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Resumo 

 Fernandes M. Os efeitos de um programa de mindfulness para 

profissionais da atenção primária à saúde: um estudo antes-e-depois. 

[dissertação]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto; 2018. 

Tendo em vista o aumento nos níveis prejudiciais de estresse e seu 

impacto na saúde da população, nota-se a necessidade de buscar estratégias 

eficazes de promoção de saúde na Atenção Primária para minimizar os prejuízos 

causados pelo estresse e aumentar a qualidade de vida das pessoas. 

Atualmente, o trabalho é um importante gerador de eventos “estressores” e, 

neste ambiente, as pessoas podem apresentar índices prejudiciais de estresse 

quando não encontram recursos de enfrentamento suficientes para lidar com tais 

eventos. A prática de Mindfulness surge como uma estratégia para redução dos 

níveis de estresse, de ansiedade e melhora na qualidade de vida. O objetivo do 

presente estudo é avaliar o efeito de um programa de intervenções baseadas 

em Mindfulness no estado funcional, nos níveis de atenção plena e no risco de 

adoecimento associado ao estresse no trabalho em profissionais da Atenção 

Primária à Saúde (APS), na cidade de Ribeirão Preto - SP, Brasil. Trata-se de 

estudo quasi-experimental, realizado de setembro a dezembro de 2015, com 

profissionais da APS, utilizando métodos quantitativos e abordagem analítica 

antes-e-depois de um Programa de Mindfulness de 8 semanas (1 encontro de 

2h/semana). A intervenção foi avaliada antes e depois da execução do programa 

por meio da aplicação dos instrumentos: Questionário sociodemográfico e de 

características pessoais, comportamentais e do trabalho, Escala de Estresse no 

Trabalho, Questionário das Cinco Facetas de Mindfulness e Dartmouth Primary 

Care Cooperative Information Project – COOP Function. Foram observadas 

diferenças significantes em seis facetas de Mindfulness após a intervenção: 

Observar (p=0,002); Descrever - formulação positiva (p=0,01); Agir com 

consciência plena - piloto automático (p=0,01) e distração (p=0,05); Não reagir à 

experiência interna (p=0,0005) e Não julgar a experiência interna (p=0,01). Em 

relação ao estado funcional, foram encontradas diferenças significantes para as 

dimensões: mudanças na saúde (p=0,01), saúde geral (p=0,007), qualidade de 

vida (p=0,04) e sentimentos (p=0,01). Quanto aos níveis de estresse no trabalho, 



 
 

 
 

notou-se a redução do modo de organização no trabalho de alta exigência, que 

passou de 35% antes da intervenção para 19% após a intervenção. Houve 

aumento dos modos de organização ativo (antes: 19%; depois: 27%); passivo 

(antes: 27%; depois: 31%); e do modo de baixa exigência (antes: 19%; depois: 

23%). Conclui-se que intervenções baseadas em Mindfulness aplicadas a 

profissionais da APS podem melhorar níveis de atenção plena, funcionalidade e 

podem modificar os modos de organização no trabalho, reduzindo riscos de 

adoecimento destes profissionais.  

Palavras-chave: 1. Mindfulness. 2. Atenção Primária à Saúde. 3. 

Profissionais de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abstract 

Fernandes M. The effects of a mindfulness program for primary health care 

professionals: a before-and-after study. [dissertation]. Ribeirão Preto: University 

of São Paulo, Faculty of Medicine of Ribeirão Preto; 2018. 

 Considering the increasing harmful levels of stress and its impact on the 

population health, it is necessary to seek effective strategies of health promotion 

in primary care to minimize damages caused by stress and improve people's 

quality of life. Today, work is a major "stressor" event generator, and in this 

context, people may experience harmful levels of stress when they do not find 

enough coping resources to handle such events. Mindfulness practice is a 

strategy to reduce levels of stress, anxiety and improvement in quality of life. The 

objective of the present study is to evaluate the effect of a Mindfulness program 

on the functional status, in mindfulness levels and the risk of illness associated 

with work-related stress in Primary Health Care (PHC) professionals in Ribeirão 

Preto-SP, Brazil. This is a quasi-experimental study, conducted from September 

to December 2015, with PHC professionals, using quantitative methods and 

analytical approach before and after an 8-week Mindfulness Program (sessions 

of 2 hours/week). The intervention was evaluated before and after the 

Mindfulness program through the application of three questionnaires: 

Sociodemographic questionnaire and personal, behavioral and work 

characteristics, Job Stress Scale, Five Facet Mindfulness Questionnaire and the 

Dartmouth Primary Care Cooperative Information Project - COOP Function. 

Significant differences were observed in six facets of Mindfulness after the 

intervention: Observe (p = 0.002); Describe - positive formulation (p = 0.01); 

Acting with awareness - autopilot (p = 0.01) and distraction (p = 0.05); Do not 

react to internal experience (p = 0.0005) and Do not judge the internal experience 

(p = 0.01). In functional status, significant differences were found for the 

dimensions: perception of change in health (p = 0.01), general health (p = 0.007), 

quality of life (p = 0.04) and feelings (p = 0.01). Regarding the stress levels at 

work, it noticed a reduction in the organizational mode of high strain, from 35% 

before the intervention to 19% after the intervention. There was increased in 

active mode (before: 19%, after: 27%); in passive mode (before: 27%, after: 31%) 

and the low strain mode (before: 19%, after: 23%). It is concluded that 



 
 

 
 

interventions based on Mindfulness applied to PHC professionals can improve 

levels of mindfulness, functionality and can modify the ways of organization at 

work, reducing the risks of illness of these professionals. 

Keywords: 1. Mindfulness. 2. Primary Health Care. 3. Health Care Professionals. 
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1. Introdução 

 

Tema recorrente na vida de muitos brasileiros, o estresse pode permear 

condições sociais, físicas e psicológicas, promovendo forte impacto na saúde das 

pessoas quando ultrapassam níveis adaptativos.  

Apesar de haver um número significativo de estudos sobre o estresse desde o 

período que antecede a segunda Guerra Mundial, não há consenso entre a definição 

do termo. Em 1936, Hans Selye, médico húngaro considerado o “pai do estresse”, 

definiu o termo como uma resposta não específica do organismo a qualquer exigência 

de mudança (1). Na Universidade McGill, Canadá, Selye realizou um estudo com 

ratos, expondo os animais a diversos estímulos, como frio, lesão cirúrgica, choque 

espinhal, exercícios musculares excessivos, e observou que suas reações eram 

independentes da natureza dos agentes prejudiciais ou das drogas empregadas. As 

reações, descritas detalhadamente em três estágios, expressaram reações de alarme 

geral do organismo, reações de resistência e reações de exaustão quando exposto a 

situações críticas. Assim, na década de 1950, Selye descreveu uma síndrome que 

representa um esforço generalizado do organismo para adaptar-se a novas 

condições, conhecida como síndrome de adaptação geral (general adaptation 

syndrome - G.A.S) ou síndrome de estresse biológico (1,2). 

O estresse pode ser compreendido como um estímulo, chamado “estressor”, 

que provoca uma reação. E também pode designar a própria reação ou resposta 

gerada pelo evento provocador de estresse (3,4). Atualmente, o estresse tem sido 

definido como uma relação particular entre a pessoa e o ambiente, na qual a pessoa 

avalia o ambiente como ameaça ao seu bem-estar, superando seus recursos de 

enfretamento (5). 

Disparidades de renda, educação, ocupação e outros fatores associados ao 

status socioeconômico têm sido estudados para verificar possíveis influências a 

respostas inadequadas de estresse, entretanto ainda não há consistência de 

informações na literatura que confirmem esta relação (6).  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o estresse é 

comumente associado à doenças não transmissíveis e aos transtornos mentais. Estes 

transtornos têm alta prevalência em todo mundo e, juntamente com os transtornos 
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relacionados ao uso de substâncias psicoativas, são os principais responsáveis pela 

morbidade, incapacidade e mortalidade prematura (5).  

Dentre os vários âmbitos da vida das pessoas, o ambiente de trabalho sofre 

importante influência de eventos “estressores” podendo provocar índices prejudiciais 

de estresse. Excessivas cargas de trabalho e pressão em relação a prazos são 

fortemente relacionadas aos altos valores de estresse e podem propiciar respostas 

prolongadas de estresse emocional e interpessoal, conhecido como burnout ou 

síndrome de esgotamento profissional (7). De acordo com Maslach et al. (2001, p. 

399), "o burnout é uma síndrome psicológica em resposta a estressores interpessoais 

crônicos no trabalho. Essa síndrome envolve uma esmagadora exaustão, sentimentos de 

cinismo e desapego do trabalho, e uma sensação de ineficácia e falta de realização" (7). 

Maslach afirma que esta síndrome continua como uma grande crise de carreira no 

século XXI (8).  

 

Saúde Funcional 

 

Profissionais em situação de estresse podem apresentar alterações nos seus 

estados de funcionalidade, uma vez que o estresse pode influenciar no desempenho 

de seus papéis neste ambiente (9). Por funcionalidade entende-se “todas as funções 

do corpo e desempenho de tarefas ou ações, como um termo genérico” (9). A 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), aprovada 

pela OMS em 2001 para uso internacional, trata-se de uma classificação 

complementar à CID (Classificação Internacional de Doenças) com foco na 

funcionalidade. A CID primeiramente procurava responder às causas de morte e, após 

a Sexta Revisão, até a atual Décima Revisão denominada “Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde” (CID-10), procura 

classificar todas as doenças, distúrbios e os motivos de consulta, atendendo as 

necessidades de informação diagnóstica. Entretanto, percebeu-se que outras 

classificações seriam necessárias para responder a diferentes questões sobre 

procedimentos, incapacidades e estados de saúde, correspondendo ao que foi 

chamado “família” das classificações.  

A CIF oferece uma linguagem padrão para a descrição da saúde, dos estados 

e domínios relacionados à saúde. Assim, pode ser útil para a descrição de alterações 
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na função ou estrutura corporal, capacidade (o que uma pessoa com determinada 

condição de saúde pode fazer em um ambiente padrão) e desempenho (o que ela 

realmente faz no seu ambiente real) (9). Na CIF, os domínios são classificados a partir 

de funções corporais (funções fisiológicas do sistema corporal), estruturas do corpo 

(partes anatômicas do corpo), atividades (execução de uma tarefa ou ação de um 

indivíduo) e participação (envolvimento em uma situação de vida). Assim, 

funcionalidade trata-se de todas as funções corporais, atividades e participação, 

enquanto incapacidade designa deficiências, limitações de atividades ou restrições à 

participação (10).  

 Fatores contextuais, ou seja, “a circunstância que o corpo exerce suas 

atividades e participação”, que envolvem o ambiente físico, social e de atitudes, assim 

como os fatores pessoais, estão intimamente relacionados com a funcionalidade e 

incapacidade, podendo influenciar positivamente ou negativamente nas condições ou 

estados de saúde de um indivíduo na sociedade (9).  

A Política Nacional de Saúde Funcional define o estado funcional como a 

condição de vida saudável de um indivíduo, abrangendo suas competências 

relacionais, motoras, intelectuais, expressivas, entre outras, de acordo com suas 

características físicas ou psicológicas, gênero, ciclos de vida e identidades sociais ou 

culturais. O estado funcional também pode ser influenciado por doenças ou pelos 

chamados fatores contextuais negativos, que se tornam barreiras de desenvolvimento 

nos âmbitos físicos, geográficos, culturais, tecnológicos, etc. (11). Neste sentido, é 

possível compreender que o ambiente de trabalho pode gerar influências significativas 

na condição de vida saudável dos trabalhadores.  

