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Resumo 

Introdução: As intervenções baseadas em mindfulness podem ser  efetivas para 

tratamento complementar das cefaleias primárias em populações socialmente 

vulneráveis. Este estudo com mulheres da maior favela do Ceará, no Nordeste do 

Brasil, verificou os efeitos de uma IBM em mulheres com cefaleia crônica sob risco 

social. Método: Estudo de eficácia preliminar, exploratório, quasi-experimental, de 

abordagem mista (quanti e qualitativa), que avaliou o impacto de uma IBM em 

mulheres usuárias do SUS com relação à incapacidade nas atividades da vida diária 

(Midas) decorrente da cefaleia crônica (desfecho primário), além de variáveis 

secundárias como nível de mindfulness, injustiça percebida e autocompaixão. Uma 

intervenção com acupuntura foi o grupo controle ativo. Resultados: O perfil das 

participantes foi: (44,5%) casadas; (51,3%) com até 2 filhos; (63,9%) nível 

fundamental; (53,8%) com renda de 1 a 2 salários-mínimos e (72,21%) com cefaleia 

crônica, sendo (63,3%) enxaqueca e (8,8%) cefaleia de tensão. A cefaleia está 

associada à baixa escolaridade, à baixa renda familiar (p<0,05) e a eventos 

emocionais negativos na vida. Nos autorrelatos, foram categorizados quatro 

determinantes sociais de saúde causadores de distress psicológico: papel social da 

mulher na comunidade; busca recorrente aos serviços de saúde; abuso de 

medicamentos e estratégias de enfrentamento disfuncionais. O distress psicológico 

estava na base das crises recorrentes de cefaleia. Na comparação dentro dos 

grupos IBM e acupuntura, IBM promoveu diminuição no nível da incapacidade da 

cefaleia indicado pelos autorrelatos, mas não por Midas; aumento da autocompaixão 

(p<0,05); aumento de do nível de mindfulness (p<0,05), enquanto que acupuntura 

promoveu diminuição apenas em Midas (p<0,05). Houve diminuição da injustiça 

percebida em ambos os grupos, mas não estatisticamente significante (p>0,05). Na 

comparação entre grupos, IBM apresentou níveis maiores de autocompaixão e de 

mindfulness que no grupo acupuntura, com diferença estatisticamente significante 

(p<0,05). Houve correlações estatisticamente significantes entre Midas e injustiça 

percebida (p<0,001) e Midas e mindfulness (p<0,05). No modelo de regressão, 

apenas injustiça percebida influenciou Midas (p<0,001), corroborando os 

autorrelatos que destacaram esse sentimento negativo na gênese da cefaleia.  
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Considerações finais e Conclusão e: Esse é o primeiro estudo em nível 

internacional a avaliar os efeitos de uma IBM em população de mulheres com 

cefaleia crônica e vulneráveis socialmente, comparados com os da acupuntura. As 

duas intervenções foram efetivas para a redução da incapacidade da cefaleia, sendo 

que atuando através de mecanismos distintos. Os resultados sugerem que IBM 

influenciou positivamente a dor através de processos mentais e emocionais (controle 

atencional, consciência corporal e regulação emocional), o que não ocorreu em 

relação ao grupo acupuntura. Os efeitos da IBM e da acupuntura na cefaleia crônica 

das participantes demonstraram preliminar potencial eficácia de práticas mente-

corpo em populações vulneráveis socioeconomicamente. 

 

Palavras-chave: mindfulness – acupuntura - cefaleia crônica – eficácia do 

tratamento - atenção primária à saúde – populações desfavorecidas 
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Abstract 

 

Introduction: Mindfulness-based interventions may be effective for complementary 

management of primary headaches in socially vulnerable populations. This study 

with women from the largest favela in Ceará, Northeast Brazil, verified the effects of 

an IBM in women with chronic headache at social risk. Method: Preliminary, 

exploratory, quasi-experimental, mixed-approach (quantitative and qualitative) 

efficacy study evaluating the impact of an IBM on women users of SUS in relation to 

the disability in daily life activities (Midas) due to chronic headache (Primary 

outcome), as well as secondary variables such as level of mindfulness, perceived 

injustice and self-pity. One intervention with acupuncture was the active control 

group. Results: The participants' profile was: (44.5%) married; (51.3%) with up to 2 

children; (63.9%) fundamental level; (53.8%) with income of 1 to 2 minimum wages 

and (72.21%) with chronic headache, being (63.3%) migraine and (8.8%) tension 

headache. Headache is associated with low schooling, low family income (p <0.05) 

and negative emotional events in life. In the self-reports, four social determinants of 

health that caused psychological distress were categorized: the social role of women 

in the community; Recurrent search for health services; Drug abuse and 

dysfunctional coping strategies. Psychological distress was at the basis of recurrent 

headache crises In the comparison within the IBM groups and acupuncture, IBM 

promoted a decrease in the level of headache inability indicated by self-reported but 

not by Midas; Increased self-pity (p <0.05); Increased level of mindfulness (p <0.05), 

whereas acupuncture promoted a decrease only in Midas (p <0.05). There was a 

decrease in perceived injustice in both groups, but not statistically significant (p> 

0.05). In the comparison between groups, IBM presented higher levels of self-pity 

and mindfulness than in the acupuncture group, with a statistically significant 

difference (p <0.05). There were statistically significant correlations between Midas 

and perceived injustice (p <0.001) and Midas and mindfulness (p <0.05). In the 

regression model, only perceived injustice influenced Midas (p <0.001), corroborating 

the self-reports that highlighted this negative feeling in the genesis of headache. 

Final considerations and conclusions: This is the first international study to 

evaluate the effects of an IBM on a population of women with chronic and socially 
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vulnerable headache compared to acupuncture. The two interventions were effective 

in reducing the incapacity of headache, and acting through different mechanisms. 

The results suggest that IBM positively influenced pain through mental and emotional 

processes (attention control, body awareness and emotional regulation), which did 

not occur in relation to the acupuncture group. The effects of IBM and acupuncture 

on chronic headache of the participants demonstrated preliminary potential efficacy 

of mind-body practices in socioeconomically vulnerable populations. 

 

Keywords: mindfulness - acupuncture - chronic headache - treatment 

effectiveness - primary health care - disadvantaged populations 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Cefaleias na atenção primária à saúde  

 

A cefaleia é um sintoma frequente na população, com grande impacto na 

qualidade de vida dos indivíduos. As cefaleias primárias são as mais comuns e sua 

prevalência pode chegar a 3 a 4% da população mundial. A prevalência no Brasil é 

de 15,2% da população e afeta principalmente mulheres com idade acima de 40 

anos, com alta escolaridade e baixa renda, de raça branca, e em uso de 

anticoncepcional hormonal, afetando relacionamento social e afetivo, bem como as 

atividades de vida diária (AVD) devido à presença da dor (DAY; THORN; RUBIN, 

2014; OLIVEIRA; PELÓGIA, 2011; QUEIROZ et al., 2009; PAHIM; MENEZES; LIMA, 

2006).  

O diagnóstico diferencial das cefaleias primárias se baseia em critérios 

clínicos publicados pela Sociedade Internacional das Cefaleias, a Classificação 

Internacional das Cefaleias (ICDH-II). A cefaleia tensional episódica é a cefaleia 

primária mais prevalente na população, e a enxaqueca (migrânea) é a segunda 

cefaleia primária mais frequente, embora essa última apresente maior impacto e 

morbidade entre os indivíduos (ANDRASIK; BUSE; LETTICH, 2011; GIL CAMPOY et 

al., 2012; MCCONAGHY, 2007).  

As características das cefaleias como duração, frequência e intensidade estão 

associadas à incapacidade nas AVDs como limitação em atividades simples 

(caminhar, subir escadas), absenteísmo ou falta de rendimento no trabalho, prejuízo 

nas atividades sociais e de lazer, sendo que a maioria dos indivíduos apresentam 

cefaleia recorrente (PAHIM; MENEZES; LIMA, 2006; SANTIAGO et al., 2014).   

Como qualquer enfermidade crônica, as cefaleias primárias estão associadas a 

elevados índices de transtornos mentais comuns, como distress, depressão, 

ansiedade e desordens psicossomáticas, principalmente as enxaquecas 

(MCWILLIAMS; GOODWIN; COX, 2004; BLAAUW et al., 2014). 
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Não há prevalência de uma atividade profissional específica em que a 

incapacidade seja mais prejudicial, sendo o distress o fator causador principal, 

reforçando um alto custo pessoal e socioeconômico, com perda da qualidade de 

vida, e aprofundamento dos sintomas a cada crise desencadeada (BLAAUW et al., 

2014; BRASIL, 2013; COELHO et al., 2009; DELLAROZA et al., 2008).  

Neste ciclo vicioso em decorrência do distress, a dor recorrente piora o 

prognóstico da ansiedade e da depressão, retroalimentando um ciclo vicioso que 

acarreta prejuízo cognitivo aos seus portadores, principalmente na enxaqueca 

(TRAUE, et al., 2010; AGESSI et al., 2014).  

Em um estudo com voluntários de ambos os sexos, avaliou-se o desempenho no 

processamento auditivo central, comparando-se portadores de enxaqueca com aura 

e sem aura e um controle de pessoas saudáveis. Os achados mostraram que a 

enxaqueca causou prejuízos no processamento cognitivo e atencional relacionado à 

audição, ocasionando déficit de atenção, falta de memória auditiva e dificuldade no 

processamento da informação (AGESSI et al., 2014).  

 A cefaleia aguda corresponde a 4% das consultas em pronto-atendimentos, 

mas o tratamento profilático na maioria da população afetada se inicia na atenção 

primária à saúde (APS) com a seguinte prevalência na população mundial: 

enxaqueca 12 a 16%; cefaleia tensional em 80% e cefaleia por abuso de medicação 

em 3% (OLIVEIRA; PELÓGIA, 2011).   

A cefaleia também é uma das queixas mais frequentes relatadas por 

pacientes na APS, e tem impacto inclusive na saúde do trabalhador, sendo 

associada a um alto custo econômico em função dos dias de trabalho perdidos, 

absenteísmo e número elevado de pedidos de licenças médicas. Nos serviços de 

APS do Brasil, a cefaleia é uma das 12 queixas mais comuns entre pacientes, sendo 

um dos motivos mais comuns de consulta médica e o quarto motivo de consulta 

mais frequente entre as mulheres. Aproximadamente 9% de todos os atendimentos 

realizados no Sistema Único de Saúde (SUS) e 1% das internações hospitalares 

estão associados a quadros de cefaleia (DE LIMA; SANTOS; DE MORAES; 

BENSEÑOR, 2012). 
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Desta forma, possuem impacto econômico relevante para o país, pois não só 

agrega despesas ao SUS, mas com gastos gerados em função de absenteísmo, 

aposentadorias precoces, diminuição da população economicamente ativa, queda 

da produtividade em empresas públicas e privadas (BRASIL, 2013). 

 

 

1.2 A abordagem clássica da cefaleia 

 

A cefaleia primária é uma desordem crônica que pode ser tratada por duas 

perspectivas de forma isolada ou complementar: 1. uma centrada nos determinantes 

neurobiológicos e com prioridade ao uso de fármacos de fase aguda e/ou profiláticos 

e 2. outra não-farmacológica, levando em consideração as dimensões do 

adoecimento, com emprego da modificação do estilo de vida, atividade física, 

psicoterapia e terapias mente-corpo, além da farmacoterapia (SANTIAGO et al., 

2014; STEINER, 2004; KLEINMAN, 1995;1988).   

O tratamento das cefaleias crônicas geralmente se assenta no modelo 

biomédico de saúde, em sua grande maioria de caráter farmacológico. Apesar de a 

intervenção farmacológica produzir efeitos reconhecidos, os indivíduos em geral 

sofrem de abuso medicamentoso, muitas vezes com doses elevadas e 

consequentes efeitos colaterais, e baixa qualidade de vida que afetam o sistema de 

saúde devido à busca excessiva aos serviços (STAHL et al., 2015).  

O estudo de MODREGO et al. (2016) mostrou que o tratamento farmacológico 

sozinho, apesar de ter efeito significativo na redução da dor em portadores de 

fibromialgia, não atuou na melhora da qualidade de vida desses pacientes, indicando 

a necessidade de uma intervenção multifacetada no tratamento da dor crônica. 

O tratamento não farmacológico geralmente consiste em aconselhamento, 

como orientação do paciente sobre o gerenciamento e identificação dos fatores 

desencadeantes (por exemplo, mantendo registro em diário da evolução das crises); 

modificação do estilo de vida; uso de terapias comportamentais como relaxamento, 

biofeedback e terapia cognitivo-comportamental; e as práticas integrativas e 



21 

 

complementares em saúde (PICS) como como quiropraxia, meditação, homeopatia, 

fisioterapia psicomotora, psicoterapia e acupuntura, entre outras (MCCONAGHY, 

2007). 

Dentro de uma proposta integrativa, SANTIAGO et al., (2014) avaliou os 

benefícios de um tratamento preventivo com amitriptilina e exercícios aeróbicos 

comparado apenas com amitriptilina em portadores de enxaqueca crônica. A terapia 

combinada mostrou-se mais efetiva que o tratamento medicamentoso sozinho na 

redução da frequência, duração e intensidade da enxaqueca crônica. 

Políticas públicas preconizando novos modelos de atenção à saúde no SUS 

subsidiam planos de cuidado integral e em rede para os usuários portadores de 

condições crônicas em saúde e definem diretrizes que incorporam modelos de 

assistência multiprofissionais, interdisciplinares e multifacetados em sua 

implementação (BRASIL, 2006, 2013).  

Desta forma, aspectos negligenciados pelo paradigma biomédico como a 

experiência do processo saúde-doença na enfermidade crônica, passam a ser 

trabalhados na perspectiva de uma intervenção não-farmacológica centrada na 

experiência da pessoa (PINTO el al., 2014; DELLAROZA et al., 2008; KLEINMAN, 

1995). 

 

1.3 A cefaleia na abordagem centrada na experiência da pessoa 

 

Apesar de a intervenção farmacológica produzir efeitos reconhecidos, o modelo 

de saúde fragmentado, reducionista e com ênfase nos processos biológicos e 

orgânicos do adoecimento, no qual a biomedicina está pautada, negligencia 

aspectos essenciais da experiência do processo saúde-doença. Isso implica em 

serviços de saúde e formas de observar o indivíduo cada vez mais especializados 

prevalecendo as dimensões isoladas da enfermidade e tendo como efeito colateral a 

dissolução da totalidade da experiência da saúde/doença (KLEINMAN, 1995; 

DUARTE, 2003). 

Atualmente há bastante interesse no modelo centrado na experiência da 

pessoa, sendo o tratamento não farmacológico complexo das cefaleias uma 
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tentativa de inserir esta perspectiva no contexto da biomedicina (CAPRA, 1982; 

KLEINMAN, 1995). 

Esta ótica enfatiza o conceito de enfermidade como a experiência subjetiva do 

adoecimento, elegendo o sofrimento multidimensional como objeto do cuidado, em 

detrimento da doença como o processo biológico em desordem frisando os 

mecanismos biológicos pertinentes ao adoecimento, desligando-a da dimensão 

mental e emocional (KLEINMAN, 1995; ALVES, 2006). 

No contexto do modelo de saúde centrado na experiência da pessoa leva-se  

em consideração  uma  pessoa  humana  inserida  num  contexto  multifacetado  e  

em  uma estrutura  complexa  retratando  um  processo  dinâmico  e  mutável  em  

meio  a  influências biológicas,  mental,  emocional,  espiritual,  comportamental,  

social,  cultural  e  econômica  (DUARTE, 2003). 

No mundo da enfermidade, três componentes explicitam o significado da 

experiência:   corpo, compreensão   e   intersubjetividade.   Todos   esses   

elementos   são formados por contextos sociais, pessoais e culturais, e, desta  

forma,  a  experiência  do indivíduo passa a ser levada em conta no seu processo 

saúde-doença (ALVES, 2006). 

A  abordagem  das  cefaleias  na  APS  centrado  na  experiência  da  pessoa,  

além  de privilegiar  os  determinantes  biológicos,  centra-se  na  experiência  

dolorosa  subjetiva  e multidimensional  relacionada  a  fatores  como:  estilo  de  

vida,  exposição  a  contextos sociais  e  familiares  geradores  de  estresse  

disfuncional,  repertório  pessoal  e  familiar  de enfrentamento à dor, presença de 

reforço ambiental à dor, uso  abusivo de analgésicos e desgastes no relacionamento 

com profissionais da saúde. 

Assim, prioriza a inclusão dos determinantes sociais de saúde (DSS) na 

contextualização da enfermidade, uma vez que esse modelo inclui fatores sociais, 

culturais, econômicos e comportamentais na avaliação e manejo da experiência 

dolorosa, permitindo planos de cuidado e tratamento individualizados e atentos às 

demandas globais de seus pacientes. Neste contexto, os indivíduos adoecidos 

interagem com equipes multidisciplinares que utilizam em suas intervenções 

tecnologias de cuidado leve associadas à percepção da integralidade do adoecer, 

em um processo sustentado e continuado que privilegia o empoderamento para o 
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autocuidado, o desenvolvimento da autonomia e a melhoria do bem-estar e da 

qualidade de vida (LITZ et al. 2009).  

Dessa forma, o pressuposto teórico-conceitual dos DSS vem ao encontro da 

necessidade emergente de se compreender a cefaleia crônica em suas múltiplas 

dimensões, prevalecendo a totalidade da experiência humana, principalmente com 

relação a populações desfavorecidas socioeconomicamente (PAIM; FILHO, 1998). 

 

1.4 A cefaleia em populações socialmente vulneráveis 

 

Em populações socialmente vulneráveis, a cefaleia primária deve ser 

entendida como uma enfermidade condicionada aos DSS que são as condições 

sociais de vida que influenciam a saúde individual e coletiva da comunidade. 

Compõem-se de fatores físicos, psicológicos (percepção, atenção, pensamentos e 

sentimentos), sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais e comportamentais 

(BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007).  

Esse grupo social possui um risco diferenciado devido a habitações 

insalubres, exposição a perigos de trabalho e a menor acesso aos serviços de 

saúde. Essas condições desfavoráveis provocam distress psicofisiológico com 

continuado estado emocional negativo através de experiências de vida cotidianas 

pautadas em sentimentos de perdas pela violência, conflitos interpessoais e 

dificuldades financeiras (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007; TRAUE et al. 2010).  

Em relação à dor crônica, existe uma correlação positiva entre dor física e 

estado emocional negativo, sugerindo que o componente emocional por trás da 

cefaleia e da dor crônica em geral interfere negativamente na avaliação subjetiva do 

estado doloroso (TONELLI; WACHHOLTZ, 2014).  

A dor crônica é experienciada em um contexto social no qual outros 

elementos podem influenciar sua intensidade e incapacidade, como a sensação de 

injustiça por ser portador de uma enfermidade crônica. Estratégias cognitivas como 

a distração, a atenção focada na sensação dolorosa, a reatividade a pensamentos e 

sentimentos relacionados a essas sensações e a catastrofização aumentam a 

ansiedade e, consequentemente, a experiência subjetiva da dor.  Essa avaliação 

negativa do processo doloroso pode responder por uma variação de 7 a 31% da 
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intensidade do mesmo (RODERO et al., 2012; OMIDI; ZARGAR, 2015; BAKHSHANI 

et al., 2016).  

Contudo, estudos apontam desfechos positivos na redução do estresse, 

ansiedade, depressão e aumento da qualidade de vida nas cefaleias associado a 

uma autoorganização neurocognitiva baseada, por exemplo, no aumento do nível de 

mindfulness, da autocompaixão e diminuição da sensação de se perceber 

injustiçado no contexto do adoecimento (ANDRASAKI et al., 2016; RODERO et al., 

2012; CARLSON, 2012).  

Os riscos de adoecimento em populações vulneráveis podem ser alterados 

com ações consistentes pautadas na promoção da saúde, empoderamento e 

autoconhecimento, implementadas no formato de intervenções de redução de 

estresse, promoção da saúde e qualidade de vida baseadas em intervenções 

complexas (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007; KABAT-ZINN, 2016; TONELLI; 

WACHHOLTZ, 2014; ROTH; CALLE-MESA, 2006). 

 

1.5 A abordagem não-farmacológica da cefaleia através das intervenções 

complexas 

 

As terapêuticas não-farmacológicas para tratamento da cefaleia crônica se 

baseiam no contexto das intervenções complexas. 

As intervenções complexas são aquelas em que sua implementação 

dependem de múltiplos níveis e fatores que influenciam decisivamente o 

desenvolvimento, avaliação e os resultados de novas modalidades terapêuticas 

inseridas no cenário dos sistemas de saúde (DEMARZO; GARCIA-CAMPAYO, 

2014).  

São de natureza complexa, pois requerem planejamento estratégico através 

de uma logística organizacional e política que envolva gestores, profissionais de 

saúde, agentes comunitários e comunidade para sua efetiva implantação nas 

unidades de Atenção Primária à Saúde (APS) (DEMARZO; CEBOLLA.; GARCIA-

CAMPAYO, 2015). 

 Algumas características são: interação com distintas metodologias de 

aplicação e modelos teóricos conceituais interrelacionados; comunicação integrada 
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entre profissionais de saúde e usuários; trabalho coordenado entre profissionais de 

diversos setores e disciplinas; amplo potencial para variáveis de desfecho 

(orgânicas, psicológicas, culturais, sociais, econômicas); variabilidade de modelos 

terapêuticos baseados numa mesma racionalidade (mindfulness, acupuntura) 

(DEMARZO; GARCIA-CAMPAYO, 2014). 

 Na fase preliminar do projeto de inserção deve-se considerar: a definição do 

modelo de aplicação da intervenção; as barreiras de acessibilidade, socioculturais; a 

logística organizacional e política vigente na APS; o mapeamento dos componentes 

de modelos teóricos-metodológicos concomitantes e modelos terapêuticos centrado 

na promoção de saúde dos usuários (DEMARZO; GARCIA-CAMPAYO, 2014). 

Duas PICS que podem ser empregadas na APS para consolidar o modelo de 

intervenções complexas para o tratamento das cefaleias crônicas são as 

intervenções baseadas em mindfulness (IBM) e a acupuntura. 

 

1.6 Cefaleias, Mindfulness e Acupuntura 

 

1.6.1 Mindfulness 

 

As práticas e intervenções baseadas em mindfulness (atenção plena, em 

português) são encontradas em diversas tradições culturais, religiosas, filosóficas e 

médicas do oriente, como por exemplo, no budismo e nas medicinas tibetana e 

chinesa. Essas práticas e intervenções têm sido cada vez mais adaptadas e 

integradas na prática clínica contemporânea ocidental de forma secular, 

principalmente na psicologia e na medicina, podendo ser classificadas dentro do que 

chamamos no Brasil de PICS. Junto ao desenvolvimento na área clínica, tem havido 

extensa elaboração epistemológica, como também pesquisa clínica e 

epidemiológica, buscando estudar o impacto dessas intervenções na saúde física e 

psicológica das pessoas e populações (DEMARZO, 2011). 

A palavra mindfulness pode ser usada para descrever uma característica 

psicológica, uma prática de cultivo da atenção no momento presente (por exemplo, 

por meio das práticas meditativas do tipo mindfulness), e um modo, estado, ou 

processo psicológico (KENG; SMOSKI; ROBINS, 2011). 
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 Uma das definições mais citadas de mindfulness diz respeito ao estado 

psicológico que surge por meio de "prestar atenção de uma forma particular: 

intencionalmente, no momento presente, e sem julgamento" (LUDWIG; KABAT-

ZINN, 2009).  

Neste contexto, mindfulness (ou atenção plena, em português) é um estado 

psicológico associado à capacidade de estar atento intencionalmente ao que surge 

no momento presente, sem julgar ou interpretar a experiência, através de uma 

atitude de gentileza, curiosidade e aceitação.  Este estado psicológico pode ser 

treinado a partir de uma IBM (KABAT-ZINN, 2003). 

Segundo a Rede Britânica de Professores de Mindfulness (UK Network for 

Mindfulness-Based Teachers) as intervenções terapêuticas baseadas em 

mindfulness (mindfulness-based interventions) são de diversos tipos, podendo ser 

citadas: Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), Mindfulness-Based Cognitive 

Therapy (MBCT) e Breathworks Mindfulness-Based approaches to Pain and Illness 

(MBPI). Em geral, essas intervenções são desenvolvidas em grupo, com encontros 

presenciais semanais durante um ou dois meses, sendo que cada encontro/sessão 

tem duração de 1-2,5 horas, sessões nas quais são ensinadas, praticadas e 

discutidas técnicas de mindfulness com foco na saúde.  

No geral, as evidências atuais sugerem que o estado de mindfulness é 

positivamente associado a uma variedade de indicadores de saúde mental, tais 

como níveis mais elevados de afetos positivos, satisfação com a vida, vitalidade e 

regulação da emoção de adaptação, e menores níveis de afetos negativos e 

sintomas psicopatológicos. Além disso, há trabalhos mostrando a aplicabilidade das 

IBMs em diferentes patologias, como na melhora da qualidade de vida em pacientes 

com câncer, na redução de ansiedade em pacientes com doenças cardíacas, em 

distúrbios do humor e no tratamento de abuso de substância (MONSHAT; CASTLE, 

2012).  

 

1.6.2 Mindfulness como intervenção complexa no tratamento da cefaleia 

crônica 
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A experiência subjetiva da dor crônica pode ser reavaliada positivamente ao 

compreender as estruturas e mecanismos socioambientais produtores de 

adoecimento e desequilíbrios vitais através dos DSS. Esta nova perspectiva 

evidencia o sofrimento mental e emocional como componente relevante da 

experiência da dor e possibilita um real dimensionamento das consequências da 

cefaleia crônica no viver diário, através da IBM que treina e cultiva aspectos 

essenciais da mente via desenvolvimento da atenção e empatia (KABAT-ZINN, 

2003). 

O potencial de aplicabilidade de Mindfulness na prevenção e tratamento das 

dores crônicas é bastante amplo. Especificamente em relação às cefaleias, além dos 

benefícios clínicos e psicológicos explicitados acima, estudos recentes têm 

evidenciado que a prática ou a participação em um programa de mindfulness pode 

melhorar o manejo de situações estressantes desencadeadoras das crises, diminuir 

a frequência das mesmas, e melhorar a aceitação e a autoeficácia, promovendo 

menor risco de incapacidade nas AVDs associado às cefaleias (DAY et al., 2013; 

SUN; KUO; CHIU, 2002). 

Estudos preliminares, utilizando as IBMs como uma opção terapêutica, 

apontaram efeitos comparados aos da medicação profilática e da terapia cognitiva-

comportamental, podendo ainda ser empregada no tratamento de enxaqueca 

acompanhada de abuso medicamentoso (GRAZZI et al., 2017; LANG, 2013; 

VEEHOF et al., 2011).    

Mostrou-se eficaz para redução da dor, da severidade do sintoma, da 

depressão e da ansiedade associadas, bem como para aumento da qualidade de 

vida (LAKHAN; SCHOFIELD, 2013), sendo apontado como promissor tratamento 

não- farmacológico para cefaleia não associada a causas orgânicas (SUN; KUO; 

CHIU, 2002). 

Um estudo com protocolo adaptado de IBM em mulheres na APS com crise de 

cefaleia promoveu alívio imediato dos sintomas com 20 minutos de prática da 

consciência amorosa, indicando que esta abordagem, de efeito rápido e acessível, 

pode ser implementada nas crises ou adjuvante à terapia farmacológica em 

pacientes internos e clínicos, salas de espera, triagem e pronto-atendimentos 

(TONELLI; WACHHOLTZ, 2014).   
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Segundo o consenso italiano para dor crônica, IBM apresenta grau A no nível 

de evidência científica, com mecanismos de ação complexos envolvendo processos 

cognitivos, padrões neurais relacionados à dor, marcadores inflamatórios, opioides 

endógenos e sistema imunológico (ANDRASIK et al., 2016; CASTELNUOVO et al., 

2016; CARLSON, 2012; HOZZEL et al., 2011). 

