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RESUMO 

 

O stress é, segundo Castellar (2000), um conceito que se enquadra perfeitamente na 

metodologia científica da psicofisiologia. Tem no seu cerne uma interação entre um processo 

mental ou psicológico e uma manifestação fisiológica. Ou seja, na origem da doença física estão 

fatores psicológicos, pois o funcionamento dos órgãos e respetivos sistemas (cardiovasculares, 

respiratório e gastrointestinal) altera-se, quando o organismo está em stress.  

Assim, quando um ser humano, percepciona uma situação como ameaçante ou desafiante, 

o seu organismo prepara-se fisiologicamente para se proteger, activando-se aos níveis somático, 

visceral e cortical. O problema reside quando esta activação perdura por um determinado tempo e 

num determinado espaço (distress, sofrimento), pois o stress é algo que faz parte de todos os 

organismos, sendo que sem estimulação os organismos não sobrevivem. Assim, o eustress, “bom 

stress” ou stress positivo e benéfico provoca respostas adaptativas, enquanto o distress ou stress 

perigoso e nocivo provoca problemas (Ogden, 2004; Ribeiro, 2007). 

A psicologia adaptou o conceito de stress da ciência física, um processo que tem vindo 

evoluir. Daí que a psicologia e a própria ciência em geral demonstre cautela no seu uso. Por isso, 
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é importante conhecer a origem do conceito para perceber-se a sua evolução e circunscrever o 

fenómeno que ele abarca.  

O conceito stress etimologicamente deriva do latim tendo o significado de apertar, 

comprimir ou restringir. Castellar (2000, p.182; Ribeiro, 2007) refere que para a física, o stress 

era um conceito que significava uma “força ou pressão externa que se exerce sobre uma 

substância […] A força pode gerar um estado de tensão nos elementos estruturais da substância, 

podendo rompê-la ou quebrá-la.” Logo, originalmente, o termo aludia a uma “característica 

estimular do ambiente e uma característica interna da substância” (Castellar, 2000, p.182).  

Os pais adoptivos do conceito para a psicologia, Cannon e Selye (Walter Cannon, 1929, e 

Hans Selye, 1950 cit in Castellar, 2000; Ogden, 2004) adaptaram o significado original, 

identificando-o com “os padrões fisiológicos de resposta face ao stress, o tal estímulo ambiental” 

(Castellar, 2000, p.182). Ao princípio, a tónica do construto na psicologia passou a ser mais a 

resposta fisiológica do organismo do que o estímulo que a provoca.  

O construto stress tem vindo a tornar-se num conceito polissémico, pelo seu uso 

quotidiano que tem vindo a convocar uma multiplicidade de situações como o cansaço, ansiedade 

ou dor de cabeça (Ogden, 2004). Para Castellar (2000) actualmente a investigação tem 

consolidado este fenómeno. Apoiado em vários autores, Castellar (2000,  p.183) define-o como 

um “processo psicológico motivacional defensivo distinto dos processos emocionais e 

cognitivos, ainda que, pressuponha, relação estrita com eles […] que cumpre a função de 

preparar e mobilizar o organismo face a uma possível ameaça real ou percebida”. 

Pensamos que se devem destacar dois pontos desta definição. Em primeiro lugar, a 

característica motivacional do processo. Sendo, motivação, a ligação entre as palavras motivo e 

acção, entende-se, então, que uma situação de ameaça, leva o organismo a preparar-se para a 

ação, este fenómeno “é visto como algo que envolve mudanças bioquímicas, fisiológicas, 

comportamentais e psicológicas” (Ogden, 2004). 

 Em segundo lugar, essa ameaça pode ser ambiental ou uma interpretação do próprio 

sujeito. Nestas duas linhas de raciocínio, tem-se desenvolvido a conceptualização do fenómeno. 

