantes envolvidos no processo de regulação emocional. Nesse contexto, 

ao analisar os domínios individuais do questionário MAIA, foi verificada elevação 

significativa entre os grupos controle e experimental apenas no domínio de regulação da 

atenção (Figura 9). Entretanto, na análise intragrupo, são evidenciados aumentos na 

pontuação de forma significativa apenas no grupo mindfulness em seis dos oito domínios, a 

saber: regulação da atenção, confiança, escuta corporal, autorregulação e ciência emocional 

(Figura 11) mas não para os domínios notar e não-distração. Interessantemente, os domínios 

que foram alterados a partir do treinamento baseado em mindfulness são considerados como 

domínios regulatórios da habilidade interoceptiva, pelos quais é possível o reconhecimento, 

organização, compreensão e respostas adequadas às sensações corporais e esse resultado 

corrobora com estudos anteriores (BORNEMANN et al., 2015). Além disso, os efeitos 

observados nesse estudo se direcionam a domínios que abrangem estilos de atenção dentro da 

concepção de mindfulness apresentada nesse trabalho e apontam para uma melhor relação 

com os sinais interoceptivos na vida diária (MEHLING, 2016). Por outro lado, apesar da 

ocorrência de uma maior sensibilidade interoceptiva reportada pelo questionário MAIA após 
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o treinamento, o parâmetro que mensura a acurácia interoceptiva, avaliada pela contagem dos 

batimentos cardíacos, e que corresponde a outro aspecto da interocepção, não difere entre ou 

intra grupos. Em linha com este resultado, outro estudo demonstra que aspectos como a 

atenção, identificação e o uso de sinais interoceptivos de forma adaptativa são aumentados a 

partir de exercícios baseados em mindfulness (FARB et al., 2015). Além disso, observa-se 

mudanças estruturais no conectoma da ínsula após a prática de meditação mindfulness, 

corroborando a relação dessa prática com regiões de processamento primário da interocepção 

(SHARP et al., 2018). No entanto, os presentes resultados vão de encontro a outro estudo  que 

demonstra melhora da acurácia interoceptiva e ausência de alterações da sensibilidade 

interoceptiva após 8 semanas de treinamento (FISCHER; MESSNER; POLLATOS, 2017). 

Essa incongruência de resultados pode estar relacionada às diferenças metodológicas entre os 

estudos como, por exemplo, o tipo de questionário aplicado (subscala que avalia ciência 

interoceptiva do constructo “eating disorder inventory” (GARNER; OLMSTEAD; POLIVY, 

1983), a duração da intervenção (8 semanas) e tipo de treinamento utilizado (escaneamento 

corporal). Apesar de sensibilidade e acurácia se direcionarem a avaliação de aspectos da 

habilidade interoceptiva, tais medidas parecem não ser correlacionadas (MEHLING, 2016). 

De fato, em análise exploratória os dados relacionados a tais variáveis no presente estudo não 

apresentam correlação entre si (dados não descritos).  

A segunda predição apresentada é parcialmente confirmada, uma vez que ela foi 

direcionada para um aumento de afeto positivo, redução de afeto negativo, ansiedade e de 

estresse percebido no grupo experimental. O observado, no entanto, foi um efeito de redução 

de estresse percebido e afeto negativo em ambos os grupos na análise intragrupo, além de 

diferença entre grupos com redução dessa medida no grupo experimental, além de redução de 

ansiedade estado no grupo mindfulness. Adicionalmente, os resultados sugerem que há efeito 

do treinamento sobre afeto positivo apenas no grupo mindfulness, sem diferença significativa 

entre grupos, e não há efeito em relação ao traço de ansiedade. A redução de sintomas de 

ansiedade e de afeto positivo e negativo são resultados previamente reportados na literatura e 

importantes para autorregulação, bem-estar e saúde geral do indivíduo (HOFMANN et al., 