 

 

Estresse no Trabalho 

 

Quanto ao processo de trabalho, Robert Karasek propôs em 1979 um modelo 

denominado “Modelo bidimensional Demanda-Controle (MDC), quando procurava no 

ambiente de trabalho fontes geradoras de estresse e suas consequências à saúde do 

trabalhador. De acordo com este modelo, são consideradas duas importantes 

dimensões psicossociais envolvendo o trabalho: demanda psicológica e controle, que 

se relacionam ao risco de adoecimento. A demanda corresponde às exigências 
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psicológicas no trabalho, que pode abranger nível de concentração, pressões em 

relação ao tempo de trabalho e interrupção de tarefas. Controle designa tanto a 

autoridade para tomada de decisões no processo de trabalho, quanto o uso de 

habilidades no trabalho, que pode envolver criatividade, aprendizagem, repetitividade, 

desenvolvimento de habilidades, entre outros. De acordo com o MDC, existem quatro 

modos de organização no trabalho correspondentes à demanda e controle: alta 

exigência (combina alta demanda e baixo controle), baixa exigência (combina baixa 

demanda e alto controle), ativo (combina alta demanda e alto controle) e passivo 

(combina baixa demanda e baixo controle) (12). Trabalho de alta exigência é 

compreendido como maior responsável por doenças físicas e psicológicas. Já o 

trabalho de baixa exigência é considerado o de menor risco para a saúde. Enquanto 

os trabalhos ativos e passivos apresentam prejuízos intermediários (13).  

Acerca do estresse no trabalho, Karasek (1979) propõe que a tensão 

psicológica não é resultante de um único aspecto do ambiente de trabalho, mas do 

conjunto de efeitos das demandas neste ambiente e da liberdade para tomadas de 

decisão disponível para o trabalhador enfrentar tais demandas. No modelo de 

Karasek, baseado em fatores ambientais, os aspectos demanda e controle 

representam, respectivamente, os chamados instigadores de ação (carga de trabalho, 

conflitos e demais estressores que possibilitam que o trabalhador experimente um 

estado motivado ou energizado de estresse) e as restrições das ações. Tais restrições 

das ações, que representam o controle, modulam ou transformam o estresse em 

energia de ação. Quando a ação não pode ser realizada pelo indivíduo ou quando ele 

necessita renunciar a outros desejos por falta de decisão, esta energia pode ser 

manifestada como tensão psicológica. Karasek (1979) aborda que as demandas do 

trabalho provavelmente expressam o nível geral de produção, e o controle no trabalho 

pode estar intimamente relacionado com a estrutura e tecnologia deste ambiente (14). 

 

Estresse no Trabalho em Profissionais de Saúde 

 

No âmbito laboral de atenção à saúde, o ambiente institucional e as condições 

do processo de cuidado tornam-se, frequentemente, estressores para a população de 

trabalhadores. No ambiente de Atenção Terciária à Saúde, por exemplo, com alta 
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densidade tecnológica (15) para o tratamento de condições de saúde-doença, surgem 

demandas de trabalho específicas que podem ser geradoras de estresse. 

Profissionais da enfermagem convivem intensamente com riscos psicossociais, 

como sobrecarga de trabalho, violência verbal e física, responsáveis pela ocorrência 

de dor, problemas cardiovasculares e do sono (16). A alta intensidade de estresse 

vivenciada por médicos e enfermeiros foi relacionada com o contato com a morte e 

ataques pessoais de colegas de trabalho, conforme estudo com profissionais de 

saúde na Itália. Dentre os 220 médicos e 250 enfermeiros avaliados, observou-se a 

ocorrência de altos níveis de estresse, principalmente em mulheres pertencentes a 

área médica (17).  

Estudo com 1200 profissionais de quatro hospitais na África do Sul aponta que 

problemas de gestão de equipe, inadequação de recursos e riscos à segurança no 

ambiente de trabalho estão associados com a satisfação no trabalho, saúde geral e 

burnout em enfermeiros (18). No Brasil, a falta de motivação, conflito de valores 

pessoais com os institucionais, falta de oportunidades de recompensas, dificuldade 

de conciliar os empregos, foram apontados como fatores ocupacionais relacionados 

à síndrome de burnout entre enfermeiros de um hospital geral (19). Um estudo que 

investigou as experiências estressoras percebidas e as estratégias de enfrentamento 

mais usadas por profissionais técnicos de enfermagem em um hospital de Ribeirão 

Preto, Brasil, demonstrou que os profissionais consideram como experiências 

estressoras: falta de condições de trabalho (57,4%), relacionamentos no ambiente 

laboral (26,8%) e falta de recompensa (5,5%) (20). 

 

Estresse no trabalho em Profissionais da Atenção Primária 

 

Níveis prejudiciais de estresse também estão presentes em trabalhadores da 

Atenção Primária à Saúde (APS), “porta de entrada” do sistema de saúde, que se 

deparam com demandas específicas advindas de um modelo de atenção à saúde 

voltado às condições crônicas (15). No Brasil, o tráfico e uso de drogas ilícitas, 

depressão, violência doméstica e alcoolismo são identificados como as principais 

demandas médico-sociais por profissionais da Estratégia de Saúde da Família (21). 

O contexto em que estes profissionais estão inseridos afeta negativamente a sua 

qualidade de vida, uma vez que convivem com a inadequação de recursos para o 
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desempenho de suas funções, alta demanda, remuneração insuficiente, falta de 

amparo dos gestores e frustração por não conseguirem realizar o devido cuidado 

integral proposto pelo Sistema Único de Saúde (SUS) (22).  

Um levantamento bibliográfico de artigos publicados no período de 1986 e 2010 

identificou que as principais formas de adoecimento pelo trabalho dos agentes 

comunitários de saúde, foram por doenças circulatórias, musculares, infecciosas, 

transtornos mentais, estresse e síndrome do esgotamento profissional (23). 

Pesquisadores avaliaram a ocorrência de estresse em trabalhadores de cinco núcleos 

de saúde da família de Ribeirão Preto - SP. Incluíram médicos, enfermeiros, auxiliares 

de enfermagem e agentes comunitários de saúde, e observaram que 62% 

apresentavam situação de estresse, com predominância sintomas psicológicos (48%) 

e/ou sintomas físicos (39%) nas fases de resistência e quase-exaustão (24).  

Considerando o impacto dos altos níveis de estresse à saúde da população que 

trabalha na APS, evidencia-se a necessidade de traçar estratégias eficazes de 

promoção de saúde, diminuindo os efeitos prejudiciais do estresse na vida dessas 

pessoas. Em 2006, aprovou-se a Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC) para o SUS, pela Portaria 971, de 03 de maio de 2006, que 

normatiza e incentiva a utilização das práticas no Brasil, abrangendo terapias físicas, 

psíquicas e espirituais, dentre elas: a homeopatia, acupuntura, medicina tradicional 

chinesa, termalismo, medicina antroposófica, plantas medicinais e fitoterapia, Reiki e 

Lian Gong (25). Estas práticas propiciam saúde aos indivíduos por meio do 

desenvolvimento de habilidades pessoais e estilos de vida saudáveis e, além disso, 

incentivam a solidariedade, “empoderamento” pessoal e coletivo, combate às 

desigualdades sociais, construção de ambientes mais saudáveis e participação social 

e política (26).  

Recentemente, a inserção das Práticas Integrativas e Complementares (PIC´s) 

nos serviços de saúde da APS foi analisada por pesquisadoras da Paraíba, Brasil. O 

estudo foi realizado em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades Básicas de 

Saúde da Família de um município nordestino, por meio de entrevistas e rodas de 

conversa com 57 profissionais que ofereciam as práticas nos serviços. Foram 

oferecidas práticas de acordo com as demandas dos serviços de saúde e dos 

participantes, dentre elas: meditação, yoga, tai chi chuan, tenda de conto, entre outros. 

Dentre os profissionais que ofereciam estas práticas estavam 16% de Agentes 
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Comunitários de Saúde, 9% profissionais da Enfermagem, 8% educadores físicos e 

7% médicos. Quanto a inserção das PIC´s nestes serviços, as pesquisadoras 

identificaram algumas fragilidades, como a necessidade da iniciativa dos próprios 

profissionais para oferecê-las, apesar da existência da política municipal que 

normatiza as atividades. O trabalho com tais práticas é considerado invisível pelos 

profissionais, pois não está previsto nos protocolos de atendimento. Outro obstáculo 

para a inserção é a natureza itinerante das atividades, devido à ausência de apoio e 

de espaços de formação. As potencialidades das PIC´s identificadas pelos 

entrevistados foram apoio social e a considerável diminuição da medicalização 

alcançada pelo espaço de ajuda mútua e troca de experiências (27).  

Recentemente a meditação foi incluída na PNPIC, junto à Portaria 849/2017, 

juntamente com a inserção de outras práticas como:  Arteterapia, Ayurveda, Biodança, 

Dança Circular, Musicoterapia, Naturopatia, Osteopatia, Quiropraxia, Reflexoterapia, 

Reiki, Shantala, Terapia Comunitária Integrativa e Yoga. Em uma década de vigência 

da PNPIC, apenas estas modificações foram incluídas nas práticas, evidenciando os 

entraves para a incorporação destas iniciativas para a assistência primária de saúde, 

tendo em vista as fragilidades apontadas no estudo de Nascimento et al. (2016) que 

parecem refletir, de maneira geral, fragilidades semelhantes à outras localidades (27). 

Assim, salienta-se a necessidade de responder aos possíveis entraves de 

incorporação por meio de evidências científicas, com a intenção de ampliar a 

discussão sobre esta temática e promover a inserção adequada, eficaz e equânime 

das práticas integrativas e complementares no cenário brasileiro. Neste contexto, a 

prática de Mindfulness pode ser uma alternativa benéfica para as pessoas e 

trabalhadores da saúde, uma vez que sua prática é capaz de reduzir níveis de 

estresse, de ansiedade e de experiência de emoções negativas, bem como aumentar 

o bem-estar (28).  

 

Intervenções baseadas em Mindfulness como estratégia de promoção de 

saúde 

 

A palavra Mindfulness, cuja tradução para o inglês é advinda da palavra sati, 

em pali (antiga língua da psicologia budista), sugere estar atento, atenção e lembrar-

se. A sua tradução mais utilizada na língua portuguesa é Atenção Plena. Mindfulness 
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trata-se de um termo “guarda-chuva” e pode ser considerado um constructo teórico, 

um conjunto de práticas para o desenvolvimento de Mindfulness (como a meditação, 

por exemplo) ou processos psicológicos (29). As práticas de Mindfulness, atualmente 

inseridas em um contexto laico, são familiares às técnicas meditativas da tradição 

budista e tem como objetivo observar as experiências como elas se apresentam, sem 

modificá-las (30). Segundo Jon Kabat-Zinn, Mindfulness significa apenas “parar e 

estar presente, só isso” (31).  

Na década de 70, Jon Kabat-Zinn e outros pesquisadores da Universidade de 

Massachusetts, nos Estados Unidos, propuseram a utilização da meditação como 

terapia clínica no Ocidente e, então, em 1979, foi desenvolvido um programa de 

intervenções dedicado à redução de estresse, denominado Mindfulness-based Stress 

Reduction - MBSR (Programa de Redução de Estresse Baseado em Mindfulness) 

(32). A ideia inicial era criar um veículo para o treinamento efetivo de meditação, 

incluindo componentes do Hatha Yoga, e para aplicações imediatas no tratamento da 

dor e estresse (33). A constituição do programa MBSR é baseada em práticas 

meditativas e exercícios focados no desenvolvimento da atenção plena. O programa 

é desenvolvido ao longo de 8 encontros, com duração de 2h30 cada, oferecidos uma 

vez por semana e inclui um dia de retiro com duração de 8 horas. No programa os 

participantes são estimulados a se relacionar de forma diferente com seus 

pensamentos, sentimentos e sensações corporais. Além disso, há o cultivo do 

posicionamento não julgador e não reativo diante das experiências, e o 

desenvolvimento da consciência do “aqui e agora”, buscando o afastamento das 

ruminações sobre o passado e das aflições em relação ao futuro (34).  

Outros programas foram desenvolvidos ao longo dos últimos anos, atendendo 

aos distintos contextos, populações, sistemas de saúde e específicas condições 

físicas, emocionais e cognitivas. Destacam-se Terapia Cognitiva baseada em 

Mindfulness (Mindfulness-based Cognitive Therapy - MBCT) (35), Programa 

Mindfulness para Dor e Doença (Mindfulness-based Approaches to Pain and Illness - 

MBPI) (36) e Programa Mindfulness para Prevenção de Recaída (Mindfulness-based 

Relapse Prevention  - MBRP) (37).  