 

Palavras-chave: Mindfulness, stress, psicofisiologia do stress. 
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Modelos conceptuais do Stress 

 

As teorias são um modo de interpretar a realidade fenomenológica. Ao longo das últimas 

décadas, têm surgido várias conceptualizações do stress que (Castellar, 2000; Ogden, 2004; 

Ribeiro, 2007), sob o ponto de vista epistemológico, podem agrupar-se em três modelos: 

1. Stress como resposta: modelo de Cannon de luta e fuga (fight or flight) e síndrome geral 

de adaptação de Selye  

2. Stress como estímulo: teoria dos acontecimentos de vida 

3. Stress como transacção entre o estímulo e a resposta: modelo transaccional de stress 

(Lazarus) 

 

Modelo 1: Stress como resposta 

 

Este é o modelo defendido em termos latos por Cannon e Selye. É também definido como 

modelo biológico, visto que foca as consequências fisiológicas no organismo (Ribeiro, 2007).  

Nesta perspetiva, realçam-se os “padrões fisiológicos de resposta face ao estímulo 

ambiental” (Castellar, 2000), que envolvem “uma maior taxa de atividade e excitação” (Lazarus 

& Launier cit in Ogden, 2004). Isto permite a fuga à fonte do stress ou então lutar/fazer frente à 

situação ameaçante, ou seja, a resposta adaptativa. Quando isso não acontece, surge “um estado 

de desequilíbrio biológico provocado por determinadas situações ameaçantes ou desafiantes” 

(Castellar, 2000), ou seja, verifica-se alterações na homeostasia do organismo. 

 Assim, apesar de ser o ambiente a determinar as suas condições, o fenómeno do stress é 

essencialmente interno ao sujeito, processa-se nele. Deste modo o stress é a resposta do 

organismo que, por isso, reage às condições ambientes com stress e não ao stress. 

Deste ponto de vista, o fenómeno é reativo, quer dizer, o stress processa-se numa dinâmica 

estimulada por outra acção. Para Cannon e Selye o objectivo do stress é sempre a conduta 

adaptativa ao ambiente.  

Cannon salienta o papel do sistema nervoso autónomo (SNA) e respectiva rama simpática 

na reacção, resultando na luta ou fuga (Soares & Alves, 2006). De realçar que o SNA carateriza-

se pela atividade involuntária ou autónoma. Não obstante, esta autonomia não é total, pois há 

técnicas que o permitem controlar (Ribeiro, 2007). Deve acrescentar-se que a rama simpática 

prepara o organismo para a ação. Assim, quando o organismo percebe uma situação como 
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perigosa, o SNA estimula o sistema endócrino, principalmente as glândulas supra-renais que 

segregam a adrenalina ou epinefrina (Matos & Castro, 1998) que levam ao aumento do ritmo 

cardíaco, tensão arterial e do potencial muscular (Ogden, 2004). 

 Selye acentua os 2 eixos dos mecanismos neuroendócrinos da resposta (síndrome geral de 

adaptação), o eixo simpático adreno-medular (catecolaminas, adrenalina e noradrenalina) e o eixo 

hipofisário-adrenocortical (corticotropina e os glucocorticoides). Estes dois eixos trabalham em 

complementaridade, sendo que a resposta do segundo é mais lenta e mais intensa (Santos & 

Castro, 1998). 

A teoria do síndrome geral de adaptação tem 3 etapas sequenciais: reacção de alarme, etapa 

de resistência e etapa de depleção, isto é, diminuição quantitativa dos líquidos contidos no corpo 

(carácter de conduta e adaptativo) (Castellar, 2000; Filho, 2008). 

 

Modelo 2: stress como estímulo 

 

Nesta interpretação o stress é uma característica essencialmente ambiental, é externo ao 

sujeito. Por isso, é denominado também como modelo ambiental (Ribeiro, 2007). O fenómeno do 

stress é “o estímulo que provoca o desequilíbrio biológico” (Castellar, 2000). Nesta óptica, o 

organismo reage face aos stressores e não com stress. 

Então, o mais importante é investigar-se as situações que provocam o desequilíbrio 

biológico, os stressores ou factores de stress. Daí que este modelo se centre na análise, 

classificação e avaliação dos stressores. Estes podem ter vários tipos de características: físicos, 

psicológicos e sociais; escolares, laborais, familiares, económicos, políticos, ecológicos; 

acontecimentos vitais (Castellar, 2000; Ogden, 2004). 