Em termos neurofisiológicos, estudos apontam uma regulação cardiovascular 

efetiva após eventos estressores em indivíduos com cefaleia crônica, pois promove 

homeostase no sistema nervoso autônomo devido ao aumento da taxa da 

variabilidade cardíaca, diminuição nos níveis de cortisol, redução da frequência 

respiratória e cardíaca, com consequente aumento da resposta de relaxamento 

(AZAM et al., 2016; SANADA et al., 2016; STAHL, 2015; OBERG; REMPE; 

BRADLEY, 2013).  

Em população socialmente vulnerável, IBM mostrou efeitos para dor e tensão 

emocional (TONELLI; WACHHOLTZ, 2014).  

O processo sustentado e continuado de oito semanas favoreceu o 

reconhecimento dos fatores de distress e a repercussão danosa de um 

enfrentamento negativo aos mesmos, e despertou nas mulheres com cefaleia 

crônica o empoderamento para o autocuidado, o desenvolvimento da autonomia e a 

melhoria do bem-estar e da qualidade de vida (KABAT-ZINN, 2003; KENG; SMOSKI; 

ROBINS, 2011; KLEINMAN, 1995).   

 

1.6.3 Implementação da IBM para cefaleia primária na APS 

 

As IBMs são intervenções efetivas para tratamento complementar das cefaleias 

primárias (OMIDI; ZARGAR, 2015; CARLSON, 2012).  

São de natureza complexa, pois requerem planejamento estratégico através de 

uma logística organizacional e política que envolva gestores, profissionais de saúde, 

agentes comunitários e comunidade para sua efetiva implantação nas unidades de 

Atenção Primária à Saúde (APS) (DEMARZO; CEBOLLA.; GARCIA-CAMPAYO, 

2015; CRANE; KUYKEN, 2013). 

Devem-se considerar ainda outras diretrizes e elementos essenciais para que 

uma IBM seja efetivamente inserida na APS, tais como: a definição do protocolo 
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contextualizado às necessidades do público-alvo; as barreiras de acessibilidade, 

socioculturais e econômicas; os modelos teórico-metodológicos empregados; fatores 

técnicos e inespecíficos que influenciam a resposta ao procedimento; convivência 

equilibrada entre a epistemologia contemplativa e a científica (CRANE, 2016; 

DEMARZO; CEBOLLA.; GARCIA-CAMPAYO, 2015; DAY; THORN; RUBIN, 2014). 

Há estudos que apontam a viabilidade e acessibilidade das IBMs em 

populações desfavorecidas (KABAT-ZINN, 2016; DUTTON et al., 2014; TONELLI; 

WACHHOLTZ, 2014; ROTH; CALLE-MESA, 2006) e das terapias mente-corpo ou 

práticas integrativas e complementares em saúde (PICS) na atenção primária 

(MCGUIRE; GABISON; KLIGLER ,2016; STAHL et al., 2015; DEMARZO et al., 2014; 

MAPPG, 2015), levando em consideração aspectos socioeconômicos e culturais das 

comunidades (CRANE, 2016; THADDEUS; MAINE, 1994). 

As IBMs priorizam a inclusão de fatores sociais, culturais e comportamentais na 

avaliação e manejo da experiência dolorosa, permitindo planos de cuidado e 

tratamento individualizados e atentos às demandas globais dos usuários, interagindo 

com equipes multi e interdisciplinares que utilizam tecnologias de cuidado 

associadas a mudanças no estilo de vida e percepção da integralidade do adoecer 

(MONSHAT; CASTLE, 2012). 

As IBMs na APS demonstrram efeito moderado em desfechos relacionados à 

saúde mental e à qualidade de vida, similar ao obtido para tratamentos 

farmacológicos e psicológicos. Isso favoreceu a redução no número de visitas ao 

centro de saúde, na utilização dos serviços de saúde mental, na reincidência de 

sintomas psicossomáticos, e menos uso de medicação. Em alguns casos, os custos 

foram reduzidos em até 43% (DEMARZO; CEBOLLA; GARCIA-CAMPAYO, 2015; 

DEMARZO et al., 2015; STAHL et al., 2015; OBERG; REMPE; BRADLEY, 2013). 

 

1.6.4 Acupuntura na APS 

 

  Na visão científica, a acupuntura estimula pontos anatômicos que provocam a 

liberação, no sistema nervoso central, de neurotransmissores e outras substâncias 

responsáveis pelas respostas de promoção de analgesia, restauração de funções 

orgânicas e modulação imunitária (BRASIL, 2006). 
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Há evidências consistentes de que a acupuntura é eficaz no tratamento da 

crise aguda e na prevenção da migrânea e da cefaleia tensional crônicas, sendo 

uma terapêutica segura, com efeitos de longa duração e custo-efetiva, em especial 

na APS (MAO; KAPUR, 2010; VICKERS et al., 2004; WONDERLING et al, 2004). 

 Por exemplo, em torno de 10% dos médicos de família ingleses prescrevem a 

acupuntura para seus pacientes, sendo a cefaleia crônica uma das indicações mais 

comuns (WONDERLING et al, 2004). Os efeitos adversos são pouco frequentes se 

comparados às terapias farmacológicas, e seu uso frequente e sistemático impede o 

efeito paradoxal do uso excessivo de analgésicos no processo de “cronificação” das 

cefaleias (MAO; KAPUR, 2010). 

No contexto das cefaleias, a acupuntura tem ainda o potencial de modificar o 

significado que os portadores têm do processo saúde-doença, e de melhorar o 

manejo e o enfretamento do estado crônico doloroso, diminuindo, em alguns casos, 

a intensidade subjetiva de dor, e também prevenindo novos quadros agudos (MAO; 

KAPUR, 2010; VICKERS et al., 1999). 

 

1.6.5 A Acupuntura como sistema terapêutico complexo 

 

A acupuntura faz parte de um sistema tradicional de cura ou racionalidade 

médica complexa na qual o conceito de um poder vital que anima e dá movimento / 

atividade aos fenômenos não se separa da totalidade – corpo-mente, e dessa forma 

não nega a experiência subjetiva do processo saúde-doença. Esta visão vitalista 

entende a enfermidade como desequilíbrios maladaptativos do viver, reconhece 

suas causas e condições de florescimento e capacita o indivíduo ao 

autoconhecimento e a olhar seu adoecimento de forma integrada (KLEINMAN,1995). 

Um sistema terapêutico complexo se caracteriza por seis dimensões bem 

definidas: uma cosmologia (representação cultural, arquetípica e filosófica que 

embasa as outras dimensões); uma morfologia (descrição do organismo humano); 

uma dinâmica vital (explicações sobre a fisiologia do corpo humano); uma doutrina 

do processo de adoecimento; uma diagnose dos padrões de adoecimento e 

recursos terapêuticos, sendo a acupuntura o mais conhecido e utilizado no Ocidente 

(LUZ, 2006). 
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Desta forma, a ideia de força vital ou energia vital do ser podem ser 

evidenciadas em sinais não quantificáveis como o impacto da sensação de bem-

estar psicológico no viver, relaxamento do semblante e eficácia terapêutica 

percebida (não avaliada de forma objetiva). 

A perspectiva ampliada da acupuntura valoriza o cuidado personalizado e 

atenta a nuances psicossociais, suscitando estratégias que se adaptam aos modelos 

de atenção primária (MAO; KAPUR, 2010). 

Com esta mudança de significado os mesmos podem se apropriar de 

estratégias de enfrentamento eficazes, com avaliações contínuas dos diferentes 

níveis do problema de saúde que os acomete, capacitando-os a corresponsabilidade 

no processo terapêutico e ao autocuidado (GIRÃO et al., 2014).  

 

1.7 Justificativa para o estudo  

 

No Brasil, ainda existe uma lacuna de estudos clínicos sobre mindfulness e 

acupuntura no âmbito da APS e do SUS, em especial, em relação às cefaleias 

crônicas.  

Explorar de maneira sistemática e compreender principalmente os efeitos da 

IBM em usuários da APS portadores de cefaleia, permitirá o aprimoramento de 

modelos de tratamento existentes para essa condição clínica e o desenvolvimento 

de novas abordagens integrativas e custo-efetivas voltadas às necessidades 

específicas dessa população.  

No contexto sociocultural, há questões que podem ser evidenciadas em 

nosso estudo pois: 

1. Pesquisamos uma metodologia para justificar e aferir a efetividade da intervenção 

de um ponto de vista multidimensional, avaliando possíveis mecanismos de eficácia 

percebida; 

2. É possível que a experiência vivida da cefaleia ocorra no nível subjetivo e, uma 

vez acessada por intervenções em saúde como mindfulness e acupuntura, possam 
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aliviar o sofrimento e contrabalancear as mazelas sociais impostas aos indivíduos de 

uma comunidade desfavorecida socioeconomicamente; 

3.É possível que as intervenções propostas surtam efeitos semelhantes aos 

ambientes controlados em que foram pesquisadas, mesmo que em um cenário de 

vulnerabilidade social.  

IBM e acupuntura têm se consolidado na literatura internacional como 

abordagens terapêuticas eficazes e de baixo custo relativo, que incentivam a 

interdisciplinaridade, e são de inserção factível em serviços de diferentes 

complexidades, além de contemplar em seus pressupostos teórico-metodológicos a 

multidimensionalidade do processo saúde-doença. 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo primário 

 

Verificar os efeitos de uma IBM em mulheres com cefaleia primária crônica na 

APS de Fortaleza-CE, tendo como controle ativo o grupo de acupuntura, avaliando: 

 

a) Desfecho primário: o grau de incapacidade nas atividades de vida cotidiana 

devido à cefaleia (dias perdidos nos últimos 3 meses, queda de produtividade, e 

frequência e intensidade de crises); 

 

b) Desfechos secundários: nível de mindfulness, autocompaixão e injustiça 

percebida. 

 

2.2 Objetivos secundários 

  

a) Comparar o efeito das duas intervenções em relação aos desfechos primário e 

secundário; 
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b) Verificar a associação entre o grau de incapacidade da cefaleia (variável 

dependente) em relação a outras medidas de bem-estar psicológico (variáveis 

independentes), como nível de mindfulness, autocompaixão e injustiça percebida;  

 

c) compreender o que as participantes identificam como mecanismos envolvidos nos 

possíveis efeitos das intervenções sobre sua saúde e condições clínicas, por meio 

de um estudo qualitativo; 

 

d) Avaliar a viabilidade da implementação da IBM em uma população com 

vulnerabilidade social no Nordeste do Brasil. 

 

3 Hipóteses 

 

As hipóteses iniciais foram:   

1. haverá diminuição da incapacidade da cefaleia (Midas), da injustiça percebida (IP) 

e aumento nos níveis de mindfulness e de autocompaixão após a IBM e acupuntura; 

2. IBM e acupuntura produzirão efeitos semelhantes na incapacidade, IP, 

mindfulness e autocompaixão;  

3. a incapacidade da cefaleia estará associada positivamente à IP e negativamente 

à mindfulness e autocompaixão;  

4. Os mecanismos de eficácia da IBM na redução da incapacidade da cefaleia são 

diferentes dos da acupuntura. 

 

 

4 Principais Contribuições Científicas e Tecnológicas da Pesquisa 

 

 4.1 Originalidade: os estudos com IBM e acupuntura são escassos e incipientes. É 

o primeiro estudo no sistema único de saúde (SUS) que se propõe a verificar os 

efeitos comparados da acupuntura e de mindfulness junto a usuários com cefaleias 

primárias crônicas; 

4.2 Impacto clínico, utilidade prática e pesquisas futuras: Esse trabalho permitirá 

inferir diferentes características sociodemográficas e psicológicas (com foco no 
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estado de mindfulness) associadas aos distintos tipos de cefaleia crônica e seu 

comprometimento clínico, o que contribuirá para o fomento e desenvolvimento de 

intervenções e programas mais eficientes, contextualizados e individualizados em 

relação às demandas dos usuários da APS.  

Em particular, houve um interesse específico em refletir sobre como adaptar 

essas intervenções às necessidades e características encontradas nos serviços de 

APS, fomentando opções e alternativas aos usuários do SUS, o que gerará 

perguntas de pesquisa e hipóteses para estudos futuros no tema. 
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5 METODOLOGIA DO ESTUDO 
 
 
5.1 Tipo de estudo 

É um estudo exploratório de eficácia preliminar, com delinenamento quasi-

experimental, controlado e não-randomizado. 

Este estudo investigou o uso de uma IBM em mulheres com cefaleia crônica 

na APS, objetivando avaliar a viabilidade e acessibilidade de implementação e 

eficácia preliminar desta terapêutica no sistema público de saúde do nordeste 

brasileiro, particularmente em Fortaleza, capital do estado do Ceará. 

As variáveis de interesse foram mensuradas antes e depois da IBM e 

comparadas ao grupo controle ativo com acupuntura. Paralelamente, foi realizada 

uma avaliação qualitativa das participantes que passaram apenas pela IBM.  

A análise qualitativa revelou detalhes importantes sobre a percepção, 

interesse e significado do mindfulness, na rotina das participantes em um contexto 

socioeconômico vulnerável. A eficácia medida através das variáveis é 

complementada e fundamentada com a eficácia percebida subjetivamente através 

dos autorrelatos com suas impressões sobre a gênese do adoecimento e a vivência 

do processo terapêutico com a IBM (DOS SANTOS et al., 2016). 

As mulheres do grupo acupuntura foram recrutadas dos serviços que 

ofereciam esta intervenção. 

 

5.2 Campo de Estudo  

 

O estudo foi realizado entre Setembro de 2014 a Março de 2016, na cidade 

de Fortaleza, Ceará, Brasil, com mulheres em seguimento nos serviços de saúde 

das Secretarias Executivas Regionais (SER) I e VI para tratamento de quadros 

crônicos de cefaleia primária.   

A Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) dividiu a cidade em seis SERs, nas 

quais existem unidades e centros de saúde de atenção primária e secundária, bem 

como associações filantrópicas que atendem a demanda reprimida do SUS.  
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O estudo foi desenvolvido nos seguintes locais unidades de atenção básica: 

SER I - APS 4 Varas (4V); APS Guiomar de Arruda (GA); Associação Beneficente 

Vovó Marieta; e na atenção secundária do SUS no Centro Regional Integrado de 

Oncologia (CRIO).  

SER VI – UAPS Matos Dourado (MD) e o Núcleo de Assistência Médica 

Integrada (NAMI), uma entidade assistencial de atenção secundária para usuárias 

do SUS mantido pela Universidade de Fortaleza (Unifor).  

A SER I tinha população prevista em 2014 de 438.372 habitantes. É 

composta por 15 bairros, em sua maioria, pobres e com alta vulnerabilidade social e 

econômica. Há problemas como ausência de equipamentos sociais, habitação 

irregular, desemprego, alcoolismo e drogas, bem como a maior taxa de inatividade 

de Fortaleza, com apenas 37,2% dos residentes entre a chamada população 

economicamente ativa formal, informalmente empregada ou procurando emprego 

(EDUECE, 2011).  

Na SER I está localizado o Pirambu, maior favela do Ceará e sétima maior do 

Brasil, com 100 mil residências. Apresenta os piores indicadores sociais e a menor 

renda familiar média de 1,9 salário mínimo por mês de Fortaleza (TRIBUNA DO 

CEARÁ, 2015; EDUECE, 2011).  

SER VI teve população estimada em 2014 de 563.487 habitantes. Tem a 

população mais jovem e é a regional com maior índice de analfabetismo (EDUECE, 

2011).  

Na SER VI, a PMF realizou levantamento para avaliar o desenvolvimento dos 

bairros utilizando o Índice de Desenvolvimento Humano para recorte geográfico dos 

bairros (IDH-B), com base no censo demográfico de 2010, através dos indicadores 

renda, educação e longevidade. O levantamento classificou a Comunidade do 

Dendê presente nesta regional como uma das mais pobres e a de pior IDH- 

longevidade (DIÁRIO DO NORDESTE, 2014).  

A entrada no campo de pesquisa começou através de contato com a 

coordenadoria de pesquisa da APS de Fortaleza, e encaminhada aos gestores e aos 

profissionais de saúde da SER I e VI a fim de apresentar os métodos e os objetivos 

da pesquisa, e verificar a disponibilidade dos profissionais e a viabilidade de 

implementação da mesma nas dependências dos serviços.  
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A divulgação da pesquisa foi realizada pela mídia impressa (panfletos e 

cartazes) distribuídos nas dependências das APS às usuárias e aos profissionais da 

equipe de saúde. 

 

5.3 Recrutamento e triagem 

 

As mulheres foram recrutadas por indicação da equipe de saúde local através 

de grupos de promoção de saúde em andamento, por busca ativa da equipe de 

pesquisa em sala de espera ou por interesse da própria usuária em participar do 

estudo. 

A razão principal para serem encaminhadas à IBM foram com relação às 

dores persistentes, apesar de que em sua maioria já vinham recebendo tratamento 

medicamentoso profilático ou em acompanhamento clínico, inclusive com outras 

abordagens terapêuticas, devido às comorbidades relacionadas às cefaleias. 

 

5.4 Cálculo da amostra  

 

O efeito das intervenções na qualidade de vida das pessoas portadoras de 

cefaleia primária crônica (medido pela Escala de medida da incapacidade da 

enxaqueca - MIgraine Disability Assessment Scale  - MIDAS) será o desfecho 

primário deste estudo e servirá de referência para o cálculo amostral.  

Baseado em estudos e experiências anteriores (Cathcart et al., 2013; Day et 

al., 2013; A. J. Vickers et al., 2004; Wonderling et al., 2004) com essas intervenções 

em adultos, espera-se um coeficiente de Cohen (Cohen’s d) de 0.50. Assumindo um 

valor alpha de 0.05 e um poder estatístico (1-beta) de 0.80, serão necessário 50 

pacientes por grupo. Estimando-se perdas (“dropout”) em torno de 25% após 

inclusão no estudo, nosso objetivo é recrutar 189 pacientes (63 em cada um dos 3 

grupos). 
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5.5 Critério de inclusão e de exclusão 

 

 Obedeceram-se aos seguintes critérios de inclusão: 1. adultas, com idade 

igual ou superior a 18 anos, alfabetizadas (com habilidade de escrever e ler em 

português), em seguimento clínico no SUS, e que atendam aos critérios de cefaleia 

primaria crônica, estabelecidos pela Classificação Internacional das Cefaleias 

(ICDH-II); 2. que expressaram disponibilidade de tempo para participar dos grupos. 

 Como critérios de exclusão foram estabelecidos: 1. presença de doenças 

clínicas não controladas ou de maior gravidade, tais como câncer, esquizofrenia, 

epilepsia, doenças psiquiátricas de base; 2. estar em tratamento agudo por 

problemas psicológicos ou psiquiátricos.  

 

5.6 Alocação 

 

As mulheres selecionadas na fase de triagem passaram por uma palestra 

introdutória em vídeo. A gravação em vídeo da palestra permitiu que todos os 

grupos tivessem a mesma qualidade e quantidade de informação sobre o projeto 

(Apêndice 6).  

No conteúdo da palestra foram incluídos o objeto de estudo e os 

componentes de evidência científica das intervenções propostas. As interessadas 

foram orientadas quanto aos objetivos e aos procedimentos oferecidos baseados em 

mindfulness e acupuntura na subscrição do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Anexo 2).  

Após a subscrição, as mulheres foram alocadas em um dos dois grupos por 

demanda espontânea e conveniência (Diagrama de fluxo 1). 
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Diagrama de fluxo 1 – Alocação das mulheres durante a pesquisa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Dificuldades na alocação 
 

 

 

Este estudo exploratório foi conduzido em área de ampla cobertura da 

assistência à saúde pública que inviabilizou a aplicação das recomendações 

exigidas a um ensaio clínico randomizado, pelos seguintes motivos descritos em 

GRAZZI et al., (2017):  

1. não houve o processo de aleatorização das participantes em dois grupos 

(IBM e acupuntura) devido a limitados recursos de pessoal e de espaço;  

Não-randomizados(n=119) 

 

Análise 

 

Allocado para acupuntura (n= 59) 

 

- Receberam a intervenção (n= 22 ) 

- Não receberam (n= 36 ) 

 

Excluídas  (n=20) 

-Fora do critério de inclusão (n=0) 

- Declinaram de participar (n=18) 

- Outras razões (n=2) 

 

Triagem (n=139) 

 

Analisadas  (n=22) 

- Excluídos da análise (n=0) 

 

 

Analisadas  (n=17) 

- Excluídos da análise (n=0 ) 

 

Recrutamento 

 

Allocado para IBM (n= 60) 

 

- Receberam a intervenção (n= 17) 

- Não receberam(n=43) 

 

Alocação 
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2. o critério de mascaramento não foi considerado, uma vez que o 

investigador sabia quais mulheres frequentavam as sessões da IBM e quais não;  

3.  a participação na IBM foi de forma voluntária, com a usuária tendo a 

liberdade de optar pela intervenção (IBM ou acupuntura) segundo suas preferências 

e conveniências.   

Por exemplo, em uma única tentativa de randomização, as participantes 

alocadas no grupo acupuntura preferiram experimentar a IBM por ser uma terapia 

nova no sistema, inviabilizando o processo. O grupo acupuntura então teve de ser 

formatado em outro serviço que acolhesse especificamente essa terapia.  

Dadas essas considerações, identificamos esta investigação em 

conformidade com os requisitos de um estudo de eficácia preliminar, porque foi 

avaliada a resposta da IBM em um cenário próximo à realidade da prática clínica na 

APS e com número amostral pequeno. Por isso, nossos resultados devem ser 

considerados como preliminares e a eficácia deve ser testada em futuros 

experimentos (NASH et al., 2005).  

 

5.7 Dificuldades na coleta e análise dos dados com presença de tamanho 
amostral diversificado 
 

Kabat-Zinn et al. (2016) em um estudo longitudinal apontou diversas 

dificuldades nas fases de triagem, recrutamento, alocação, coleta de dados e 

monitoramento da IBM em populações desfavorecidas, principalmente com relação 

às múltiplas rotas de referência e contrarreferência do serviço, alta taxa de 

desistência (drop out) em abordagens estranhas à cultura local, preenchimento 

inadequado dos formulários (missing dates) e perda de comunicação com os 

informantes.  

Neste estudo diversas estratégias para minimizar a perda de informações das 

participantes foram adotadas, como: 

 1. o administrador dos instrumentos procedeu à leitura de cada item 

individual em voz alta para o grupo com o propósito de aumentar a taxa de resposta; 
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 2. as participantes com baixa escolaridade e/ou com dificuldades em 

entender as perguntas dos instrumentos receberam assistência individual para o 

preenchimento;  

3. as participantes foram encorajadas a questionar os itens que geraram 

dúvidas no entendimento;  

4. as participantes estavam livres para preencher o instrumento em casa na 

presença de um familiar letrado com o compromisso de devolução no próximo 

encontro;  

5. poderiam ainda ser auxiliadas pelo instrutor ao final das sessões  no 

preenchimento.  

As cinco estratégias discutidas em Kabat-Zinn et al. (2016) foram empregadas 

em nosso estudo tanto antes quanto depois das intervenções (IBM e acupuntura), o 

que minimizou em parte as desistências (drop out) e os dados faltosos (missing 

dates).  

As dificuldades em obter a informação pós-intervenção, devido a desistências 

no transcurso das terapias, favoreceram dados faltosos (missing dates) no 

pareamento pré-pós de muitas participantes. 

Um fator de missing dates, principalmente no baseline, foi o fato de que 

muitas das mulheres iniciaram a coleta, devolveram à equipe os instrumentos (que 

foram vistoriados), porém os dados não foram recuperados porque as mulheres não 

retornaram para iniciar ou completar a terapia.   

Como a equipe de pesquisa não tinha o suporte da equipe de saúde e o 

trânsito livre dentro das comunidades, na figura do agente comunitário de saúde, 

uma forma de resgatar essas informações foi através de contato telefônico com as 

mulheres que, muitas vezes, constavam número inexistente, não atendimento à 

chamada, e/ou alegavam os motivos abaixo descritos para não dar continuidade ao 

tratamento.  

Devido a esses contatos telefônicos, registraram-se barreiras logísticas, 

socioeconômicas e culturais que impediam as  mulheres de iniciar ou dar 

continuidade à terapia : a) logístico-estrutural : instrumentos de avaliação extensos e 

complexos;  melhora dos sintomas ao iniciar a terapia e não retorno para conclusão; 

agentes comunitários não integrados ao projeto; falta de apoio à divulgação pela 
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equipe da APS; falta de incentivo de retorno à terapia pela: comunidade, familiares, 

profissionais, agentes de saúde; b) social : tomar conta dos filhos; tomar conta dos 

netos; gravidez inesperada; ter o próprio negócio e não ter um terceiro para 

administrar; c) cultural : levar familiares às consultas médicas; priorizar afazeres 

domésticos; dificuldades em inserir as práticas formais na rotina diária; trazer o 

familiar junto e faltar quando ele não vem; priorizar as terapias validadas na APS, 

como medicamentos e exames complementares; desconhecimento das 

terapêuticas; d) econômico: não ter dinheiro para a passagem até a APS; no início 

da terapia estar desempregada, mas consegue um trabalho e tem incompatibilidade 

de horário de trabalho, bem como para aquelas que estão no mercado de trabalho e 

referiram esta incompatibilidade de horário.  

Outro ponto importante foi o trânsito irregular de participantes que tentaram 

completar o programa de acordo com sua conveniência e aquelas que frequentaram 

as aulas sem terem completado os instrumentos pré-teste.  

Estes obstáculos ilustram os desafios de se obter dados confiáveis em uma 

proposta terapêutica de acesso aberto, já que a equipe de pesquisa não restringiu o 

acesso dos usuários que participavam ativamente das diversas atividades propostas 

pelos serviços de saúde voltados à comunidade. 

Assim como em Kabat-zinn et al. (2016), nosso estudo somente analisou os 

dados das participantes com registro completo e com missing dates dos 

instrumentos pré-pós intervenção, o que gerou tamanho amostral menor e 

diversificado em algumas variáveis. 

 

 Algumas análises tiveram tamanho amostral maior pois utilizaram os dados 

do baseline, apesar de estarem com muitos dados faltosos (missing dates), 

apresentando diferenças de acordo com a variável avaliada. Isso justifica porque as 

análises tiveram tamanhos amostrais diferentes a cada etapa e até em diferentes 

medidas, como apresentado na seção de Resultados. 
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5.8 Instrumentos 
 

Todos os questionários e escalas foram utilizados em suas versões validadas 

no Brasil, ou foram validados em estudo independente durante o protocolo de 

pesquisa (caso do questionário de injustiça percebida). 

 

5.8.1 Questionário de características sociodemográficas  

 

Foram perguntadas as características sociodemográficas gerais a partir de 

um questionário específico, envolvendo as seguintes variáveis: idade, nível escolar, 

situação conjugal, número de filhos, tipo de ocupação, renda familiar, número de 

moradores na habitação, dificuldades econômicas frente às despesas familiares, 

histórico patológico pregresso. 