As recomendações para a boa prática enquanto instrutor de Mindfulness são 

apresentadas no documento “UK Network for Mindfulness-Based Teachers: Good 

practice guidelines for teaching mindfulness-based courses”. São recomendados que 
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instrutores de Mindfulness: (a) tenham realizado um treinamento de Mindfulness com 

a finalidade de ter familiaridade, por meio de vivência pessoal, com protocolos 

baseados em Mindfulness, em profunda experiência com todas as principais práticas 

de meditação; (b) tenham concluído um treinamento profissional de instrutores de 

Mindfulness e/ou supervisão com treinador habilitado durante um período mínimo de 

12 meses; (c) tenham qualificação profissional na área da saúde, educação ou 

assistência social, ou experiência de vida equivalente, reconhecida pela organização 

ou contexto em que a prática de Mindfulness será desenvolvida; (d) tenham 

conhecimento e experiência com as populações em que o curso baseado em 

Mindfulness será ofertado, incluindo experiência de ensino, assistência terapêutica ou 

outro tipo de cuidado à grupos e/ou indivíduos, a menos que tal conhecimento e 

experiência sejam fornecidos pela própria formação de professores; uma exceção à 

esta recomendação diz que o instrutor poderá ensinar com a ajuda de um colega que 

conhece bem a população a quem o curso será entregue e que tenha compreensão 

sobre as abordagens baseadas em Mindfulness (57). 

Mindfulness trata-se de uma capacidade humana inata e envolve dois 

componentes fundamentais: a autorregulação da atenção e a orientação aberta à 

experiência (38). Por meio da autorregulação da atenção, o indivíduo é capaz de 

manter-se concentrado na experiência direta e reconhecer as percepções corporais, 

sensoriais e mentais oriundas do momento presente. Através da orientação aberta 

frente a experiência, o indivíduo pode adotar uma orientação particular caracterizada 

pela curiosidade, abertura e aceitação (39).  

 As intervenções baseadas em Mindfulness envolvem mecanismos ligados à 

regulação da atenção, regulação emocional-valorização, regulação emocional-

exposição, consciência corporal e mudanças na perspectiva do “próprio eu” (40). 

Pode-se compreender como regulação da atenção, a sustentação da atenção em 

determinados pontos, também chamados de âncoras, que podem ser: a própria 

respiração, sensações corporais, pensamentos, emoções. A regulação da atenção 

experimentada na prática de Mindfulness, aborda uma habilidade de autoconsciência 

ou auto-observação dos próprios processos mentais (metacognição) e eventos que 

ocorrem no momento presente, de modo curioso e não-avaliativo. Esta observação, 

curiosa e não-julgadora, é capaz de gerar a capacidade de observar as próprias 

cognições sem deter-se a elas, à distância, promovendo o chamado descentramento 
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(decentering). Assim, a pessoa é capaz de sustentar uma atitude de aceitação diante 

dos seus próprios processos mentais (41). Um nível suficiente de regulação da 

atenção é necessário para se manter envolvido na meditação e quando essa 

regulação é bem-sucedida, torna-se um elemento fundamental para trazer os 

benefícios de outros mecanismos subjacentes a prática de Mindfulness (41).  

 Por regulação emocional entende-se o conjunto de processos por meio do qual 

influenciamos nossas emoções, o momento em que surgem e o modo como as 

vivenciamos e as expressamos (42). A regulação emocional está relacionada com um 

processo adaptativo por meio do qual eventos estressantes podem adquirir novos 

significados, geralmente benéficos (valorização). Também é relativa à capacidade de 

gerar novas formas de reagir às emoções através da exposição àquilo que ocorre na 

consciência (exposição): distanciar-se, não reagir à experiência, aceitar (40).  

A consciência corporal trata-se da capacidade de notar sensações corporais 

sutis e infere na percepção das sensações corporais como respiração, corpo, 

emoções, etc. (43). A maior conscientização sobre a resposta do corpo frente à um 

estímulo emocional, por exemplo, pode levar à maior consciência das emoções. 

Assim, tal tomada de consciência é entendida como uma condição prévia para a 

regulação emocional (41). Martí et al. (2016), destaca um novo movimento cognitivo 

chamado embodiment (cognição corporificada), na qual pode-se inferir que o corpo 

participa dos processos cognitivos (41).  

Por fim, o mecanismo relacionado às mudanças na perspectiva do “próprio eu” 

pode ser entendido como o desapego de uma imagem fixa de si mesmo. Hölzel et al. 

(2011) aborda que entender que a nossa sensação de "eu" não é tão sólida, 

permanente ou substancial, livra-nos do apego e hostilidade. Quando as experiências 

diretas são observadas durante as práticas de Mindfulness, os praticantes podem 

notar que estas estão em constante mudança e, portanto, são transitórias. Assim, a 

observação consciente e não-julgadora promove o desapego da identificação com os 

conteúdos da consciência (40). 

 

Intervenções baseadas em Mindfulness para profissionais de saúde 

 

Intervenções baseadas em Mindfulness (IBM) são estudadas e aplicadas 

amplamente no contexto internacional. O Programa de Terapia Cognitiva baseada em 
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Mindfulness, por exemplo, tem sido recomendado para prevenção de recaída da 

depressão pelo National Institute for Clinical Excellence (NICE) (44) e SIGN 

Guidelines (Scottish Intercollegiate Guidelines Network) (45) para pessoas que estão 

atualmente bem, mas tiveram 3 ou mais episódios recaída da depressão. Tendo em 

vista tais recomendações, a implementação das IBMs no sistema de saúde já é uma 

realidade no Reino Unido, apesar de alguns obstáculos ainda serem encontrados, 

como a pouca compreensão de profissionais sobre as intenções das IBMs, espaços 

inadequados para a realização dos grupos, falta de apoio administrativo e de 

execução, além do difícil acesso a referências adequadas (46).  

Um estudo piloto, que incluiu grupo pré/pós intervenção e grupo controle, 

avaliou a viabilidade e efeitos de um Programa de Redução de Estresse baseado em 

Mindfulness em 50 médicos na Holanda. Os resultados quantitativos deste estudo 

demonstraram redução de níveis de burnout (despersonalização) e aumento nas 

habilidades relacionadas a Mindfulness. Seus achados qualitativos indicaram que a 

intervenção propiciou aumento de bem-estar, autocompaixão e compaixão por outras 

pessoas (47). Na Espanha, 68 profissionais da APS (médicos, enfermeiros, 

assistentes sociais e psicólogos) participaram de uma intervenção que consistiu em 

apresentações de tópicos clinicamente relevantes, estratégias de enfrentamento 

baseadas em Mindfulness, práticas de Mindfulness, ioga e grupos de discussão (8 

sessões com duração de 2h30 cada e 1 sessão de 8 horas). Após a intervenção, foram 

identificadas redução dos níveis de burnout (exaustão emocional e 

despersonalização), redução de distúrbios do humor (depressão, raiva, tensão e 

fadiga) e aumento nos níveis de Mindfulness e empatia (48). Nos Estados Unidos, 30 

médicos da APS foram convidados a participar de uma intervenção abreviada do 

Programa de Redução de Estresse baseado em Mindfulness (1 sessão com duração 

de 3 horas, 1 sessão de 7 horas, 1 sessão de 4 horas e duas sessões de seguimento 

com duração de 2 horas cada). Os resultados pré e pós-intervenção apontaram 

melhora nos escores relativos à depressão, ansiedade, estresse, percepção de 

estresse, resiliência, compaixão e burnout (exaustão emocional, despersonalização e 

realização pessoal) (49).  

No Brasil, estas intervenções têm alcançado espaço nas áreas de atenção à 

saúde. Em 2013, foi conduzido um estudo de análise antes e depois que explorou os 

efeitos de um Programa de Redução de Estresse baseado em Mindfulness (8 sessões 
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com duração de 2h30 cada e 1 dia de retiro). Vinte e três indivíduos de uma 

universidade pública, em São Paulo, responderam aos instrumentos Perceived Stress 

Scale (PSS) e WHOQOL-BREF questionnaire para avaliação de estresse percebido 

e qualidade de vida. Foram evidenciados benefícios potenciais à saúde com melhora 

global da qualidade de vida e percepção de estresse (50).  

Direcionado à saúde do trabalhador da Atenção Terciária, um estudo piloto 

propôs a realização de um Programa de Redução de Estresse, que incluiu práticas de 

Mindfulness e Meditação da Compaixão com 13 enfermeiras de um hospital brasileiro, 

durante seis semanas. O estudo utilizou métodos quantitativos e qualitativos para 

avaliação de estresse, ansiedade e depressão e entrevista em grupo, demonstrando 

melhora na reatividade em relação as experiências internas, maior atenção sobre as 

experiências internas e externas, além da influência positiva do Programa nas 

atividades da enfermagem (51).  

Um estudo transversal contendo 450 profissionais de saúde pretendeu verificar 

as correlações entre auto-relato de Mindfulness, percepção de estresse e bem-estar 

subjetivo em agentes comunitários de saúde, auxiliares de enfermagem, enfermeiras 

e médicos. Os enfermeiros demonstraram baixos níveis de Mindfulness e altos níveis 

de estresse percebido. Também foram encontradas correlações entre Mindfulness, 

percepção de estresse e bem-estar subjetivo nos diferentes tipos de profissionais (52). 

 Diante dos estudos apresentados anteriormente, é possível observar que 

variadas populações que praticam Mindfulness têm alcançado benefícios sustentáveis 

na melhora dos níveis de atenção plena e do estresse, entretanto ainda encontra-se 

a necessidade de desenvolver mais estudos brasileiros que abordem esta temática, 

em especial com profissionais que trabalham na APS, além de responder ao desafio 

de tornar permanentes as intervenções baseadas em Mindfulness e, de fato, compor 

uma política de atenção à saúde em âmbito nacional. 
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2. Justificativa 
 

 O ambiente de trabalho e as condições do processo de cuidado envolvidas no 

contexto da APS tornam-se, frequentemente, causas de estresse e doenças na 

população dos trabalhadores. Tendo em vista as evidências dos benefícios das 

intervenções baseadas em Mindfulness (47, 48, 49, 50, 51, 52), a prática torna-se um 

meio substancial para promover saúde e melhorar a qualidade do trabalho dos 

profissionais da APS.   

 No Brasil, com a criação da PNPIC, observa-se a necessidade de desenvolver 

um meio sustentável de promoção de saúde por meio das práticas integrativas e 

complementares, tanto para a população quanto para os profissionais que dão 

assistência. Tendo em vista a urgência da construção de evidências científicas sobre 

as intervenções baseadas em Mindfulness, sobretudo com profissionais da APS e, 

considerando Mindfulness uma função psicológica universal que depende da cultura 

e contexto em que é observada (41), evidencia-se a necessidade de pesquisas sobre 

esta temática no cenário nacional, avaliando a efetividade e aplicabilidade desta 

prática na saúde de profissionais da APS. 
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3. Objetivos 
 

3.1. Objetivo geral 
 

Avaliar o efeito de um programa de intervenções baseadas em Mindfulness no 

estado funcional, nos níveis de atenção plena e no risco de adoecimento associado 

ao estresse no trabalho em profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS). 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

a) Avaliar se intervenções baseadas em Mindfulness são capazes melhorar os níveis 

de atenção plena de maneira multidimensional, considerando as seguintes 

habilidades relacionadas: (i) Observar experiências internas e externas; (ii) 

Descrever em palavras as experiências observadas; (iii) Agir com 

atenção/consciência plena; (iv) Não reagir: permitir que pensamentos e 

sentimentos fluam naturalmente; (v) Não julgar: assumir uma postura não 

avaliativa em relação a cognições e emoções; 

b) Verificar o efeito das intervenções baseadas em Mindfulness no risco de 

adoecimento associado ao estresse no ambiente de trabalho; 

c) Analisar o efeito das intervenções baseadas em Mindfulness sobre o estado 

funcional, considerando nove domínios: forma física, sentimentos, atividades 

diárias, atividade social, mudanças no estado de saúde, saúde geral, dor, suporte 

social e qualidade de vida; 
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4. Métodos 

 

4.1. Modelo do Estudo 
 

Trata-se de um estudo quasi-experimental utilizando abordagem analítica de 

ensaio antes-e-depois. 

 

4.2. Contexto 
 

Trata-se de um estudo realizado no Centro Médico Social Comunitário (CMSC) 

Vila Lobato e em 6 Núcleos de Saúde da Família (NSF), vinculados à Universidade 

de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto - SP, Brasil, no período de setembro a 

dezembro de 2015. 