2010; VINCI et al., 2014). Vale salientar que tais resultados derivam de desenhos 

experimentais transversais ou com intervenções longas, tornando o presente estudo um dos 

primeiros a reportar tais efeitos em períodos mais curtos do treinamento (três dias) em uma 

população saudável. Uma das principais regiões reguladas a partir da prática de meditação 

mindfulness é o CCA, componente do sistema límbico e envolvido com processamento 

cognitivo e afetivo, apresentando maior atividade após períodos longos de treinamento 

(TANG; HÖLZEL; POSNER, 2015). Nesse sentido, estes resultados sugerem uma modulação 
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de redes neurais que envolvem estruturas do sistema límbico como o CCA e ínsula 

representados comportamentalmente pelas medidas relacionadas a bem-estar, observadas 

através da redução de ansiedade, redução de afeto negativo e aumento de afeto positivo e de 

interocepção, especialmente em seus aspectos regulatórios, após um breve treinamento como 

o caracterizado no presente trabalho.  

No que se refere à medida de estresse percebido, esta apresenta redução significativa 

em ambos os grupos após os três dias de intervenção e, apresenta ainda, um efeito entre 

grupos na situação pós intervenção, com redução acentuada dessa medida no grupo 

mindfulness. As diferenças observadas no grupo controle ativo sugerem um efeito placebo ou 

de relaxamento na atividade realizada pelos voluntários nessa condição (colorir uma figura 

por 30 minutos). Este efeito parece ter sido limitado ao estresse percebido e ao afeto negativo, 

pois não houve impacto dessa atividade sobre constructos como estado/traço mindfulness e 

ansiedade e tampouco sobre o constructo que avalia interocepção, corroborando com 

resultados prévios na literatura (MANTZIOS; GIANNOU, 2018).  

Importante destacar que alguns participantes do grupo controle ativo acreditavam fazer 

parte do grupo mindfulness ao final do estudo, provavelmente devido a veiculação, por parte 

da mídia, de informações sobre atividades como colorir ser categorizada como uma prática de 

meditação mindfulness. Sendo o mindfulness uma habilidade e um estado de consciência 

direcionada ao momento presente, uma atividade que exija concentração pode, dentro desse 

conceito, ser caracterizada como meditação mindfulness. No entanto, no presente trabalho 

buscou-se estabelecer o conceito de mindfulness como uma habilidade metacognitiva 

caracterizada por um tipo de ciência (awareness) gentil, não-elaborativa voltada para o 

momento presente no qual toda sensação, pensamento ou sentimento que surge no campo 

atencional é observado (BISHOP et al., 2004). Portanto, a regulação da atenção associada a 

uma atitude específica, com aceitação e observação em relação aos fenômenos subjetivos, são 

aspectos essenciais para o estabelecimento de um estado e um treinamento da habilidade 

metacognitiva em questão. Além disso, o tipo de objeto ou âncora utilizada na prática 

meditativa foi essencialmente corpóreo, diferente do que foi utilizado no grupo controle ativo, 

que possui uma natureza externa ao corpo (figura a ser colorida) e nenhuma instrução em 

relação a atitude a ser assumida diante dessa atividade foi repassada. Nesse sentido, os 

presentes resultados demonstram que constructos que avaliam aspectos relacionados ao corpo, 

como a sensibilidade interoceptiva, apresentam mudanças significativas após a intervenção, 

com aumento dessa medida no grupo experimental.  Interessantemente, após análise de 

mediação, os resultados sugerem, adicionalmente, que a redução de ansiedade estado é 

mediada pelo aumento dos valores de sensibilidade interoceptiva (p= 0,02, CI= 1,88/-0,04) 
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(Figura 16). Assim, a importância da atenção ao corpo com uma atitude específica, de modo a 

haver uma não elaboração e não engajamento a crenças e esquemas cognitivos, é verificada a 

partir dos dados obtidos mesmo após uma intervenção breve, corroborando com o que a 

literatura apresenta sobre as variáveis em questão (FARB et al., 2015; PAULUS, 2013; 

WIENS, 2005). Assim, estes mecanismos sugerem a ativação dos circuitos neurais 

envolvendo a ínsula, região primariamente relacionada a interocepção, e possível redução da 

atividade de regiões frontais engajadas com o processo de julgamento e elaboração cognitiva 

da experiência. 