Segundo Castellar (2000), os acontecimentos vitais são o sistema de classificação e 

quantificação que tem tido mais anuência na comunidade científica. Tal como a complexidade da 

vida, são vários: morte de um ente querido, mudança de casa, matrimónio, separação, fim 

carreira, etc. Neste caso, o número de vezes e o tempo em que acontecem determinam o nível de 

stress dum sujeito. 

Na linha deste modelo, Castellar (2000) afirma que Cannon e Selye também 

desenvolveram estudos em animais e nomearam alguns stressores físicos: ruídos fortes, cólicas, 

temperaturas extremas, substâncias tóxicas e lesões traumáticas. No entanto, defendiam que as 

reacções a stressores físicos são idênticas às provocadas pelos stressores psicológicos ou 

emocionais. 
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Modelo 3: Stress como transacção entre estímulo do ambiente - resposta do 

organismo 

 

Este modelo conceptualiza o stress como um processo que se forma através do binómio 

estímulo-resposta, em que o estímulo ambiental condiciona uma resposta interpretada pelo 

organismo. Esta interactividade explica-se por “processos cognitivos que têm que ver com a 

avaliação psicológica da situação e da resposta que o organismo dá, ou pode dar a essa situação” 

(Castellar, 2000, p.184). 

Este modelo é de certo modo uma inovação paradigmática dos anteriores, enquanto visão 

bidirecional entre os dois elementos em causa, ambiente e organismo. A principal inovação 

reside nos sujeitos como geradores de stress e não determinados por ele, quer internamente ou 

externamente a si. A origem do stress é a interpretação “que o sujeito faz do ambiente e dos seus 

próprios recursos para os enfrentar” (Castellar, 2000). O nível do stress explica-se pela leitura 

equacionada que o sujeito faz dos recursos que dispõe para confrontar o ambiente adverso. 

Neste sentido, o objectivo num plano holístico é “analisar de modo integrado os estímulos, 

as respostas e os mediadores entre os estímulos e as respostas” (Castellar, 2000). Neste sistema 

deve ter-se em linha de conta condicionantes biológicas, psicológicas e sociais do sujeito que 

avalia a situação. 

 

 

MODELOS  TÓNICA AMBIENTE ORGANISMO SUJEITO 

Stress como 
resposta  

Reatividade 
fisiológica 

Proporciona as condições 
para a resposta 

Reacção 
automática 

Passivo 

Stress como 
estímulo  

Estímulo Stressor 
Desequilibrado 
pelo estímulo 

- 

Stress como 
transacção 
estímulo-resposta  

Avaliação 
Avaliação do sujeito = situação adversa + recursos 

disponíveis 
Ativo 

 
Quadro 1 - Síntese dos Modelos do Stress 
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Stress e reactividade psicofisiológica 

 

Depois dos sistemas sensoriais transmitirem a informação ao sistema septo-hipocampal e à 

amígdala, é criada uma representação do meio exterior. O córtex pré-frontal dará um significado 

à informação recebida, sendo que o sistema límbico confere a emoção (Margis, Picon, Cosner & 

Silveira, 2003). 

 O sistema septo-hipocampal poderá ativar também a amígdala e o próprio hipocampo 

(Soares & Alves, 2006; Zuardi, s.d.). Pois, procura comparar as informações que dispõe do 

exterior com as predições justificadas pelas memórias armazenadas e respetivos planos de ação 

do córtex pré-frontal. Havendo incoerência nestes dados, aquele sistema pode gerar a “inibição 

do comportamento, aumento do nível de vigilância, dirigindo a atenção do indivíduo para 

possíveis fontes de perigo” (Soares & Alves, 2006). 

Na respostas de stress, que é sempre complexa, estão, por isso, envolvidos diferentes 

neurotransmissores, como a noradrenalina, a dopamina e a serotonina, o ácido gama-

aminobutírico (GABA) e as hormonas de corticotropina (CRF) e a adrenocorticotrofina (ACH) 

(Margis, e tal, 2003). 

A maior parte dos neurónios que sintetizam a noradrenalina lozalizam-se no locus ceruleus 

que inerva o hipocampo, a amígdala e o neocortex temporal. O locus ceruleus funciona como 

espécie de “sistema de alarme”, quando ativado provoca um comportamento cardiovascular de 

medo (Margis, et al., 2003; Soares & Alves, 2006). 