 

5.8.2 Migraine Disability Assessment Scale (Escala de medida da incapacidade 

da enxaqueca) – MIDAS  

O questionário MIDAS avalia o impacto da cefaleia na qualidade de vida das 

pessoas, pois quantifica, em número de dias perdidos e produtividade durante um 

período recente (últimos três meses), a incapacidade gerada pela cefaleia nas 

atividades produtivas, laborativas e sociais. Escores superiores a cinco dias perdidos 

indicam impacto importante da cefaleia nas atividades e na vida do portador. É 

composto por cinco questões, nas quais o valor final da pontuação (número de dias 

em cada questão), é somado e categorizado em graus, sendo: 0 a 5 - Grau I 

(incapacidade mínima); 6 a 10 - Grau II (incapacidade leve); 11 a 20 - Grau III 

(incapacidade moderada) e maior que 20 - Grau  IV (incapacidade grave).  Neste 

estudo, para uma análise restrita à incapacidade que as cefaleias promoveram nas 

AVDs das mulheres, categorizou-se a pontuação final em Sem Incapacidade (graus I 

e II) e Com Incapacidade (graus III e IV). Traduzido e validado no Brasil, foi 

desenvolvido inicialmente para as enxaquecas, mas também pode ser utilizado em 

outros quadros de cefaleia crônica (FRAGOSO, 2002; O’FLYNN; RIDSDALE, 2002). 
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5.8.3 Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) 

 

O FFMQ mensura as diferentes facetas de Mindfulness, configurando uma 

escala de 39 itens. Este instrumento avalia o maior número de componentes de 

Mindfulness em uma mesma escala, classificadas em cinco dimensões: 1. Não 

julgamento da experiência interna (8 itens) - Não julgar ou avaliar, interpretar 

pensamentos e sentimentos; 2. Agir com consciência – diminuir a atuação do piloto 

automático nas atividades (8 itens); 3. Observar (8 itens) - diz respeito à percepção 

atenta e aberta a experiências internas e externas, tais como: sensações, cognições, 

emoções, sinais, sons, odores; 4. Descrever (8 itens) - expandir a capacidade de 

traduzir as experiências internas em palavras; 5. Não reatividade à experiência 

interna (7 itens) - tendência que nos permite vivenciar sensações, sentimentos e 

pensamentos com maior responsividade e abertura, sem ser afetado por eles . Foi 

usado um sistema de pontuação do tipo Likert, variando de (1) nunca ou raramente 

verdadeiro a (5) quase sempre ou sempre verdadeiro, mostrando-se consistente do 

ponto de vista psicométrico, boa consistência interna e adequação com construtos 

relacionados à mindfulness (TRAN, GLÜCK; NADER, 2013).  

 

5.8.4 Questionário de Injustiça Percebida (QIP) 

 

Em certas ocasiões da vida as pessoas experimentam certo sentimento de 

injustiça. O problema-chave é a sensação de padecer de um sofrimento 

desnecessário por culpa dos outros, uma sensação que vem acompanhada de um 

sentimento que exige uma reparação por parte da sociedade. Os estudos têm 

mostrado uma clara associação negativa entre esse sentimento de injustiça 

percebida e a recuperação adequada de certos transtornos de saúde, ainda que 

estudos mais sistemáticos se façam necessários. Recentemente foi desenvolvido o 

“questionário de injustiça percebida”, que mede de forma confiável este constructo 

(RODERO et al., 2012). Esse estudo usou o escore geral da QIP, sem levar em 

consideração suas facetas. 
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5.8.5 Escala de Autocompaixão – Self-compassion scale (SCS) 

 

A Escala de Autocompaixão de Neff (2003) consiste em 26 itens que medem 

o sentimento de autocompaixão por meio de fatores positivos como autoamabilidade 

e gentileza, estado de mindfulness, estado de pertencimento à humanidade, e 

negativos como autojulgamento, isolamento e autoidentificação excessiva 

(GERMER; NEFF, 2013). Esse estudo usou o escore geral da SCS, sem levar em 

consideração suas facetas. 

 

5.9 Procedimentos 
 
 
5.9.1 Protocolo de Mindfulness  

 

O programa adaptado pelo Centro Mente Aberta da Universidade Federal de 

São Paulo (Unifesp) integra elementos dos programas internacionais Mindfulness-

based forPain and Illness (MBPI) e do Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR). 

Ambos os programas lidam com o manejo da dor crônica e da reação de estresse 

decorrente do processo de adoecimento, são altamente estruturados com duração 

de oito semanas, um encontro semanal de aproximadamente duas horas e 

trabalham com quatro técnicas principais: a atenção plena (Mindfulness) na 

respiração (MR), o "escaneamento" corporal (EC), a caminhada meditativa (CM) e 

os movimentos corporais com atenção plena (MCM), além de práticas informais que 

estimulam as participantes a elaborarem suas AVDs na perspectiva de mindfulness 

(lavar os pratos, escovar os dentes, ir ao supermercado, etc) e compartilhamento de 

experiências em grupo (MONSHAT; CASTLE, 2012; WEELS et al., 2014) (Anexo 9).  

Para facilitar a prática de mindfulness pelos participantes em domicílio houve 

a distribuição de um CD (compact disk) contendo as técnicas audioguiadas.  

Devido à baixa escolaridade das participentes, o formulário de registro de 

práticas não foi utilizado, mas substituído pelas entrevistas em grupo ou individual 

após o último encontro.  



46 

 

A IBM foi adaptada em linguagem, duração, periodicidade e tempo de sessão 

para promover engajamento e diminuir a evasão (KABAT-ZINN, 2016; ROTH; 

CALLE-MESA, 2006). 

 

5.9.2 Protocolo de acupuntura 

 

Os procedimentos foram realizados em salas climatizadas e silenciosas, 

com tratamento individualizado consistindo de oito sessões, com duração média de 

50 minutos por sessão (VICKERS et al., 2004). O número e o tempo das sessões e 

a duração do protocolo foram equiparadas à IBM em termos de duração do 

protocolo em semanas. 

As consultas ocorreram em dois dias da semana em data e hora agendados, 

sempre com o mesmo profissional e de acordo com a conveniência da APS, 

atendendo às necessidades específicas de cada voluntário para potencializar o 

vínculo terapeuta-pessoa. 

A abordagem empregada em todas as sessões foi baseada na Acupuntura 

tradicional, atendendo aos pressupostos teóricos e metodológicos aceitos 

internacionalmente (MACPHERSON et al., 2014).  

Os pontos de acupuntura aplicados de uma forma recorrente foram: F3 

(Taichong), IG4 (Hegu), P7 (Lieque); VB34 (Yanglinquan), BP6 (Sanyinjiao) e Ponto 

extra – M-CP-3 (Yintang). Estes pontos de acupuntura foram complementados com 

outros direcionados às sintomatologias específicas de cada participante. 

Este conjunto de pontos está preconizado para tratemento das cefaleias, 

principalmente enxaquecas, nas principais obras sobre o assunto (YAMAMURA, 

2001; ROSS, 2003; PEILIN, 2008) 

Foi utilizada agulha da marca DongBang com as dimensões de 0,25mm de 

diâmetro por 30,00mm de comprimento. A manipulação das agulhas foi realizada na 

forma de rotação esporádica, com método de sedação 20 minutos e tonificação 10 

minutos, sem a obtenção de deqi. 
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5.10 Análise quantitativa 
 

Para a análise dos dados, utilizou-se estatística descritiva para as variáveis 

sociodemográficas, teste do Qui-quadrado e teste Exato de Fisher para associação 

entre variáveis e teste de Wilcoxon para comparação das medianas das variáveis 

entre baseline e pós-teste.  

Para comparação entre os grupos foi empregado o teste não-paramétrico de 

Mann Whitney.  

Na associação entre as variáveis foi dada preferência à categorização da 

variável Midas segundo o grau de incapacidade, na qual adotou-se: SEM 

incapacidade (Midas com graus mínima e leve) e COM incapacidade (Midas com 

graus moderada e grave).  

A correlação não-paramétrica de Spearman (rho) foi desenvolvida para 

determinar as relações e possíveis sobreposições entre os construtos psicológicos 

relacionados à dor. Avaliaram-se relações univariadas entre Midas e as seguintes 

variáveis: mindfulness, autocompaixão e injustiça percebida.  

Finalmente, foi conduzida uma análise de regressão múltipla (ajustada pelos 

valores do baseline) para avaliar a validade preditiva das diferentes variáveis do 

estudo com relação ao desfecho principal (Midas).   

Todos os testes usaram nível de significância p<0,05. Os dados foram 

analisados utilizando o programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

versão 19.0. 

 

5.11 Análise qualitativa 

Procedeu-se à entrevista baseado em narrativas, observação participante e 

notas de campo pelos pesquisadores antes, durante e imediatamente ao fim das oito 

semanas. 

A entrevista etnográfica pré-intervenção com as participantes dos grupos 

intervenção (acupuntura e mindfulness) objetivou desvelar as causas profundas das 

cefaleias primárias no contexto da experiência subjetiva (etnoetiologia) na 

perspectiva do estresse psicológico. 
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A entrevista pós-intervenção verificou a influência da IBM nas dores crônicas 

de forma positiva ou negativa e como a participante percebeu esta eficácia 

subjetivamente (eficácia percebida), bem como outros aspectos que não tenham 

sido possíveis avaliar através dos instrumentos quantitativos. 

Quanto ao método proposto, foram utilizadas entrevistas individuais, com as 

participantes disponíveis. O número de participantes entrevistadas foi definido pelo 

critério de saturação teórica, ou seja, foram interrompidas quando os dados 

coletados forem repetitivos, não acrescentando elementos novos aos já obtidos e/ou 

quando foram suficientes para o desenvolvimento de novas reflexões teóricas a 

respeito do tema abordado. 

Foram analisadas as entrevistas de 16 mulheres no pré-teste avaliando as 

causas das cefaleias e sua incapacidade nas AVDs e perfil sociodemográfico. 

No pós-teste, devido à desistência de duas participantes, houve quatorze (14) 

entrevistas com mulheres que realizaram apenas a IBM, englobando os seguintes 

questionamentos:  tipo de técnicas formais e informais realizadas, frequência, local, 

tempo, dificuldades para se praticar, eficácia percebida e comorbidades.   

Outros elementos inespecíficos foram identificados no andamento dos grupos 

como expectativa positiva dos iniciantes, contato com o professor, coesão do grupo, 

efeito de empatia e placebo, como forma de avaliar suas influências nos resultados. 

Neste caso, foi utilizada a observação participante e notas de campo (TANG; 

HOLZEL; POSNER, 2015). 

As entrevistas foram realizadas com roteiro básico em forma de narrativas e 

as respostas registradas em gravação com permissão das respondentes.  

As narrativas foram adaptadas do Mcgill Illness Narrative Interview – (MINI) 

um protocolo de entrevista qualitativa, desenvolvido para compreender a experiência 

subjetiva do adoecimento em pesquisas de saúde, estruturado em três seções: (1) a 

narrativa dos sintomas e experiência da enfermidade; (2) padrões comportamentais 

e socioculturais predominantes no problema de saúde; (3) modelo exploratório de 

causas, aderência ao tratamento, evolução, resultados (GROLEAU; YOUNG; 

KIRMAYER, 2006). 
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As entrevistas permitiram que as participantes discorressem livremente sobre 

a questão norteadora apresentada. As narrativas da enfermidade “cefaleia crônica” 

discutiram e refletiram sobre como os problemas da rotina diária são criados, 

controlados e dotados de significação, relacionando a forma como se lida com o 

adoecimento e sua conexão com o mundo externo (Apêndice 7).  

Neste caso, foram explorados: 1. o processo da sintomatologia das cefaleias; 

2. as estratégias que as participantes recorrem para controlar os sintomas e dar 

significado à experiência; 3. a busca por ajuda como processo de cuidado ao 

episódio de adoecimento dirigida a profissionais de saúde, autocuidado e 

autoconhecimento, cuidadores tradicionais e decisões sobre a aderência ao 

tratamento; 4. a experiência subjetiva da enfermidade, incluindo avaliação cognitiva 

dos sintomas, rotulação de condições, escolha de um plano terapêutico e 

implementação do mesmo; 5. o estresse negativo (distress) que as participantes 

precisaram suportar como consequência das crises de cefaleia e o contexto 

sociocultural (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007; KLEINMAN, 1995).  

O MINI explora em sua metodologia aspectos importantes para elaboração, 

implementação e avaliação de modelos de assistência à saúde como modos de 

cuidado efetivo, experiência subjetiva do tratamento, impacto das intervenções nas 

atividades diárias, eficácia percebida (GROLEAU; YOUNG; KIRMAYER, 2006). 

Os registros dos dados coletados (gravações, transcrições e diários de 

campo) foram categorizados, classificando os elementos temáticos identificados no 

corpus, inicialmente por um processo de discriminação entre os diversos temas e 

tipos de enunciados presentes. 

Esta classificação foi continuada por um reagrupamento conforme os gêneros 

identificados, o que foi feito a partir de dois processos: a) analogia entre os 

elementos temáticos identificados com as pré-categorias definidas antes da coleta 

de dados (correspondentes aproximadamente aos objetivos específicos); b) 

agrupamento de unidades temáticas não previstas inicialmente, mas inferidas ou 

induzidas pelos pesquisadores.  
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Para isso, os pesquisadores adotaram uma postura de atenção constante aos 

pormenores e ao todo do corpus, em busca da correspondência em relação aos 

objetivos da pesquisa e da validade interna dos achados, buscando assim com que 

as teorizações feitas fossem consistentes e que de fato se aproximassem dos dados 

observados.  

As categorias foram discutidas e interpretadas com a utilização do referencial 

teórico baseado nos determinantes sociais em saúde (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 

2007). Adicionalmente, os modelos teóricos sobre psicofisiologia do mindfulness 

foram utilizados para discutir algumas das categorias formuladas. Foram tentadas 

inferências sobre questões psicofisiológicas e psicopatológicas presentes nos 

fenômenos relatados. As relações de significado constatadas foram cotejadas com a 

produção científica nacional e internacional sobre o tema. 

Alguns procedimentos objetivaram maximizar a validade e a confiabilidade da 

observação participante, como instrumento de coleta de dados, a aculturação dos 

pesquisadores no campo de pesquisa e o enquadramento estável para as 

entrevistas individuais (mesmo local de realização da IBM).  

Os dados das entrevistas foram submetidos à análise temática de conteúdo 

com relação aos fatores causais das cefaleias, às habilidades desenvolvidas e à 

eficácia percebida, e consistiu em três etapas: a) ordenação de dados; b) a 

classificação dos dados, realizada por meio de uma leitura de cada entrevista 

combinada com as notas contidas no diário, para a elaboração das categorias de 

análise; C) análise final, vinculando o corpus de pesquisa e o arcabouço teórico. 

Nomes fictícios foram dados às participantes composto pela abreviatura do serviço 

de saúde à qual pertenciam e a ordem em que foram entrevistadas, para assegurar 

o anonimato e a privacidade (MINAYO, 2010; GOMES, 2013).  

Quanto à análise e interpretação dos dados, ainda foram utilizadas os 

seguintes critérios: exemplificação e uso de teorias na discussão dos resultados; 

auditagem por pesquisadores independentes à pesquisa (leituras críticas de colegas 

pesquisadores, também obrigados ao sigilo quanto às informações); registros 
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minuciosos nos diários de campo, no mesmo dia das observações; explicitação de 

informações sobre o contexto sociocultural do que foi observado; procura de 

falseamento das hipóteses levantadas (com inclusão de observações negativas 

quanto às categorias propostas, se necessário). 

Este estudo foi autorizado pelo Comitê de Ética sob a aprovação nº. 

688.857/2014 pela instituição executora, Universidade de Fortaleza (Unifor) e 

777.154/2014 pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), como instituição 

coparticipante. 

 
6 RESULTADOS  
 
6.1 Resultados quantitativos 
 

Nesta seção foram triangulados os resultados quantitativos.  

Os dados quantitativos estão relacionados à(s):  

1. variáveis sociodemográficas e suas associações com a incapacidade da cefaleia 

(Midas); 

2. comparação das variáveis dentro dos grupos (pré - pós intervenção);  

3. comparação das variáveis entre os grupos (IBM e acupuntura);  

4. correlação entre Midas e as variáveis mindfulness, autocompaixão e IP;  

5. validade preditiva das variáveis secundárias (mindfulness, autocompaixão e IP) 

em relação à variável principal (Midas).  

 
6.1.1 Perfil sociodemográfico e associação entre a incapacidade da dor e 
outras variáveis  
 

A tabela 1 apresenta o perfil das mulheres com cefaleia crônica e a tabela 2 

apresenta a associação entre a incapacidade da dor e as variáveis 

sociodemográficas.  

 
Tabela 1 - Descritivo sociodemográficas, estabilidade da vida emocional, hábitos e 
doenças e outras abordagens 
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Perfil sociodemográfico (n=119) 

Idade  Média DP 

 46,6 12,60 

Sem informação 
(n=15) 

  

 Frequência  Porcentagem 

Estado Civil   

Solteira 30 25,2 

Casada 53 44,5 

Divorciada 9 7,6 

Consensual 4 3,4 

Viúva 9 7,6 

Sem informação 14 11,8 

Número de 
Filhos 

  

Nenhum 15 12,6 

1 – 2 46 38,7 

3 – 4 29 24,4 

5 ou mais 11 9,2 

Sem informação 18 15,1 

Escolaridade   

Sem escolaridade 10 8,4 

1º Grau 37 31,1 

2º Grau 39 32,8 

Superior 10 8,4 

Pós-Graduação 8 6,7 

Sem informação 15 12,6 

Renda Familiar   

Sem renda 14 11,8 

1 - 2 sm 64 53,8 

3 - 5 sm 13 10,9 

6 - 10 sm 9 7,6 

Sem informação 19 16 

   

Hábitos e doenças (n=119) 

 

Trauma / Choque 
Emocional na Vida 

52 43,7 

Sedentarismo 56 47,1 

Diabetes 7 5,9 

Doenças 
Cardiovasculares 

24 20,2 
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Doenças 
Respiratórias 

24 20,2 

Climatério/Menopa
usa 

32 26,9 

Uso de 
medicamento 
controlado 

46 38,7 

   

Outras abordagens  (n=119) 

   

Psicoterapia 16 13,4 

Terapia 
comunitária 

33 27,7 

Terapia grupal 30 25,2 

Massoterapia 36 30,3 

Terapias florais 4 3,4 

Terapias físicas 38 31,9 

Terapias mentais 12 10,1 

Terapia 
ocupacional 

4 3,4 

   

Hipótese diagnóstica da triagem (n=90) 

   

Enxaqueca 57 63,3 

Cefaleia de tensão 8 8,8 

Sem cefaleia 25 27,7 

Sm: salário-mínimo 
 

Segundo a tabela 1, o perfil das mulheres participantes do estudo foi: idade 

média de 46,6 anos; (44,5%) casadas; (51,3%) têm até 2 filhos; (63,9%) têm até o 

segundo grau; (53,8%) têm renda familiar entre 1 a 2 salários mínimos; (71,4%) têm 

residência própria.  

Destacou-se também que (47,1%) são sedentárias; (46,3%) das mulheres 

apresentavam algum tipo de condição crônica como diabetes (5,9%), doenças 

respiratórias (20,2%); cardiovasculares (20,2%) e (38,7%) usavam medicação 

controlada, sendo que a maioria com uso abusivo de medicação sintomática para a 

cefaleia.  
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Com relação à hipóstese diagnóstica, (72,21%) das participantes 

apresentaram cefaleia crônica, sendo (63,3%) enxaqueca e (8,8%) cefaleia de 

tensão.  

Verificou-se que o SUS oferecia um leque terapêutico bastante diversificado 

com relação a outras abordagens terapêuticas (apesar que em poucas unidades de 

serviço) e bastantes mulheres frequentavam mais de uma terapia ao mesmo tempo.   

Os motivos para os itens sem informação na Tabela 1 foram discutidos na 

seção 5.7 intitulada “Dificuldades na coleta e análise dos dados com presença de 

tamanho amostral diversificado”. 

 

A tabela 2 apresenta a associação entre a severidade da cefaleia e as variáveis 

sociodemográficas.  

 

Tabela 2 – Associação entre a incapacidade da dor e variáveis sociodemográficas 
 

Variáveis Incapacidade 
moderada/severa 

(n=70) 

Incapacidade 
mínima (n=21) 

Valor-P 

Estado Civil    

Solteira 20 (28,6) 4 (19) 0,488 

Casada 35 (50) 13 (61,9)  

Divorciada 6 (8,6) 1 (4,8)  

Consensual 4 (5,7) -  

Viúva 5 (7,1) 3 (14,3)  

Número de Filhos    

Nenhum 12 (17,9) 2 (9,5) 0,603 

 1 – 2 30 (44,8) 8 (38,1)  

 3 – 4 17 (25,4) 8 (38,1)  

5 ou mais 8 (11,9) 3 (14,3)  

Escolaridade    

sem escolaridade 5 (7,1) 4 (20) 0,019 

1º Grau 24 (34,3) 9 (45)  

2º Grau 30 (42,9) 2 (10)  

Superior 7 (10) 1 (5)  

Pós-Graduação 4 (5,7) 4 (20)  

Renda Familiar    

Sem renda 5 (7,2) 5 (27,8) 0,013 

1 - 2 SM 49 (71) 7 (38,9)  
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3 - 5 SM 10 (14,5) 2 (11,1)  

6 - 10 SM 5 (7,2) 4 (22,2)  

    

Trauma / Choque 
Emocional na Vida 

39 (58,2) 7 (36,8) 0,099 

    

Teste Qui-quadrado    

 
Existe uma associação estatisticamente significante entre a incapacidade 

moderada/grave da cefaleia com a baixa renda familiar (p<0,05) e a escolaridade de 

nível médio (p<0,05).  

Há uma associação não significante entre o grau de incapacidade 

moderada/grave e eventos de vida emocionalmente traumáticos (p=0,099), mas que 

foi apontada por (43,7%) das participantes. 

A tabela 3 mostra a associação entre o grau de incapacidade das cefaleias e as 

condições crônicas de saúde.  

 
 
Tabela 3 - Associação entre o grau de incapacidade das cefaleias e condições 
crônicas de saúde 
 

Variáveis 
Incapacidade 

moderada/severa n 
(%) 

Incapacidade mínima  
n (%) 

Valor p 

Sedentarismo    

Sim 13 (76,5) 4 (23,5) 0,684 

Não 16 (84,2) 3 (15,8)  

Diabetes    

Sim 1 (50) 1 (50) 0,318 

Não 28 (84,8) 5 (15,2)  

Doenças Cardiovasculares   

Sim 5 (62,5) 3 (37,5) 0,315 

Não 22 (84,6) 4 (15,4)  

Doenças Respiratórias   

Sim 2 (100) 0 (0) 1,000 

Não 26 (81,3) 6 (18,8)  

Sintomas de Climatério/Menopausa   

Sim 7 (70) 3 (30) 0,300 

Não 18 (90) 2 (10)   

Teste exato de 
Fisher 
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Não houve associação estatisticamente significante entre a incapacidade da cefaleia 
e condições crônicas de saúde. 
 
 
 
 
6.1.2 Efeito da IBM e acupuntura no grau de incapacidade nas AVDs, 
mindfulness, injustiça percebida e autocompaixão – comparação dentro dos 
grupos 
 
A tabela 4 apresenta os desfechos das variáveis principal e secundárias antes e 

após a IBM e a acupuntura. 

 
Tabela 4 – Escores de Midas, QIP, SCS, FFMQ e dimensões na IBM e na 
acupuntura – comparação dentro dos grupos. 
 

Mindfulness N (%) Pré Pós Valor-P 

Média ± Desv. pad. 

MIDAS 17 (28,3) 17,8 ± 21 18,6 ± 31,7 0,330 

QIP 13 (21,7) 16,6 ± 8,4 15,9 ± 7,9 0,694 

SCS 15 (25,0) 87,7 ± 13,4 96,2 ± 20,3 0,099 

FFMQ geral 16 (26,7) 120,9 ± 20,9 135,3 ± 16 0,055 

Não julgar domínio 
1 

16 (26,7) 23,1 ± 6,9 21,6 ± 6,5 0,683 

Agir com 
consciência 
domínio 2  

16 (26,7) 27,5 ± 7,6 31,6 ± 7,0 0,021 

Observar  domínio 
3 

16 (26,7) 28 ± 8,8 31,1 ± 5,6 0,204 

Descrever  
domínio 4  

16 (26,7) 22,6 ± 4,8 25,9 ± 5,0 0,026 

Não reagir 
domínio 5 

16 (26,7) 19,6 ± 8,7 25,3 ± 7 0,083 

     

Acupuntura N (%) Pré Pós Valor-P 

  Média ± Desv. pad.  

MIDAS 22 (37,3) 75,2 ± 51,1 20 ± 20 <0,001 

QIP 18 (30,5) 19,7 ± 13 15,4 ± 13,6 0,067 

SCS 21 (35,6) 80,7 ± 17,8 85,2 ± 17,5 0,170 

FFMQ geral 19 (32,2) 122 ± 16 119,7 ± 22 0,794 

Não julgar domínio 
1 

19 (32,2) 20,4 ± 7,4 21,6 ± 9,1 0,660 
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Agir com 
consciência 
domínio 2 

19 (32,2) 24,8 ± 8,1 25,3 ± 10,5 0,541 

Observar  domínio 
3 

19 (32,2) 29,4 ± 5,3 27,8 ± 8,4 0,407 

Descrever  
domínio 4 

19 (32,2) 26,8 ± 6,5 25,5 ± 7,6 0,235 

Não reagir 
domínio 5 

19 (32,2) 20,3 ± 5 20,2 ± 5,9 0,793 

 

Teste de 
Wilcoxon 

 

MIDAS - Migraine Disability Assessment Scale; QIP - Questionário de Injustiça 
Percebida; 
SCS - Self-compassion scale; FFMQ - Five Facet Mindfulness Questionnaire 
Dimensões: 1. Não Julgar a Experiência Interna; 2. Agir com Consciência (Piloto 
Automático e Distração); 3. Observar; 4. Descrever; 5. Não reagir à Experiência 
Interna 

 

Segundo a tabela 4, a IBM não promoveu a diminuição nos níveis de 

incapacidade da cefaleia, mas sim aumento dos escores da mesma (avaliado pela 

MIDAS), apesar de não estatisticamente significante.  

Com relação ao nível de mindfulness, representado pela FFMQ, houve 

aumento no escore geral próximo à significância estatística. Quanto às dimensões, 

verificou-se aumento dos recursos atencionais “Agir com consciência” (p<0,05) e da 

consciência corporal “Descrever” (p<0,05). 

 Relevante observar aumento com significância estatística fronteiriça dos 

escores da regulação emocional devido ao aumento do componente da aceitação, 

representado pela dimensão “Não reatividade à experiência” (p=0,083), bem como 

da autocompaixão (p=0,09), avaliado pela SCS.  

 

6.1.2.1 Diminuição de Midas e da injustiça percebida no grupo acupuntura na 
comparação dentro do grupo 
 

Na tabela 4, com relação ao grupo tratado com acupuntura, vale ressaltar a 

redução estatisticamente significante (p<0,05) no nível de MIDAS das participantes, 

bem como no da injustiça percebida próxima à significância estatística (p=0,067).  
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6.1.3. Efeito da IBM e acupuntura no grau de incapacidade nas AVDs, 
mindfulness, injustiça percebida e autocompaixão – comparação entre os 
grupos 
 

A tabela 5 descreve o perfil sociodemográifco das mulheres que participaram 

das duas intervenções (pós-intervenção). 