Em relação ao marcador hormonal do eixo HPA não é observado efeito significativo 

do treinamento sobre níveis plasmáticos de cortisol nas análises entre grupos. No entanto, há 

uma redução significativa entre os níveis nas situações pré e pós-intervenção na análise 

intragrupo para ambas as condições, ou seja, para os grupos controle ativo e experimental. 

Este efeito pode ser parcialmente explicado devido a habituação ao experimento, com 

diminuição das expectativas a respeito do que acontecerá durante a participação no estudo, 

uma vez que o protocolo experimental pós intervenção (terceiro dia) é similar ao realizado na 

situação pré (primeiro dia).  

Já no que diz respeito à terceira predição sobre a reatividade a um evento estressor, os 

resultados não permitem inferir maior ou menor reatividade do eixo HPA ao protocolo do 

teste de estresse utilizado, uma vez que o primeiro ponto de coleta já se apresenta mais 

elevado do que o esperado, possivelmente decorrente da sua ativação realizada em tarefa 

anterior ao referido protocolo. Em outras palavras, o teste de atenção sustentada que foi 

previamente realizado ao teste de estresse, e precedeu o primeiro ponto de coleta de saliva, 

parece estar causando estresse nos participantes de ambos os grupos. Sendo assim, os valores 

na concentração do cortisol nas amostras de saliva coletadas depois da primeira amostra que 

antecedeu o teste de estresse (ponto zero) apresentam redução progressiva ou manutenção dos 

níveis de cortisol nos tempos 15, 30 e 60 minutos. Estes resultados sugerem fortemente que a 

resposta do eixo HPA já havia se aproximado dos seus valores fisiológicos máximos, uma vez 

que o sistema de resposta ao estresse relacionado à ativação desse eixo estava ativado 

anteriormente à aplicação do teste de indução de estresse. Todavia, o perfil do retorno dos 

níveis de cortisol observado nas três medidas, especialmente após a intervenção no grupo 

mindfulness divergiu em relação aos perfis das três outras situações, tendo mantido seus 

níveis de concentração estáveis, sem apresentar trajetória descendente com os demais, até 

uma hora após o início do teste de estresse. No entanto, tal divergência não atinge nível de 

significância estatística e o incremento no número amostral do estudo poderá trazer a luz tal 

resultado. Pode-se especular que, embora a resposta do cortisol esteja em valores elevados no 
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início do teste do estresse, na situação após intervenção no grupo mindfulness, o cortisol se 

mantém elevado por mais tempo devido a um efeito modulador do treinamento sobre o eixo 

HPA, prolongando suas ações imediatas. Tais efeitos agudos podem estar relacionados, 

principalmente, a manutenção da ativação de mecanismos voltados ao foco atencional e 

inibição da resposta emocional (HENCKENS et al., 2012). No presente trabalho, estes 

resultados sugerem uma dissociação entre a resposta hormonal e a percepção do estresse no 

indivíduo, uma vez que a primeira se apresenta mantida e a última apresenta-se reduzida após 

intervenção. 

Em estudo com homens adultos jovens ao realizarem uma tarefa de distração emocional 

após a injeção aguda de glicocorticoides (60 minutos após) é demonstrado, a partir de 

imageamento por ressonância magnética funcional, que o aumento desse hormônio de forma 

rápida facilita a detecção de estímulos aversivos  e promove a manutenção de um estado de 

atenção sustentada (HENCKENS et al., 2012). Nesse sentido, há uma diminuição da inibição 

da amígdala quando avaliada durante a leitura de palavras aversivas em comparação àquela de 

palavras neutras. Adicionalmente, o estudo demonstra uma maior conectividade da amígdala 

com regiões frontoparietais que pode refletir uma maior influência desta estrutura com a rede 

neural executiva, relacionada à atenção (HENCKENS et al., 2012).  Nota-se, portanto, uma 

intrínseca relação entre os sistemas de atenção, de resposta ao estresse e de regulação 

emocional, o que possivelmente explica o aumento nos níveis de cortisol após o teste de 

atenção sustentada que foi aplicado no presente estudo. 