Quanto à dopamina, em situações de stress é libertada e metabolizada no córtex pré-frontal 

levando à hipervigilância. Por seu turno, a serotonina tem um papel adaptativo, pois atua na 

amígdala e na matéria cinzenta periaquetudal (MCP) do mesencéfalo levando à assertividade na 

resposta ao nível de perigo (Soares e Alves, 2006). O GABA é o principal neurotransmissor 

inibidor do sistema nervoso central. Inibe os neurónios serotonérgicos, o substrato neuronal do 

medo e controla o comportamento de fuga (Margis, et al., 2003). 

Por seu turno, o Sistema Nervoso Autónomo (SNA) dará uma resposta imediata face ao 

stressor, através de mudanças fisiológicas pela inervação dos órgãos alvo. Assim, o SNA pode 

aumentar a frequência cardíaca e a pressão arterial, através da libertação da noradrenalina 

(Zuardi, s.d.) e das hormonas de epinefrina e norepinefrina (Filho, 2008; Soares & Alves, 2006) 

dos terminais dos nervos simpáticos e por estimulação simpática da medula da glândula adrenal, 

sendo que este efeito é de curta duração, devido ao reflexo parassimpático (Santos & Castro, 

1998; Zuardi, s.d.). 
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Quando o hipotálamo é estimulado, ativa a hipófise ou glândula pituitária através da 

corticotropina (CTH), que, por sua vez, irá ativar a glândula adrenal, através da 

adrenocorticotrofina (ACTH), levando-a a libertar essencialmente cortisol. Este em níveis 

elevados pode “interferir na estrutura e função hipocampal, produzindo alterações de memória e 

cognição” (Margis, et al., 2003) e inibe o sistema imunitário (Soares & Alves, 2006). 

Todo este processo produz obrigatoriamente mudanças físicas e psicológicas. Em termos 

físicos, verifica-se aumento: do ritmo cardíaco; da pressão arterial; dos glóbulos vermelhos na 

corrente sanguínea, levando mais oxigénio para o organismo; do potencial ou energia muscular e 

para o cérebro; da frequência respiratória; da dilatação pupilar para melhorar o sentido da visão e 

dos linfócitos que poderão reconstruir tecidos lesados (Filho, 2008; Ogden, 2004). Poderá 

verificar-se também secura na boca, sudorese intensa, “nó na garganta”, formigueiro dos 

membros e dificuldade para respirar (Margis, et al., 2003). 

Relativamente a mudanças psicológicas, constata-se aumento do medo, ansiedade e fúria; 

diminuição da sensibilidade aos outros. Se estas respostas forem adaptativas, o organismo 

prepara-se e responde de modo adequado, se forem não adaptativas, serão prejudicias à saúde 

(Ogden, 2004). 

Em suma, o stress ativa fisiologicamentente o organismos através de três meios de 

comunicação entre mente e corpo (Castellar, 2000): 

_ Via psicofisiológica directa (somática - SNA) - activação fisiológica dos órgãos e tecidos 

do corpo, através das vias nervosas dos sistemas somático e vegetativo; 

_ Via neuroendócrina (vegetativa) – activação fisiológica através da secreção de hormonas 

(catecolaminas, glucorticóides, neuropéptidos, etc.,) por diferentes glândulas internas que 

expelem o seu conteúdo directamente no sangue estimulando o funcionamento dos órgãos e 

tecidos uma vez a meta alcançada; 

- Via neuroimunitária (cortical) – activação ou inibição do sistema imunitário do organismo 

face a agentes externos mediante o aumento ou diminuição da produção de anticorpos e células 

imunológicas, os linfócitos T e B, os macrófagos e as células assassinas. 

Estas vias de comunicação podem relacionar o stress com qualquer patologia física (Soares 

& Alves, 2006), seja ela mais ou menos classificada habitualmente como doença psicofisiológica 

(Castellar, 2000). Numa estrutura interdependente como o organismo, o stress pode influenciar 

patologias como o cancro, as doenças infecciosas e a própria SIDA (Castellar, 2000). Por 

exemplo, através dos seus sistemas endócrinos e imunitários, o paciente portador do vírus da 

SIDA, quando stressado, pode ter efeitos regressivos no seu tratamento. No entanto, tem-se 
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concluido que apesar da vasta investigação no contexto da reactividade psicofisiológica e stress, 

a limitação do conhecimento funcional em cada uma das vias é ainda muito grande (Castellar, 

2000). 