 

 
Tabela 5 - Perfil sociodemográfico das mulheres nos grupos mindfulness e 
acupuntura 
 

Variáveis 
Mindfulness 

n (%) 
Acupuntura 

n (%) 
Valor p 

Idade 51,1 ± 11,8 41,7 ± 11,8 <0,001² 

Estado Civil   0,068¹ 

Solteira 13 (23,2) 17 (34,7)  

Casada 30 (53,6) 23 (46,9)  

Divorciada 6 (10,7) 3 (6,1)  

Consensual 0 (0) 4 (8,2)  

Viúva 7 (12,5) 2 (4,1)  

Número de Filhos   0,100¹ 

Nenhum 5 (9,1) 10 (21,7)  

1 - 2 24 (43,6) 22 (47,8)  

3 - 4 17 (30,9) 12 (26,1)  

5 ou mais 9 (16,4) 2 (4,3)  

Escolaridade   0,512¹ 

sem escolaridade 6 (11,1) 4 (8)  

1º Grau 22 (40,7) 15 (30)  

2º Grau 16 (29,6) 23 (46)  

Superior 5 (9,3) 5 (10)  

Pós-Graduação 5 (9,3) 3 (6)  

Renda Familiar ( em salário-
mínimo ) 

  <0,001¹ 

sem renda 13 (24,5) 1 (2,1)  

1 - 2 sm 25 (47,2) 39 (83)  

3 - 5 sm 8 (15,1) 5 (10,6)  

6 - 10 sm 7 (13,2) 2 (4,3)  

Residência   0,218¹ 

Própria 48 (85,7) 37 (75,5)  

Alugada 8 (14,3) 12 (24,5)  

Saneamento Básico   0,792¹ 

Sim 47 (85,5) 41 (82)  
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Não 8 (14,5) 9 (18)  

Situação Financeira   0,516¹ 

Estável (renda certa 
periodicamente) 

41 (74,5) 33 (67,3)  

Instável (renda incerta 
periodicamente) 

14 (25,5) 16 (32,7)  

Vida Profissional   0,156¹ 

Satisfatória 26 (52) 32 (66,7)  

Insatisfatória 24 (48) 16 (33,3)  

Hipótese diagnóstica da 
triagem 

   

Sem cefaleia primária 21 (38,2) 4 (11,4) 0,006¹ 

Cefaleia tensional 6 (10,9) 2 (5,7)  

Enxaqueca 28 (50,9) 29 (82,9)  

¹Teste exato de Fisher; ² Teste T de Student 

 

Perceberam-se amostras homogêneas, a não ser na renda familiar (p<0,05), 

no qual o grupo IBM apresentou um número maior de mulheres sem renda familiar 

fixa, e no estado civil em mulheres casadas com aproximação estatisticamente 

significante. 

Contudo, esse fato pode ser incluído na categoría baixa renda, o que a tabela 

2 mostrou uma associação significante (p<0,05) com um maior nível de 

incapacidade na AVDs. 

A Tabela 6 apresenta os escores de Midas, QIP, SCS, FFMQ e dimensões na 

IBM e na acupuntura – comparação entre os grupos 

 

Tabela 6 – Escores de Midas, QIP, SCS, FFMQ e dimensões na IBM e na 
acupuntura – comparação entre os grupos. 
 

Variáveis 
Mindfulness 

(n) 

Mindfulness 
média ± desvio 

pad. 

Acupuntura 
(n) 

Acupuntura 
média ± desvio 

pad. 
Valor p 

MIDAS 17 18,6 ± 31,7 22 20 ± 20 0,356 

QIP 13 15,9 ± 7,9 18 15,4 ± 13,6 0,688 

SCS 15 96,2 ± 20,3 21 85,2 ± 17,5 0,056 

FFMQ geral 16 135,3 ± 16 19 119,7 ± 22 0,019 

Não julgar domínio 
1 

16 21,6 ± 6,5 19 21,6 ± 9,1 0,974 

Agir com 
consciência 

16 31,6 ± 7 19 25,3 ± 10,5 0,086 
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domínio 2 

Observar  domínio 
3 

16 31,1 ± 5,6 19 27,8 ± 8,4 0,252 

Descrever  
domínio 4 

16 25,9 ± 5 19 25,5 ± 7,6 0,803 

Não reagir domínio 
5 

16 25,3 ± 7 19 20,2 ± 5,9 0,046 

Teste de Mann-
Whitney 

 

MIDAS - Migraine Disability Assessment Scale; QIP - Questionário de Injustiça 
Percebida; 
SCS - Self-compassion scale; FFMQ - Five Facet Mindfulness Questionnaire 
Dimensões: 1. Não Julgar a Experiência Interna; 2. Agir com Consciência (Piloto 
Automático e Distração); 3. Observar; 4. Descrever; 5. Não reagir à Experiência 
Interna 

 

A tabela 6 mostra que houve diferenças significantes entre os grupos com 

relação à variável mindfulness nos domínios “Geral” e “Não reagir à experiencia” 

(p<0,05) e significância fronteiriça no domínio “Agir com consciencia”.  

Houve diferença com significância fronteiriça na variável autocompaixão, 

sendo maior no grupo da IBM que no da Acupuntura.  

Contudo, não houve diferença estatisticamente significante nos escores da 

incapacidade da cefaleia nas AVDs, não podendo apontar o tamanho do efeito entre 

as intervenções. 

 

6.1.4 Associação entre o grau de incapacidade da cefaleia em relação a 
mindfulness, injustiça percebida e autocompaixão 
 

A tabela 7 apresenta a análise da associação entre Midas em relação às 

variáveis mindfulness, autocompaixão e injustiça percebida. 

 
 
Tabela 7 - Associação entre grau de incapacidade da cefaleia (Midas) em relação a 
mindfulness (FFMQ), injustiça percebida (QIP) e autocompaixão (SCS) 
 

Variáveis (n=96) Correlação Valor-P 

QIP 0,473 <0,001 

SCS -0,050 0,628 

FFMQ Geral -0,015 0,887 
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FFMQ 1 - Não julgar -0,278 0,006 

FFMQ 2 - Agir com 
consciência 

-0,242 0,018 

FFMQ 3 - Observar 0,237 0,020 

FFMQ 4 - Descrever 0,189 0,065 

FFMQ 5- Não reatividade -0,019 0,856 

Variável dependente: MIDAS; Variáveis independentes: 
FFMQ, QIP e SCS :Teste de Correlação de Spearman 

 

Os achados indicaram associação negativa entre a incapacidade (Midas) em 

relação à mindfulness e à autocompaixão, contudo, sem significância estatística.  

Com relação às dimensões da FFMQ, houve correlação negativa entre a 

incapacidade (Midas) e a dimensão “Não julgar” e “Agir com consciência”, ambas 

com p<0,05.  

Houve correlação positiva entre a incapacidade (Midas) e as dimensões 

“Observar”, esta com p<0,05, e “Descrever”, com significância estatística fronteiriça 

(p=0,065).  

Observou-se significância estatística na associação positiva entre a 

incapacidade (Midas) e a injustiça percebida (IP), indicando uma forte influência 

desta variável na percepção subjetiva da sensação dolorosa. 

 

6.1.5 Influência de mindfulness, autocompaixão e injustiça percebida na 
modelagem da incapacidade produzida pela sensação dolorosa 
 
A Tabela 8 apresenta um modelo de regressão múltipla sendo a variável dependente 
Midas e as variáveis independentes mindfulness, autocompaixão e IP. 
 
 
Tabela 8 – Modelo de regressão múltipla sendo a variável dependente Midas e as 
variáveis independentes mindfulness, autocompaixão e  IP. 
 

Modelo 
 

Coeficiente Valor-P 

QIP_PRÉ  0,906 <0,001 

Constante  0,775   

 Variável Dependente: MIDAS 
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A Tabela 8 apresenta um modelo preditivo de Midas com relação às outras 

variáveis, em que a única variável que influenciou a incapacidade foi a IP. 

MIDAS = 0,775 + 0,906QIP 

 

6.2 Resultados qualitativos 

 

Os dados qualitativos se relacionaram à(o)(s):  

1. fatores causais da cefaleia embasados nos DSS;  

2. formato da IBM: tipo, frequência e duração das práticas de mindfulness, bem 

como as formas de implementação na rotina diária;  

3. fatores de aderência à IBM; 

4. efeitos percebidos das intervenções com relação à sintomatologia da cefaleia 

crônica (intensidade e frequência) e das comorbidades (estresse e ansiedade); 

5. barreiras de acesso à IBM.  

 

6.2.1 Perfil sociodemográfico das mulheres entrevistadas  

 

A tabela 9 apresenta o perfil das quatorze mulheres que se submeteram a 

entrevistadas qualitativas antes e após a IBM.  

Duas participantes foram excluídas deste perfil por serem entrevistadas 

apenas no baseline. 

 

Tabela 9 - Perfil sociodemográfico das mulheres entrevistas após a IBM. 
 

Idade Frequência ( n=14) % 

   
20 -39 1 7,14 
40 a 59 11 78,57 
maior qu 60 2 14,28 
   
Estado civil freq % 
solteira 2 14,28 
casada 7 50 
divorciada 4 28,57 
consensual 1 7,14 
viuva 0 0 
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Nº de filhos freq % 
nenhum 2 14,28 
1 a 2 10 71,42 
3 a 4 0 0 
5 ou mais 1 7,14 
   
Renda freq % 
sem renda 0 0 
1-2 sm 10 71,42 
3-5 sm 4 28,57 
6-10 sm 0 0 
mais de 10 sm 0 0 
   
Tipo de cefaleia freq % 
sem cefaleia 1 7,14 
tensional 5 35,71 
enxaqueca 8 57,14 

   
 

As participantes que finalizaram a IBM possuem idade entre 40 a 59 anos 

(78,57%), casadas (50,0%); (71,42%) com um a dois filhos e (57,14%) apresentaram 

queixas de enxaqueca. 

 

6.2.2 Comorbidades relacionadas às cefaleias  

 

A tabela 10 apresenta as comorbidades citadas pelas mulheres que, segundo 

as mesmas, influenciam as crises de cefaleia e pioram a sensação dolorosa. 

 
 
Tabela 10 - Comorbidades relacionadas à cefaleia 
 

Comorbidades ( n=14) Freq absoluta Freq percentual(%) 

Ausência de  comorbidades 6 42,85 
   
Presença de comorbidades 8 57,14 
N=8   
Distress 4 50,0 
Insonia 2 25 
Depressão 2 25 
Pressão alta 2 25 
Ansiedade 1 12,5 
Fibromialgia 1 12,5 
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Obesidade 1 12,5 
Tensão pré-menstrual 1 12,5 
Síndrome do climaterio 1 12,5 

   
 

Em sua maioria (50,0%), as participantes referiram estresse negativo 

(distress), enquanto que (25,0%) referiram insônia, depressão e pressão alta, como 

transtornos que influenciam direta ou indiretamente a intensidade da dor. 

 

6.2.3 Fatores causais da cefaleia embasados nos DSS 

 

Nos achados das tabelas 1 e 2, observou-se que as mulheres tinham história 

de vida pessoal e familiar conflituosa, sofriam de estresse psicossocial e econômico, 

além de (43,7%) terem pontuado eventos de vida emocionalmente traumáticos, 

como relatado a seguir: 

 

“.. já vai fazer uns 10 anos que eu perdi ela (a mãe) [..] aí começou dois 
problema: morte de mãe , aí veio a depressão e problema com o marido 
que é alcoólatra..” (GA02)  
 
“Eu apanhei muito da minha tia quando eu era criança, mas hoje em dia 
nem ligo mais pra isso.” (MD01) 

 

A tabela 3 mostra a associação entre o grau de incapacidade das cefaleias e 

condições crônicas.  

Apesar de não ter havido uma associação estatisticamente significante entre 

a incapacidade da cefaleia e as condições crônicas de saúde (conforme tabela 3), 

alguns relatos ilustram que estas enfermidades são fatores perpetuadores da 

cefaleia: 

 “...eu entrei em estado de depressão[...]foi se agravando a dor de cabeça 
[..] aí depois disso veio diabetes, pressão alta, tudo isso..gastrite.” (GA02) 
 
O Dr falou que [minha dor de cabeça] tem haver com a menstruação, mas 
eu tô há 5 meses sem menstruar. Tô é aqui entrando na menopausa. 
Sentindo os calorzão... Vem assim, de baixo pra cima... parece que vai me 
sufocar...” (MD01) 
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 “[...]porque nada mais passa minha dor de cabeça. Eu achava, também, 
que era a pressão. Eu tenho pressão alta..[...] eu tomo remédio controlado, 
sabe? Eu sou depressiva..” (GA03) 
 

Este estudo investigou se as dores crônicas estavam vinculadas a emoções 

negativas advindas da rotina diária na comunidade.  

Pela análise qualitativa de dezesseis entrevistadas (incluindo as duas 

mulheres que realizaram apenas a entrevista no baseliene), enquadraram-se os 

fatores desencadeadores de crises de cefaleia promotoras das incapacidades em 

quatro categorias:  

 

1. Papel sociocultural da mulher na comunidade 

   

A mulher na comunidade tem uma sobrecarga de papéis socioculturalmente 

estabelecidos como cuidados essenciais com a saúde da família, educação dos 

filhos e netos, afazeres domésticos, mediação de conflitos familiares e 

gerenciamento das finanças da casa.  

 

 “Eu cuido da casa. Fico muito preocupada com a casa e com a mãe, não 
deixo ela fazer nada” (MD01). 
 

Os afazeres domésticos e profissionais impediam a busca do autocuidado, 

pois a prioridade era sempre direcionada para o ambiente externo:   

 

“... de manhã temos os afazeres da casa .. pra algumas pessoas é bom, 
mas pra gente que trabalha a gente falta muito [a IBM]” (MD02).  

  

A sobrecarga de papéis gerava preocupações continuadas com o trabalho, 

com a família e com as finanças: 

 

“Preocupação com o trabalho, com as crianças da creche e então porque 
eu fazia [faço] tudo avexado, aperreado..”(MD04). 
 
“...os filho que não tão numa vida, assim, quieta.. tão tudo assim, pra mim 
trazendo problema pra mim...” (GA01). 
 
“E eu tô assim apertada mesmo ..tô morando de aluguel.. só meu marido 
está trabalhando ... .. a gente vive no sufoco.”(GA02). 
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2. Busca recorrente aos serviços de saúde 

 

As mulheres buscavam mais os serviços de saúde para o acompanhamento 

multiprofissional da cefaleia nas áreas da neurologia, clínica médica, psicologia, 

além de exames complementares, geralmente na esperança de descobrir uma 

causa externa da dor a ser diagnosticada pela autoridade médica:  

 

“Já fui no neurologista e ele passou um eletroencefalograma, mas não deu 
nada.”(MD01). 
 
“..tanta entrada que eu tenho na Santa Casa das crises que eu tinha.. de 
primeiro era só a dor de cabeça com um incômodo.. agora não é mais o 
incômodo..” (GA01). 
 
“Durante todo meu tratamento ninguém conseguiu me explicar o que é 
essa minha dor de cabeça.” (GA03). 

 

3. Abuso de medicamentos  

 

Verificou-se o uso abusivo de medicação sintomática e sem controle da 

dosagem, principalmente na forma de analgésicos, e muitas vezes concomitante à 

medicação profilática (amitriptilina).  Contribuiu também para a piora da dor de 

cabeça o uso concomitante de medicamentos para outras comorbidades, como 

antidepressivos e ansiolíticos:  

 

“todos os dias eu tomo dois dorflex.”; (CRIO04)  
 
“...é um monte de dor latejando, direto... tomei um comprimido e aí 
melhorei...” (GA01). 
 
 “Eu até tento ficar sem tomar remédio, mas não consigo, tenho que tomar 
analgésico.” (GA03). 
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“Eu tomo a naratriptalina para minha dor de cabeça, mas ela não resolve 
às vezes.”(MD01).  
 
“tomo remédio pra depressão e para a pressão.” (GA03.) 

 

 

 

4. Estratégias de enfrentamento disfuncionais  

 

Identificou-se o enfrentamento das tensões da vida diária através de 

mecanismos psicológicos prejudiciais à saúde mental como catastrofização, 

somatização, vitimização, autoculpa, agressividade e descontrole emocional, 

vislumbradas nas seguintes falas: 

 

“...tem tempo que eu fico com tanta dor de cabeça, que eu fico assim tipo 
desorientada sabe, querendo, sei lá, morrer, ficar doida, eu sinto assim, 
uma coisa ruim...” (GA02). 
 
“Minha irmã tem fibromialgia....e  agora eu tô sentindo dor no meu corpo 
todo e o médico falou que eu posso ter também.”(MD01). 
 
“só que essa dor de cabeça não tem controle, qualquer coisa mínima aí 
começa..” (GA01).  
 
“Me sinto culpada por não estar trabalhando.” (CRIO01). 
 
“Sinto culpa e tenho raiva por estar nesta situação. ” (CRIO02). 
 
“fazer as coisas com mais calma, que eu sou muito aperreada pra fazer as 
coisa...”(CRIO03). 
 
 “faltava a faculdade, eu ficava insuportável, meu humor era 
péssimo..”(MD05). 
 
“..[em crise de dor] tratava mal minha filha, meu genro, meu 
marido..”(GA03). 

 

Esses fatores, distribuídos nessas quatro categorias, contribuíram para 

preocupações recidivantes que repercutiram em incapacidades na vida laboral e 

social com piora do rendimento e do desempenho nas AVDs. Assim a cefaleia 

repercutia negativamente na vida das participantes. 
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 “eu não conseguia fazer nada, ela me impedia mesmo e, hoje,  eu não 
sinto mais dor de cabeça, é muito difícil” (MD05). 
    
 “eu tava desesperada...eu já tinha tomado de tudo e não tava passando.. 
dormia.. a única coisa que melhorava era quando dormia..eu deixei de 
trabalhar..” (MD03).  

 

Enfim “ Tudo incomoda quando se está com dor de cabeça” (CRIO01), o que 

impedia as participentes de realizarem as tarefas de casa, profissionais e sociais.  

Esses relatos foram importantes porque indicaram o elevado grau de estresse 

psicológico como fator principal na gênese e perpetuação da dor crônica entre as 

participantes.  

Distress ou estresse negativo é uma forma inadequada de lidar com as 

situações da rotina diária, preponderando pensamentos ruminativos e emoções 

negativas, e sendo influenciadas por determinantes sociais, culturais e econômicos 

contraproducentes, os quais eram predominantes no ambiente ao qual as mulheres 

se inseriam.  

Em síntese, a cefaleia crônica das participantes do estudo foi influenciada por 

processos mentais e emocionais disfuncionais e pelos DSS como: escolaridade, 

renda familiar e contexto sociocultural (múltiplos papéis exercidos pela mulher) e 

econômico (desemprego) desfavoráveis.  

 

6.2.4 O formato da IBM culturalmente adaptado 

 

A IBM foi adaptada em linguagem, duração, periodicidade e tempo de sessão 

para promover engajamento e diminuir a evasão. 

 

6.2.4.1 Procedimentos inespecíficos que contribuíram para a aderência  

 

A aderência ao tratamento durante a intervenção foi avaliada a partir da 

frequência das participantes aos encontros presenciais, em registros no diário de 

campo do instrutor e nas entrevistas (WEELS et al., 2014).  

Alguns fatores inespecíficos contribuíram para que as mulheres participassem 

ativamente do programa. Foram fatores independentes das técnicas que 
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favoreceram a flexibilidade pelos profissionais adaptando os formatos ao contexto da 

atenção primária (DAY; THORN; RUBIN, 2014; DEMARZO et al., 2015).  

No acolhimento às participantes, utilizou-se linguagem apropriada com 

palestras introdutórias e vídeo para a apresentação da terapia, além de roda de 

conversa sobre o que foi abordado relacionando-o com as histórias de vida das 

interessadas, o que minimizou resistências ao tratamento. O vínculo e a empatia 

com os assistentes no acolhimento e com o instrutor foram fatores contribuintes para 

o maior engajamento. 

 

 “Aí sempre eu fico me lembrando no que você [o instrutor] fala..” 
(CRIO03).  

 

As sessões tinham como tema os problemas enfrentados no dia-a-dia eleitos 

pelas próprias participantes, traduzindo a problematização, as causas e as 

consequências e os resultados da ação proposta na ótica de mindfulness.   

Assim que passava por uma situação de estresse rotineiro em casa que fora 

proposta no grupo, facilitava aplicar os exercícios pois associava a situação à 

discussão nos grupos e à lembrança do exercício.  

 

“fazer as coisas com mais calma que eu sou muito aperreada pra fazer as 
coisas, aí eu sempre fico me lembrando” (CRIO03).  
 

Outro fator para engajamento foi inserir as práticas no contexto das AVDs, 

como afazeres domésticos, em modalidades de atividade física como caminhada, 

alongamentos, hidroginástica e de outros grupos de apoio ou de promoção da saúde 

dos quais participavam.  

 

“faço minhas caminhadas prestando bem atenção no que foi dito no 
grupo..” (CRIO01). 
  
 “sim.. que eu faço; ainda bem que eu lembro que aí eu  faço tudo [na 
hidroginástica]” (CRIO05).  

 

A coesão do grupo foi favorecida porque muitas mulheres integravam grupos 

de promoção de saúde em andamento na APS.  
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Outro ponto importante para manter a coesão foi a inclusão de familiares, 

cônjuges e acompanhantes convidados pelas próprias mulheres a fazerem parte do 

processo.  

A integração de acolhimento, histórias vivenciadas na rotina da comunidade, 

práticas informais inseridas no contexto das AVDS, vínculo terapêutico com o 

instrutor, estratégias de coesão foram fatores inespecíficos relevantes para o êxito 

da IBM.  

A motivação e o engajamento se sobrepuseram às dificuldades para se 

praticar, e assim as participantes conseguiram fazer os exercícios de forma diferente 

e de acordo com as circunstâncias. 

 

 “não o Cd não tô usando porque tô sem o DVD... Aí eu fico só 
imaginando.. é ... imaginando a  voz do professor (risos)” (4V01). 
 
 “.. no cd dá pra ouvir duas faixas.. aí engancha.. aí boto lá e fico fazendo 
as coisas e ouvindo.. é assim e assim tem de ser..” (CRIO03). 

 

Desta forma, o percurso terapêutico centrado na experiência do indivíduo 

capacitou as mulheres para a resolução de problemas cotidianos, pois sua dinâmica 

permitiu flexibilização e adaptação sociocultural.  

Esses foram critérios de viabilidade e acessibilidade indispensáveis para 

despertar interesse e motivação e dissolver obstáculos para a aderência 

 

6.2.4.2 Procedimentos específicos que contribuíram para a aderência  

 

Para facilitar a prática de mindfulness nas participantes em domicílio houve a 

distribuição de um CD (compact disk) contendo as técnicas audioguiadas. 

O formulário de registro do tipo, frequência e tempo das práticas formais e 

informais, bem como da descrição e avaliação subjetiva da experiência 

(pensamentos, emoções e sensações corporais) não foi adotado por dificuldades no 

preenchimento devido à baixa escolaridade das mesmas.  

Em substituição, os questionamentos foram realizados em grupo ou entrevista 

individual após o último encontro.  
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Para se adequar à realidade dos serviços e das comunidades, realizaram-se 

oito sessões semanais, com duração reduzida para 1h:30min (uma hora e trinta 

minutos), em turno conveniente a cada APS e com demanda espontânea.  

Foi permitido o ingresso de novas participantes até a sessão 03, a partir da 

qual se tornava inviável o acompanhamento do grupo. As mulheres participaram em 

média de 05 (cinco) sessões, com repercussão positiva na redução da dor, do 

estresse e na melhora na qualidade de vida.  

 

A tabela 11 apresenta as técnicas formais de mindfulness que tiveram maior 

aderência pelas participantes. 

 
 
Tabela 11 - Frequência absoluta e percentual das práticas formais mais utilizadas 
pelas mulheres 

Práticas formais (n=14) Frequência absoluta Frequência em percentual 
(%) 

Escaneamento corporal (EC) 10 71,42 
Mindfulness na respiração (MR) 7 50,00 
Caminhada meditativa (CM) 5 35,71 
Movimentos conscientes (MCM) 1 7,14 
   

 

 

Com relação às técnicas formais de mindfulness utilizadas, (71,42%) das 

quatorze entrevistadas praticaram EC; (50,0%) praticaram MR; (35;71%), CM e 

(7,14%) praticaram MCM.  

Em geral, essas técnicas foram praticadas em casa, com duração 

determinada pelo tempo do aúdio entre 10 a 20 min, sendo a frequência todo dia ou 

2 a 3 vezes por semana, sendo que apenas uma participante relatou que realizou os 

exercícios 3 a 4 vezes nos dois meses de terapia.   

Foram propostas diversas técnicas informais, em complemento às técnicas 

formais, para que os princípios de mindfulness fossem incorporados à rotina diária 

das participantes. 

A tabela 12 apresenta a descrição destas técnicas. 
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Tabela 12 - Frequência absoluta e percentual das práticas informais mais utilizadas 
pelas mulheres 

Práticas informais ( n=14) Frequência 
absoluta 

Frequência em percentual 
(%) 

Tomar banho 7 50,00 
Lavar louça, roupa 7 50,00 
Técnica do manejo dos 
pensamentos 

1 7,14 

Alimentação consciente 1 7,14 
Junto com oração 2 14,28 

Houve relatos da inserção dos princípios de mindfulness na realização das 

seguintes AVds: tomar banho (50,0%); lavar louça/roupa (50,0%); combinado com 

as orações (14,28%); técnica do manejo dos pensamentos (OI-Obrigado-Tchau - 

uma dinâmica para se desidentificar com os pensamentos) (7,14%) e alimentação 

consciente (7,14%).  

Isso ocorreu porque, durante os encontros presenciais, o grupo foi incentivado 

a incorporar os exercícios no contexto das AVDs, como nos afazeres domésticos; 

nas relações com familiares e comunidade; nas atividades físicas (caminhada, 

hidroginástica, aulas de yoga); nos grupos terapêuticos do serviço de saúde e da 

comunidade.   

Sugeriu-se também o uso de acessórios às técnicas como música, incensos, 

velas, imagens, entoação de orações ou cânticos para aquelas que cogitassem um 

cenário acolhedor para a prática.   

Por isso, as atividades da IBM foram realizadas em casa, nas praças, em ruas 

da comunidade ou em qualquer local adequado à sua execução.  

 

6.2.5 A eficácia da IBM percebida pelas participantes 

 

Com relação à eficácia percebida pelas mulheres participantes, foram 

identificadas duas categorias em decorrência dos relatos: o efeito percebido e as 

habilidades adquiridas. 
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6.2.5.1 O efeito percebido 

 

A Tabela 13 apresenta o percentual de mulheres que apontaram os efeitos 

positivos da IBM durante o período dos encontros. 

 

Tabela 13 - Frequência absoluta e percentual das categorias relacionadas ao efeito 
positivo percebido pelas participantes. 
 

Eficácia percebida (n=14) Freq absoluta Freq percentual 

Redução da dor (intensidade e frequência) 12 85,71 
   

Qualidade de vida e bem-estar 7 50,00 

Apesar da incapacidade mensurada através de Midas não ter apresentado 

uma eficácia medida (conforme tabela 4), os dados das entrevistas dos grupos 

focais e individuais (n=14) mostraram que houve redução da dor e freqüência das 

crises em (85,71%) das entrevistadas, refletindo uma eficácia percebida na 

incapacidade da cefaleia, relacionada com a intensidade, frequência e duração da 

dor, como mostra os seguintes relatos:  

 

As dores da cefaleia impediam as mulheres de realizar suas atividades de 

vida diária (AVDs):  

 

“Eu tinha dores de cabeça quase todos os dias e eram insuportáveis eu 
não conseguia fazer nada, ela me impedia mesmo.. “faltava a faculdade, 
eu ficava insuportável, meu humor era péssimo..”(MD05). 

 

O efeito marcante da IBM foi a redução da dor (frequência e /ou intensidade) 

em (85,71%) das mulheres entrevistadas, como mencionaram: 

 

 “Acabou a dor de cabeça” (4V01).  

 

 “a dor de cabeça não estou sentindo... tá bem leve ..” (CRIO01). 

  

só que depois que eu comecei a fazer o tratamento [mindfulness] eu 
melhorei né?” (MD01). 
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Houve redução do estresse psicológico e da pressa em fazer as AVDs 

apontado por (35,71%), como retrata: 

 

 “..pra quem me conhece sabe que eu sou muito agitada, e antes [da MBI] 
eu sofria e me estressava com toda a coisa e hj já não tenho tanto 
estresse” (MD03).  
 