Apesar de não haver diferença entre os grupos nos níveis de cortisol plasmático e 

salivar, é interessante observar a correlação negativa entre a variação desse hormônio e as 

mudanças na sensibilidade interoceptiva, tanto de forma geral quanto específica, nos 

participantes do grupo experimental (Figuras 22, 26 e 27). Neste caso, a expectativa seria de 

que quanto maior a sensibilidade interoceptiva, menor seria a elevação de cortisol após a 

meditação, partindo do ponto de vista de maior regulação da experiência ocasionada pela 

menor reatividade cultivada durante o treinamento. Esta correlação se confirma a partir dos 

níveis de cortisol plasmático, como anteriormente apresentado, no grupo mindfulness. No 

entanto, foi observado que o aumento da variação de valores de área sob a curva do cortisol 

salivar após o treinamento, dado devido a manutenção de níveis desse hormônio durante o 

período de coleta de amostras após o teste de estresse, apresenta uma correlação positiva com 

valores dos domínios de “ciência emocional” e de “não preocupação” da escala de 

interocepção apenas no grupo mindfulness (Figuras 25 e 26) e de “confiança” no grupo 

controle (Figura 27). Estes resultados reforçam uma possível comunicação ou regulação 
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diferenciada de regiões e circuitos cerebrais que estão envolvidos nos sistemas interoceptivo, 

límbico e de regulação do eixo HPA após o treinamento realizado neste estudo. 

Como descrito na introdução do presente estudo, o aumento da habilidade 

interoceptiva, verificado por questionários e também pelo aumento de atividade neural em 

áreas cerebrais primariamente relacionadas a interocepção, como a ínsula (FARB; SEGAL; 

ANDERSON, 2013),  tem sido apontado como mecanismo mediador da regulação emocional 

de forma mais adaptativa (FARB et al., 2015; WIENS, 2005). Adicionalmente, o 

direcionamento da compreensão da resposta ao estresse envolve mecanismos interoceptivos 

como agentes reguladores e complementares aos mecanismos adaptativos frente ao estímulo 

estressor (ABELSON; KHAN; GIARDINO, 2010; SCHULZ; VÖGELE, 2015).   

Além das correlações observadas com domínios da escala de sensibilidade 

interoceptiva (MAIA), mudanças nos valores dos domínios de “não-reagir” e de “ciência” do 

questionário que avalia o traço de mindfulness (FFMQ) predizem as mudanças observadas 

nos valores de cortisol plasmático. Mais especificamente, há uma correlação negativa 

significativa para ambos os grupos no domínio “agir com ciência” (Figura 23) e uma 

correlação negativa significativa entre os valores de variação de “não-reagir” e do cortisol 

plasmático no grupo mindfulness (Figura 24). A partir desses dados, pode-se sugerir que 

ambos os grupos apresentam, de certa forma, uma regulação dos valores de cortisol a partir do 

aumento da ciência e da atenção no momento do experimento, sendo esse resultado mais 

acentuado no grupo mindfulness. Esse resultado pode ser ocasionado pela habituação e 

também pelos treinamentos designados a ambos os grupos. Já a relação entre o cortisol e o 

domínio “não-reagir”, que variaram de forma inversa as concentrações de cortisol apenas no 

grupo mindfulness, sugere uma regulação, a partir da concepção conceitual de não-reatividade 

inserida na atitude cultivada no treinamento proposto, da atividade do eixo HPA. 