A ativação crónica dos dois eixos poderá levar também a outros transtornos físicos, tais 

como, enfarte do miocárdio, esclerose múltipla, dor abdominal, desordens menstruais, infecções 

virais, diabetes, artrite reumatóide (Margis, et al., 2003) ou úlceras digestivas, crises 

hemorroidárias, doenças renais, inflamações gastrintestinais, afeções dermatológicas, 

perturbações sexuais e comprometimento do sistema imunológico (Filho, 2008). 

Assim como, poderá levar a transtornos psicológicos, como a depressão, esquizofrenia e 

ansiedade (Margis, et al., 2003). 

 

Psicofisiologia do Mindfulness 

 

O termo Mindfulness, tem sido bastante frequente, nos estudos da Psicologia actual, graças 

a um investigador chamado Kabat-Zinn, sendo o pioneiro no que toca a este assunto. 

 

O que é o Mindfulness?  

 

O Mindfulness (ou atenção plena) consiste, numa antiga prática budista que pode ter uma 

relevância profunda para a vida quotidiana das pessoas (Kabat-Zinn, 1994, cit in Teixeira & 

Pereira, 2009). Isto é, surge da disciplina da meditação budista, mas está isento de qualquer 

religião, em que procura estar profundamente concentrado com o que se está a passar no 

momento presente, promovendo várias qualidades de atenção, e que podem ser cultivadas e 

desenvolvidas durante a meditação (Kabat- Zinn, 2003). Um dos grandes objectivos é tomar 

consciência da mente e corpo, e viver no aqui ou agora, sem filtros, nem julgamento. Consiste 

simplesmente em observar, ver, examinar. A pessoa não é um juiz mas sim um cientista. Pode ser 

implementado, em qualquer situação, incluindo stress e sofrimento, sendo uma das grandes 

vantagens, pois ajuda a pessoa a reagir melhor aos acontecimentos de vida, ajudando a uma 

melhor auto eficácia (Teixeira & Pereira, 2009). Requer prática, pois só assim, é que se percebe 

melhor a técnica, e ajuda a superar melhor os acontecimentos mais stressantes. 

Outro ponto fundamental, sobre o mindfulness, é que este actua também, a nível 

psicofisiológico, como iremos ver de seguida. 
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O mindfulness é um aspecto muito importante, e apresenta mudanças significativas a nível 

psicofisiológico, como por exemplo: Existe um aumento na activação cerebral esquerda, nas 

zonas anteriores e médias dos medidores, Verificando uma maior disposição afectiva positiva, e 

uma maior rapidez na recuperação depois de uma provocação negativa (Davidson et al, 2000, cit 

in Davidson, Kabat-Zinn, Schumacher, Rosenkranz, Muller, Santorelli, Urbanowski, Harrington, 

Bonus, Sheridan, 2003). 

Mindfulness pode provocar mudanças positivas nas funções cerebrais e imunidade. 

(Davidson et al, 2000, cit in Davidson, Kabat-Zinn, Schumacher, Rosenkranz, Muller, Santorelli, 

Urbanowski, Harrington, Bonus, Sheridan, 2003). A meditação diminui a ansiedade, e aumenta o 

afecto positivo. (Davidson et al, 2000, cit in Davidson, Kabat-Zinn, Schumacher, Rosenkranz, 

Muller, Santorelli, Urbanowski, Harrington, Bonus, Sheridan, 2003). 

Existem vários estudos que provocam as mudanças psicofisiológicas, consequentes da 

prática do mindfulness, comoé o caso do estudo de Lazar, segundo (Davidson et al, 2000, cit in 

Davidson, Kabat-Zinn, Schumacher, Rosenkranz, Muller, Santorelli, Urbanowski, Harrington, 

Bonus, Sheridan, 2003), mostra que a prática do Mindfulness está associada: a mudanças 

funcionais transitórias, mudanças estruturais na plasticidade cortical e uma possível mudança de 

característica, não meramente de estado, isto é, existe uma diferença na maneira como o 

índividuo olha para os acontecimentos de vida, stress. 