“[a MBI me ajudou a] fazer as coisas com mais calma que eu sou muito 
aperreada pra fazer as coisas” (CRIO03). 

 

A redução da intensidade da dor impactou na qualidade de vida e bem-estar 

com: melhor sono, mais disposição física, maior consciência das causas dos 

problemas, clareza nas decisões e maior resolutividade dos problemas.  

As participantes relataram os efeitos percebidos da prática da meditação 

mindfulness nas AVDs da seguinte forma: 

 

“Eu notei visivelmente que acalma a minha ansiedade”(MD03).  

 

 [me ajudou a] .... fazer as coisas com mais calma ...” (CRIO03).  

 

 
Outro efeito percebido foi o aumento do bem-estar e da qualidade de vida em 
(35,71%) das entrevistas:   
 

“Consigo dormir..isso é ótimo pra mim .. deu uma melhora assim..um salto 
..que eu mesma  fico parado assim .. às vezes eu fico e digo..gente eu não 
tô sentindo dor” (MD02). 
 
“.. o bem- estar que isso proporciona é incrível” (MD05).  

  

Em resumo, o efeito percebido pelas participantes após a conclusão da IBM 

foram a redução da sensação dolorosa em intensidade e frequência e o aumento do 

bem-estar e qualidade de vida. 
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6.2.5.2 As habilidades adquiridas   

 

Os discursos das participantes apresentaram o desenvolvimento de 

habilidades mentais leves próprias relacionadas aos programas de mindfulness, 

conforme a tabela 14. 

Neste caso, esses resultados reforçam os dados medidos elencados na 

tabela 4, com relação ao aumento do nível de mindfulness e autocompaixão. 

 
 
Tabela 14 - Frequência absoluta e percentual das categorias relacionadas ao efeito 
positivo percebido pelas participantes. 
 

Eficácia percebida (n=14) Freq absoluta Freq percentual 

Regulação atencional 5 35,71 
Consciência corporal 2 14,28 
Autoconsciência emocional 2 14,28 

 

O efeito positivo na qualidade de vida e redução do estresse foi promovido 

pelo desenvolvimento de habilidades relacionadas à mindfulness no decorrer da 

terapia, relatadas pelas mulheres em seus discursos, como:  

 

a) regulação da atenção em (35,71%); 

 

“..aí eu tô só me policiando” (CRIO03). 
 
“..prestando atenção assim... lavo bastante louça..lavo bastante 
roupa..naquele trabalho de casa eu presto atenção a todos os movimento, 
né..”(CRIO02). 

 

b) consciência corporal em (14,28%), 

 

“...nas caminhadas, presto atenção como é que eu piso né? Porque eu 
ando muito ligeiro...” (CRIO03). 
 
“De repente eu tô tensa e vejo meus ombros altos e então eu baixo os 
braços né?” (MD01). 

 

c) autorregulação emocional em (14,28%); 
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“Melhorei no aspecto de lidar assim com ela [ a dor ] ..uma 
preocupação..uma preocupação mesmo.. se eu ficasse pensando muito eu 
não sentia aquela dor, mas sentia aquele incômodo. Aí eu digo “ Não”, aí 
eu procurava relaxar do jeito que eu recebi as instrução[do facilitador da 
IBM] né? E aí ia passando[a dor] e pronto.. tranquilo..” (4V02). 
 
“Eu percebo que minhas dores de cabeça, é de preocupação de raiva com 
a mãe” (MD01). 

 

Essas três habilidades promoveram comportamentos embasados na:  
 

a) autocompaixão, retratada por : 
 

“Eu já me amo um pouco mais... esses ano eu fiquei de fazer uma coisa 
pra mim.. hj eu me amo, eu não me amava, [inaudível] hj eu olho mais pra 
mim, vejo mais a minha condição , o meu bem estar” (MD03). 

 
b) aceitação, pontuado na fala de: 

 
Minha suadeira na hora que eu estava sentada ouvindo o CD , de repente 
vinha, ficava toda suada, mas .. eu sabia que se eu me levantasse ficava 
mais agoniada.. então ficava ali, ficava concentrada né..” (MD01)“. 

 
c) responsividade, mencionado por : 
 

 
 “isso [ sobre mindfulness] , é algo que está alí, à nossa vontade .... eu faço 
quando eu quero todo dia e não preciso de alguém [dependência de um 
profissional] pra fazer, então é fantástico” 
(MD05). 

 

Esses achados reforçam as evidências do emprego de mindfulness como um 

programa de autorregulação das funções cognitivas, emocionais e corporais 

(HOLZEL et al., 2011).   

Quando melhoraram o nível de atenção às suas experiências de vida, as 

participantes começaram a entender como os problemas surgiam:  

 

“E a gente aprendeu aqui né, porque eu não sabia disso não..eu vou dizer 
que não sabia mesmo porque eu fazia tudo avexado, aperreado..” (MD04). 

  

Desta forma, perceberam a eficácia da terapia repercutindo positivamente em 

suas vidas e, ao mesmo tempo se inseriram em um tratamento que reduziu a 

incapacidade em se engajar nas atividades familiares, profissionais e sociais devido 
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ao gerenciamento do distress afetivo na dor de cabeça (SMITHERMAN; WELLS; 

FORD, 2015).  

Dos achados qualitativos, observou-se que a IBM ativou processos mentais e 

emocionais. Dessa forma, os dados sugerem que esta abordagem interferiu 

positivamente na avaliação percebida da dor através de outros mecanismos que não 

o somático, como regulação atencional, consciência corporal, regulação emocional e 

cognitiva e desenvolvimento da autocompaixão. 

 

6.2.6 As barreiras que dificultaram o acesso e a implementação da IBM 

 

6.2.6.1 Barreiras para a prática regular das técnicas de mindfulness 

 

As participantes apontaram dificuldades para manter uma prática continuada 

como falta de aparelho para ouvir os áudios em CD, o que dificultou a prática sem o 

apoio dos áudios em casa. 

 

 “...é porque uma das coisas que facilita muito aprender e fazer o exercício 
é ouvindo [o CD], né?” (4V03). 

 

A prioridade nos afazeres domésticos e a a sobrecarga de atribuições 

consistiam em um desafio para a prática, uma vez que para realizá-las necessitavam 

de motivação para as técnicas informais e de tempo livre para as técnicas formais.  

 

“De manhã tem uma criança, à tarde eu saio, [...] quando chego eu vou 
dormir.. enquanto eu não durmo , a criança não dorme também. Difícil 
encontrar tempo para praticar” (CRIO04). 

 

Outros pontos desmotivantes para a realização dos exercícios foram:  a 

pouca privacidade e a falta de ambiente tranquilo na casa devido à família 

numerosa.  

 

 “...então era o horário que eu tinha.. pouco tempo mas era quando eu 
fazia [quando o marido saía para trabalhar]” (4V02). 
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“Em casa até eu tento fazer o relaxamento, mas não dá não; fica difícil 
[família numerosa].” (MD01). 

 

A mente agitada e a falta de prioridade nos exercícios foram apontadas como 

dificuldades para se manter uma prática continuada.  

 

“Eu tenho dificuldade em me concentrar..eu não conseguia mesmo..nas 
primeiras aulas..eu tenho dificuldade em arrumar o tempo..”( CRIO03). 

 

6.2.6.2 Barreiras socioculturais e econômicas 

 

Através dos contatos telefônicos e diários de campo, foram identificados 

alguns motivos que contribuíram para as abstenções às atividades da IBM: Os 

contatos telefônicos eram uma forma de estabelecer vínculo com as mulheres; 

receber críticas e sugestões sobre o andamento do tratamento; catalogar as 

barreiras e facilidades de acesso ao serviço e avaliar os resultados.   

Devido a eles, identificaram-se algumas barreiras que impediram as 

 mulheres de iniciar ou dar continuidade à terapia : a) logístico-estrutural : 

instrumentos de avaliação extensos e complexos;  melhora dos sintomas ao iniciar a 

terapia e consequente abandono; agentes comunitários não integrados ao projeto; 

falta de apoio à divulgação pela equipe da APS; falta de incentivo a ir aos encontros 

por parte da comunidade, familiares, profissionais, agentes de saúde; b) social : 

cuidar dos filhos e netos; gravidez inesperada; ter o próprio negócio e não ter com 

quem deixar; c) cultural : levar familiares às consultas médicas; priorizar afazeres 

domésticos; dificuldades em inserir as práticas formais ; integra o familiar junto à 

terapia e falta quando ele não vem; prioriza as terapias baseadas em medicamentos 

e exames clínicos validadas na APS; desconhecimento das terapêuticas; d) 

econômico: não ter dinheiro para a passagem até a APS; no início da terapia está 

desempregada, mas consegue um trabalho e abandona; incompatibilidade com o 

horário de trabalho. 

As barreiras socioeconômicas não podem ser negligenciadas pela rede de 

assistência, uma vez que impedem as mulheres de completar o ciclo de sessões e 

não perceber resultados satisfatórios.  
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Esse entendimento pode ser viabilizado em conformidade com as 

necessidades do serviço e da comunidade. Conforme presenciado em nosso estudo, 

terapias longas têm um alto grau de evasão, devido aos múltiplos papéis que as 

mulheres exercem e por serem muito solicitadas como cuidadoras da família. Isso é 

um dos fatores de abstenção identificado, como relatado: 

 

 “porque a gente acaba perdendo [as sessões] não porque a gente quer  ..“ 

(MD02) . 

Por isso, a formatação em ciclos curtos com diagnóstico, intervenção e 

avaliação multiprofissional promove maior aderência e confiança da usuária na 

continuidade do tratamento.   

Devido à dificuldade no pagamento de transporte, as mulheres não aderiram 

às atividades que necessitavam presença mais de uma vez na semana. Se possível, 

as sessões de IBM devem ser agendadas no mesmo dia dos serviços aos quais as 

mesmas estão engajadas, como: consultas com especialistas, programas periódicos 

de reabilitação, campanhas de políticas públicas e outros grupos de promoção da 

saúde.  

Os grupos de manutenção de IBM se constituem opção viável para a 

continuidade da abordagem no serviço.  

Além das usuárias interessadas, outra forma de trazer novos adeptos aos 

encontros seria fortalecer o vínculo do grupo com entidades representativas, 

projetos sociais, lideranças e pessoas influentes da comunidade.  

Essas estratégias aumentam a divulgação, o aporte de voluntários e 

interessados no tema e a possibilidade de se ter uma aderência representativa e 

com menor rotatividade para a perpetuação da IBM no serviço. 

 

6.2.7 Barreiras de implementação – dificuldades com as usuárias 

 

Um fator principal para a implantação das IBMs na APS é o planejamento 

estratégico, principalmente em relação à recepção das usuárias a um novo serviço 

de saúde (DEMARZO; CEBOLLA; GARCIA-CAMPAYO, 2015). 
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Neste estudo, adotaram-se as etapas iniciais embasadas nas orientações 

para a condução dos grupos do Centro Mente Aberta da Unifesp, observando a 

divulgação, o procedimento operacional para triagem, seleção, execução das 

sessões e avaliação, uso de tecnologias digitais para coleta dos dados e 

organização das informações: 

a) A divulgação do projeto foi elaborada com metodologias inovadoras e 

criativas usando cartazes, panfletos e vídeos estrategicamente em vistas às 

características do público-alvo e ao modelo de assistência proposto; 

b) Houve um procedimento operacional onde se instituiu o ambulatório de 

dor de cabeça com atendimento para mulheres às segundas e quartas pela manhã, 

consistindo de consulta de acolhimento, triagem para diagnóstico do tipo de cefaleia 

primária, exibição de vídeo relacionado ao tratamento, coleta de dados através de 

instrumentos e agendamento da terapia com dia e horário designados; 

c) Não se utilizou o termo “mindfulness”, mas um culturalmente 

assimilável como “Terapia para dor de cabeça, TPM e estresse”; 

d) Elaboraram-se estratégias com novas tecnologias para seleção, 

triagem e estabelecimento de vínculo com a comunidade através de contato 

telefônico, e-mails, whatsaap, facebook; 

e) Houve o uso de ferramentas digitais que facilitaram a coleta e 

organização dos dados, como a plataforma Survey Monkey. 

Foram identificados obstáculos que impediram o uso sistematizado e eficaz 

das tecnologias, como: as mulheres não sabiam usar as ferramentas; falta de 

acesso à cobertura de internet nas comunidades prejudicando as tecnologias que 

dependiam deste suporte, como survey monkey, facebook e whataspp.  

Das tecnologias utilizadas, os contatos telefônicos foram bem sucedidos e 

foram realizados sempre um dia antes das sessões agendadas. 

Os vídeos foram utilizados para esclarecer e consolidar o percurso 

terapêutico das IBMs. 

Contudo, neste primeiro momento, percebeu-se a necessidade de um 

incentivo da rede de assistência para as mulheres participarem do tratamento, 

principalmente na fase da coleta de dados, como: lanche simples, cafezinho, chá ou 

suco com bolacha ou biscoito no próprio ambiente das terapias.  
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6.2.8 Barreiras de implementação – dificuldades institucionais 

 

As condições político-institucionais e estruturais são necessárias para a oferta 

continuada da IBM na APS, pois contemplam pontos indispensáveis como 

reconhecimento do serviço através de políticas públicas de saúde, o regime 

orçamentário a ele destinado e as medidas de resultados para se avaliar a eficácia 

do serviço (CRANE; KUYKEN, 2013).  

Neste contexto, torna-se imprescindível o engajamento dos gestores das 

unidades, profissionais de saúde de nível superior e médio e agentes comunitários 

de saúde para satisfatório funcionamento, cada um contribuindo de uma forma 

específica dentro da sua atuação.  

Com relação aos gestores, houve reuniões com o objetivo de: apresentar os 

métodos e objetivos da intervenção; verificar a viabilidade, acessibilidade e a 

aceitação a uma nova terapia nas dependências do serviço; elaborar estratégias de 

operacionalização da IBM no contexto da APS; sensibilizar e capacitar a equipe 

profissional técnica e cientificamente para referenciar a terapia adequadamente.  

Com relação aos profissionais de saúde de nível superior, foram 

compartilhadas evidências científicas e vivências breves sobre mindfulness a fim de 

que houvesse maior engajamento dos mesmos em todo o processo.  

Foram oferecidos grupos breves a toda a equipe e especialmente aos 

agentes de saúde antes do início do projeto, contudo sem êxito. Como eles são o elo 

entre o serviço e a comunidade, sua capacitação era estratégica para a efetividade 

na difusão da terapia.  

No geral, não houve interesse por parte dos gestores e equipes da APS em 

realizar oficinas breves de meditação mindfulness, apesar de realizadas reuniões 

com as equipes. Houve profissionais que se interessaram pela abordagem porque já 

a utilizam na vida pessoal e a aplicam em seus atendimentos aos usuários na 

informalidade ou em projetos satélites estruturados nas PICs como na APS 4 Varas.  

 Observou-se que, no período do estudo, a IBM conseguiu ser inserida 

momentaneamente devido a : 1. anuência do comitê de educação e pesquisa da 

Prefeitura; 2. profissionais de sáude entusiastas das IBMs, como no 4 Varas, 
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Guiomar Arruda e CRIO; 3. convênio de pesquisa, ensino e clínica com a 

Universidade de Fortaleza. Esses critérios, no entanto, são insuficientes para o 

estabelecimento continuado da IBM, pois não estão suportados em planejamento 

estratégico e diretrizes reconhecidos institucionalmente.  

Observaram-se ainda como dificuldades internas na aceitação da intervenção: 

sobrecarga de trabalho, receio em assumir novas responsabilidades, autoridade do 

profissional clínico, ambiente não receptivo a pesquisas de campo e a modalidades 

terapêuticas com paradigma estranho ao biomédico. 

 

6.3 O ambiente e a integração de paradigmas 

 

A IBM foi essencialmente uma abordagem complexa, integradora, onde seus 

efeitos mensuráveis e percebidos surgiram pela sobreposição de  mecanismos de 

ação complementares,  fatores técnicos e humanos, processos de trabalho 

diferenciados e níveis hierarquizados e horizontalizados concomitantes. Assim, está 

pautada em um modelo de assistência integrador, multidisciplinar e multifacetado 

(SUMAN et al., 2016).  

Um fato notório foram os elementos inespecíficos acima citados terem 

contribuído para o sucesso da abordagem e sugerindo que aspectos próprios de 

uma cultura local devem ser considerados para se implementar uma IBM.  

Dentre os desafios anteriormente mencionados, a estrutura física refletiu o 

paradigma ao qual a abordagem esteve vinculada, pois a IBM não foi realizada 

dentro das unidades de saúde clássicas devido ao ambiente físico e ao conflito de 

modelos assistenciais.  

Mesmo que as evidências sejam fortes para o uso de modelos terapêuticos 

complementares e alternativos à cefaleia crônica, a corrente de pensamento 

institucional não viabiliza o acesso nas unidades de saúde, seja pela descrença ou 

pelo desconhecimento (MCGUIRE; GABISON; KLIGLER ,2016).   

Como relatou uma participante: 
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“ninguém nunca tinha vindo pra dizer ...  a gente vai a médico e ele diz “vc 
tome isso, vc faça isso, vc faça exercícios ... e assim quando a gente 
passou a fazer os exercícios da meditação ...” (MD02). 

  

Neste estudo, as IBMs foram realizadas nos locais com espaço amplo, 

silencioso e direcionado ao relaxamento e bem-estar, destacando-se a APS 4 Varas 

como modelo de estrutura ideal para intervenções que acolhem paradigmas não-

convencionais.  

Esta unidade dispunha de salas arejadas, ventilação adequada, amplo 

espaço para um grupo numeroso, contato direto com a natureza, além de equipe de 

trabalho solícita e resolutiva e espaço de fala nos contextos sociais e culturais da 

comunidade.  

O ambiente da APS 4 Varas é um serviço estruturado nas PICs e oferece 

modalidades terapêuticas que dialogam entre si, tendo em vista a promoção da 

saúde do indivíduo e da comunidade.  

Neste local, há um incentivo continuado da rede de assistência para que as 

mulheres participem de terapias no serviço com o intuito de uma atenção centrada 

na pessoa e na família, orientada para o autocuidado, autoconhecimento e 

empoderamento. Desta forma, desvincula-se do ambiente centrado na doença e 

enfatiza o potencial de cura inerente na comunidade.  

Por isso, os atendimentos grupais funcionaram satisfatoriamente nos locais 

onde a proposta terapêutica foi complementar ao paradigma biomédico.  

Uma forma de minimizar oconflitos entre os paradigmas seria uma maior 

divulgação através de resultados de estudos clínicos e de custo-efetividade aos 

profissionais de saúde, retratando as vantagens de se instituir e consolidar as IBMs 

no âmbito da atenção primária.  

Em um questionário online aplicado a 1247  profissionais de saúde do 

Hospital Universitário de Lusanne, Suíça, 84,3%, responderam que se consideram 

incapacitados para encaminhar seus pacientes a alguma PIC, e que 54,1% 

responderam desconhecer as IBMs (AVENI et al., 2016).  

A informação adequada aos profissionais em saúde e a estrutura em rede 

baseada em grupos psicoeducativos autorreforça a importância da IBM como 
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complemento terapêutico às dores de cabeça, promovendo maior adesão ao 

tratamento e maiores chances de se verificar os resultados positivos nas AVDs.   

O tema dos encontros se baseou nas necessidades e problemas sentidos e 

reivindicados pelas mulheres no seu cotidiano. Desta forma, o discurso clínico do 

instrutor precisou ser traduzido socioculturalmente para despertar interesse e 

motivação e para superar as barreiras que inibem o desfecho satisfatório do 

tratamento. Uma vez que as próprias mulheres experienciaram os benefícios da 

terapia, elas mesmas se tornaram porta-vozes atraindo outras mulheres da 

comunidade.  

Ainda, a troca de experiências, informações e protocolos de tratamento entre 

os centros parceiros possibilitou a comparação dos resultados entre as diversas 

regiões brasileiras. 

 

6.4 Custo-efetividade 

 

IBM e acupuntura foram efetivas e resolutivas no tratamento da cefaleia, pois 

tiveram um baixo custo para a saúde pública e proporcionaram um cuidado 

integrativo.  

Custando em média de R$ 2.000,00 (entre materiais de acupuntura e 

acessórios para meditação mindfulness), 119 mulheres receberam os cuidados 

complementares durante o ano de  2015, minimizando satisfatoriamente a 

incapacidade da dor nas AVDs.  

Especificamente, as IBMs incentivaram as  mulheres a buscarem um estilo de 

vida saudável através da evolução do autocuidado e percepção clara de suas 

necessidades, apesar de não ter sido avaliado o impacto em relação à duração do 

efeito pós-intervenção e ao número de visitas ao centro de saúde. 

 

7 DISCUSSÃO 

 

Esse é o primeiro estudo em nível internacional a avaliar os efeitos de uma 

IBM em população de mulheres com cefaleia crônica e vulneráveis socialmente, 

comparados com os da acupuntura.   
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As hipóteses iniciais foram preliminarmente contempladas pois:   

1. houve diminuição da incapacidade da cefaleia com redução da frequência e 

intensidade das dores sugeridas pelos dados qualitatitivos (eficácia percebida); 

2. houve aumento nos níveis de mindfulness e autocompaixão na IBM através das 

habilidades mentais leves desenvolvidas que se autorreforçaram: controle 

atencional, consciência corporal, regulação emocional e autocompaixão; 

3. IBM e acupuntura produziram efeitos semelhantes na incapacidade, contudo por 

mecanismos diferentes. A IBM produziu este efeito supostamente por processos 

mentais e emocionais sustentados pelo aumento dos níveis de mindfulness, 

enquanto que a acupuntura por mecanismos neurofisiológicos somatossensoriais. 

 

7.1 Perfil sociodemográfico e associação entre a incapacidade da dor e outras 

variáveis  

 

Nesta seção, serão discutidos os resultados das tabelas 1, 2 e 3. 

Os resultados das tabelas 1 e 2 indicaram que fatores biopsicossociais 

desfavoráveis contribuíram para a severidade da dor física e emocional e a 

conseqüente incapacidade nas AVDs de mulheres de classes sociais menos 

favorecidas em tratamento para cefaléia crônica, uma vez que promoveram distress 

psicológico e consequente diminuição da qualidade de vida.  

Verificou-se que a incapacidade nas AVDs devido às crises de dor refletiu em 

abstenções no trabalho, falta de motivação para os afazeres domésticos, inaptidão 

em gerir os conflitos interpessoais advindos das relações pessoais, familiares e 

profissionais.  

Sentimentos negativos e estresse social como perdas de entes queridos pela 

violência, rejeições afetivas, conflitos familiares, dificuldades financeiras, sobrecarga 

de papéis tradicionais do gênero modelam experiências dolorosas subjetivamente 

percebidas que geram padrões de estimulação neuronal semelhantes ao da 

estimulação nociceptiva (STAHL, 2015; TRAUE et al. 2010).  

O gênero feminino está associado a uma maior utilização dos serviços de 

saúde e a uma maior prevalência de determinados quadros de dor. Do ponto de 

vista fisiológico, por questões genéticas e hormonais, apresentam limiares mais 
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baixos de dor, maior discriminação e menor tolerância aos estímulos dolorosos 

comparados aos homens. As mulheres do estudo vieram em busca de uma solução 

para suas dores, através de consultas médicas recorrentes, exames 

complementares dispendiosos que, em sua maioria, não encontraram causas 

orgânicas que justifiquem a experiência dolorosa intensa e incessante (TRAUE et al. 

2010).   

Desta forma, sentem-se incapazes de fazer algo real para aliviar o sofrimento, 

face a inúmeras terapêuticas com resultados insatisfatórios, efeitos prejudiciais 

devido à medicalização excessiva (superdosagem, dependência), assistência à 

saúde ineficaz, tornando-se passivas, desiludidas, injustiçadas e deprimidas. Neste 

caso, a dor não se reduz a um evento meramente nociceptivo, mas com diversas 

influências psicológicas e sociais. (TONELLI; WACHHOLTZ, 2014; TRAUE et al. 

2010).  

O modo de ver a enfermidade “cefaleia” resulta da interação entre o contexto 

cultural, o estado socioeconômico, a escolaridade, o gênero e as influências 

psicológicas (MAILIS-GAGNON, 2010; KLEINMAN, 1988; 1997).  

Mailis-Gagnon (2010) sugere que as mulheres exploram estratégias de 

manejo da dor de forma ativa e efetiva, contribuindo para melhores resultados no 

tratamento, principalmente com relação ao seu papel social e cultural de prover o 

cuidado à família. Contudo, este estudo identificou o emprego de mecanismos 

cognitivos disfuncionais presentes no manejo da dor crônica como fixação, 

distração, catastrofização, autoculpa, bem como comportamentos evitativos que 

geram ansiedade e depressão face às atividades física e social (MODREGO et 

al.2016; TRAUE et al. 2010).  

O modelo psicológico do medo-evitação (modo pelo qual o indivíduo 

interpreta seus sentimentos de dor e como responde a essas interpretações) é 

determinante para a modelagem da experiência dolorosa. Essa avaliação cognitiva 

negativa, centrada na atenção focada na dor, na reatividade a pensamentos e 

sentimentos relacionados à mesma e na catastrofização, responde por uma variação 

de 7 a 31% da intensidade da mesma (BAKHSHANI et al., 2016; OMIDI; ZARGAR, 

2015).  
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A catastrofização por si só (um conceito que se contrapõe à ideia de 

aceitação) é responsável por gerar medo e ansiedade com contribuição significativa 

para o incremento da intensidade da dor.  

80% dos indivíduos portadores de enfermidades crônicas, como as cefaleias, 

apresentam falta de resiliência e distress psicológico (STAHL et al., 2015), sendo 

este responsável por ruminação mental excessiva que tende a gerar depressão 

(DEYO, 2009).  

O distress psicológico também promove desequilíbrios do sistema nervoso 

autonômico (SNA), pela hiperatividade do sistema nervoso simpático (SNS), além de 

déficit de atenção gerando problemas de saúde mental (AZAM et al., 2016; STAHL, 

2015; AGESSI et al., 2014).  

A ansiedade e a depressão, comorbidades comumente associadas ao 

distress psicológico e prevalentes nos quadros de dor crônica, podem ser 

caracterizadas como desordens de atenção. Enquanto a ansiedade leva o foco da 

atenção às preocupações da rotina na comunidade, a depressão mantém as 

mulheres presas aos aspectos negativos da situação, e, em ambas as condições, 

tornando-as incompetentes em desengajar a atenção dessas informações negativas. 

Sob esta perspectiva, ambas podem ser tratadas com intervenções para o controle 

da atenção no momento presente, como a IBM (LANG, 2013). 

 

7.2 Efeito da IBM e acupuntura no grau de incapacidade nas AVDs, 

mindfulness, injustiça percebida e autocompaixão 

 

Nesta seção, serão discutidos os resultados da tabela 4. 

Os resultados da tabela 3 acima indicaram que houve o aumento do nível de 

mindfulness devido ao treinamento de controle atencional (domínio 1 – “Agir com 

consciência”) e autoconsciência corporal (domínio 4 – “Descrever”).  

Esses dados condizem com o emprego pelas mulheres dos exercícios de 

atenção plena na respiração e exploração do corpo, além de técnicas informais para 

o controle da atenção e percepção corporal como a caminhada meditativa e 

alongamento consciente inseridas em suas atividades físicas diárias.  
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No contexto da IBM, há a dificuldade em avaliar efeitos específicos para 

determinadas técnicas porque as participantes combinaram vários tipos na sua 

rotina diária. Contudo, há estudos que relacionam as técnicas de mindfulness ao 

desenvolvimento de habilidades específicas em seus praticantes (CARMODY; 

BAER, 2008; MALINOWSKI, 2013; CEBOLLA et al., 2017; KOK; SINGER, 2017).  