O CMSC Vila Lobato oferece atendimentos de clínica médica, pediatria, 

ginecologia e obstetrícia, odontologia, enfermagem, assistência farmacêutica, 

vacinação, teste do pezinho, assistência domiciliar e atividades educativas. Os 

atendimentos neste centro são oferecidos por médicos contratados, médicos 

residentes, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais e agentes 

comunitários de saúde. Os núcleos de saúde correspondem as primeiras unidades 

com equipes de Saúde da Família a serem implantadas no município de Ribeirão 

Preto. Os serviços oferecidos nestas unidades correspondem a atendimentos de 

clínica médica, pediatria, ginecologia e obstetrícia, enfermagem, planejamento 

familiar, acompanhamento das famílias cadastradas e atividades educativas. Os 

atendimentos realizados ocorrem por meio de equipes multiprofissionais (residentes: 

psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, odontólogos e 

nutricionistas), sendo a equipe mínima formada por um médico, uma enfermeira, um 

auxiliar de enfermagem e quatro agentes comunitários. 

 

4.3. Participantes 

 

Mediante a apresentação de cartazes e reuniões agendadas pela pesquisadora 

nas próprias unidades, foram recrutados os interessados a participar do programa de 
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intervenções baseadas em Mindfulness. (Apêndice 1) A pesquisadora identificou os 

interessados em participar do programa por meio de uma lista de interesse 

disponibilizada em cada unidade de saúde. Assim, a pesquisadora entrou em contato 

com cada interessado, por meio telefônico, com a finalidade de verificar a elegibilidade 

daqueles que manifestaram interesse em participar do programa. Foram incluídos 

profissionais de todas as categorias, com mais de 18 anos e com interesse em 

participar de um programa baseado em Mindfulness. Foram excluídos profissionais 

que estivessem em fase aguda de qualquer condição clínica e que tivessem histórico 

de alterações psicopatológicas não tratadas, auto relatados no momento do contato 

telefônico.  

 

4.4. Aspectos Éticos 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Centro de Saúde Escola da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (CAAE: 

48630415.8.0000.5414). 

Todos os participantes leram e assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (Apêndice 2) contendo informações sobre o estudo, bem como o 

contato da equipe responsável pela pesquisa. Os dados coletados durante o estudo 

foram obtidos exclusivamente com a finalidade de pesquisa.  

 

4.5. Intervenção 
 

O programa oferecido denomina-se Programa de Promoção de Saúde Baseado 

em Mindfulness (Mindfulness-based Health Promotion Program), uma adaptação do 

modelo do programa desenvolvido por Jon Kabat-Zinn e colaboradores (53), o 

Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR). Tendo em vista a necessidade de 

corresponder ao contexto e rotina vivida pela população do estudo, foram realizadas 

duas adaptações: redução do tempo de cada encontro para 2 horas e exclusão do dia 

de retiro. 
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No programa, os participantes vivenciaram técnicas simples de Mindfulness 

junto à instrutora em encontros presenciais. A instrutora era a própria pesquisadora 

que, no momento de período de intervenção, estava concluindo a formação 

profissional para instrutores de Mindfulness em um centro formador brasileiro 

pertencente à uma universidade pública. A intervenção realizada no presente estudo 

era, então, requisito para a conclusão da formação profissional. 

O modelo de 8 sessões compreendeu: Sessão 1 – Introdução ao Programa 

com o tema “O que é Mindfulness”, incluindo apresentação dos participantes e do 

instrutor, entrega dos materiais de apoio, estabelecimento de acordos inerentes ao 

grupo, exercício da Uva Passa, prática do Escaneamento Corporal (Body Scan) e 

reflexões sobre as experiências do dia; Sessão 2 – Introdução do tema “Mindfulness 

da Respiração”, abrangendo o reforço da prática do Escaneamento Corporal, revisão 

e discussão das experiências da semana, dinâmica para abordar os mecanismos de 

Mindfulness, orientações gerais sobre a postura meditativa, exploração da respiração, 

prática de Mindfulness da Respiração e reflexões sobre as experiências do dia; 

Sessão 3 – Introdução do tema “Mindfulness do Corpo I”, incorporando o reforço da 

prática de Mindfulness da Respiração, revisão e discussão das experiências da 

semana, dinâmica sobre o manejo dos pensamentos, prática de Mindfulness na 

Caminhada e reflexões sobre as experiências do dia; Sessão 4 – Introdução do tema 

“Mindfulness do Corpo II”, inserindo o reforço da prática de Mindfulness na 

Caminhada, revisão e discussão das experiências da semana, dinâmica e prática para 

o manejo do estresse, prática do Escaneamento Corporal e reflexões sobre as 

experiências do dia; Sessão 5 – Introdução do tema “Mindfulness do Corpo III”, 

incluindo o reforço da prática de Mindfulness na Respiração, revisão e discussão das 

experiências da semana, nova dinâmica e prática para o manejo do estresse em 

duplas, prática de Mindful Movements (Movimentos Corporais com Atenção Plena) e 

reflexões sobre as experiências do dia; Sessão 6 – Introdução ao tema “Silêncio”, 

abrangendo a execução de todas as práticas aprendidas até o momento, em silêncio; 

Sessão 7 – Introdução ao tema “Compaixão”, incorporando o reforço da prática de 

Mindful Movements, revisão e discussão das experiências da semana e do último 

encontro, prática da Compaixão, prática de Mindfulness da Respiração e reflexões 

sobre as experiências do dia; Sessão 8 – Introdução do tema “Mindfulness para a vida 

toda”, reforçando a prática da Compaixão e inserindo uma atividade lúdica sobre como 
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cada um, após o programa, vivencia e compreende Mindfulness; além disso, ocorreu 

a revisão de dúvidas sobre como incorporar a prática regular e intenções para o futuro. 

Durante os dias que não ocorreram os encontros presenciais, os participantes foram 

instruídos a realizar as práticas formais relativas ao programa, que tratam-se dos 

exercícios meditativos (Escaneamento Corporal, Mindfulness da Respiração, 

Mindfulness na Caminhada, Mindful Movements e prática da Compaixão), bem como 

práticas informais de Mindfulness, que correspondem cultivo do estado mental da 

atenção plena para atividades diárias (comer com atenção plena, escovar os dentes 

com atenção plena, conversar com atenção plena, etc.), no ambiente doméstico ou 

de trabalho, com duração inicial de 5 minutos/diários, que aumentaram 

progressivamente ao longo do programa, até 45 minutos/diários. Foram oferecidos 

áudios com instrução das práticas aprendidas, apostila contendo as descrições das 

mesmas e dois modelos de diários (quantitativo e qualitativo) de práticas para uso 

pessoal, bem como acesso ao ambiente virtual (Moodle) criado para o programa, com 

inscrição no site da Universidade de São Paulo (http://cursosextensao.usp.br), no qual 

os participantes poderiam enviar dúvidas e comentários por meio de fóruns e, 

também, realizar download de artigos, notícias e de materiais de áudio. (Apêndice 3) 

 

4.6. Variáveis de interesse 
 

I – Variáveis independentes 

 

1. Idade  

2. Sexo 

3. Cor da pele 

4. Estado civil 

5. Escolaridade 

6. Religião 

7. Presença de comorbidades 

8. Uso de psicotrópicos 

9. Uso de outros medicamentos 

10. Carga horária de trabalho semanal 

11. Local de trabalho 

http://cursosextensao.usp.br/
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12. Hobbies (práticas de esportes e atividades artísticas) 

13. Participação em grupos religiosos, psicoterapêuticos, artísticos ou 

musicais 

 

II – Variáveis dependentes 

 

1. Estresse no trabalho e Risco de adoecimento 

2. Atenção Plena (Mindfulness) 

3. Funcionalidade 

 

 

4.7. Coleta de dados 
 

Durante entrevista inicial realizada por contato telefônico, a pesquisadora 

realizou a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e foram 

coletadas informações referentes às características sócio demográficas e pessoais 

dos interessados, assim como a disponibilidade para participação no programa de 

Mindfulness. (Apêndice 4). A pesquisadora também indagou a respeito das 

possibilidades de horários (períodos: manhã, tarde ou noite) que cada voluntário 

poderia participar da intervenção, buscando favorecer a adesão à intervenção e 

engajamento no grupo. Com as informações obtidas, a pesquisadora identificou as 

opções apropriadas, de acordo com a demanda, e constituiu quatro horários distintos 

para ofertar aos participantes: terças-feiras (das 10h às 12h e das 15h às 17h), 

quartas-feiras (das 17h30 às 19h30) e quintas-feiras (das 19h às 21h). As ligações 

foram gravadas utilizando o programa Callnote Recorder. Após aceitarem as 

condições do TCLE inicial, os interessados responderam aos instrumentos Escala de 

Estresse no Trabalho (EET), Questionário das Cinco Facetas de Mindfulness - Five 

Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ - BR) e Dartmouth Primary Care Cooperative 

Information Project - COOP Function através de e-mail antes do início do programa. 

Os voluntários participaram do programa de intervenções baseadas em Mindfulness 

de 8 semanas. Ao término do programa, os instrumentos EET, FFMQ - BR e COOP 

Function foram aplicados novamente via e-mail. 
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 O questionário FFMQ - BR, validado para o português (54), avalia os níveis de 

atenção plena de maneira multifatorial. Trata-se de um questionário auto 

administrado, contendo 39 perguntas pontuadas em escala Likert, variando de 1 

(Nunca ou raramente verdadeiro) a 4 (Quase sempre ou sempre verdadeiro). Os 

níveis de Mindfulness são divididos em cinco facetas provenientes de sete aspectos: 

1) Observar: notar experiências internas e externas, como sensações, emoções e 

pensamentos; 2) Descrever: rotular as experiências em palavras (subdivisão: 

formulação positiva – facilidade/capacidade de descrever as experiências internas por 

meio de palavras; e formulação negativa – dificuldade/incapacidade de descrever as 

experiências internas por meio de palavras); 3) Agir com atenção/consciência plena: 

estar focado momento a momento na atividade, em vez de agir mecanicamente 

(subdivisão: piloto automático – agir de maneira automática, sem tomar consciência, 

entretanto com foco na atividade; e distração – agir de forma distraída, sem tomar 

consciência, utilizando a atenção vigilante, porém sem nenhum foco específico na 

atividade); 4) Não reagir à experiência interna: permitir o fluxo livre de pensamentos e 

emoções, sem se deixar capturar por eles ou sem rejeitá-los; 5) Não julgar a 

experiência interna: adotar uma postura não avaliativa em relação a pensamentos e 

emoções. As perguntas na escala referem-se aos sete aspectos mencionados para a 

avaliação dos níveis de Mindfulness. As facetas do questionário possuem pontuação 

máxima e mínima para avaliação de Mindfulness: 1) Não julgar a experiência interna 

(Máx. 40 e Mín. 8); 2) Piloto automático (Máx. 25 e Mín. 5); 3) Observar (Máx. 35 e 

Mín. 7); 4) Descrever - formulação positiva (Máx. 25 e Mín. 5); 5) Descrever - 

formulação negativa (Máx. 15 e Mín. 3); 6) Não reagir à experiência interna (Máx. 40 

e Mín. 8) e 7) Distração (Máx. 15 e Mín. 3). A pontuação máxima que um participante 

pode atingir no escore total do FFMQ-BR é de 195 pontos, através da soma dos 

escores nas facetas, e a mínima de 39 pontos, indicando o nível máximo e mínimo de 

Mindfulness, respectivamente. Os autores da validação recomendam que a análise 

da pontuação seja realizada a partir dos escores das facetas separadamente. (Anexo 

1) 

O questionário COOP Function, validado para o português (55), avalia a 

funcionalidade em nove dimensões: forma física, sentimentos, atividades diárias, 

atividade social, mudanças no estado de saúde, saúde geral, dor, suporte social e 

qualidade de vida. As repostas para as nove perguntas são referentes ao estado da 
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pessoa nas últimas quatro semanas e tem opções de resposta em escala crescente 

(1 a 5), nas quais pontuações acima do valor da mediana, encontradas em cada 

dimensão separadamente, representam piores condições de funcionalidade, 

enquanto pontuações abaixo do valor da mediana representam melhores condições 

de funcionalidade. (Anexo 2) 

O questionário EET, também validado para o português (56), foi utilizado para 

caracterizar o modo de organização no trabalho e o risco de adoecimento dos 

voluntários. Nesta escala são encontrados aspectos relativos a três dimensões: 

demanda, controle e apoio social. Dezessete questões apresentam opções de 

resposta em escala tipo Likert, variando de 1 (Frequentemente) a 4 (Nunca ou quase 

nunca) para perguntas referentes a demanda e controle, e de 1 (Concordo totalmente) 

a 4 (Discordo totalmente) para questões relativas ao apoio social. Os escores 

determinam uma caracterização para: alta exigência (combina alta demanda e baixo 

controle), baixa exigência (combina baixa demanda e alto controle), ativo (combina 

alta demanda e alto controle) e passivo (combina baixa demanda e baixo controle). A 

dimensão de demanda engloba pressões de natureza psicológica, como tempo, 

velocidade para exercer a função ou demandas contraditórias no trabalho (Baixa 

demanda: Máx.14 e Mín.5/ Alta demanda: Máx.20 e Mín.15). O controle corresponde 

a autoridade para tomada de decisões no trabalho e utilização de habilidades 

intelectuais (Baixo controle: Máx.16 e Mín.6/ Alto controle: Máx.24 e Mín.17). 