Além dos efeitos psicofisiológicos previamente relatados, a literatura também 

apresenta evidências de alterações de respostas motoras e cognitivas a testes de atenção após a 

prática de meditação (CAHN; POLICH, 2006). Os resultados obtidos neste estudo não 

indicam efeitos da intervenção breve sobre o tempo de reação motora durante o teste de 

atenção, mas registra uma tendência de aumento do tempo de reação no grupo controle 

(Figura 31). Além disso, apesar de não haver diferença na acurácia motora total (acertos nas 

fases Go + No-Go), ocorre uma maior quantidade de acertos na fase No-Go para ambos os 

grupos, sem interação grupo x situação (pré e pós) (Figura 30). Tal efeito pode ser decorrente 

da habituação e aprendizado na tarefa ao longo das sessões. Erros de comissão e de omissão 

também foram avaliados, não havendo diferença intra ou entre grupos. Pode-se ainda sugerir 
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que a ausência de efeitos entre grupos sobre o tempo de reação motora e quantidade de 

acertos, pode ser atribuída a curta duração do treinamento. 

O estudo dos correlatos neurais evidencia um efeito do treinamento baseado em 

mindfulness sobre as medidas do componente P300 do potencial evocado cognitivo durante o 

teste de atenção sustentada.  A partir de uma análise exploratória, diferenças no componente 

N200 em eletrodos frontais foram observadas, mas, considerando que os grupos diferiam 

previamente em relação a tal medida, contaminando o efeito encontrado, os resultados não são 

reportados nesse estudo.  

A análise do componente P300 na fase Go em eletrodos centrais e mediais evidenciou, 

no grupo mindfulness, um aumento de amplitude após o treinamento. Este resultado parece se 

relacionar com realocação de recursos atencionais ao estímulo, indicando maior engajamento 

na tarefa de forma proporcional à intensidade da amplitude observada (POLICH, 2007). De 

fato, alguns estudos têm demonstrado que a rede neural relacionada a vigilância ou atenção 

sustentada tem predominância no hemisfério direito (POSNER, 2012), local onde foram 

observadas diferenças entre grupos no presente trabalho( Exemplo: Eletrodo C6- figura 36).  

Além disso, há uma redução da latência do P300 em eletrodos centro-parietais (CPz) na fase 

No-Go do estímulo no grupo mindfulness, o que sugere um processamento do estímulo mais 

rápido, com melhor discriminação entre as fases (Go/No-Go). Interessantemente, essa medida 

de latência se correlaciona negativamente com a quantidade de acertos na fase No-Go apenas 

no grupo mindfulness, demonstrando um possível efeito após o treinamento.  

Em resumo, os resultados reforçam a quarta predição apresentada, sugerindo uma 

associação inversa entre a latência e o número de acertos na fase No-go, ou seja, quanto 

menor a latência do componente P300 durante a fase No-go, maior o número de acertos 

obtidos após a intervenção no grupo experimental, caracterizando  um melhor desempenho 

dos indivíduos do grupo mindfulness.  Esse resultado possivelmente está envolvido com o 

efeito do treinamento sobre a rede neural executiva e de alerta, responsável pelo controle 

inibitório , monitoramento de conflitos e atenção sustentada (POSNER, 2012). 

De acordo com a literatura, diferentes práticas de meditação levam a alterações de 

valores de amplitude e latência do P300. A diminuição da amplitude do P300 diante de um 

estímulo distrator em um teste de atenção em meditadores experientes é demonstrada onde tal 

redução mostra uma menor alocação de recursos neurais ao estímulo distrator (CAHN; 

POLICH, 2009). Embora esta forma de análise seja diferente da realizada no presente estudo, 

indiretamente, ambas demonstram maior foco na tarefa. Outra evidência corroborando com os 

presentes resultados, aponta para um aumento da amplitude e redução da latência de P300 

após prática de yoga e de respiração em eletrodos da linha média (Fz, Cz) (TELLES; SINGH; 
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PUTHIGE, 2013). No mesmo sentido, também é relatado na literatura um aumento de 

amplitude do P300 em eletrodos centrais, durante uma tarefa Go/No-go em uma população de 

meditadores experientes, quando comparados neles mesmos antes e após uma prática de 

meditação (DELGADO-PASTOR et al., 2013). 