A prática de mindfulness na respiração desenvolve a habilidade seletiva de 

alocar os recursos atencionais em tarefas relevantes (MALINOWSKI, 2013). Essa foi 

uma das práticas mais adotadas pelas mulheres durante o programa, seguida do 

escaneamento corporal.  

No estudo de CEBOLLA et al. (2017), investigando a associação entre as 

técnicas de mindfulness e as dimensões da FFMQ, observou-se que a frequência e 

o tempo das sessões de práticas de atenção focada, como escaneamento corporal e 

atenção plena na respiração, influenciaram as dimensões “Agir com consciência”; 

“Não julgar”; “Observar” e “Não reagir à experiência interna”. As dimensões 

“Observar”, “Não julgar” e “Não reagir” estavam associadas à redução de sintomas e 

ao aumento da função psicológica.   

No estudo de KOK; SINGER (2017), a técnica do escaneamento corporal 

melhorou a consciência interoceptiva e diminuiu os pensamentos.  

Já Carmody; Baer (2008) mostrou associação entre as técnicas de 

escaneamento corporal, atenção plena na respiração, movimento atento, e técnicas 

informais com todas as dimensões de mindfulness, exceto a “Descrever”, uma 

dimensão que reflete, segundo Holzel et al. (2011), a consciência corporal.  

Com relação às técnicas informais, CEBOLLA et al. (2017) sugeriu que a 

frequência das mesmas estaria relacionada apenas à dimensão “Observar”.   

Em nosso estudo, as mulheres foram incentivadas a inserir as práticas 

informais nas atividades físicas e nas AVDs, fazendo-as de forma consciente, e com 

isso modulando a atenção e a reatividade emocional à dor, dois fatores que quando 

ausentes provocam a cronificação e persistência da sensação dolorosa (ANDRASIK 

et al., 2016).  

Por exemplo, as 14 participantes entrevistadas no período pós-intervenção 

relataram que inseriram as técnicas informais nas seguintes atividades: tomar banho 

(50,0%); lavar louça ou a roupa (50,0%); integrando com orações (14,28%); 
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alimentar-se de forma consciente (7,14%); e o uso da técnica do manejo dos 

pensamentos, um exercício para se desidentificar dos pensamentos (7,14%).  

No estudo de Dos Santos et al., (2016), o exercício continuado de ações 

conscientes na execução das tarefas de rotina (técnicas informais) reduziu a 

ansiedade em trabalhadoras de saúde com burnout, o que indica o valor dessa 

proposta no manejo das comorbidades do público com cefaleia crônica, afetando 

positivamente a dor em sua incapacidade nas AVDs.  

Desta forma, nossa primeira hipótese foi respondida, uma vez que a redução 

da incapacidade da cefaleia nas AVDs não se deu pela modificação dos DSS 

pontuados pelas mulheres nas entrevistas, e sim devido à participação na IBM.  

Neste contexto, a IBM diminuiu a incapacidade nas AVDs pela redução do 

distress e consequente aumento da qualidade de vida, mediadas pelo aumento nos 

níveis de mindfulness (FFMQ) e autocompaixão (SCS) e pela redução da injustiça 

percebida (QIP).  

 

7.2.1 Mecanismos de ação e as habilidades promovidas pela IBM 

 

Os mecanismos de ação na cefaleia crônica necessitam ser considerados de 

diferentes perspectivas: cognitiva, neurofuncional e neurobiológica. Por exemplo a 

neurociência aponta que diversos mecanismos cerebrais estão envolvidos para se 

produzir alterações na experiência subjetiva da dor a partir dos estímulos sensoriais 

(ANDRASIK et al., 2016).  

Os achados do nosso estudo, embasados tanto quantitativa quanto 

qualitativamente, indicaram que a meditação mindfulness fomentou nas mulheres 

com cefaleia crônica três componentes principais: controle atencional, consciência 

corporal e autorregulação emocional, expressos no escore total da FFMQ (HOLZEL 

et al., 2011; TANG; HOLZEL; POSNER, 2015).  

Segundo a Tabela 4, houve aumento do escore da FFMQ geral, com 

significância estatística fronteiriça (p=0,055), validada pelos autorrelatos das 

participantes.  O escore total da FMQ mensura a tendência de as mulheres estarem 

conscientes durante as AVDs, mostrando cinco aspectos intrinsecamente 
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relacionados e com autorreforço mútuos, apresentando o estado de mindfulness de 

forma multifacetada (HOLZEL et al., 2011; GU et al.,2016).  

Essas habilidades foram mediadas pelo aumento do nível de mindfulness, da 

autocompaixão e da redução do componente socioemocional representado pela 

variável IP, todos influenciando positivamente a intensidade, a freqüência e a 

qualidade da sensação dolorosa (Tabela 4).  

Logo, o escore total da FFMQ no nosso estudo expressa os componentes de 

controle atencional, consciência corporal e autorregulação emocional desenvolvidos 

após a IBM. 

 

7.2.2 O controle atencional pelo aumento na dimensão “Agir com 

consciência” 

 

Observou-se aumento nos níveis de mindfulness na dimensão “Agir com 

consciência” (p<0,05) na tabela 4.  

“Agir com consciência” está associado ao tempo das sessões ou ao tempo de 

experiencia de prática na atenção focada. No estudo de CEBOLLA et al. (2017), este 

tipo de técnica explicou 14,3% da relação entre tipos de práticas e as dimensões de 

mindfulness. No geral, as IBMs induzem importantes mudanças na rede neural 

associada à dor, através de, entre outros mecanismos, aumento do recrutamento de 

recursos atencionais (ANDRASIK et al., 2016).  

Os dados sugerem que houve a regulação atencional (sustentar a atenção em 

um objeto escolhido; quando se distrair, retornar a atenção ao objeto) com melhora 

no desempenho das AVDs ao evitar distrações constantes, dando suporte e 

sustentação aos outros mecanismos de mindfulness (HOLZEL et al., 2011).  

Como a ansiedade, uma das principais comorbidades da cefaleia crônica, 

pode ser caracterizada como uma desordem de atenção (LANG, 2013), a regulação 

atencional melhorou esta condição nas mulheres repercutindo positivamente na 

redução dos sintomas e melhor desempenho nas AVDs. 
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7.2.3 A consciência corporal pelo aumento da dimensão “Descrever” 

 

O aumento na pontuação da dimensão “Descrever” (p<0,05), combinada com 

narrativas e autorrelatos da observação recorrente da experiência interna, estão 

relacionados ao aumento da consciência corporal através das técnicas praticadas, 

principalmente à do escaneamento corporal (HOLZEL et al., 2011; KOK; SINGER, 

2017).  

O controle atencional e a consciência corporal contribuíram para a 

autopercepção emocional, sendo esta precondição à autorregulação emocional 

(HOLZEL et al., 2011; FARB; ANDERSON; SEGAL, 2012). 

 

7.2.4 A aceitação como componente da regulação emocional 

representada pelo aumento da dimensão “Reatividade à experiência 

interna” 

 

A Tabela 4 mostra que houve aumento da dimensão “Não reatividade à 

experiência interna” com significância estatística fronteiriça (p=0,083), o que indica o 

desenvolvimento da regulação emocional, principalmente através do mecanismo-

chave da aceitação.  

Do ponto de vista da psicologia cognitiva, as IBMs são consideradas 

intervenções baseadas em aceitação para o manejo e o controle da incapacidade da 

dor crônica, promovido pelo aumento da consciência não-julgadora das sensações, 

dos pensamentos e das emoções sem ser controlados por eles (THOMPSON; 

MCCRACKEN, 2011; OMIDI; ZARGAR, 2015; BAER, 2016).  

Aceitação significa uma consciência disposta a ficar em contato direto com a 

experiência. É um mediador importante na redução da dor, principalmente com 

relação ao engajamento em atividades que despertem valores de vida, promovendo 

no indivíduo flexibilidade psicológica (DAY; THORN, 2016).  

Achados com aumento da dimensão “Não reatividade à experiência interna” 

da FFMQ foram associados à exposição dos indivíduos aos pensamentos e 

emoções presentes no campo da consciência, desenvolvendo uma capacidade de 

se expor à dor sem reagir a ela de forma impulsiva. Esta habilidade de regulação 



92 

 

emocional permite comportamentos responsivos, uma vez que as situações 

negativas podem ser interpretadas com um valor de aprendizado, mudando assim o 

significado da situação. A autopercepção associada ao controle atencional e à 

consciência corporal diminui a reatividade emocional (o comportamento oposto à 

responsividade), fazendo com que a mulher se exponha mais às situações 

estressoras e obtenha novas respostas aos estados emocionais patológicos. Esse 

mecanismo de flexibilidade psicológica promove redução do distress e aumento da 

qualidade de vida (HOLZEL et al., 2011; OMIDI; ZARGAR, 2015).  

No nosso estudo, as mulheres foram incentivadas a aplicar os conceitos e 

técnicas aprendidos durante os encontros no contexto das AVDs, atribuindo-lhes um 

significado diferente ao habitual. A predisposição ao engajamento foi um dos 

elementos essenciais para a melhora da severidade da dor e redução do distress 

relatada pelas mulheres nas entrevistas. Os autorrelatos constituíram forma eficaz 

para se detectar a regulação emocional (TANG; HOLZEL; POSNER, 2015).  

A aceitação potencializou a dinâmica funcional das mulheres, melhorando sua 

performance em relação à tolerância e à resiliência à dor devido ao desenvolvimento 

de flexibilidade psicológica e diminuição de estratégias baseadas na evitação 

(THOMPSON; MCCRACKEN, 2011).  

 A dimensão “Não reatividade à experiência interna” da FFMQ está 

relacionada à aceitação, que pode ser desenvolvida pelo exercício de técnicas de 

regulação atencional e consciência corporal como atenção plena na respiração e 

escaneamento corporal, além das técnicas informais realizadas (HOLZEL et al., 

2011).  

No nosso estudo, a elevação do nível de aceitação através dos escores da 

dimensão 5 da FFMQ representa, juntamente com as outras dimensões (“Agir com 

consciência e “Descrever”), um elemento contextual no manejo da dor associado 

negativamente à intensidade e à incapacidade da dor, à ansiedade e ao distress, o 

que pode ter contribuído para os efeitos favoráveis na diminuição da incapacidade 

da dor crônica das mulheres (THOMPSON; MCCRACKEN, 2011; LAKHAN; 

SCHOFIELD, 2013).  

Andrasik et al. (2016) e Creswell (2017) trazem uma exposição de diferentes 

trabalhos com IBMs de diferentes formatos no tratamento da cefaleia. No geral, os 
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achados apontam para: 1. diminuição da intensidade, frequência e interferência da 

dor nas AVDs; 2. diminuição da ansiedade, depressão e estresse; 3. melhora da 

qualidade de vida dos indivíduos. O padrão de achados mostra, contudo, que o 

objetivo principal desta abordagem não é a redução e o controle da sintomatologia 

da dor, mas sim reduzir o foco de atenção sobre ela e minimizar ou evitar a reação 

de luta contra a mesma. 

BAKHSHANI et al., (2016) indica que a avaliação cognitiva negativa da dor 

responde por uma variação de 7 a 31% da sua intensidade e que o aumento da 

noção de aceitação em relação a ela pode alterar a configuração cerebral de tal 

forma que impacta positivamente sobre a experiência dolorosa. Isso explica porque 

os escores quantitativos dos níveis de Midas estão incongruentes com os relatos 

das mulheres referente à melhora dos sintomas da dor. A IBM atua em processos 

mentais e emocionais para a repercussão positiva na dor e reforça a ideia de que a 

experiência dolorosa se ajusta a mecanismos cognitivos e emocionais 

autorregulados. 

 

7.2.5. Aumento nos escores de Autocompaixão  
 

Existe uma relação entre aceitação, mindfulness e compaixão. A aceitação é 

uma dimensão relevante no estado psicológico de mindfulness e um conceito mais 

próximo de compaixão, uma vez que a aceitação é permeada por uma atitude de 

gentileza consigo mesmo e por uma conexão emocional com os outros (GARCIA-

CAMPAYO et al., 2014; DOS SANTOS et al., 2016).   

Em nosso estudo, houve aumento dos indicadores quantitativos de 

autocompaixão próximos da significância estatística (p=0,099). Esse achado pode 

ser corroborado e complementado pela análise qualitativa, onde as mulheres 

relataram suas experiências internas, a qual foi caracterizada por muitos relatos de 

autocompaixão, indicando a presença desse estado nas mulheres após o término da 

IBM (DOS SANTOS et al., 2016).   

Contudo, a prática da consciência amorosa, incorporada ao programa de oito 

semanas para desenvolver a autocompaixão, não foi enfatizada pelas mulheres. Por 
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que houve aumento da autocompaixão se as mulheres não praticaram 

adequadamente a consciência amorosa?   

Nossa hipótese é que houve aumento da autocompaixão não pelo exercício 

regular da meditação da consciência amorosa, mas pelo aumento de mindfulness 

representado pelo escore geral da FFMQ, integrando as dimensões “Agir com 

consciência”, “Descrever” e “Não reatividade à experiência interna”.  

A autocompaixão consiste de três componentes: autogentileza, sofrimento 

comum à humanidade e mindfulness.  Esses componentes refletem as três 

dimensões da FFMQ que foram fortalecidas no treinamento com IBM. Autogentileza 

sendo a abertura e não culpa ao perceber algo inadequado, seria uma forma de 

autorregulação emocional (aceitação). Humanidade comum diz respeito a entender 

que, neste caso específico, a dor é uma experiência comum a todas as pessoas, o 

que leva a mulher com cefaleia crônica a reavaliar o significado do seu sofrimento 

(equanimidade). Mindfulness é o componente que faz a mulher se desidentificar com 

o pensamento doloroso (HOLZEL et al., 2011).   

O aumento da autocompaixão e maiores níveis de empatia está associado ao 

aumento da consciência corporal que tem relação com a cognição social, respostas 

empáticas e autorregulação emocional (HOLZEL et al., 2011). A pressa, a atenção 

excessiva em si mesmo e a distração (mindlessness) nos tornam menos 

compassivos (JAZAIERI et al., 2015).  

Lim; Condon; De Steno (2015) elaboraram um experimento para avaliar se o 

treino de atenção plena na respiração e no corpo, mas não em técnicas da 

consciência amorosa, desenvolvia a compaixão. O exercício realizado em 14 

sessões de treino de 12 minutos, durante 3 semanas consistia em quatro etapas: 1. 

focar em uma âncora, podendo ser o corpo ou a respiração; 2. monitorar as 

atividades da mente; 3. perceber a mente divagante; 4. reconhecer a orientação de 

não julgar a própria experiência (equanimidade). Participantes que completaram o 

treinamento com a meditação mindfulness foram mais compassivos (mensurados 

através de comportamentos prossociais) do que aqueles que receberam um 

programa de habilidades cognitivas.  

Neste sentido, nossos achados estão em conformidade com Lim; Condon; De 

Steno (2015), sustentando nossa hipótese de que o aumento da autocompaixão nas 
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mulheres com cefaleia crônica não ocorreu pelo exercício regular da meditação da 

consciência amorosa, mas pelo aumento do controle atencional, da consciência 

corporal e da autorregulação emocional. 

 

7.2.6 Outras considerações  

 

Observou-se que na tabela 4 o tratamento com IBM revelou os escores de 

Midas aumentados apesar de que, nos autorrelatos, as mulheres tenham tido 

melhora da intensidade da dor e diminuição da frequência, com consequente 

diminuição da incapacidade. No grupo tratado com acupuntura, houve redução da 

variável Midas (p<0,05).  

Isso pode ser explicado por três fatores: 

1.No baseline, as mulheres com maiores escores de Midas foram do grupo 

acupuntura e não da IBM.  

Day et al. (2014), observando os efeitos da mindfulness-based cognitive 

therapy (MBCT) para cefaleia entre os mais responsivos ao tratamento e os menos 

responsivos, observou maior eficácia percebida e medida quando a intensidade da 

dor é maior entre aqueles participantes no baseline.  

Por isso que no nosso estudo não houve diminuição do Midas no grupo 

mindfulness, mas sim nas variáveis associadas que indiretamente promoveram uma 

melhora nos sintomas e na incapacidade da dor. 

2. Day et al., (2014) sugere que uma IBM é mais eficaz para cefaleias de tensão do 

que para enxaqueca, uma vez que estas são influenciadas por fatores hormonais. 

Contudo, no nosso estudo com 66,42% de mulheres com enxaqueca está de acordo 

com Grazzi et al., (2017) que relatou satisfatórios resultados no tratamento da 

enxaqueca com IBM inclusive com abuso de medicação. 

3. O impacto principal da IBM com relação à dor é na diminuição afetiva ou reativa e 

não na dimensão sensorial por si. Assim, a intensidade da dor pode ser mantida, 

mas o desconforto subjetivo é reduzido (ANDRASIK et al., 2016). 
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7.3 Diminuição dos escores de Midas e QIP no grupo acupuntura na 

comparação dentro dos grupos 

 

Com relação ao grupo tratado com acupuntura, vale ressaltar a redução 

estatisticamente significante (p<0,05) no nível de MIDAS das participantes, bem 

como no da injustiça percebida próxima à significância estatística (p=0,067). Isso 

pode se explicar pela acupuntura atuar principalmente nos níveis somáticos 

(MACPHERSON et al., 2014).  

A injustiça percebida pode ter sido afetada pela melhora do comprometimento 

doloroso, fazendo com que as mulheres pudessem retornar às AVDs, fortalecendo o 

senso de empoderamento.  

O atendimento individualizado e personalizado, a promoção do fortalecimento 

do vínculo terapeuta-paciente, um espaço apropriado para a discussão dos 

problemas sociais diários, podem ter gerado um efeito placebo potencializador dos 

efeitos terapêuticos da acupuntura (MAO; KAPUR, 2010; VICKERS et al., 1999).  

Do ponto de vista metodológico e clínico, apontam-se dois motivos para que 

Midas tenha reduzido na acupuntura e não na IBM: 

1.o menor tamanho da amostra na IBM pode não ter mostrado o efeito neste grupo e 

2. pode ter sido que as mulheres do grupo acupuntura tinham níveis de 

incapacidade maiores que o da IBM no baseline favorecendo uma diminuição visível 

e efetiva pelo mecanismo somatossensorial direto da acupuntura (Midas com 

p<0,05). 

 

7.4 Escores de Midas, QIP, SCS, FFMQ na IBM e na acupuntura na comparação 

entre os grupos  

 

Nesta seção, serão discutidos os resultados da tabela 6. 

Nosso estudo não permitiu saber qual das duas intervenções foi mais eficaz 

para reduzir as incapacidades nas AVDs das cefaleias crônicas, porque não houve 

diferença estatisticamente significante entre elas com relação aos escores de Midas.  

IBM apresentou maiores níveis de mindfulness e autocompaixão comparados 

ao grupo acupuntura.  
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A tabela 6 reforçou a hipótese de que a diminuição da incapacidade da 

cefaleia através da redução da intensidade e/ou frequência da sensação dolorosa 

surgiu pelas alterações positivas nos processos mentais e emocionais advindos das 

sessões de IBM.  

A IBM atua fundamentalmente na redução do processamento automático da 

afetividade e não necessariamente reduzindo o sintoma físico da dor, tornando clara 

a multidimensionalidade da cefaleia primária. A atenção consciente inibe avaliações 

iniciais e limita a expressão automática dessas reações, enquanto que a consciência 

emocional interrompe padrões disfuncionais habituais e promove uma nova 

perspectiva da cefaleia baseada na autocompaixão e aceitação (FARB; 

ANDERSON; SEGAL, 2012). 

 

7.5 Associação entre o grau de incapacidade da cefaleia em relação a 

mindfulness, autocompaixão e injustiça percebida  

 
Nesta seção, serão discutidos os resultados da tabela 7. 

Com relação às correlações, as evidências dos achados, em sua maioria, 

confirmaram nossas expectativas. 

 

7.5.1 Midas e FFMQ 
 
Midas teve correlação negativa em relação às dimensões “Não julgar” 

(p<0,05) e “Agir com consciência” (p<0,05), contudo correlação positiva em relação 

às dimensões “Observar” (p<0,05) e “Descrever”, sendo esta com aproximada 

significância estatística (p=0,065).  

Com relação ao domínio “Observar”, houve um resultado inconsistente uma 

vez que se supunha que “Observar” seria negativamente correlacionado à Midas. 

Contudo, o domínio “Observar” tem se mostrado inconsistente em amostras de não-

meditadores, como é o caso das participantes deste estudo, porque se presume que 

o desenvolvimento de mindfulness se dê ao longo do tratamento, onde, ao final, as 

qualidades de observação do momento presente estariam fortalecidas (BAER, 

2016).  
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Gu et al. (2016) aponta que o escorre total da FFMQ no baseline revela 

quatro dimensões e no pós-intervenção revela cinco dimensões, incluindo a 

“Observar”. FFMQ antes da intervenção mensura quatro dimensões de mindfulness, 

exceto a “Observar”. Isso ocorreu em nossos achados com o aumento da dimensão 

“Observar” no pós-intervenção, contudo sem significância estatística (ver Tabela 4).  

Deste achado pode-se inferir que as mulheres perceberam a sensação 

dolorosa de forma hiperreativa ao simples fato de observar sua presença, uma 

estratégia chamada de catastrofizacão, levando em consideração que esta análise 

foi realizada no baseline. Neste caso, Baer (2016) explica que a dimensão 

“Observar” não é um válido indicador de mindfulness em amostras de não-

meditadores. 

 

7.5.2 Midas e Autocompaixão (SCS) 
 

Tonelli; Wachholtz (2014) mostrou que existe uma correlação negativa entre a 

incapacidade da dor e a autocompaixão. Neste estudo, usuários da atenção primária 

com cefaleia, sendo 68% do sexo feminino e 89% de baixa escolaridade, foram 

submetidos em crise a um protocolo breve de 20 minutos da prática da consciência 

amorosa. Foram avaliados o nível de dor e a tensão emocional. Praticar a 

autocompaixão promoveu alívio imediato dos sintomas da cefaleia, uma diminuição 

em 32,7% da dor e em 42,7% da tensão emocional. Os resultados indicaram que há 

uma correlação positiva entre dor física e estado emocional negativo, sugerindo que 

o componente emocional por trás da dor de cabeça e da dor crônica em geral 

interfere negativamente na avaliação subjetiva do estado doloroso.  

No nosso estudo os indicadores de autocompaixão foram associados 

negativamente a Midas, conforme o estudo descrito, mas não estatisticamente 

significante.  

Garcia-Campayo et al. (2014) encontrou correlação positiva entre 

autocompaixão e mindfulness, e negativa entre autocompaixão versus depressão, 

ansiedade e estresse percebido.  
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Já a dor crônica esteve positivamente associada à ansiedade, depressão e 

distress (MCWILLIAMS; GOODWIN; COX, 2004). Portanto, por inferência, as 

evidências indicam que a incapacidade da dor crônica (Midas) está associada 

negativamente à autocompaixão.   

Outro ponto que fortalece a autocompaixão como um fator que interferiu 

positivamente na dor crônica, apesar de, no nosso estudo, não ter apresentado 

significância estatística, foi o fato de a autocompaixão estar relacionada 

indiretamente com a dimensão “Não julgar”, que, no nosso estudo, na tabela 4, se 

associou negativamente à incapacidade da dor (p<0,05).  

Para FARB; ANDERSON; SEGAL (2012), compaixão significa equanimidade 

ao lidar de forma imparcial com aquilo que se apresenta na consciência, ou seja, 

não julgar a experiência, o que influencia positivamente na redução da sensação 

dolorosa.  

No estudo de CEBOLLA et al. (2017) investigando a associação entre as 

técnicas de mindfulness e as dimensões da FFMQ, observou-se que a dimensão 

“Não julgar” estava associada à redução de sintomas e ao aumento da função 

psicológica.  

Em resumo, a análise indica que Midas está associado negativamente à 

autocompaixão por intermédio da dimensão “Não julgar”. 

 
7.5.3 Midas e Injustiça percebida 
 

A Tabela 7 mostra que Midas está associado positivamente à injustiça 

percebida (IP) de forma estatisticamente significante.  

A experiência da dor é multidimensional e modulada pelos aspectos: 

somatossensorial, cognitivo e sociocultural. A dor é experienciada em um contexto 

sociocultural no qual outros elementos podem influenciar sua intensidade, como a 

sensação de injustiça por ser portador de uma enfermidade crônica (RODERO et al., 

2012).  
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A injustiça percebida (IP) retrata de forma mensurável o componente 

psicossocial interferindo diretamente no manejo da dor. A capacidade para lidar com 

os processos dolorosos mais efetivamente relaciona-se com o papel social e cultural 

da mulher de prover o cuidado à família e, em alguns momentos, pode se reverter 

em um sentimento de injustiça que necessita uma reparação por parte dos outros 

(TRAUE et al. 2010).   

As mulheres, principalmente às de classes sociais menos favorecidas, são 

mais propensas a sentirem essa dor emocional, com elevada incapacidade nas 

AVDs, frequentemente observada em situações de estresse psicológico como 

conflitos familiares, violência doméstica, alterações nos papéis tradicionais de 

gênero, dificuldades financeiras, depressão. É um importante elemento da 

multidimensionalidade da cefaleia que impacta negativamente nos padrões de 

ajustamento à enfermidade, uma vez que traz elementos de culpa e raiva à 

experiência da dor (MAILIS-GAGNON, 2010; RODERO et al., 2012).  

IP tem correlação positiva com severidade da dor, ansiedade, depressão, 

catastrofizacão e incapacidades física e psicossocial (THOMPSON; MCCRACKEN, 

2011; RODERO et al., 2012). Também está associada a mecanismos cognitivos 

disfuncionais presentes na dor crônica como a fixação (prender-se à sensação 

dolorosa), a distração, a catastrofizacão, bem como comportamentos evitativos que 

geram ansiedade face às atividades física e social. Esse ciclo de orientação negativa 

com relação à dor se potencializa através de pensamentos negativos e ruminativos, 

promovendo a redução do bem-estar geral (MODREGO et al.2016; TRAUE et al. 

2010; DEYO, 2009).  

O achado da tabela 8, com relação à severidade da dor relacionada à IP, está 

em consonância com os autorrelatos que evidenciaram um discurso de 

catastrofizacão da enfermidade com elementos de raiva e culpabilização de si e do 

outro, e com relação aos problemas familiares, sociais, econômicos e estratégias de 

enfrentamento disfuncionais.  

No modelo de regressão múltipla, apresentado na tabela 8, com todas as 

variáveis no baseline, apenas IP foi estatisticamente significante, mostrando que 

essa variável repercutiu negativamente na severidade da cefaleia das mulheres 

estudadas. No modelo adotado, para cada aumento em uma unidade no QIP houve 
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risco aumentado de 0,906 de incapacidade moderada/grave segundo o MIDAS 

(p<0,001).  

A IBM é uma intervenção para lidar com a injustiça percebida relacionada à 

dor, com o objetivo de ensinar as participantes a sentirem as emoções e as 

sensações corporais correlacionadas, e, sem evitação, perceber os pensamentos 

sem querer segui-los, resistindo ou acreditando neles, regulando a resposta 

emocional adequada (FARB; ANDERSON; SEGAL, 2012). 

 

7.6 O formato da IBM culturalmente adaptado 

As IBMs necessitam de uma formatação apropriada para a APS, uma vez que 

sua concepção original se destinou a um público socioeconomicamente favorecido e 

bastante motivado para o processo (GARCÍA-CAMPAYO; DEMARZO; NAVARRO-

GIL, 2015; KABAT-ZINN el al., 2016).  