Enquanto o apoio social designa a interação social no ambiente de trabalho (Baixo 

apoio social: Máx.16 e Mín.6/ Alto apoio social: Máx.24 e Mín.17). É importante 

ressaltar que o apoio social pode funcionar como um “modificador de efeito” no caso 

de trabalhos com alta exigência. A análise dos dados se dá a partir da média dos 

valores da amostra, sendo considerado alta demanda, valores acima da média, e 

baixa demanda, abaixo da média da amostra. O mesmo acontece para o controle e 

apoio social, conforme sugerido pelo artigo de validação. (Anexo 3) 

 

4.8. Vieses 
 

As estratégias traçadas para reduzir potenciais fontes de vieses no presente 

estudo foram: 
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1. Identificação de características que confundam a análise do estudo 

(confundidores): Hobbies (práticas de esportes e atividades artísticas) e 

participação em grupos religiosos, psicoterapêuticos, artísticos ou musicais; 

2. Uso de instrumentos validados e traduzidos para a língua portuguesa; 

3. Facilitador em treinamento específico para executar um programa de intervenções 

baseadas em Mindfulness; 

4. Execução e reprodução de um programa de intervenções baseadas em 

Mindfulness contemplando as recomendações e diretrizes britânicas para a boa 

prática de Mindfulness (57). 

 

4.9. Tamanho amostral 
 

Por se tratar de um estudo de natureza exploratória, o tamanho amostral foi 

obtido com base na praticidade e viabilidade de recursos disponíveis no momento da 

realização do estudo.  

Esperou-se realizar três grupos com 8-10 participantes, amostra que tem sido 

utilizada como referência para grupos focais (58). Assim, estimou-se o mínimo de 15 

e o máximo de 30 pessoas para a execução do estudo. Ao final da coleta, foram 

realizados quatro grupos (primeiro grupo com 6 participantes, segundo grupo com 3, 

terceiro com 8 e quarto com 9 participantes) por conveniência de horário do público-

alvo. 

 

4.10. Métodos estatísticos 
 

Utilizou-se teste de Shapiro-Wilk para avaliação de normalidade. A variáveis advindas 

do instrumento COOP Function foram apresentadas através de mediana e intervalo 

interquartil, enquanto as variáveis oriundas do instrumento FFMQ-BR foram 

apresentadas pela média e desvio padrão. Todas estas avaliadas no momento basal 

e após oito semanas por teste T pareado e teste de Wilcoxon pareado, utilizando o 

software R x64 3.3.2. Foi adotado para o estudo, o nível de significância de 5%. As 

variáveis provenientes do instrumento EET foram apresentadas pela média dos 

valores da amostra avaliadas no momento basal e após oito semanas. 
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5. Resultados  
 

De 75 pessoas que manifestaram interesse em participar do programa de 

Mindfulness, 55 preencheram os critérios de inclusão. Vinte voluntários foram 

excluídos devido a incompatibilidade de horário, fase aguda de condições clínicas e 

histórico de alterações psicopatológicas não tratadas. Vinte e seis voluntários foram 

excluídos por não terem respondido os questionários na fase inicial, e 29 iniciaram o 

estudo. Três voluntários perderam seguimento devido a incompatibilidade de horários, 

resultando em 26 participantes que finalizaram o estudo (Figura 1). Os participantes 

tinham idade média de 37,9 ±12,5 anos, 84,6% (22) eram do sexo feminino, 76,9% 

(20) brancos, 46,2% (12) eram solteiros e 46,2% (12) casados, 80,8% (21) 

apresentavam ensino superior completo, 15,4% (4) apresentavam ensino médio e 

3,8% (1) ensino fundamental. A maioria dos participantes (92,3%) declarou ter religião, 

30,8% (8) referiam participar de grupos religiosos, psicoterapêuticos, artísticos ou 

musicais, 69,2% (18) informaram possuir algum tipo de hobbie, 30,8% (8) 

apresentavam comorbidades e 15,4% (4) faziam uso de psicotrópicos (Tabela 1). Um 

terço dos voluntários (9) eram da equipe multiprofissional (quatro psicólogos, três 

dentistas, um fisioterapeuta e um nutricionista), 69,2% (18) apresentavam carga 

horária de trabalho de 40 horas semanais e 30,8% (8) trabalhavam 20 horas por 

semana (Tabela 2). 
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Figura 1 – Fluxograma do Estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Participantes excluídos devido a incompatibilidade de horário, fase aguda de 

condições clínicas e histórico de alterações psicopatológicas não tratadas. 

 

 

Interessados pelo 

Programa Mindfulness 

(n=75) 

*Não preencheram 

critérios de inclusão 

(n=20) 

Preencheram critérios de 

inclusão 

(n=55) 

Excluídos – não 

responderam 

questionários inicial 

(n=26) 

Iniciaram o Programa 

Mindfulness (n=29) 

Perda de seguimento 

(n=3) 

Finalizaram o Programa 

Mindfulness (n=26) 
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Tabela 1 – Distribuição de frequência das variáveis sócio demográficas 

Idade [média(dp)] 37,9(12,5) 

Sexo [n(%)]  

Feminino 22(84,6) 

Masculino 4(15,4) 

Raça [n(%)]  

Branca 20(76,9) 

Parda/Preta 6(23,1) 

Estado Marital [n(%)]  

Solteiro(a) 12(46,2) 

Casado(a) no papel 12(46,2) 

Separado(a) 2(7,6) 

Escolaridade [n(%)]  

Ensino fundamental I e II 1(3,8) 

Ensino médio 4(15,4) 

Ensino superior completo 21(80,8) 

Religião [n(%)]  

Sim 24(92,3) 

Não 2(7,7) 

Presença de comorbidades [n(%)]  

Sim 8(30,8) 

Não 
Utilização de psicotrópicos [n(%)] 

18(69,2) 

Sim 4(15,4) 

Não 
Participação em grupos religiosos, psicoterapêuticos, musicais ou 
artísticos [n(%)] 

22(84,6) 

Sim 
Não 
Realização de hobbies [n(%)] 
Sim 
Não 

8(30,8) 
18(69,2) 

 
18(69,2) 
8(30,8) 

 

 

 

Tabela 2 – Distribuição de frequência das variáveis relativas ao trabalho 

Local de trabalho [n(%)] 
Equipe multiprofissional 

9(34,7) 

Equipe de enfermagem 5(19,2) 

Equipe médica 5(19,2) 

Equipe de agentes comunitários de saúde 7(26,9) 

Carga horário de trabalho [n(%)]  

Até 40h/sem 18(69,2) 

Até 60h/sem 8(30,8) 
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Avaliando os níveis de atenção plena, foram observados diferenças 

significantes em seis facetas de Mindfulness após a intervenção: Observar (Antes: 

26,4±6,1; Depois: 29,8±5,3, p=0,002); Descrever – formulação positiva (Antes: 

16,3±4,7; Depois: 17,8±4,4, p=0,01); Agir com consciência plena – piloto automático 

(Antes: 16,8±2,7; Depois: 18,0±1,7, p=0,01) e distração (Antes: 10,7±3,0; Depois: 

11,7±2,3, p=0,05); Não reagir à experiência interna (Antes: 19,0±4,9; Depois: 

22,6±4,3, p=0,0005) e Não julgar a experiência interna (Antes: 23,8±6,2; Depois: 

27,5±6,9, p=0,01). Não houve diferença significante nos escores totais de Mindfulness 

(Antes: 123,8±17,5; Depois: 139,2±15,9, p=1,18) (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Níveis de Mindfulness (Atenção Plena) antes e depois da intervenção baseada 

em Mindfulness 

Facetas da Atenção Plena Basal 
média (dp)  

8 semanas 
média (dp) 

Não julgar a experiência 
interna 

23,8 (6,2) 27,5 (6,9)** 

Agir com consciência (piloto 
automático) 

16,8 (2,7) 18,0 (1,7)* 

Observar as experiências 
internas e externas 

26,4 (6,1) 29,8 (5,3)** 

Descrever (formulação 
positiva) 

16,3 (4,7) 17,8 (4,4)** 

Descrever (formulação 
negativa) 

11,0 (3,4) 11,7 (2,7) 

Não reagir à experiência 
interna 

19,0 (4,9) 22,6 (4,3)** 

Agir com consciência 
(distração) 

10,7 (3,0) 11,7 (2,3)** 

Total níveis de Mindfulness 123,8 (17,5) 139,2 (15,9) 

 

* teste de Wilcoxon pareado. P<0,05. 

** teste T pareado. P<0,05. 
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Quanto ao estado funcional, foram encontradas diferenças significantes para 

as dimensões: mudanças na saúde (Antes: mediana de 2 (2,3); Depois: 2 (1,2), 

p=0,01), saúde geral (Antes: mediana de 3 (2,3); Depois: 2 (2,3) p=0,007), qualidade 

de vida (Antes: mediana de 2 (2,3); Depois: 2 (2,2), p=0,04) e sentimentos (Antes: 

mediana de 3 (2,3); Depois: 2 (2,3), p=0,01) (Tabela 4). 

Em relação aos níveis de estresse no trabalho, foi observada redução na 

frequência de apresentação do modo de organização no trabalho de alta exigência, 

de 35% antes da intervenção para 19% após a intervenção. Também foi observado o 

aumento nas frequências de apresentação do modo de organização ativo (antes: 19%; 

depois: 27%); do modo passivo (antes: 27%; depois: 31%); e do modo de baixa 

exigência (antes: 19%; depois: 23%). (Figura 2) 

 

Tabela 4 - Níveis de funcionalidade antes e depois da intervenção baseada em Mindfulness 

Dimensões Basal 
mediana (intervalo 

interquartil) 

8 semanas 
mediana (intervalo 

interquartil) 

Atividade física 2,5 (2;4) 3 (2;3) 

Sentimentos 3 (2;3) 2 (2;3)* 

Atividades diárias 2 (2;3) 2 (1;3) 

Atividades sociais 2 (1;3) 2 (1;3) 

Mudanças na saúde 2 (2;3) 2 (1;2)* 

Saúde geral 3 (2;3) 2 (2;3)* 

Apoio social 2,5 (1;4) 2 (1;3) 

Qualidade de vida 2 (2;3) 2 (2;2)* 

Dor 3 (2;3) 2 (2;3) 
* teste de Wilcoxon pareado. P<0,05. 
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Figura 2 – Distribuição dos modos de organização no trabalho dos profissionais da APS, 

segundo avaliação da EET, antes e depois intervenção baseada em Mindfulness. 
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6. Discussão 
 

 O presente estudo propôs a investigação dos efeitos de um programa de 

intervenções baseadas em Mindfulness no estado funcional, nos níveis de atenção 

plena e no risco de adoecimento associado ao estresse no trabalho em profissionais 

da Atenção Primária à Saúde.  