Outro aspecto fundamental, aponta, para a importância da Vipassana,que consiste na 

concentração de matéria cinzenta em várias regiões cerebrais coberta durante a meditação. 

Também está relacionada com a conscialização da sensações corporais. 

Existem outros estudos que comprovam tal eficácia, como é o caso de Newberg e Iverson 

(2003) que dão importância ao hipocampo, pois está implícito a sua implicação na modelação 

cortical arousal e reactividade. 

Segundo Farb e colaboradores (2007), sugerem o aumento da activação das áreas viscero-

somáticas, incluindo a ínsula direita enquanto se focalizavam momentaneamente na experiência 

da prática. 

Segundo, Cresswell, Way, Eisenberger & Lieberman (2007) sugerem que o mindfulness 

pode melhorar a regulação cortical pré-frontal das respostas límbicas, o que ajuda a algumas 

situações da vida quotidiana, como por exemplo o stress. (Davidson et al, 2000, cit in Davidson, 

Kabat-Zinn, Schumacher, Rosenkranz, Muller, Santorelli, Urbanowski, Harrington, Bonus, 

Sheridan, 2003). 
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Como o Mindfulness trabalha na redução do stress? 

 

Viver com stress e ansiedade é mais frequente do que se imagina. 

Milhões de pessoas sofrem e vivem com desafios stressantes, diariament, existindo uma 

tendência, para nega-los, ou evitá-los.Muitas vezes estamos ansiosos, pela nossa ansiedade. 

O que podemos concluir, é que não podemos controlar ou eliminar o stress constantemente, 

pois este faz parte do ser humano. 

Mas sim, aplicar estratégias como o Mindfulness, que nos permite a saber lidar com os 

desafios da nossa vida, e examinando no que resulta ou não resulta, quando lidamos com estes. 

 

Introdução à técnica Mindfulness 

 

O Mindfulness permite ao praticante exercitar um método ativo de desligar-se da 

reatividade evasiva que é comum dos seres ocidentais e substitui-la por respostas mais 

conscientes. 

O Mindfulness é cultivado pela prática de varias formas de meditação, ou treino mental. 

Pode ser executado em sessões de meditação formal ou durante as atividades do dia-a-dia (p.e. 

lavar a loiça),simplesmente estando presente no momento que permite à pessoa experienciá-lo na 

sua plenitude e totalidade (Kabat-Zinn,1994).  

 

Treino Mindfulness 

 

O treino de mindfulness foi inicialmente introduzido por Kabat-Zinn (1982) como 

tratamento para dor cronica, no entanto mostrou-se eficaz no tratamento de outras patologias, 

como transtornos de ansiedade (Kabat-Zinn et al., 1992). 

As primeiras atividades formais incluem exercícios de body scan (yoga deitado) e 

respiração consciente. 

O participante aprende a focar intencionalmente a sua atenção na vivência imediata, guiada 

principalmente pelos dados sensoriais concretos e a aceitar as vagarias da sua atenção durante os 

exercícios.  

Cada vez que uma preocupação, julgamento ou lembrança se impõe deve ser bem recebida 

e depois volta a dedicar atenção plena ao exercício. 
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O body scan ou yoga deitado é feito com o corpo imóvel inclui uma mudança gradual do 

foco de atenção por todo o corpo, da cabeça aos pés, de uma forma não-critica, em todas as 

sensações. 

Nesta técnica atenção é focada ponto por ponto, nas sensações, em diferentes partes do 

corpo. O praticante mantem-se em silencio e não procura controlar as sensações. 

A meditação tem três fases: 

1) a pessoa de olhos fechados observa, o que se passa dentro dela naquele momento; 

2) observa a respiração; 

3) aceita, as sensações do corpo, colocando todas (agradáveis e desagradáveis), sem 

discriminação no mesmo nível. 

Na meditação com foco nas perceções externas, todas as fases são repetidas mas a 

concentração da respiração é substituída pela concentração em ruídos ambientais. 