Alguns estudos elaboraram modelos teóricos e operacionais (DEMARZO; 

CEBOLLA;GARCIA-CAMPAYO,2015), recomendaram estratégias de implementação 

e formação profissional (GARCÍA-CAMPAYO; DEMARZO; NAVARRO-GIL, 2015; 

CRANE et al., 2013) e identificaram barreiras e facilidades em direção a resultados 

satisfatórios (CRANE; KUYKEN, 2013, DEMARZO et al., 2015). Essas diretrizes 

serviram de base para a condução da IBM na APS com flexibilização e adaptação 

em relação ao formato, duração das sessões, principais técnicas de discurso 

conceitual e estratégias de engajamento.  

Em mulheres com cefaleia de tensão que frequentaram no mínimo seis 

sessões de uma IBM, houve redução do estresse percebido e melhora da saúde 

mental em geral (OMIDI; ZARGAR, 2015), enquanto que em uma IBM breve houve 

redução da frequência da cefaleia (CATHCART et al., 2014).  

Contudo, os resultados apresentados no nosso estudo condizem com outros 

que relataram taxa de aderência dos participantes das IBMs entre 65 a 70%, 

frequentando em média cinco sessões, e redução do tempo das sessões, com 

resultados favoráveis na saúde mental, física, autocuidado e qualidade de vida 
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(BURNETT-ZEIGLER et al., 2016; KABAT-ZINN, et. al, 2016; DOS SANTOS et al., 

2016).  

7.6.1 Procedimentos específicos que contribuíram para a aderência 

Quanto às técnicas formais há ênfase naquelas que produziram maior 

relaxamento e bem-estar como a EC e MR. As técnicas breves de respiração, o 

escaneamento corporal e mindfulness na respiração em variados formatos foram os 

exercícios formais com maior aderência (ROTH; CALLE-MESA, 2006; MCGUIRE; 

GABISON; KLIGLER ,2016).  

Contudo, houve ênfase nas técnicas informais que nas formais, porque 

aquelas podem ser exercitadas nas AVDs e conectadas aos problemas enfrentados 

no dia a dia (GARCÍA-CAMPAYO; DEMARZO; NAVARRO-GIL, 2015).  

DUTTON, et al.(2014) relata que as mulheres africanas vítimas de violência 

doméstica submetidas a uma IBM aplicaram principalmente as técnicas informais 

nas AVDs. Isso promoveu bem-estar e reduziu o estresse.   

A aculturação religiosa também esteve presente no nosso estudo com a 

integração das práticas formais combinadas com as orações católicas (BURNETT-

ZEIGLER et al., 2016). Esses dados sugerem que as práticas das IBMs são 

culturalmente aceitas, viáveis e efetivas em diferentes comunidades e etnias 

socioeconomicamente vulneráveis (ROTH; CALLE-MESA, 2006; DUTTON et al. 

2014; KABAT-ZINN, et. al, 2016).  

Os desafios socioculturais para se manter a prática ficaram bem evidentes, 

mas esses obstáculos podem ser suplantados com a inserção das práticas informais 

dentro das AVDs das participantes. É importante propor mindfulness como um modo 

de vida que deve ser continuamente cultivado na rotina diária (CRANE; KUYKEN, 

2013; GARCIA-CAMPAYO et al., 2015).  

Como forma de se estruturar IBMs baseadas nas práticas informais, devem 

ser considerados três aspectos no cenário da APS (GARCÍA-CAMPAYO; 

DEMARZO; NAVARRO-GIL, 2015; MCGUIRE; GABISON; KLIGLER ,2016) :: 
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1.ênfase na prática informal ao invés das formais pela dificuldade na 

aderência - os elementos de mindfulness podem ser inseridos no estilo de vida 

saudável ou em grupos presentes nos serviços para valorizar autocuidado e 

promover bem-estar, como atividades físicas realizadas com atenção plena;  

2.a prática informal deve ser adaptada ao contexto do indivíduo – explicar os 

conceitos a partir das demandas rotineiras nos grupos para desencadear a 

lembrança de se trabalhar as ideias de mindfulness de forma utilitária;  

3.incorporar modelos psicoeducativos de outras abordagens em grupos para 

desenvolver com maior profundidade os elementos fundamentais de mindfulness e 

direcioná-los às práticas informais. 

7.6.2 Procedimentos inespecíficos que contribuíram para a aderência 

Nosso estudo constatou que fatores inespecíficos contribuíram para os 

resultados terapêuticos ao fomentar uma aliança terapêutica: acolhimento, vivências 

e conceitos aplicados ao contexto sociocultural, vínculo instrutor-paciente, coesão do 

grupo, formas diversificadas de engajamento e motivação para a prática dos 

exercícios. 

DOS SANTOS et al. (2016) sugeriu que a coesão dos grupos contribuiu para 

a melhoria das relações pessoais e familiares das participantes, enquanto que DAY; 

THORN; RUBIN (2014) verificou um tamanho de efeito médio para a aliança 

terapêutica.   

Muitos estudos indicam a motivação, o engajamento e a expectativa pré-

tratamento como contribuintes para melhores resultados terapêuticos (SUN; KUO; 

CHIU, 2002; DELIZONNA; WILLIAMS; LANGER, 2009; TANG; HOLZEL; POSNER, 

2015; DAY et al., 2016). Por isso, é necessário ações prévias que envolvam as 

participantes ativamente no processo para que tenham abertura em explorar o que 

instrutor sugerir.   

No processo de construção e consolidação da aliança terapêutica, CRANE et 

al. (2013) apontou algumas características pertinentes aos instrutores experientes e 
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bem qualificados: cobertura, ritmo e organização da sessão; habilidades relacionais 

com os integrantes; incorporação de mindfulness nas ações e atitudes; forma de 

guiar as técnicas; tornar os temas interativos e didaticamente compreensíveis; 

manter o ambiente de aprendizado colaborativo e coeso.   

Apesar das MBIs serem criticadas por seus efeitos serem devido em grande 

parte ao suporte de grupos (DEMARZO et al., 2015), o emprego das técnicas 

informais teve responsabilidade sobre os resultados alcançados pelas participantes. 

O fato de lembrar-se constantemente do objeto de atenção é um dos 

elementos práticos essenciais para o desenvolvimento de mindfulness. A constância 

e regularidade torna a prática realizada de forma consistente, mesmo que 

informalmente, tornando seus efeitos percebidos e mensuráveis. Corroborando este 

fato, apenas perceber que nossa mente divagou já é em si um treino de mindfulness. 

(SOLER et al. 2014; CRISTOFF et al. 2009).   

A atenção à saúde centrada na pessoa, a aliança terapêutica entre o grupo e 

o facilitador são fatores para o êxito nas intervenções com mindfulness , pois 

reforçam o engajamento nas atividades e a satisfação com o serviço (DAY; THORN; 

RUBIN, 2014). 

7.7 As barreiras que dificultaram o acesso e a implementação da IBM 

 

7.7.1 Barreiras socioculturais e econômicas 

A operacionalização das IBMs em populações desfavorecidas depende de 

medidas socioeconômicas e culturais que assegurem às mulheres uma participação 

continuada no processo. Dessa forma, torna possível completar o número de 

sessões para avaliar um desfecho satisfatório tanto ao serviço e à comunidade 

quanto ao sistema público de saúde. 

KABAT-ZINN et. al. (2016) e DUTTON et al. (2014) planejaram 

antecipadamente medidas para superar as dificuldades de frequência dos 

participantes às sessões como gratuidade do programa, distribuição de  vale-

alimentação no local, vale-transporte no trajeto  trabalho -  IBM – casa, alojamento 
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provisória para filhos e atendimento multiprofissional. Tudo provisionada pela rede 

de assistência ou agências de fomento à pesquisa. 

Essas medidas contribuíram para que 65% das sessões fossem 

frequentadas, apesar da duração do programa e esforço pessoal dos participantes 

combinado ao alto nível de estresse psicossocial e baixa escolaridade 

características das populações desfavorecidas (KABAT-ZINN et al., 2016). 

Fazer sessões adicionais ou de reposição para as faltosas (OMIDI; ZARGAR, 

2015) e consolidar grupos de manutenção (GARCÍA-CAMPAYO et al, 2015) foram 

maneiras utilizadas para perpetuar as IBMs dentro dos serviços. 

No estudo de DOS SANTOS et al. (2016), profissionais de saúde que 

participaram da IBM recomendaram a continuação do programa no hospital através 

de grupos de manutenção. 

 

7.7.2 Barreiras de implementação – dificuldades com as usuárias 

 

Diversas modalidades de comunicação têm sido empregadas para informar e 

engajar as pessoas no processo de implementação das IBMs, como vídeos, 

imagens, aplicativos e cursos à distância pela internet.  

Um estudo espanhol com 296 indivíduos usou intervenção psicológica 

(baseado na terapia cognitiva-comportamental e na psicologia positiva) através da 

internet para comparar seu efeito ao tratamento usual em pacientes da atenção 

primária com depressão leve à moderada. Houve boa aceitação entre os 

participantes e sua efetividade ficou evidente em longo prazo, sendo uma opção 

terapêutica complementar ao tratamento convencional (MONTERO-MARÍN et al., 

2016).  

Apesar do perfil das participantes do estudo na Espanha ser semelhante 

quanto à idade, nível de escolaridade e renda ao do nosso estudo, fica evidente a 

discrepância quanto ao acesso à internet comparado ao Nordeste Brasileiro. Isso 

dificulta a formatação de modalidades terapêuticas baseadas na internet 

direcionadas às comunidades e investimentos em programas à distância por parte 

das instituições públicas (MONTERO-MARÍN et al., 2016).  
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O modelo cultural e social das mulheres deste estudo gera distress e não 

permite que elas busquem suporte adequado aos problemas de saúde, pois se  

ocupam em prioridades alheias ao seu bem-estar. Por isso, é recomendado ligações 

telefônicas no dia anterior como lembrete das sessões a fim de manter a frequência, 

identificar estresse primário, prevenir a desistência precoce e valorizar o cuidado 

centrado na pessoa (ROTH; CALLE-MESA, 2006; SAINT ARNAULT; 

SHIMABUKURO, 2012). 

DUTTON et al. (2014) preconiza o uso contato telefônico e complementa com 

uma entrevista para acolhimento e triagem, promovendo um atendimento 

personalizado às participantes. Ainda neste estudo, face às dificuldades das 

mulheres em irem às sessões pelos problemas acima destacados, a rede de 

assistência deu suporte estrutural e financeiro para evitar um alto grau de evasão na 

IBM. 

Estas devem ser intervenções pensadas para as comunidades e, por isso, os 

gestores devem estar atentos às suas necessidades (DEYO et al., 2009). 

 

7.7.3 Barreiras de implementação – dificuldades institucionais 

 

Os profissionais da APS em geral demonstraram pouco interesse em 

capacitação breve pelo tema, principalmente por ser uma intervenção multifacetada 

que necessite de diversas etapas e instrumentos para sua implantação e 

compreensão (CRANE, 2016; SUMAN et. al, 2016).  

Contudo, devido o uso das PICS terem crescente aceitação e viabilidade nos 

serviços de saúde, alguns profissionais (especialmente médicos e enfermeiros) as 

integram em seus atendimentos por iniciativa própria. Isso porque eles perceberam 

a efetividade destas práticas na vida pessoal e as levaram para a vida profissional 

no contexto das queixas psicoemocionais, que são bastante frequentes em usuários 

da APS (KRISTOFFERSEN et al., 2013; MCGUIRE; GABISON; KLIGLER ,2016).  

Um estudo transversal na Noruega apontou que 62% dos portadores de 

cefaleia crônica primária faziam uso de alguma dessas práticas, apesar de não ter 

identificado diferenças na efetividade entre elas (KRISTOFFERSEN et al., 2013). 
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No estudo com 12 profissionais de saúde da APS relatou-se que 83% deles 

oferecem os atendimentos em terapias mente-corpo diretamente em seus 

atendimentos, sendo a principal técnica a de respiração breve,  para tratar  sintomas 

psicoemocionais, valorizar o autocuidado e promover bem-estar (MCGUIRE; 

GABISON; KLIGLER ,2016).  

Apontaram como barreiras para a implantação continuada dos serviços: o 

tempo de atendimento aumentado; falta de apoio dos gestores e da equipe de 

trabalho, disponibilidade de ambientes e de uma rede de referência sintonizados 

com a proposta das terapias mente-corpo e conflito entre os paradigmas (MCGUIRE; 

GABISON; KLIGLER ,2016).  

Dadas as evidências, uma forma de se ter apoio político-institucional e um 

planejamento estratégico compartilhado localmente seria vincular as IBMs às 

políticas públicas existentes no SUS (DEMARZO; CEBOLLA; GARCIA-CAMPAYO, 

2015).  

Essas políticas traçam diretrizes que favorecem processos de trabalho 

pautados na atenção centrada na pessoa, cuidado continuado e programado, 

atenção multiprofissional e atendimento coletivo, o que são características centrais 

das intervenções complexas (BRASIL, 2016; 2013).  

Neste estudo, os entusiastas facilitaram a formação dos grupos nas unidades, 

mas não ofereceram suporte logístico ou político para estabelecer de forma 

continuada as IBMs.  

Por isso, há a necessidade de se ter profissionais qualificados, bem como 

com o acolhimento dos usuários interessados nesta abordagem, reduzindo os 

obstáculos de acesso às terapêuticas. Levando- se em consideração que as IBMs 

suportam diversos problemas de saúde, calcula-se a necessidade 01 instrutor para 

15.000 usuários (CRANE; KUYKEN, 2012; DEMARZO; CEBOLLA; GARCIA-

CAMPAYO, 2015).  

Para se consolidar e se difundir entre os usuários do SUS e nas 

comunidades, a inserção e o engajamento da equipe de saúde e dos agentes 

comunitários é de fundamental importância para o sucesso da pesquisa, ensino e 

implementação na atenção básica (MCGUIRE; GABISON; KLIGLER ,2016).  
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Neste momento, uma rede de difusão congregando desde gestores até 

usuários e comunidade se configura como um dos pilares para a inserção de 

mindfulness nestas unidades de saúde. 

 

7.8 O ambiente e a integração de paradigmas 

 

Os resultados do nosso estudo sugerem que as intervenções complexas 

psicossociais são promissoras para as populações atendidas no nível primário de 

atenção à saúde, pois levaram em consideração as necessidades culturais, sociais e 

epidemiológicas das populações vulneráveis (DEMARZO et al., 2015).  

Uma das características que classifica a IBM como uma intervenção 

complexa é o fato de integrar elementos de dois paradigmas aparentemente 

contraditórios: o científico, moderno, objetivo versus o experiencial, tradicional, 

subjetivo.  

Apesar de a intervenção farmacológica produzir efeitos reconhecidos na 

cefaleia primária, o modelo de saúde fragmentado, reducionista e com ênfase nos 

processos biológicos e orgânicos do adoecimento, no qual a biomedicina está 

pautada, negligencia aspectos essenciais da experiência do processo saúde-

doença. Isso implica em serviços de saúde e formas de observar o indivíduo cada 

vez mais especializados, prevalecendo as dimensões isoladas da enfermidade e 

tendo como efeito colateral a dissolução da totalidade da experiência da 

saúde/doença (KLEINMAN, 1995; DUARTE, 2003). 

Atualmente há bastante interesse no modelo centrado na experiência da 

pessoa, sendo o tratamento não farmacológico das cefaleias uma tentativa de inserir 

esta perspectiva no contexto da biomedicina. (CAPRA, 1982; KLEINMAN, 1995).  

Esta ótica enfatiza o conceito de enfermidade (illness) como a experiência 

subjetiva do adoecimento, elegendo o sofrimento no contexto multidimensional como 

objeto do cuidado, em detrimento da doença (disease) como o processo biológico 

em desordem frisando os mecanismos biológicos pertinentes ao adoecimento 

desligando-a da dimensão experiencial (KLEINMAN, 1995; ALVES, 2006).  
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As IBMs se ajustam a este modelo de saúde, pois se embasam numa 

epistemologia e pedagogia que complementam as lacunas negligenciadas pela 

biomedicina na assistência à saúde (FJORBACK, 2012; KABAT-ZINN, et al., 2016).  

Sua ampla gama de significados, vertentes teóricas e práticas incorporam 

desde a eficácia clínica na sintomatologia de doenças específicas (disease), 

considerando a experiência da enfermidade (illness), até o treinamento de 

habilidades mentais e o crescimento humano e espiritual (CARLSON, 2012; CRANE, 

2016).  

As IBMs entrelaçam em seu arcabouço teórico o paradigma científico e 

contemplativo de tal forma que foi aceito na corrente do pensamento institucional. 

Sua pedagogia possui ênfase no processo ao invés do resultado; aproximação da 

experiência interna e externa de forma não julgadora; valor dado a dar tempo e 

atenção à experiência do momento presente (qualidade de presença); ênfase na 

sensação da experiência. Enquanto que a corrente institucional é orientada aos 

objetivos; com atividades impulsionadas por metas; aferição da eficácia dos 

resultados; ênfase no julgamento e “visão” concreta; ênfase na eficiência e 

produtividade; ênfase na conceitualização (CRANE, 2016).  

No contexto da IBM leva-se em consideração uma pessoa humana inserida 

num contexto multifacetado e em uma estrutura complexa retratando um processo 

dinâmico e mutável em meio a influências biológicas, mental, emocional, espiritual, 

comportamental, social, cultural e econômica (DUARTE, 2003). 

 

7.9 Custo-efetividade 

As condições crônicas de saúde se relacionam a mais de 75% do total dos 

gastos médicos nos Estados Unidos, algo em torno de 1,4 trilhão atualmente. 90% 

dos usuários da atenção primária relatam problemas de saúde relacionados ao 

estresse e tendem a ser frequentadores contumazes dos serviços de saúde, sendo 

que 70% dos casos poderiam ser manejados de uma forma não-convencional, sem 

causar sobrecarga ao sistema. Com o aumento do custo de terapias farmacêuticas, 

intervenções médicas e visitas de saúde, tratamentos adicionais que promovam a 

saúde e bem-estar se tornam necessários (FLUGEL COLLE et al., 2010; STAHL et 
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al., 2015).  

Gerenciar o estresse é indispensável para o uso racional dos recursos 

clínicos e sistemas de saúde, o que engloba todos os aspectos da vida da pessoa, 

incluindo variáveis socioeconômicas.  Por exemplo, em um estudo com IBM, houve 

redução das preocupações financeiras em 79% e das questões legais em 7,7% nos 

pacientes que influenciaram positivamente a qualidade de vida e a intensidade das 

dores percebidas (FLUGEL COLLE et al., 2010).  

STAHL et al. (2015) avaliaram indivíduos, geralmente mulheres, de baixa 

renda, usuárias contumazes dos serviços de saúde, que foram submetidas ao 

tratamento com uma intervenção chamada 3RP para desenvolver resposta de 

relaxamento, incluindo meditação mindfulness, suporte social, habilidades cognitivas 

e psicologia positiva, direcionadas à redução do estresse através da resposta de 

relaxamento e potencialização da resiliência. Os resultados indicaram que essa 

abordagem colaborou para a redução da carga emocional atribuída à doença 

crônica e diminuiu gastos relacionados à utilização dos serviços de saúde em 43%. 

Outro ponto importante é que uma vez aprendido, a meditação mindfulness 

não requer gastos excessivos e seu uso pode ser ajustável a diversos contextos e 

ambientes de saúde (SUN; KUO; CHIU, 2002; STAHL et al., 2015).  

Não se sabe ao certo qual público se beneficiaria mais com esta abordagem, 

mas o estudo mostrou que pacientes com saúde mental debilitada, problemas 

neurológicos, musculoesqueléticos e gastrointestinais são particularmente 

propensos ao estresse (STAHL et al., 2015).  

Alguns estudos apontam a severidade da condição crônica no período de  

pré-tratamento como um fator de engajamento e associado a resultados 

satisfatórios. Uma forma de se tornar a terapia mais efetiva seria aumentar a 

capacidade de indicar o tratamento para pessoas com maior probabilidade de 

resultados favoráveis, para ter menor custo-efetividade e maximizar o benefício 

(LAKHAN; SCHOFIELD, 2013; DAY; THORN; RUBIN, 2014).  
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Para um próximo estudo, sugere-se verificar a efetividade da IBM em relação 

ao número de visitas no centro de saúde, redução dos serviços em saúde mental, 

baixa taxa de reincidência de sintomas e diminuição do uso de medicamentos. 

(DEMARZO; CEBOLLA; GARCIA-CAMPAYO, 2015). 

 

8 LIMITAÇÕES  DO ESTUDO 

 

Geralmente as críticas metodológicas aos estudos com mindfulness dizem 

respeito a: 1. serem tendenciosas, pois geralmente os pesquisadores são 

meditadores; 2. usarem amostras pequenas e 3. o tipo de estudo não consegue 

demonstrar o tamanho do efeito (TANG; HOLZEL; POSNER, 2015).  

Nosso estudo possui essas características, por isso se enquadra 

apropriadamente na categoria de exploratório e de eficácia preliminar.  

Outros pontos, devem ser considerados para orientar estudos de eficácia na 

atenção primária no Nordeste brasileiro.  

1.Nosso estudo apontou a aceitação como fator modulador da cefaleia com relação 

à intensidade e incapacidade da dor crônica;  

Sugerem-se instrumentos que mensuram o componente da aceitação como o 

Chronic Pain Acceptance Questionaire - CPAQ – (medida para dor crônica) e o 

Acceptance and Action Questionaire-II - AAQ-II (medida mais geral) para que se 

possa avaliar com maior acurácia a associação entre a aceitação e a 

intensidade/incapacidade da dor crônica (THOMPSON; MCCRACKEN, 2011). 

 2. a falta de seguimento nos faz questionar em quanto tempo os fatores sociais e 

culturais deste grupo irão suprimir o efeito do controle atencional, consciência 

corporal e regulação emocional promovidos pela IBM;  

3. o relevante drop out antes de iniciar o tratamento retratou a dificuldade no 

preenchimento e assimilação das questões dos extensos e complexos instrumentos 

de pesquisa em uma população de baixa/média escolaridade, como a deste estudo. 

Sugere-se, nos próximos estudos na atenção primária no Nordeste brasileiro, 

planejar a pesquisa com instrumentos breves já validados como o FFMQ-15, SCS-

12;  
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4. geralmente, o tamanho da amostra nos estudos com IBM é pequeno, dificultando 

o exame da resposta ao tratamento a cada tipo de cefaleia (ANDRASIK et al., 2016);   

Sugerem-se estudos com amostras maiores através de um planejamento 

estratégico efetivo que englobam os diversos interessados: secretaria municipal de 

saúde, gestores e equipe da APS, agentes comunitários de saúde e comunidade. 

5. O desenho metodológico não permitiu concluir o tamanho do efeito entre ambos 

os grupos, mas corroborou a hipótese de que ambas as intervenções trazem efeitos 

positivos em relação à melhora da incapacidade das AVds nas cefaleias crônicas. 

Por isso, outros estudos com delineamento pertinente à realidade das comunidades 

podem comparar o tamanho do efeito entre as ambas abordagens. 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo tem a sua relevância no fato de que foi o primeiro a pesquisar os 

efeitos de uma IBM em uma população socioeconomicamente desfavorecida no 

Nordeste do Brasil, incluindo moradoras da maior favela do Ceará e sétima maior do 

Brasil. 

O distress psicológico foi fator importante no desencadeamento das crises de 

cefaleia primária das mulheres usuárias da APS no Nordeste brasileiro. 

Os fatores sociais de distress das mulheres observados foram múltiplos 

papéis, provedora de cuidado físico e emocional da família, sobrecarga de afazeres, 

sobrecarga emocional, mediadora de conflitos familiares, preocupações com 

despesas e renda familiar insatisfatória.  

Em nosso estudo as mulheres sofriam de abuso medicamentoso, 

comorbidades como ansiedade e depressão, e buscavam de forma frequente os 

serviços de saúde para alívio sintomático da dor.   

Aplicada em mulheres com cefaleia na APS no Nordeste brasileiro 

frequentando em média cinco sessões, a IBM promoveu níveis diminuídos de 

incapacidade em realizar as AVDs e injustiça percebida, e níveis aumentados de 

mindfulness e autocompaixão.  

Apesar de inseridas em um contexto de DSS desfavoráveis, a IBM impactou 

positivamente na percepção de alívio da dor e melhora da qualidade de vida, 
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fundamentando a hipótese de que os efeitos percebidos não vieram pela melhoria 

das condições externas de vida, mas foram favorecidas pelo desenvolvimento de 

novas formas de enfrentamento devido ao treinamento de mindfulness, 

especificamente o controle atencional, a consciência corporal e a regulação 

emocional.  

 A implementação da IBM na APS do Nordeste brasileiro é viável, segura e 

potencialmente efetiva ao atendimento das mulheres com cefaleia crônica. Configura 

uma estratégia terapêutica à redução da dose de medicação e do abuso 

medicamentoso, diminuindo a busca por serviços de saúde que sobrecarregam o 

sistema.  

Além disso, a IBM tem o potencial de diminuir o uso dos serviços de saúde 

porque condicionam as mulheres a buscarem um estilo de vida saudável pela 

evolução do autocuidado e percepção clara de suas necessidades (eficácia 

percebida), contribuindo para uma melhora na qualidade de vida nos aspectos 

mental, emocional, físico e social.  

Comparado com a acupuntura, IBM mostrou-se empregar mecanismos 

cognitivos e emocionais enquanto que a acupuntura mecanismos somatossensoriais 

para a melhora dos sintomas das cefaleias. 

Com relação à sua implementação no sistema de saúde público, há a 

necessidade de um planejamento estratégico que: possibilite a adesão das usuárias; 

engaje a equipe de saúde e os agentes comunitários, e compreenda a dinâmica 

social e cultural condutora das relações entre a comunidade e o serviço de saúde.  

Este estudo não recomenda implementar as IBMs nas unidades de saúde 

padrão devido ao paradigma conflitante com o biomédico. O discurso clínico precisa 

ser traduzido socioculturalmente para despertar interesse e motivação, e assim 

superar as barreiras que inibem o acesso e o desfecho satisfatório do tratamento.  

A atenção à saúde centrada na pessoa, a aliança terapêutica entre o grupo e 

facilitador são fatores para o êxito nas intervenções com mindfulness, pois reforçam 

o engajamento nas atividades e a satisfação com o serviço. 

Em resumo, este estudo pode sugerir que: 

1.Houve aumento do controle atencional, da consciência corporal e regulação 

emocional promovido pelo exercício de técnicas formais e informais de mindfulness; 
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2.A redução da dor veio pela diminuição da ativação do componente cognitivo e 

emocional da dor, promovido pelo aumento no nível de mindfulness e da 

autocompaixão;  

3.As participantes identificaram e perceberam os mecanismos envolvidos no efeito 

da IBM sobre sua saúde e condição clínica (eficácia percebida), apesar de não se 

ter demonstrado a eficácia medida;  

4. IBM e acupuntura podem ser recomendados para o tratamento das cefaleias 

crônicas, sendo que um complementa o efeito do outro; 

5. Sugere-se um modelo de IBM com 5 sessões, com duração de no máximo 1h e 

30 min, que tenha como práticas formais: escaneamento corporal, mindfulness na 

respiração, caminhada meditativa e alongamentos conscientes; e como práticas 

informais, técnicas ligadas aos afazeres domésticos e às atividades físicas em 

grupos das quais as usuárias participam ativamente. A técnica do manejo do 

pensamento (Oi-Obrigado-Tchau) é batante importante sempre e deve ser 

conduzida vinculada aos problemas da rotina da comunidade.   