 Após 8 semanas do programa de intervenções baseadas em Mindfulness, 

foram observados melhores níveis de Mindfulness, revelados nas facetas: Observar 

as experiências internas e externas; Descrever - formulação positiva; Agir com 

consciência plena - piloto automático e distração; Não reagir à experiência interna e 

Não julgar a experiência interna. Também foi observada melhora em relação ao 

estado funcional dos profissionais abrangendo os domínios: mudanças na saúde, 

saúde geral, qualidade de vida e sentimentos.  

De acordo com o Modelo de Karasek (1979), os profissionais apresentavam, 

majoritariamente, modo de organização no trabalho de alta exigência antes da 

intervenção. Após a intervenção baseada em Mindfulness, houve redução do padrão 

de alta exigência e aumento dos modos ativo, passivo e de baixa exigência, 

configurando riscos intermediários e baixo de adoecimento.  

 Um programa de redução de estresse baseado em Mindfulness foi aplicado em 

profissionais da APS (médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais) para 

avaliar os efeitos a longo prazo sobre burnout, estados de humor, empatia e níveis de 

Mindfulness (59). O programa consistiu-se em uma atividade psicoeducativa aplicada 

aos 87 participantes durante um ano. Utilizou-se os instrumentos Maslach Burnout 

Inventory (MBI) para avaliar burnout; Profile of Mood States (POMS) para medir 

alterações emocionais; Jefferson Scale of Physician Empathy (JSPE) para mensurar 

níveis de empatia; e Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) para avaliar níveis 

de Mindfulness. Foram evidenciadas mudanças em todas as etapas de seguimento e 

após 8 semanas do programa. Obteve-se resultados semelhantes ao presente estudo 

referentes às facetas de Mindfulness: Observar as experiências internas e externas; 

descrever as experiências internas; agir com consciência plena; não reagir à 

experiência interna; e não julgar a experiência interna. O programa desenvolvido era 

um protocolo do Programa de Redução de Estresse Baseado em Mindfulness, ou 

seja, contendo 8 sessões com duração de 2h30 cada, além de um retiro de 8 horas 
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(primeira fase da intervenção) e, após este período, encontros de manutenção das 

práticas de Mindfulness, que ocorreram ao longo de 10 meses, com sessões mensais 

de 2h30.  O estudo utilizou práticas meditativas semelhantes ao presente estudo 

(Mindfulness na respiração, Body Scan, Mindfulness dos Movimentos Corporais, 

Caminhada Meditativa e Compaixão) com discussões em grupo sobre facilidades e 

barreiras da inserção das práticas na vida diária. No estudo mencionado, o instrutor 

que conduziu a intervenção é certificado pela Universidade de Massachussetts para 

conduzir um Programa de Redução de Estresse Baseado em Mindfulness 

(Mindfulness-based Stress Reduction Program), entretanto nota-se que no protocolo 

aplicado acontece adaptações pertinentes ao ambiente de trabalho. Alguns tópicos 

foram incluídos em suas sessões, como: apresentação de temas relacionados ao 

ambiente de trabalho, burnout, atividade laboral, relação com pacientes e discussão 

sobre autocuidado, cuidado com o outro e término da vida. A inserção destes temas 

relacionados ao ambiente de trabalho parece ser uma intervenção interessante para 

ampliar o espaço de comunicação e tomada de consciência dos participantes sobre 

as principais demandas e restrições presentes neste cenário, proporcionando a 

ocorrência de desfechos favoráveis à saúde do trabalhador. Outro aspecto oportuno 

para estes desfechos parece ter sido a realização de encontros de manutenção das 

práticas, que pode ser um modo apropriado e fidedigno de mensurar a 

sustentabilidade das práticas ao longo do tempo. 

 Asuero et al. (2014) abordou 68 profissionais da APS em um estudo com 

objetivo de determinar a efetividade de um treinamento baseado em Mindfulness para 

a redução de burnout, distúrbios de humor, aumento da empatia e desenvolvimento 

de Mindfulness (48). O ensaio clínico randomizado realizado na Espanha, comparou 

dois grupos, experimental (n=43) e controle (n=25), antes e após uma intervenção 

adaptada (Krasner’s 8-week), utilizando estratégias de enfrentamento baseadas em 

Mindfulness, práticas de Mindfulness, ioga e discussões em grupo (8 sessões 

semanais de 2h30 e uma sessão de 8 horas). Neste estudo, o grupo controle foi 

convidado a participar da mesma intervenção ao término do grupo experimental. 

Foram utilizados os instrumentos: MBI, POMS, JSPE e FFMQ. Quanto aos níveis de 

Mindfulness, foi identificado aumento de níveis de escore nas facetas: Observar as 

experiências internas e externas; agir com consciência plena; não reagir à experiência 

interna; e não julgar a experiência interna. Corroborando com os achados de Asuero 
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et al. (2013) (59), em que os autores introduziram alguns tópicos de discussões ao 

longo do protocolo, como estratégias de enfrentamento baseadas em Mindfulness, 

pode-se perceber a influência destes tópicos na ocorrência de desfechos mais 

favoráveis. A faceta correspondente a “descrever as experiências internas” não 

apresentou diferenças significantes após as 8 semanas, e não está claro se o aspecto 

em que se refere é na sua formulação positiva ou sua formulação negativa. Estes dois 

aspectos, são descritos por Barros et al. (2014) (54), como prováveis causadores de 

vieses e mudanças nas propriedades métricas dos instrumentos, dependendo de 

como os itens foram formulados, positivamente ou negativamente, na adaptação 

cultural.  

 No presente estudo foram observadas diferenças quanto à capacidade de 

descrever as experiências internas (formulação positiva), sugerindo que os 

participantes aumentaram esta capacidade ao longo da intervenção e, após este 

período, encontram facilidades para descrever suas experiências internas em 

palavras. Quanto a formulação negativa desta mesma faceta, que se refere a 

dificuldade de descrever as experiências internas em palavras, não foram 

identificadas diferenças significantes após a intervenção, o que pode apontar que os 

participantes não encontram ou encontram menos dificuldades para descrever suas 

experiências internas, fortalecendo os achados quanto à faceta em sua formulação 

positiva. A clara distinção entre as formulações positivas e negativas nos achados, 

também pode indicar a maior compreensão e interpretação dos participantes quanto 

ao próprio instrumento, demonstrando que suas propriedades métricas não sofreram 

vieses.  

Um estudo quasi-experimental avaliou a eficácia de 10 sessões (com duração 

de 1h30 cada) de técnicas meditativas, adaptadas do Mindfulness-based Stress 

Reduction Program, nos níveis de estresse e ansiedade em um grupo de 38 médicos 

da APS. Foram comparados dois grupos, experimental (n=19) e controle (n=19), antes 

e após a intervenção, e após 6 meses do período de intervenção. Os instrumentos de 

avaliação utilizados foram Perceived Stress Scale (PSS) para a avaliação de estresse 

percebido, Strain Questionnaire para mensurar a percepção de tensão e carga 

emocional gerada durante as atividades laborais e, finalmente, State Trait Anxiety 

Questionnaire para avaliar níveis de ansiedade (como estado e traço). Foi observada 

redução de 20% nas variáveis relativas à ansiedade como estado, percepção de 
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estresse e percepção de tensão e carga emocional no trabalho. Já quanto à variável 

ansiedade como traço, foi revelada redução de 10% após 10 semanas de intervenção 

(60). Foram evidenciadas alterações na fase pós-intervenção (estresse percebido, 

percepção de estresse no trabalho e fora do trabalho, ansiedade como estado e como 

traço), comparado ao grupo controle, mantendo-se significantes após 6 meses da 

conclusão do programa.  

 Auserón et al. (2017) investigou a efetividade de um Programa de Mindfulness 

e Compaixão sobre os níveis de estresse e burnout em profissionais da Atenção 

Primária, na Espanha (61). Neste ensaio clínico controlado e aleatorizado, os 

pesquisadores convidaram 1281 profissionais (médicos e enfermeiros), entretanto 

apenas 48 aceitaram participar, sendo 25 participantes alocados no grupo de 

intervenção e 23 no grupo controle. A intervenção foi realizada em 8 sessões com 

duração de 2h30. Os instrumentos Self-Compassion Scale, PSS, MBI e FFMQ foram 

utilizados para mensurar como o indivíduo age em momentos difíceis, níveis de 

estresse percebido, burnout e para avaliar os níveis de Mindfulness, respectivamente. 

Os resultados apontaram melhora nos níveis de estresse percebido, em comparação 

com o grupo controle. Em relação aos níveis de Mindfulness, os resultados do grupo 

de intervenção apresentaram diferenças significantes para as facetas: Observar as 

experiências internas e externas; descrever as experiências internas; agir com 

consciência plena; não reagir à experiência interna e não julgar a experiência interna, 

similares aos achados do presente estudo. Além disso, a pesquisa mencionada 

mostrou aumento nos valores totais de Mindfulness, quando comparado ao controle, 

após a intervenção. Distintamente, os valores totais de Mindfulness encontrados no 

presente estudo não evidenciaram mudanças significantes após a intervenção. Esta 

constatação pode relacionar-se com a heterogeneidade encontrada na amostra do 

presente estudo ou até mesmo pela estrutura do programa de intervenções oferecido. 

Em comparação com o presente estudo, a pesquisa mencionada contou com 

cronograma de intervenção estruturado de forma diferente, entretanto a maioria das 

práticas meditativas foram semelhantes (Mindfulness na respiração, Body Scan, 

Mindfulness dos Movimentos Corporais, Caminhada Meditativa, Compaixão e 

Valores). O modo de recrutamento (via e-mail) do estudo mencionado parece não ser 

efetivo para o acesso aos possíveis voluntários, uma vez que o alcance foi de apenas 

3,75%. Desta forma, é possível inferir que a divulgação por meio de cartazes e 
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reuniões com profissionais da APS (como realizado no presente estudo) pode ser 

mais efetiva para o acesso aos voluntários.   

O estudo de Koszycki et al. (2007), avaliou o quanto um programa MBSR foi 

bem-sucedido para um tratamento psicológico de transtorno de ansiedade social, na 

redução dos sintomas centrais deste transtorno e melhoria do humor, funcionalidade 

e qualidade de vida. Cinquenta e três pacientes com transtorno de ansiedade social 

foram randomizados para um curso de 8 semanas de MBSR (intervenção) ou 12 

sessões semanais de terapia cognitivo-comportamental em grupo (controle). O 

tratamento oferecido ao grupo controle incluiu psicoeducação sobre ansiedade, 

reestruturação cognitiva e exposições sociais simuladas nas sessões. Já o tratamento 

ofertado ao grupo de intervenção consistiu no protocolo do Programa de Redução de 

Estresse Baseado em Mindfulness de 8 semanas (2h30/semana) e uma sessão de 

retiro. Os avaliadores, cegos à alocação dos tratamentos, administraram diversos 

instrumentos, dentre eles: Liebowitz Self-Rated Disability Scale, que avaliou a 

incapacidade vitalícia atual (duas semanas passadas) e atribuível a problemas 

emocionais no âmbito da educação, carreira, das relações familiares, afetivas e de 

amizade; e Quality of Life Inventory, que mede a satisfação em 16 domínios de vida, 

incluindo saúde, trabalho e amizade. O estudo mostrou que o programa MBSR 

produziu impacto positivo na funcionalidade e qualidade de vida podendo ser uma 

alternativa potencialmente útil para alguns pacientes com transtorno de ansiedade 

social, embora o MBSR tenha apresentado efeitos menos efetivos do que o tratamento 

com terapia cognitivo-comportamental na redução dos sintomas centrais do transtorno 

(62). O estudo mencionado foi o único encontrado na literatura, até o momento, 

investigando o quanto um programa de intervenções baseadas em Mindfulness pode 

ser bem-sucedido em aspectos relativos à funcionalidade. É importante destacar que 

a população investigada neste estudo não era de profissionais da APS e os autores 

não contaram com instrumentos que avaliam a Atenção Plena. Assim, evidencia-se 

uma lacuna na literatura referente à pesquisa dos efeitos das práticas de Mindfulness 

sobre a saúde funcional. 