Alongar diariamente, não com vista a melhorar a flexibilidade corporal, mas antes a sentir 

plenamente em contacto com o próprio corpo e a aceitara vivência como ela é. (Kabat-

Zinn,1990)  

Os exercícios informais consistem em fazer algo com plena atenção, sem julgamento e sem 

elaboração intelectual, estando realmente presente em cada aspecto do próprio ato. Começa com 

práticas simples, como comer uma uva passa, mas prestando plena atenção a todos os seus 

aspectos, incluindo cheiro, variações de cor, textura, sabor. Posteriormente, mindfulness pode ser 

treinado pelo indivíduo enquanto faz caminhada, escova os dentes ou conversa ao telefone. Não 

importa a atividade, pois a maneira de realizá-la é denominada mindfulness; os exercícios são 

apenas pretextos (Kabat-Zinn, 2005). 

 

Atitudes Mindfulness 

 

Para a práctica do mindfulness é importante a pessoa ter em conta algumas atitudes a ter 

tais como: 

- Mente de principiante (sentido de curiosidade); 

- Não julgamento; 

- Reconhecimento (aceitação); 

- Não-luta (p.e. não evitar pensamentos desagradáveis) 

- Serenidade; 
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- Entregar-se (viver o momento); 

- Auto-aceitação; 

- Auto-compaixão; 

 

Benefícios Meditação (mindfulness) 
 

Recentemente, com a criação de uma área da Neurociência chamada 

Psiconeuroimunologia, pesquisadores notaram também que a meditação é capaz de fortalecer o 

sistema imunológico tanto de indivíduos saudáveis quanto de doentes. 

Quando pensamos em algo desagradável, o pensamento gerado no córtex pré-frontal 

rapidamente projeta-se para o sistema límbico, envolvido no processamento das emoções. O 

hipotálamo é então ativado e pelo eixo hipotalâmico-pituitárioadrenal (HPA) o cortisol 

(hormônio do stress) é sintetizado. Se esta condição for recorrente, o sistema imune acaba 

enfraquecendo. Contrariamente, com a prática da meditação estes pensamentos forem 

substituídos por pensamentos positivos, o impacto no sistema imune é evidente. 

A meditação, assim como os antidepressivos inibidores de recaptação de serotonina, 

aumentou expressivamente a atividade da serotonina no cérebro. Além do efeito no humor, a 

serotonina é capaz de estimular a produção de acetilcolina, envolvida em mecanismos de atenção 

e memória. Estudos com tomografia por emissão de pósitrons (PET) mostraram também um 

aumento de aproximadamente 65% na produção de dopamina, neurotransmissor ligado à 

sensação de bem-estar e ao sistema de recompensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1 – Efeitos da meditação no cérebro 
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O aumento de serotonina pode interagir com a dopamina durante a meditação, aumentando 

a sensação de euforia. Observou-se também um aumento da atividade de outro neurotransmissor, 

o ácido gama-aminobutírico (GABA), principal inibidor no sistema nervoso central. Este 

neurotransmissor desempenha um papel importante na regulação. Além disso, o GABA é 

diretamente responsável pela regulação do tônus muscular.  

Um estudo recente com ressonância magnética espectroscópica comprovou que no grupo 

que praticou meditação e ioga os níveis de GABA no cérebro aumentaram em quase 30%, em 

comparação ao grupo controle. Os autores concluíram que este pode ser um método não 

farmacológico eficaz de tratamento da ansiedade e de outros transtornos psiquiátricos. 

A meditação também está associada ao aumento de melatonina plasmática, resultando em 

calma e menor perceção de dor. 

A melatonina, hormônio sintetizado pela glândula pineal, é responsável pela regulação do 

sono e tem ainda função antioxidante. O aumento da atividade parassimpática (mencionado 

anteriormente) resulta em diminuição da estimulação de barorreceptores (receptores que 

monitoram a pressão hidrostática no sistema circulatório),levando à liberação do hormônio 

vasopressina, um antidiurético secretado em caso de desidratação. O aumento na produção deste 

hormônio durante a meditação é responsável por diminuir a autopercepção de fadiga, aumentar 

os níveis de alerta e ajudar na consolidação de novas memórias e aprendizados. 