Por outro lado, um estudo recente relata efeitos agudos sobre medidas de amplitude do 

P300 após intervenção única de 15 minutos em uma população de fumantes quando 

submetidos a uma tarefa Go/No-go (ANDREU et al., 2018). Neste estudo, os autores 

demonstram uma redução da amplitude do P300 na fase No-Go quando comparados aos 

valores de amplitude na fase Go após o treinamento baseado em mindfulness. Apesar disso, 

não foram observadas diferenças comportamentais entre o grupos (ANDREU et al., 2018) no 

qual a análise compara as diferentes fases (Go x No-go) enquanto no presente estudo são 

comparadas as diferentes medidas obtidas nas situações pré e pós treinamento. 

Nesse contexto, devido a diferenças metodológicas que envolvem tipos de intervenção 

(duração do treinamento, tipo de foco utilizado na prática de meditação, contexto de aplicação 

de intervenção e características da população amostral), não há convergência nos resultados a 

respeito dos efeitos das práticas meditativas sobre respostas cognitivas, enfatizando a 

necessidade de padronização de protocolos experimentais para melhorar a replicabilidade dos 

estudos (SINGH; TELLES, 2015).  

Algumas limitações deste estudo também devem ser registradas e relacionam-se, 

principalmente, ao tamanho amostral e a ausência de um controle padrão (no qual os 

participantes não realizam qualquer atividade durante o tempo de intervenção). Além disso, se 

levanta a questão de maior cuidado quando são utilizados diferentes protocolos sequencias, 

pois os mesmos podem comprometer a interpretação dos dados entre eles, como ocorreu em 

relação ao protocolo para investigação de processos atencionais, seguido pela investigação do 

sistema de resposta ao estresse.  A realização de um estudo piloto poderia ter dado indicações 

importantes sobre esta intercorrência.  

O presente estudo demonstra os efeitos de uma intervenção breve baseada em 

mindfulness sobre aspectos psicofisiológicos de natureza atencional, interoceptiva, estados de 

humor e afetividade e hormonal, em uma amostra de adultos jovens saudáveis. As principais 

conclusões evidenciam a importância dos mecanismos neurais da atenção voltados para 

aspectos ou sensações corpóreas nos processos cognitivos e afetivos, a saber: (1) aumento de 

sensibilidade interoceptiva e de estado de mindfulness, além de correlatos neurais que 

sugerem maior engajamento de processos atencionais após três dias de treinamento; (2) 

redução de estresse percebido e afeto negativo em ambos os grupos, além de redução do 

estado de ansiedade no grupo mindfulness, mediadas, provavelmente, pelo aumento da 
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interocepção neste grupo; (3) indicações de que o teste de atenção sustentada (ROBERTSON 

et al., 1997) parece causar reatividade do eixo HPA que é expressa através de aumento na 

concentração  de cortisol para níveis maiores que os esperados, após a realização desta tarefa. 

No entanto, como não foi coletada uma medida de cortisol salivar antes do teste de atenção, 

não foi possível comprovar esta ocorrência e estudos futuros devem atentar para esse aspecto 

da tarefa. 

 

 

Quadro 2: Resumo dos resultados obtidos no presente estudo demostrando os efeitos observados a partir de um 

treinamento destinado a focar a atenção em um objeto interno (respiração) ou em um objeto externo (atividade 

de colorir). 

 

Em resumo, esse é o primeiro trabalho que aborda diferentes variáveis 

psicofisiológicas de forma controlada, e com controle ativo, em uma população amostral sem 

experiência com práticas meditativas, demonstrando efeitos agudos de um treinamento breve 

baseado em mindfulness. Alguns resultados obtidos são similares aos relatados após 

intervenções longas, confirmando sua eficácia e seu potencial como terapia complementar. 

Outros são inéditos na literatura, como o efeito observado nos domínios da escala que avalia 

interocepção. Vale salientar que este tipo de intervenção pode ser aplicado em diferentes 

populações, nos mais variados ambientes como, por exemplo, em contextos educacionais, 

hospitalares, organizacionais. Numa perspectiva de longo prazo, através de um exercício 

relativamente simples e de baixo custo, existe a perspectiva de ser alcançada também a 

promoção de melhor qualidade de vida. 
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ANEXO II- FFMQ 
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ANEXO III- SMS 

Escala de Mindfulness Estado (Tanay & Bernstein, 2013) 
 

A seguir você encontrará uma lista de frases. Por favor, use a escala de respostas (de 1 a 

5) para indicar o quanto as frases descrevem suas experiências nos últimos 15 minutos.  
  