 À luz das definições da Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (CIF), é possível levantar hipóteses sobre a relação dos 

domínios abordados no presente estudo (mudanças na saúde, saúde geral, qualidade 

de vida e sentimentos) com os mecanismos subjacentes à Mindfulness. Com o intuito 
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de compreender sobre a complexidade dos aspectos relativos à saúde, estados de 

saúde e qualidade de vida, que englobam distintos componentes físicos, mentais e 

sociais, é possível inferir que tais aspectos possam ser enquadrados em várias 

categorias da CIF, de modo sistêmico. Já o domínio “sentimentos”, pode ser 

enquadrado junto à CIF na categoria correspondente às “funções mentais específicas” 

e, particularmente, às “funções emocionais” (relacionadas com os sentimentos e 

componentes afetivos de processos mentais). Assim, os domínios de funcionalidade 

analisados no estudo podem estar relacionados à regulação da atenção, regulação 

emocional (revalorização e exposição) e consciência corporal, sustentadas pela 

prática de Mindfulness. Visto que no presente estudo, tais domínios apresentaram 

melhores resultados após a intervenção, é possível refletir que com a prática de 

Mindfulness, os participantes podem ter se aproximado da habilidade da 

autoconsciência (dos pensamentos e emoções) e experimentado a redução de estilos 

cognitivos desadaptativos (ruminação e preocupação), estimulado por uma postura 

não julgadora e curiosa frente aos eventos cognitivos e emocionais. Também puderam 

experimentar as emoções percebidas no corpo, explorando-as com a observação 

presente, o que pode ter favorecido a consciência corporal. As observações de 

eventos emocionais, sem tentar alterá-los, buscando uma postura não-reativa, pode 

ter gerado benefícios aos praticantes, uma vez que esta observação não-reativa e 

descentrada (não-identificada) das experiências, mesmo sendo desagradáveis, pode 

contribuir para o manejo das mesmas, ou seja, sem buscar alterar o conteúdo da 

emoção, mas o modo que se relaciona com ela (41).  

 Os achados relativos às facetas de Mindfulness, no presente estudo, que 

mostraram melhora após a intervenção (“Observar as experiências internas e 

externas”; “Descrever as experiências internas”; “Não reagir à experiência interna”; 

“Não julgar a experiência interna”; e “Agir com consciência plena”), podem estar 

intimamente envolvidos com os processos desenhados nos domínios relativos à 

capacidade funcional.  

 Para abordar os efeitos de Mindfulness sobre risco de adoecimento associado 

ao estresse no ambiente de trabalho, se faz necessário lembrar que no modelo de 

Karasek (1979) existem quatro modos de organização no trabalho relacionados à 

demanda e controle: alta exigência, baixa exigência, ativo e passivo (12). No presente 

estudo foi observada a redução no risco de adoecimento do trabalhador, visto que, 
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majoritariamente, o modo de organização passou de alta exigência, no momento 

basal, para modos de trabalho que oferecem riscos intermediários (ativo e passivo) e 

baixo (baixa exigência) à saúde, após a intervenção. Entretanto, mesmo com a 

redução do risco de adoecimento apresentado, os resultados sobre o modo de 

trabalho passivo, segundo Karasek (1979), podem estar associados com a 

insatisfação no trabalho (14). Referente à esta hipótese, é possível inferir que a 

ampliação da tomada de consciência sobre as experiências internas dos participantes 

(pensamentos, sentimentos e emoções) pode ter contribuído para uma percepção 

mais apurada sobre o processo de trabalho, refletindo sobre os níveis de satisfação 

laboral.  

 De acordo com Alves et al. (2004), o apoio social funciona como um modificador 

de efeito negativo no caso de trabalhadores com alta exigência (56). Como foi 

observado no presente estudo, a dimensão apoio social expressou melhora após a 

intervenção que pode ter beneficiado no modo de organização no trabalho e na saúde 

dos envolvidos (Apêndice 5). Um estudo transversal com trabalhadores da categoria 

técnico-administrativa que investigou a associação da sintomatologia depressiva com 

variáveis sociodemográficas, exposição e dimensões do estresse ocupacional, 

revelou que o apoio social é tido como o mais significativo fator de proteção para 

sintomatologia depressiva (63).  

 Uma revisão sistemática avaliou intervenções destinadas a melhorar o bem-

estar de médicos generalistas. Dos 5392 estudos revisados, quatro foram incluídos e 

sugerem que os programas baseados na abordagem cognitivo-comportamental e 

Mindfulness promoveram redução de angústia nos médicos generalistas. Os 

resultados apontaram que intervenções se basearam na autoconsciência e na 

melhora da resposta ao estresse, como uma abordagem de prevenção de doença 

mental (64). Ruotsalainen et al. (2015), em uma revisão da Cochrane, analisou 58 

estudos randomizados a fim de avaliar a eficácia das intervenções direcionadas à 

prevenção do estresse no trabalho em profissionais de saúde. Qualquer trabalhador 

empregado num ambiente de saúde poderia ser incluído nesta análise, resultando em 

39 estudos que foram considerados de baixa qualidade. Observou-se que o 

treinamento cognitivo-comportamental possui efeito modesto na redução dos níveis 

de estresse (13%) em comparação com a não intervenção, assim como foi identificado 

nos estudos que utilizaram técnicas de relaxamento e Mindfulness. Dois destes 
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estudos sugerem que mudanças estruturais, como melhoria das condições de 

trabalho e o apoio organizacional, não conduzem a efeitos consideráveis sobre os 

níveis de estresse (65). Ambas revisões apontam a necessidade de novas pesquisas, 

como estudos controlados e randomizados, para a devida avaliação dos efeitos das 

práticas de Mindfulness sobre a saúde mental e física de profissionais da APS (64,65). 

 Profissionais da APS lidam diariamente com fontes geradoras de estresse: 

pressões em relação ao tempo de trabalho e ao atendimento de grande número de 

pessoas, atividades com alto grau de comprometimento e exposição (visitas 

domiciliares, por exemplo), conflitos entre os profissionais e com os usuários, que 

podem representar as demandas psicológicas encontradas no ambiente da APS. 

Escassez de materiais de trabalho, falta de recursos humanos, engessamento do 

processo de trabalho e do próprio sistema de saúde (visto os reduzidos recursos 

financeiros e a burocracia), podem caracterizar as restrições das ações (controle) 

neste ambiente. Tendo em vista que no presente estudo foram identificados em maior 

frequência os modos de organização no trabalho de alta exigência, no momento basal, 

e passivo após 8 semanas de intervenção, percebe-se a redução das demandas 

psicológicas e a estabilidade do controle. Ou seja, é possível inferir que a percepção 

das demandas pode ter sofrido influência positiva ao término do Programa, mesmo 

que o controle não tenha mudado. Neste sentido, a aproximação das práticas e 

conceitos baseados em Mindfulness podem ter promovido recursos cognitivos e 

emocionais para que os participantes vivenciassem as demandas psicológicas de 

modo adaptativo e benéfico ao se aproximarem da habilidade da atenção plena. As 

atitudes não julgadoras, não-reativas, curiosas e de aceitação diante das experiências 

internas e externas, incentivadas durante o Programa, podem ter propiciado melhor 

manejo das demandas psicológicas durante este período.  

 O instrumento PSS, utilizado por alguns estudos (60,61), é um instrumento de 

avaliação psicológica utilizada para mensurar o grau em que as situações da vida são 

avaliadas como estressantes pelos indivíduos. Já a EET, utilizada na presente 

pesquisa, trata-se de um instrumento voltado à avaliação das interações do indivíduo 

com o ambiente de trabalho, particularmente quanto aos aspectos relativos à 

demanda, controle e apoio social.  Considerando os mecanismos relacionados ao 

Mindfulness, é possível inferir que a PSS pode ser um instrumento mais apropriado 

para avaliar os efeitos subjetivos e individuais inerentes a prática, quando comparado 
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com a EET. No entanto, com o intuito de avaliar o efeito das práticas sobre os riscos 

de adoecimento associados ao estresse no trabalho, optou-se por uma escala mais 

específica e abrangente à situação de estresse laboral. 

 No presente estudo, optou-se pelo uso do FFMQ por ser um instrumento que 

avalia cinco facetas de Mindfulness (visão multifatorial), por ter sido validado e 

traduzido para a língua portuguesa e por ser mais utilizado na literatura. Optou-se pelo 

uso do instrumento COOP, por ser de fácil aplicação, também ser validado e traduzido 

para a língua portuguesa e por avaliar maior número de domínios relativos à 

funcionalidade, quando comparado a outros instrumentos, como o WHODAS 2.0. É 

passível de discussão as diferenças na interpretação dos questionários baseados no 

auto-relato, uma vez que distintos graus de envolvimento com a prática meditativa 

podem influenciar na concepção das experiências vivenciadas por cada indivíduo. No 

presente estudo, a medida tomada para minimizar tal interferência foi a de excluir 

indivíduos que relataram ter realizado qualquer tipo de atividade que remeta a prática 

meditativa, adotadas por tradições religiosas e espirituais, nos últimos 12 meses.  

 A ausência de controle é uma limitação desta pesquisa, contudo quando se 

aplicam intervenções que necessitam de motivação do sujeito, um controle externo 

também pode trazer viés de avaliação, já que as dimensões psicológicas englobam 

subjetividade e individualidade. Outra limitação e possível fonte de viés trata-se da 

constante demanda encontrada por esta população em responder ou participar de 

pesquisas científicas, tendo em vista o vínculo com a universidade que gera um fluxo 

permanente de pesquisadores em campo. A aplicação dos instrumentos de avaliação 

por e-mail não trouxe benefício no período de recrutamento de parte dos voluntários 

de pesquisa, havendo perda de 47,2% da amostra inicial. Os voluntários não 

responderam aos questionários enviados justificando não terem conseguido acessar 

o link de acesso aos próprios instrumentos (destinados aos e-mails de cada pessoa) 

ou alegando falta de tempo para respondê-los. Alguns voluntários elegíveis não 

puderam participar do programa devido à incompatibilidade de horário e à falta de 

recursos humanos da unidade para revezamento enquanto estivessem participando 

do programa. Entretanto, aqueles que puderam participar e que se beneficiaram pela 

variedade de horários oferecida (sendo 1 turma pela manhã, 2 turmas a tarde e 1 

turma a noite), aderiram à intervenção e engajaram-se no grupo, sendo encontrada 

apenas 10% de perda de seguimento. Tendo em vista a necessidade de atender a 
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rotina laboral vivenciada na APS, que normalmente compreende intensa demanda, foi 

necessário adaptar o tempo de execução do programa, que reduziu de 2h30 (tempo 

habitual em protocolos tradicionais) para 2 horas a duração de cada encontro, e foi 

excluído o dia de retiro. Durante a execução do programa, os participantes auto 

relatavam sobre as experiências vivenciadas nas práticas formais e informais 

realizadas em cada semana e eram estimulados a preencher os diários de práticas 

(quantitativos e qualitativos), disponibilizados no início do programa. Entretanto, como 

tratava-se de auto relato e não era obrigatório o preenchimento dos diários de práticas, 

não foi possível avaliar de forma controlada as experiências que os participantes 

vivenciavam entre os encontros, caracterizando uma limitação do presente estudo. 

Além disso, apesar dos participantes terem sido indagados sobre o uso de 

psicotrópicos na entrevista inicial, não foi possível ter acesso ao possível uso de outros 

medicamentos que poderiam interferir nos resultados. 

 Salienta-se que os resultados de melhora dos parâmetros encontrados são 

decorrentes de um trabalho realizado por recursos humanos latentes em cada 

participante, sem o uso de complexas tecnologias, medicações ou mudança na 

infraestrutura, o que embasa o diferencial e a relevância desta pesquisa.  
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7. Conclusão 

 Em conclusão, observa-se que intervenções baseadas em Mindfulness 

aplicadas a profissionais da APS podem melhorar níveis de atenção plena, 

funcionalidade e podem modificar os modos de organização no trabalho, reduzindo 

riscos de adoecimento destes profissionais.  

 

7.1. Implicações à prática 

 

 Considerando os resultados da presente pesquisa, nota-se que a utilização das 

práticas baseadas em Mindfulness é uma estratégia de baixo custo, de caráter 

autossustentável, prático e que introduz os conceitos de compaixão e valores de vida 

no cotidiano. Após o programa de 8 semanas, um indivíduo está apto a aplicar sozinho 

as práticas e conceitos de Mindfulness no seu dia-a-dia, acessando a qualquer 

momento as habilidades treinadas. Desta forma, esta estratégia valoriza o potencial 

humano, possibilita o autoconhecimento e aproxima as pessoas da vivência do ser. 