A meditação também induz um aumento significativo dos níveis do neurotransmissor β-

endorfina, responsável pela diminuição da sensação de dor, facilitando sensações de relaxamento 

e bem-estar, como também estimulação de todo o sistema imunológico. 

 

Sistema Imunitário 

 

O aumento da atividade parassimpática, a diminuição da noradrenalina, o aumento da 

atividade GABAérgica e serotonérgica, a diminuição dos níveis de cortisol e o aumento dos 

níveis de endorfina; todas essas alterações neuroquímicas produzem um poderoso efeito 

ansiolítico e talvez por isso a meditação se esteja tornando o tratamento não medicamentoso mais 

indicado no tratamento de transtornos mentais. (Britta,Holzel,2006)  
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Alterações Morfológicas através do Mindfulness 

 

Com todas estas modificações bioquímicas e funcionais no cérebro em consequência da 

meditação, não seria surpresa se fossem observadas também alterações morfológicas em 

estruturas específicas. De fato, pesquisas recentes comprovaram que técnicas de meditação estão 

diretamente associadas ao aumento da espessura de determinadas regiões corticais (massa 

cinzenta) relacionadas à atenção e ao controle do sistema nervoso autónomo. Estas regiões do 

córtex frontal incluem a insula anterior e as áreas de Brodmann 9 e 10 (promovem melhor 

integração cognição-emoção). O aumento da densidade de massa cinzenta e espessura cortical de 

regiões específicas do cérebro podem servir de indicadores objetivos para o aprimoramento de 

habilidades específicas de autorregulação. As técnicas de meditação envolvem o 

desenvolvimento e o treino de certas habilidades ou qualidades mentais, por exemplo, perceção 

das sensações do corpo, foco de atenção, regulação da emoção, etc.  

O que estes estudos recentes sugerem é que os constantes esforços de praticantes para 

modular a atenção, alerta e resposta emocional podem alterar significativamente circuitos neurais 

subjacentes no tálamo, hipocampo, córtex órbito-frontal,tronco. Além disso, o envolvimento 

regular na introspeção pode melhorar a capacidade de discernir dentre as mais variadas sensações 

viscerais sutis e aumentar a perceção de estados corporais e emocionais momentâneos. 

Após 30 anos de pesquisa, o Departamento de Medicina Alternativa do National Institute 

of Health, nos Estados Unidos, publicou um documento que conclui que a prática da meditação 

resulta em: alteração da atividade de ondas cerebrais, redução significativa do consumo de 

oxigênio, aumento da atividade do sistema parassimpático, redução da produção de cortisol, 

aumento da síntese de neurotransmissores como serotonina, dopamina e GABA, maior produção 

de endorfinas e melatonina, aumento da densidade cortical de regiões especificasse da produção 

de linfócitos e leucócitos. 

Na verdade, podemos interpretar todas estas mudanças psicológicas, neuroquímicas e 

anatômicas como modificações expressivas do funcionamento de diversos sistemas no 

organismo, comparadas em potência, somente ao uso de determinados medicamentos. 

Todas estas mudanças acarretam em melhoras significativas da atenção e concentração e 

consequentemente da função cognitiva, aumento da sensação de calma, relaxamento e alegria 

espontânea, maior sociabilidade, melhores estados de humor, melhor sono e função imunológica. 

As implicações para a Psiquiatria são ainda maiores, já que a meditação pode representar um 

tratamento alternativo (primário ou secundário) de baixo custo com pouca ou nenhuma 
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necessidade de atualização e com técnicas que podem ser incorporadas ao estilo de vida de 

qualquer indivíduo. 

Além disso, as mudanças de estado geradas pela prática podem se transformar em traços ou 

características consolidadas, prevenindo futuros episódios de ansiedade, depressão, estresse e 

doenças psicossomáticas, até mesmo em pessoas saudáveis, e resultando num modelo eficaz de 

medicina preventiva.  

Por todos estes motivos, a prática está sendo considerada o remédio da nova era, capaz de 

ajudar no tratamento de diversas doenças sem nenhum efeito colateral. 
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