1 Nada 

2 Um pouco 

3 Mais ou menos 

4 Muito 

5 Bastante 
  

1 Eu estava consciente das diferentes emoções que me surgiram 

2 Eu tentei estar atento a sensações agradáveis e desagradáveis 

3 Eu achei algumas das minhas experiências interessantes 

4 Eu percebi pequenos detalhes da minha experiência 

5 Eu me senti consciente do que estava acontecendo dentro de mim 

6 Eu percebi emoções agradáveis e desagradáveis 

7 Eu pude explorar ativamente minha experiência no momento presente 

8 Eu percebi claramente o que acontecia fisicamente no meu corpo 

9 Eu mudei a postura do meu corpo e prestei atenção ao processo físico do movimento 

10 Senti que estava experimentando plenamente o momento presente/ Eu senti que estava 

experienciando plenamente o momento presente 

11 Eu percebi pensamentos agradáveis e desagradáveis 

12 Eu percebi as emoções indo e vindo 

13 Eu percebi várias sensações causadas pelo ambiente (ex. calor, frio, o vento no meu 

rosto) 

14 Eu percebi sensações físicas indo e vindo 

15 Eu tive momentos nos quais me senti alerta e consciente 

16 Eu me senti intimamente conectado(a) ao momento presente 

17 Eu percebi pensamentos indo e vindo 

18 Eu achei difícil manter minha atenção focada no momento presente 

19 Eu estava consciente do que acontecia na minha mente 

20 Eu achei interessante ver os padrões dos meus pensamentos 
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21 Eu percebi algumas sensações físicas agradáveis e desagradáveis 
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ANEXO IV 

 
Escala de estresse percebido- 14 (Dias et al., 2015) 

N
un

ca
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 n
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ca

 

A
lg
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 v
ez
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t

e M
ui

to
 

fr
eq

ue
nt
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 0 1 2 3 4 

1. No mês passado, quantas vezes você ficou chateado (a) por causa de algo 

que aconteceu inesperadamente? 
     

2. No mês passado, quantas vezes você se sentiu incapaz de controlar as 

coisas importantes da sua vida? 
     

3. No mês passado, quantas vezes você se sentiu nervoso (a) ou estressado?      

4. No mês passado, quantas vezes você lidou com sucesso com os problemas 

e aborrecimentos do dia a dia? 
     

5 No mês passado, quantas vezes você sentiu que estava lidando de forma 

eficaz com as mudanças importantes que estavam acontecendo em sua 

vida? 

     

6. No mês passado, quantas vezes você se sentiu confiante nas suas 

capacidades para lidar com os seus problemas pessoais? 
     

7 No mês passado, quantas vezes você sentiu que as coisas estavam 

ocorrendo a sua maneira (do seu jeito)? 
     

8. No mês passado, quantas vezes você percebeu que não poderia lidar com 

todas as coisas que você tinha para fazer? 
     

9. No mês passado, quantas vezes você foi capaz de controlar as irritações da 

sua vida? 
     

10. No mês passado, quantas vezes sentiu que estava no topo das coisas (no 

controle das coisas) ? 
     

11. No mês passado, quantas vezes você se irritou por coisas que 

aconteceram que estava fora do seu controle? 
     

12. No mês passado, quantas vezes você deu por si pensando nas coisas que 

tinha que fazer? 
     

13. No mês passado, quantas vezes foi capaz de controlar a maneira como 

gasta seu tempo? 
     

14. No mês passado, quantas vezes você sentiu que as dificuldades estavam 

se acumulando tanto que você não poderia superá-las? 
     

 0 1 2 3 4 
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ANEXO V- Escala de Afeto positivo e Negativo 
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ANEXO VI- IDATE 

PARTE I 

Leia cada pergunta e faça um círculo ao redor do número à direita da afirmação que 

melhor indicar como você se sente agora, neste momento. 