Intervenções que favoreçam a redução do estresse e promovam o bem-estar e 

qualidade de vida devem ser implementadas e difundidas no sistema de saúde, como 

sugerido na PNPIC, respondendo ao desafio de tornar permanentes as práticas 

integrativas e complementares e, de fato, compor uma política de atenção integral à 

saúde em âmbito nacional. Os profissionais da APS, e outras populações, necessitam 

de um suporte psíquico e estrutural capaz de promover transformações edificantes 

em um aspecto que sustenta a humanidade: as próprias relações humanas.  
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APÊNDICE 2 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Pesquisa: Os efeitos de um programa de redução de estresse baseado em 
Mindfulness: um estudo controlado antes-e-depois 
Pesquisador Principal: Bel. Mariana Fernandes  
Pesquisadores Associados: Prof. Dr. João Paulo Dias de Souza, Prof. Dr. João 
Mazzoncini de Azevedo Marques, Ma. Ana Carolina Arruda Franzon e Dra. Giordana 
Campos Braga 
Instituição a que pertencem: Departamento de Medicina Social da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP)  
Telefone para contato: (16) 3602-2536  
Endereço: Av. Bandeirantes, 3900, CEP 14049-900, Ribeirão Preto – SP  

 
 

Prezado(a) senhor(a),  

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “Os efeitos de um programa de 

redução de estresse baseado em Mindfulness: um estudo controlado antes-e-depois”. 

O principal objetivo do estudo é avaliar o impacto de um programa de intervenções 

baseadas em Mindfulness em aspectos funcionais da vida das pessoas, na percepção 

de estresse individual e nos níveis de atenção plena de profissionais do Centro Médico 

Social Comunitário (CMSC) Vila Lobato e das Unidades de Saúde da Família (USF): 

Núcleo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 de Ribeirão Preto. 

A pesquisa será realizada com pessoas que tiverem interesse em participar do 

Programa de Redução de Estresse Baseado em Mindfulness que será desenvolvido 

no período de oito semanas e incluirá encontros semanais com os participantes, com 

duração de duas horas cada. No programa, os participantes vivenciarão técnicas 

simples de Mindfulness junto a instrutora nos encontros presenciais e nos períodos 

que não ocorrerão os encontros presenciais, os participantes serão instruídos a 

realizar práticas relativas ao programa no ambiente doméstico ou de trabalho. As 

principais técnicas utilizadas são: “escaneamento” corporal (body scan), caminhada 

meditativa, atenção plena na respiração (mindfulness na respiração) e movimentos 

corporais com atenção plena (yoga).  Os efeitos benéficos à saúde propiciados pela 

prática de Mindfulness podem envolver redução dos níveis de estresse, de ansiedade 

e melhora na qualidade de vida. 

Sua participação consistirá em (i) preencher um formulário para obtenção de dados 

sócio demográficos e de características/informações pessoais e comportamentais, (ii) 

responder aos instrumentos de avaliação do nível de estresse no trabalho, de atenção 

plena e de funcionalidade, que serão disponibilizados em dois momentos do programa 

(início e final), e (III) participar do grupo focal que também consistirá na coleta de 

dados da pesquisa. 

A sua participação nesta pesquisa é voluntária, tendo o(a) senhor(a) a liberdade de 

se recusar a participar. Caso aceite participar, seu nome ficará em segredo, não 

aparecendo em qualquer etapa da análise dos dados assim como nos resultados da 
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pesquisa, de forma a manter seu sigilo e privacidade. Caso concorde em participar, 

poderá também desistir a qualquer momento e retirar seu consentimento, sem 

penalização alguma.  

Para resguardar sua privacidade e anonimato, os materiais e documentos de pesquisa 

serão armazenados em computadores protegidos por senha e de posse dos 

pesquisadores deste estudo, com acesso restrito a estes, não sendo divulgado a 

outras pessoas. Os formulários e instrumentos de avaliação serão guardados em uma 

sala do Departamento de Medicina social – USP por um período de cinco anos e 

depois serão incinerados.  

As possibilidades de riscos do presente estudo podem abranger: desencadeamento 

de processos psicológicos que podem gerar algum tipo de sofrimento ao participante, 

quedas ou pequenas lesões decorrentes de movimentos corporais. 

A sua participação poderá contribuir para avaliar se a vivência de técnicas de 

Mindfulness é capaz de ter impacto em aspectos funcionais, promover melhora no 

nível de atenção plena e reduzir índices de estresse no trabalho.  Os resultados da 

pesquisa serão divulgados em publicações e eventos científicos, bem como para 

instituições relacionadas à saúde.   

Os pesquisadores do presente estudo se responsabilizam por qualquer dano causado 

decorrente desta pesquisa. Você tem direito à indenização conforme as leis vigentes 

no país caso ocorra dano decorrente da sua participação nesta pesquisa.  

Esse termo será assinado pelo pesquisador responsável e por você, em duas vias, 

sendo que uma via assinada ficará com você.  

Se desejar informações adicionais, você poderá contatar os pesquisadores através 

dos dados acima, ou através do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Saúde 

Escola FMRP/USP pelo telefone 3315-0009. 

Eu, _________________________________________, RG ________________, 

declaro ter lido o “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” e recebido uma cópia 

deste documento. Declaro ainda ter sido informado sobre os aspectos e dúvidas 

referentes à pesquisa, e concordo em participar como voluntário da pesquisa. 

Ribeirão Preto, _______ de ___________________ de __________. 

Assinatura do participante 

_________________________. 

Nome do pesquisador 

_________________________. 

Assinatura do pesquisador 

_________________________. 
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APÊNDICE 3 – Ambiente Virtual (Moodle) 
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APÊNDICE 4 – Formulário (entrevista inicial) 

 

I. Questionário Sócio Demográfico 
Instrução: Por favor, responda as perguntas abaixo. 

1) Qual é a sua idade?  
___ anos 
 

2) Qual é o seu sexo?  
(  ) Homem   
(  ) Mulher 
 

3) Qual é a cor da sua pele?  
(  ) Branca   
(  ) Parda   
(  ) Preta   
(  ) Indígena   
(  ) Amarela 
 

4) Qual é o seu estado civil? 
(  ) Solteiro(a)   
(  ) Casado(a) no papel  
(  ) União Estável   
(  ) Separado(a)   
(  ) Viúvo(a) 
 

5) Qual é o seu nível de escolaridade? 
(  ) Ensino fundamental I (Básico – até quarta série/quinto ano) 

(  ) Ensino fundamental II (até oitava série/nono ano) 

(  ) Ensino médio (Colegial/ 2º grau)  

(  ) Ensino superior completo 

 

6) Qual é a sua atual ocupação? 
(  ) Servidor Público 
(  ) Empregador 
(  ) Trabalha com carteira assinada 
(  ) Trabalha sem carteira assinada 
(  ) Autônomo 
(  ) Outro 
 

7) Qual é a sua religião?  
(  ) Católica Apostólica Romana 
(  ) Evangélica 
(  ) Umbanda/ Candomblé 
(  ) Espírita 
(  ) Sem religião 
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II. Características pessoais, comportamentais e do trabalho 

 
1) Possui comorbidades (ocorrência simultânea de dois ou mais problemas de 

saúde)? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 

2)  Faz uso de psicotrópicos (substâncias psicoativas com fins terapêuticos)? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 

3)  Qual é a sua carga horária de trabalho? 
(  ) Até 20h/semanais  
(  ) Até 40h/semanais 
(  ) Até 60h/semanais 
 

4) Qual é o seu local de trabalho? 
(  ) Equipe multiprofissional 
(  ) Equipe de enfermagem 
(  ) Equipe médica 
(  ) Equipe de agentes comunitários de saúde 
 

5) Possui algum hobby (prática de atividades físicas ou artísticas)? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 

6)  Participa de algum grupo: religioso, psicoterapêutico, artístico ou musical? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
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APÊNDICE 5 

Dimensões de estresse no trabalho antes e depois da intervenção e categorias segundo o 

Modelo de Karasek (1979) 

 

Dimensões Basal 
n (%) 

8 semanas 
n (%) 

Demanda 
Alta 
Baixa 

 
14 (53,9) 
12 (46,1) 

 
12 (46,1) 
14 (53,9) 

Controle 
Alto 
Baixo 

 
10 (38,5) 
16 (61,5) 

 
13 (50) 
13 (50) 

Apoio Social 
Alto 
Baixo 

Categorias do Modelo 
Alta Exigência 
Baixa Exigência 
Ativo 
Passivo 

 
13 (50) 
13 (50) 

 
9 (35) 
5 (19) 
5 (19) 
7 (27) 

 
15 (57,7) 
11 (42,3) 

 
5 (19) 
6 (23) 
7 (27) 
8 (31) 
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ANEXO 1 - Questionário das Cinco Facetas de Mindfulness 
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ANEXO 2 – Dartmouth COOP Charts 
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ANEXO 3 - Escala de Estresse no Trabalho 
 

1.Com que frequência você tem que fazer suas tarefas de trabalho com muita 
rapidez? 
( ) Frequentemente ( ) às vezes ( ) Raramente ( )Nunca ou quase nunca 
2.Com que frequência você tem que trabalhar intensamente (isto é, produzir muito 
em pouco tempo)? 
( ) Frequentemente ( ) às vezes ( ) Raramente ( )Nunca ou quase nunca 
3.Seu trabalho exige demais de você? 
( ) Frequentemente ( ) às vezes ( ) Raramente ( )Nunca ou quase nunca 
4.Você tem tempo suficiente para cumprir todas as tarefas de seu trabalho? 
( ) Frequentemente ( ) às vezes ( ) Raramente ( )Nunca ou quase nunca 
5.O seu trabalho costuma apresentar exigências contraditórias ou discordantes? 
( ) Frequentemente ( ) às vezes ( ) Raramente ( )Nunca ou quase nunca 
6.Você tem possibilidade de aprender coisas novas em seu trabalho? 
( ) Frequentemente ( ) às vezes ( ) Raramente ( )Nunca ou quase nunca 
7.Seu trabalho exige muita habilidade ou conhecimentos especializados? 
( ) Frequentemente ( ) às vezes ( ) Raramente ( )Nunca ou quase nunca 
8.Seu trabalho exige que você tome iniciativas? 
( ) Frequentemente ( ) às vezes ( ) Raramente ( )Nunca ou quase nunca 
9.No seu trabalho, você tem que repetir muitas vezes as mesmas tarefas? 
( ) Frequentemente ( ) às vezes ( ) Raramente ( )Nunca ou quase nunca 
10.Você pode escolher COMO fazer o seu trabalho? 
( ) Frequentemente ( ) às vezes ( ) Raramente ( )Nunca ou quase nunca 
11.Você pode escolher O QUE fazer no seu trabalho? 
( ) Frequentemente ( ) às vezes ( ) Raramente ( )Nunca ou quase nunca 
12.Existe um ambiente calmo e agradável onde trabalho. 
( ) Concordo totalmente ( ) Concordo mais que discordo ( ) Discordo mais que 
concordo ( )Discordo totalmente 
13.No trabalho, nos relacionamos bem uns com os outros. 
( ) Concordo totalmente ( ) Concordo mais que discordo ( ) Discordo mais que 
concordo ( )Discordo totalmente 
14.Eu posso contar com o apoio dos meus colegas de trabalho. 
( ) Concordo totalmente ( ) Concordo mais que discordo ( ) Discordo mais que 
concordo ( )Discordo totalmente 
15.Se eu não estiver num bom dia, meus colegas compreendem. 
( ) Concordo totalmente ( ) Concordo mais que discordo ( ) Discordo mais que 
concordo ( )Discordo totalmente 
16.No trabalho, eu me relaciono bem com meus chefes. 
( ) Concordo totalmente ( ) Concordo mais que discordo ( ) Discordo mais que 
concordo ( )Discordo totalmente 
17.Eu gosto de trabalhar com meus colegas. 
( ) Concordo totalmente ( ) Concordo mais que discordo ( ) Discordo mais que 
concordo ( )Discordo totalmente 