Não gaste muito tempo numa única afirmação, mas tente dar uma resposta que mais se 

aproxime de como você se sente neste momento. 

AVALIAÇÃO 

 Muitíssimo ................. 4 Um pouco ..................... 2 

 Bastante ..................... 3 Absolutamente não ...... 1 

 

1. Sinto-me calmo(a) ...................................... 1 2 3 4 

2. Sinto-me seguro(a) ...................................... 1 2 3 4 

3. Estou tenso(a) ............................................. 1 2 3 4 

4. Estou arrependido(a) ................................... 1 2 3 4 

5. Sinto-me à vontade ..................................... 1 2 3 4 

6. Sinto-me perturbado(a) ............................... 1 2 3 4 

7. Estou preocupado(a) com possíveis infortúnios 1 2 3 4 

8. Sinto-me descansado(a) .............................. 1 2 3 4 

9. Sinto-me ansioso(a) .................................... 1 2 3 4 

10. Sinto-me "em casa" ......................................... 1 2 3 4 

11. Sinto-me confiante .................................... 1 2 3 4 

12. Sinto-me nervoso(a) .................................. 1 2 3 4 

13. Estou agitado(a) ........................................ 1 2 3 4 

14. Sinto-me uma pilha de nervos .................. 1 2 3 4 

15. Estou descontraído(a) ............................... 1 2 3 4 

16. Sinto-me satisfeito(a) ................................ 1 2 3 4 

17. Estou preocupado(a) ................................. 1 2 3 4 

18. Sinto-me superexcitado(a) e confuso(a) ... 1 2 3 4 

19. Sinto-me alegre ......................................... 1 2 3 4 

20. Sinto-me bem ............................................ 1 2 3 4 
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PARTE II 

Leia cada pergunta e faça um círculo em redor do número à direita que melhor indicar 

como você geralmente se sente. 

Não gaste muito tempo numa única afirmação, mas tente dar a resposta que mais se 

aproximar de como você se sente geralmente. 

 

AVALIAÇÃO 

 Quase sempre ............. 4 Às vezes ....................... 2 

 Freqüentemente ......... 3 Quase nunca ................. 1 

 

1. Sinto-me bem ............................................................................................. 1 2 3 4 

2. Canso-me facilmente .................................................................................. 1 2 3 4 

3. Tenho vontade de chorar ............................................................................ 1 2 3 4 

4. Gostaria de poder ser tão feliz quanto os outros parecem ser .................... 1 2 3 4 

5. Perco oportunidades porque não consigo tomar decisões rapidamente ..... 1 2 3 4 

6. Sinto-me descansado(a) .............................................................................. 1 2 3 4 

7. Sou calmo(a), ponderado(a) e senhor(a) de mim mesmo ........................... 1 2 3 4 

8. Sinto  que  as  dificuldades  estão  se  acumulando  de  tal forma  que  não  as  

consigo resolver .............................................................................................. 1 2 3 4 

9. Preocupo-me demais com coisas sem importância .................................... 1 2 3 4 

10. Sou feliz .................................................................................................... 1 2 3 4 

11. Deixo-me afetar muito pelas coisas .......................................................... 1 2 3 4 

12. Não tenho muita confiança em mim mesmo(a) ........................................ 1 2 3 4 

13. Sinto-me seguro(a) ................................................................................... 1 2 3 4 

14. Evito ter que enfrentar crises ou problemas ............................................. 1 2 3 4 

15. Sinto-me deprimido(a) ............................................................................. 1 2 3 4 

16. Estou satisfeito(a) ..................................................................................... 1 2 3 4 

17. Às vezes, idéias sem importância me entram na cabeça e ficam me preocupando   

 ........................................................................................................................ 1 2 3 4 

18. Levo os desapontamentos tão a sério que não consigo tirá-los da cabeça 1 2 3 4 

19. Sou uma pessoa estável ............................................................................ 1 2 3 4 

20. Fico tenso(a) e perturbado(a) quando penso em meus problemas do momento1 2 3 4 

 

 

 