6.Os efeitos da IBM na cefaleia crônica das participantes demonstraram a eficácia 

preliminar de práticas mente-corpo em populações vulneráveis 

socioeconomicamente. 
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ANEXO 1 - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP UNIFESP E SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA, CEARÁ 
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ANEXO 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa Efeitos da 

acupuntura e da meditação em usuários com cefaleia crônica na Atenção 

Primária à Saúde de Fortaleza-CE: estudo controlado e randomizado. Este 

estudo quer saber se a acupuntura e a meditação da Atenção Plena podem ter 

benefícios no tratamento das pessoas que sofrem de dor de cabeça. Pretendemos 

com este estudo contribuir na melhora da qualidade de vida dessas pessoas. 

PROCEDIMENTOS:  

Necessitamos de sua colaboração para a realização desta pesquisa. Você 

será entrevistado(a) e responderá algumas perguntas e depois será sorteado(a) 

para participar em um dos quatro grupos: acupuntura, meditação, acupuntura e 

meditação ao mesmo tempo e tratamento usual. Após, agendaremos para você data 

e hora para comparecer às sessões de acupuntura, uma forma de tratamento que 

consiste na colocação de agulhas próprias na pele, com pouca profundidade, ou 

encontros semanais com exercícios de meditação, ambos por um período de oito 

semanas (aproximadamente dois meses), uma vez por semana. 

Caso você faça parte do grupo acupuntura, receberá sessões com aplicações 

de agulhas fininhas de acupuntura em pontos específicos do seu corpo (braço, rosto, 

barriga, pernas e pés), para amenizar a sua dor de cabeça; 

Caso você participe das sessões de meditação, a mesma será composta de: 

instruções de meditações guiadas, conversas breves sobre as vivências e 

orientações para a semana até o próximo encontro. Também serão fornecidos CDs 

com meditações guiadas para utilização pelo(a)s participantes ao longo das 

semanas. 

Após esse período de oito semanas e de 6 meses do procedimento, você 

realizará novamente a coleta de dados, preenchendo os mesmos questionários. 

 

POSSÍVEIS RISCOS E DESCONFORTOS:  

A acupuntura é um tratamento de risco mínimo, que poderá ter como efeitos 
indesejáveis coceira, formigamento, equimoses, dor de pequena intensidade em 
alguns pontos ou pequenos choques, que melhoram ao retirar as agulhas. 

 
 Caso haja problemas mais sérios, apesar de raros do tipo alergias, 

hematomas, infecção, sua participação será interrompida e receberá atendimento 
imediato na unidade de saúde vinculada à pesquisa ou encaminhado(a) a 
atendimento hospitalar para seu restabelecimento acompanhamento da equipe de 
pesquisa até o seu total restabelecimento. 
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Com relação à meditação, não são conhecidos riscos associados aos 

procedimentos previstos, podendo ocorrer tonturas por respirar de forma ofegante, 
dores pela postura inadequada e desconfortos pela conscientização de 
características da estrutura da personalidade de cada participante, oriunda da 
atenção aos pensamentos e sensações físicas no momento da meditação. 
Profissionais da equipe de pesquisa capacitados para desenvolver o treinamento 
estarão presentes, podendo detectar e auxiliar nesses desconfortos que a meditação 
possa evocar.  

Da mesma forma que na acupuntura, sua participação será interrompida 
devido a efeitos mais sérios e você receberá atendimento imediato na unidade de 
saúde ou encaminhada a atendimento hospitalar para seu restabelecimento e 
acompanhamento da equipe de pesquisa até o seu total restabelecimento. 

 
 
 
Informo ainda que: 

  
● A participação no estudo é totalmente voluntária e sem qualquer custo 

para você; 

● Será garantido o sigilo e o anonimato quanto ao seu nome e quanto às 

informações prestadas. Não divulgaremos seu nome, nem qualquer 

informação que possa identificá-lo; 

● As entrevistas de coleta de dados e os encontros com acupuntura e 

meditação serão gravados em áudio e vídeo apenas com o seu 

consentimento; 

● Você poderá ser escolhido(a) para fazer parte de qualquer um dos quatro 

grupos. Caso você fique no Grupo controle terá direito, ao final do 

estudo, sessões de acupuntura e/ou meditação. No final do estudo, se 

quiser, você poderá saber dos resultados após avaliação de todos os 

dados das pessoas que participaram; 

● Durante o andamento da pesquisa, se por qualquer motivo resolver 

desistir, tem toda liberdade para retirar o seu consentimento; 

● Sua colaboração poderá trazer benefícios para redução ou 

desaparecimento de seus sintomas, bem como ajudar com que essas 

práticas de saúde sejam instituídas no serviço público; 

● Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o 

endereço institucional da pesquisadora principal. Você pode tirar dúvidas 

sobre o projeto e sua participação, agora ou em qualquer momento.  

● Esperamos contar com sua colaboração e desde já agradecemos. 

 

Eu _________________________________________________________, 

declaro que tomei conhecimento do estudo sobre: Efeitos da acupuntura e de 
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meditação em usuários com cefaleia crônica na Atenção Primária à Saúde de 

Fortaleza-CE: estudo controlado e randomizado, compreendi seus objetivos e 

concordo em participar da pesquisa. 

 

 

Fortaleza,     de                                    de  2014 

 
 
___________________________________________________________________ 

Áthila Campos Girão 

(Doutorando em Saúde Coletiva - Unifesp) 

Telefones pessoais: (085) 9969.5661 / (085) 8829.6975 

___________________________________________________________________ 

Marilyn Kay Nations 

(Professora Drª do Doutorado em Saúde Coletiva -- Unifor) 

Telefone: (085) 34773280 

___________________________________________________________________ 

Marcelo Marcos Piva Demarzo 

(Professor Dr do Doutorado em Saúde Coletiva -- Unifesp) 

Telefone: (011) 5576.4848 

 
Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 

pesquisa e concordo em participar. 
Nome:______________________________________________________________
___ 
Data: ___/____/________  
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ANEXO 3 - QUESTIONÁRIO PARA DIAGNÓSTICO DE CEFALEIA 
 

Nome: 

Idade: 

Faz tratamento? 

End. 
Telefone: 
 
 
Cefaléia 
C1. Quantas vezes o(a) Sr(a) você teve dor de cabeça na sua vida? 
(    ) nenhuma vez    (0)    
(    ) uma a dez vezes   (1) 
(   ) mais de dez vezes (2) 
 
No último ano, 
C2. O(A)  Sr(a) teve dor 
(    ) de vez em quando  (0) 
(    ) uma ou duas vezes por mês   (1) 
(   ) uma vez por semana  (2)  
(    ) mais de uma vez por semana  (3) 
(    ) diariamente (4) 
 
 
C3. O (A) Sr(a) teve 
(    ) mais de 15 dias de dor por mês (0)      
(    )  menos de 15 dias de dor por mês (1) 
 
C4. A dor dura 
(    ) menos de 4 horas   (0)  
(    ) 4 a 72 horas    (1) 
(    ) mais de 72 horas (2) 
 
C5. Antes da dor começar o (a) Sr(a) tem problemas de visão, alguma alteração de 
sensibilidade ou perda de força em alguma parte do seu corpo? 
(    ) sim, sempre  (0)     
(    ) sim, às vezes   (1)  
(    ) não  (2)  
(    ) não sabe (3) 
Sente tontura 
 
C6. A sua dor de cabeça é 
(    ) em pontada ou em aperto (0) 
(   ) pulsátil ou latejante (1) 
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(    ) não sabe (2) 
 
C7. A sua dor de cabeça é 
(   ) de um lado só da cabeça (0) 
(   ) dos dois lados da cabeça  (1) 
(    ) não sabe (2) 
 
C8. A sua dor de cabeça é 
(     ) leve (não atrapalha as tarefas que você faz diariamente (0) 
(   ) moderada (atrapalha mas não impede as tarefas diárias) (1) 
(    ) grave (impede o desenvolvimento das atividades diárias) (2) 
 
C9. Quando você faz algum tipo de exercício como abaixar ou levantar a cabeça, a 
dor 
(    ) piora    (0) 
(    ) melhora (1) 
(    ) não muda   (2)  
(    ) não sabe (3) 
 
 
C10. Quando o(a)  Sr(a) está com a dor de cabeça, a luz 
(    ) incomoda pouco  (0)   
(    ) incomoda muito  (1) 
(    ) não incomoda   (2)  
(    ) não sabe (3) 
 
C11. Quando o (a) Sr(a) está com a dor, o som (por exemplo de uma música) 
(    ) incomoda pouco (0) 
(    ) incomoda muito (1) 
(    ) não incomoda  (2) 
(    ) não sabe (3) 
 
C12. Quando o (a) Sr(a) está com a dor, um perfume forte (ou um cheiro forte) 
(    ) incomoda pouco (0) 
(    ) incomoda muito (1) 
(    ) não incomoda  (2) 
(    ) não sabe (3) 
 
 
C13. Quando o(a) Sr(a) está com a dor 
(    ) consegue se alimentar (0) 
(    ) perde o apetite  (1)  
(    ) fica enjoado mas não vomita (2) 
(    ) fica enjoado e também vomita (3) 
(    ) somente vomita (4) 
(    ) não sabe (5) 
  



137 

 

C14. Que remédio você toma para a dor de cabeça? ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 4 – QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

 

1) Nome:       

 

2) Data:                                                     

 

3) Idade:  (    )                                                                                         

 

4) Estado civil:  1. Solteira  2. Casada   3. Divorciada  4. Consensual    5. Viúva  (     
) 

 

5) Nº filhos: 1. 1-2  (  )    2. 3-4  (  )   3. 5 ou mais   (   ) 

 

6) Escolaridade:  1. s/escolaridade    2. 1ºgrau    3.  2º grau    4.  Superior    

                            5. Pós-graduação (  ) 

 

7) Renda familiar:  1.  1-2 s.m.    2.  3- 5 s.m.     3.  6-10 s.m.   (    ) 

 

8) Residência: 1. própria   2. alugada  (     ) 

 

9) Saneamento básico: 1. sim   2. não    (   ) 

 

10) Situação financeira: 1. estável    2. instável  (    ) 

 

11) Vida profissional:  1. satisfatória  2. insatisfatória   (   )  

 

12) Relacionamento conjugal: 1. estável    2. instável  (    ) 
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13) Relacionamento familiar: 1. estável    2. instável  (    ) 

 

14) Infância: 1. estável    2. instável  (    ) 

 

15) Puberdade: 1. estável    2. instável  (    ) 

 

 

2. Assinalar:   1. Sim    2. Não   

 

16) Sedentarismo:  (   ) 22) Alcoolismo:  (   ) 

 

17) Diabetes:     (   )             23) Outras dependências químicas:  (    ) 

18) Doenças cardiovasculares: (  )     24)  Trauma/choque emocional: (   ) 

  

19) Doenças respiratórias: (  )           25) Cirurgia prévia: (  ) 

                                                                     Qual(is)? ___________ 

 

20) Doença crônico-degenerativa:  (   )             

 

21) Tabagismo:  (   )                 26) Sintomas de climatério/menopausa : (  ) 

                                                                     Qual(is): ______________________ 

 
3. Uso de outras Abordagens Terapêuticas 
 

27) Uso de medicamento controlado :(  ) 

 
28) Classe de medicamento:  

      1. Benzodiazepínico (  ) 2. Antidepressivos (  )   

      3. Antipsicótico (  )  4. Fitoterápicos (  )   
Qual(is) ________________ 

      5. Outros _________________ (  ) 

 

29) Outras abordagens terapêuticas: 

 1. Psicoterapia (  ) 2. Terapia comunitária (  ) 3. Terapia grupal  (  ) 
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4. Massoterapia (  ) 5. Terapias florais  (  ) 6. Terapias físicas (caminhada, 
ex.aeróbicos, yoga, tai chi)  (  )  7. Terapias mentais 
(visualização criativa, meditação)  (   )   8. Terapia ocupacional  (  )   9. Ouras (  )   

 

30) Há quanto tempo? (semanas ou meses  ou anos?) :  

 

31) Frequencia : 1. Regular (  )   2.  Irregular (   ) 

 

ANEXO 5 -  ESCALA MIDAS 
 

MIDAS - Migrane Disability Assessment Program 
Questionário de Avaliação da Incapacidade por Enxaqueca 
Este questionário pode ajudar você e seu médico a melhorar o tratamento das suas 
dores de cabeça. 
Você sofre de dor de cabeça? 
 
INSTRUÇÕES:  
Por favor responda as seguintes questões sobre TODAS as dores de cabeça que 
você tenha tido durante os últimos três meses.  
Escreva sua resposta no espaço ao lado de cada questão.  
Escreva zero se você não teve aquela atividade durante os últimos três meses. 
Lembre-se de considerar os últimos 90 dias consecutivos. 
 
1. Quantos dias de trabalho ou de escola você perdeu NOS ÚLTIMOS TRÊS 
MESES por causa de suas dores de cabeça? _______ 
 
2. Em quantos dias DOS ÚLTIMOS TRÊS MESES você observou que seu 
rendimento no trabalho ou na escola estava reduzido pela metade ou mais, devido 
às suas dores de cabeça? 
 (Não inclua os dias que você contou na questão 1, onde dia de trabalho ou de aula 
foi perdido).  _________ 
 
3. Em quantos dias DOS ÚLTIMOS TRÊS MESES você não foi capaz de executar o 
trabalho de casa por causa de suas dores de cabeça? ___________ 
 
4. Em quantos dias DOS ÚLTIMOS TRÊS MESES seu rendimento no trabalho de 
casa foi reduzido pela metade ou mais devido as suas dores de cabeça?  
(Não inclua os dias que você contou na questão 3, onde você não pôde fazer o 
trabalho de casa).  ______________ 
 
5. Em quantos dias DOS ÚLTIMOS TRÊS MESES você perdeu atividades 
familiares, sociais ou de lazer por causa das suas dores de cabeça?   ________ 
 
A. Em quantos dias DOS ÚLTIMOS TRÊS MESES você teve dor de cabeça? 
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(Se a dor durou mais que um dia, conte cada um dos dias). ________ 
B. Em uma escala de 0 - 10, em média qual a intensidade da dor destas dores de 
cabeça? (0 = nenhuma dor; 10 = dor máxima possível).  _______ 
 
Tendo preenchido este questionário, some os números de dias das questões 1 - 5 
(não considere as questões A e B).  
Se o resultado total for maior que 6, sugerimos que você marque uma consulta com 
seu médico (leve este questionário com você). 

 

 

 

 

ANEXO 6 -  ESCALA FFMQ 
 

Questionário das Facetas de Mindfulness (FFMQ-BR) 

Instrução: Por favor, circule a resposta que melhor descreva a frequência com que 
as sentenças são verdadeiras para você. 

 
 
 Nunca ou 
raramente 
verdadeiro  

Às vezes 
verdadeiro  

Não tenho 
certeza  

Normalmente 
verdadeiro  

Quase sempre 
ou sempre 
verdadeiro  

1  2  3  4  5  
 

 
 1)  Quando estou caminhando, eu 

deliberadamente percebo as sensações do 
meu corpo em movimento.  
1 2 3 4 5  

2)  Sou bom para encontrar palavras que 
descrevam os meus sentimentos.  
1 2 3 4 5  

3)  Eu me critico por ter emoções irracionais ou 
inapropriadas.  
1 2 3 4 5  

4)  Eu percebo meus sentimentos e emoções 
sem ter que reagir a eles.  
1 2 3 4 5  

5)  Quando faço algo, minha mente voa e me 
distraio facilmente.  
1 2 3 4 5  

6)  Quando eu tomo banho, eu fico alerta às 
sensações da água no meu corpo.  
1 2 3 4 5  
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7)  Eu consigo facilmente descrever minhas 
crenças, opiniões e expectativas em 
palavras.  
1 2 3 4 5  

8)  Eu não presto atenção no que faço porque 
fico sonhando acordado, preocupado com 
outras coisas ou distraído.  
1 2 3 4 5  

9)  Eu observo meus sentimentos sem me 
perder neles.  
1 2 3 4 5  

10)  Eu digo a mim mesmo que eu não deveria 
me sentir da forma como estou me sentindo.  
1 2 3 4 5  

11)  Eu percebo como a comida e a bebida 
afetam meus pensamentos, sensações 
corporais e emoções.  
1 2 3 4 5  

12)  É difícil para mim encontrar palavras para 
descrever o que estou pensando.  
1 2 3 4 5  

13)  Eu me distraio facilmente.  
1 2 3 4 5  

14)  Eu acredito que alguns dos meus 
pensamentos são maus ou anormais e eu 
não deveria pensar daquela forma.  
1 2 3 4 5  

15)  Eu presto atenção em sensações, tais como 
o vento em meus cabelos ou o sol no meu 
rosto.  
1 2 3 4 5  

16)  Eu tenho problemas para encontrar as 
palavras certas para expressar como me 
sinto sobre as coisas.  
1 2 3 4 5  

17)  Eu faço julgamentos sobre se meus 
pensamentos são bons ou maus.  
1 2 3 4 5  

18)  Eu acho difícil permanecer focado no que 
está acontecendo no momento presente.  
1 2 3 4 5  

19)  Geralmente, quando tenho imagens ou 
pensamentos ruins, eu “dou um passo atrás” 
e tomo consciência do pensamento ou 
imagem sem ser levado por eles.  
1 2 3 4 5  

20)  Eu presto atenção aos sons, tais como o tic 
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tac do relógio, o canto dos pássaros ou dos 
carros passando.  
1 2 3 4 5  

21)  Em situações difíceis, eu consigo fazer uma 
pausa, sem reagir imediatamente.  
1 2 3 4 5  

22)  Quando tenho uma sensação no meu corpo, 
é difícil para mim descrevê-la porque não 
consigo encontrar as palavras certas.  
1 2 3 4 5  

23)  Parece que eu estou “funcionando no piloto 
automático” sem muita consciência do que 
estou fazendo.  
1 2 3 4 5  

24)  Geralmente, quando tenho imagens ou 
pensamentos ruins, eu me sinto calmo logo 
depois.  
1 2 3 4 5  

25)  Eu digo a mim mesmo que eu não deveria 
pensar da forma como estou pensando.  
1 2 3 4 5  

26)  Eu percebo o cheiro e o aroma das coisas.  
1 2 3 4 5  

27)  Mesmo quando me sinto terrivelmente 
aborrecido, consigo encontrar uma maneira 
de me expressar em palavras.  
1 2 3 4 5  

28)  Eu realizo atividades apressadamente sem 
estar realmente atento a elas.  
1 2 3 4 5  

29)  Geralmente, quando eu tenho imagens ou 
pensamentos aflitivos, eu sou capaz de 
apenas notá-los, sem reagir a eles.  
1 2 3 4 5  

30)  Eu acho que algumas das minhas emoções 
são más ou inapropriadas e eu não deveria 
senti-las.  
1 2 3 4 5  

31)  Eu percebo elementos visuais na arte ou na 
natureza tais como: cores, formatos, texturas 
ou padrões de luz e sombra.  
1 2 3 4 5  

32)  Minha tendência natural é colocar minhas 
experiências em palavras.  
1 2 3 4 5  

33)  Geralmente, quando eu tenho imagens ou 
pensamentos ruins, eu apenas os percebo e 
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os deixo ir.  
1 2 3 4 5  

34)  Eu realizo tarefas automaticamente, sem 
prestar atenção no que estou fazendo.  
1 2 3 4 5  

35)  Normalmente quando tenho pensamentos 
ruins ou imagens estressantes, eu me julgo 
como bom ou mau, dependendo do tipo de 
imagens ou pensamentos.  
1 2 3 4 5  

36)  Eu presto atenção em como minhas emoções 
afetam meus pensamentos e 
comportamento.  
1 2 3 4 5  

37)  Normalmente eu consigo descrever 
detalhadamente como me sinto no momento 
presente.  
1 2 3 4 5  

38)  Eu me pego fazendo coisas sem prestar 
atenção a elas.  
1 2 3 4 5  

39)  Eu me reprovo quando tenho ideias 
irracionais.  
1 2 3 4 5  
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ANEXO 7 -  ESCALA AUTOCOMPAIXÃO 
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ANEXO 8 -  ESCALA INJUSTIÇA PERCEBIDA 
 

IEQ – Questionário de Injustiça Percebida 
 
Quando uma injúria (dano, lesão, nova condição de saúde pessoal ou familiar) 
acontece, ela pode ter um efeito profundo em nossas vidas. Essa escala foi 
desenhada para avaliar como essas injúrias afetam as nossas vidas. Abaixo estão 
listadas 12 frases que descrevem diferentes pensamentos e sentimentos que você 
pode ter e experimentar quando está pensando sobre a sua injúria.  
 
Usando a escala abaixo, por favor indique (coloque o número correspondente 
ao lado de cada frase) com que frequência que você tem ou experimenta esses 
pensamentos e sentimentos, enquanto você está pensando sobre a sua injúria. 
 

0 – nunca    1 – raramente      2 – algumas vezes      3 – frequentemente       4 – todo 
o tempo 

 
 A maioria das pessoas não entende o quão severa é a minha condição. 
           
 Minha vida nunca mais será a mesma. 
              
 Eu estou sofrendo porque outra pessoa foi negligente. 
 
 Nenhuma pessoa deveria ter que viver dessa maneira. 
 
 A única coisa que eu gostaria, é ter minha vida de volta. 
 
               
 Eu sinto que isso me tem afetado de maneira permanente. 
 
 Tudo isso me parece realmente muito injusto 
 
 Me preocupa que a minha condição não está sendo levada a sério. 
 
 Nada chegará perto de tudo que eu tenho passado. 
 
 Eu sinto como se algo precioso tivesse sido roubado de mim. 
 
 Eu tenho sido afetado por medos que não imaginaria nem em sonhos. 
 
 Eu não posso acreditar que isso está acontecendo comigo. 
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ANEXO 9 -  PROGRAMA BÁSICO DE MINDFULNESS E PROMOÇÃO DA SAÚDE 
(MODELO DE 8 SESSÕES / 8 SEMANAS) 
 
SESSÃO 1 – “O QUE É MINDFULNESS” 
INTRODUÇÃO AO PROGRAMA 
_ Aterrissagem (usar prática dos 3 minutos, e incluir “motivação” para estar 
aqui) – 10 min 
_ Apresentação do grupo e expectativas – 20 min 
_ Abertura do programa - Como é o Programa? (entregar apostila e áudios) + 
Apresentação do Facilitador (“quem eu sou”?) – 10 min 
_ Exercício da Uva Passa – 15 min 
_ Discussão da experiência – 15 min 
_ O que é mindfulness? (discutir tendo como base a experiência trazida pelo 
grupo / fechar com explicação mais teórica – se quiser, pode-se usar os slides 
do módulo básico) – 15 min 
_ Prática de Body scan – 25 min 
_ Discussão da experiência e dúvidas – 10 min 
Proposta de exercícios para casa: 
_ 1ª parte de refeição diariamente com atenção plena (práticas informais) 
_ Body scan pelo menos 6 vezes por semana 
_ Diários (entregar e explicar modelo – mesmo do módulo básico) 
 
 
SESSÃO 2 – “MINDFULNESS DA RESPIRAÇÃO” 
_ Abertura com prática de body scan - 25 min 
_ Revisão e discussão da experiência das tarefas da semana – 15 min 
_ Introduzir dinâmica de 1º e 2º sofrimentos (como mindfulness pode funcionar – 
mecanismos) 
_ Orientações Gerais e sobre a Postura meditativa – 10 min 
_ Explorando a respiração (movimentos abdome e peito, sensações da 
passagem do ar pelas narinas, contar respirações, imaginar palavras “ins” 
e “ex”) – 10 min 
_ Discussão e dúvidas – 10 min 
_ Exercício completo de atenção plena da respiração – 20 min 
_ Discussão e dúvidas – 15 min 
Exercício para casa: 
_ Manter anteriores + 
_ 20 min de prática diária da atenção plena da respiração 
 
SESSÃO 3 – “MINDFULNESS DO CORPO I” 
CAMINHAR COM ATENÇÃO PLENA 
_ Abertura com prática da respiração - 20 minutos 
_ Discussão das experiências durante a prática e Revisão da semana – 20 min 
_ Exercício dos pensamentos: Olá - Obrigado – Tchau - (grupos de 3) 
(aproveitar para explicar manejo dos pensamentos – explicar também 
“etiquetar” – e uso de imagens – “nuvens”, “vagões de trem passando”) 
– 20 min 
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_ Introduzir a Prática da Caminhada com atenção plena – 20 min 
_ Discussão e dúvidas – 20 min 
_ Encerramento com exercício de caminhar com atenção plena – 20 min 
Exercício para Casa: 
_ Manter anteriores + 
_ 15 min de prática diária da atenção plena na respiração 
_ 15 min de prática diária de caminhar com atenção plena 
 
SESSÃO 4 – “MINDFULNESS DO CORPO II” 
“3 MINUTOS + BODY SCAN” 
_ Abertura com prática de caminhar com atenção plena - 20 minutos 
_ Discussão da prática + Revisão da semana – 20 min 
_ Prática dos 3 minutos – 10 min 
_ Explicação da Prática de 3 minutos de mindfulness – Como é a prática e 
como pode ajudar no manejo do estresse (usar ideia de “estressores” vs 
“resposta aos estressores”) – 20 min 
_ Prática de body scan deitado – 35 min 
_ Discussão e dúvidas – 15 min 
Exercício para Casa: 
_ 45 min de prática diária mesclando a atenção plena na respiração, caminhar 
com atenção plena e body scan. 
 
SESSÃO 5 – “MINDFULNESS DO CORPO III” 
EXERCÍCIOS CORPORAIS COM ATENÇÃO PLENA (mindful movements) 
_ Abertura com prática de respiração em posição sentada - 20 minutos 
_ Discussão da prática + Revisão da semana – 20 min 
_ Prática dos 3 minutos em pares – 15 min 
_ Discussão da prática – 15 min 
_ Prática de mindful movements deitado – 30 min 
_ Discussão e dúvidas – 20 min 
Exercício para Casa: 
_ 45 min de prática diária mesclando a atenção plena da respiração, caminhar 
com atenção plena, body scan e os exercícios corporais com atenção plena. 
PRÓXIMA CLASSE 
Dia do Silêncio – Explicar que entramos, praticamos em silêncio e saímos em 
silencio (menos instrutor). 
 
 
DIA DO SILÊNCIO 
_ Entramos, saímos e praticamos em silêncio (menos o instrutor). 
_ Sequência: Prática de atenção plena na respiração, caminhar com atenção 
plena, exercícios corporais com atenção plena, e finaliza com body scan 
_ 2 horas no total – pode dar intervalo de 10-15 minutos. 
Exercício para Casa: 
_ 45 min de prática diária mesclando a atenção plena da respiração, caminhada, 
body scan e exercícios corporais com atenção plena. 
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SESSÃO 7 – “COMPAIXÃO” 
MEDITAÇÃO DA COMPAIXÃO 
_ Abertura com prática de movimentos com atenção plena – 30 min 
_ Revisão da semana e discussão sobre o dia de silêncio – 20 min 
_ Prática completa da meditação da compaixão – 30 min 
_ Discussão e dúvidas – 20 min 
_ Encerramento com mindfulness na respiração – 20 min 
Exercício para Casa: 
_ 45 min de prática diária mesclando as técnicas aprendidas. 
PRÓXIMA CLASSE 
Se possível, trazer (ou escrever) alguma poesia sobre mindfulness para a 
próxima classe. 
 
SESSÃO 8 – “MINDFULNESS PARA A VIDA TODA” 
A PRÁTICA DURANTE A VIDA E ENCERRAMENTO 
_ Abertura com prática de meditação da compaixão rápida - 20 minutos 
_ Revisão da semana – 20 min 
_ Dúvidas sobre o programa e sobre como incorporar uma prática regular 
de mindfulness (ver módulo básico), intenções para o futuro – 20 min 
_ Reflexões sobre o curso – 15 min 
_ Poesia – 25 min 
_ Prática de encerramento (livre) – 15 min 
_ Passar folha de avaliação do programa (anônimo) – 5 min 
Exercício para “vida”: 
Manter as práticas diárias. 
Potencializar mindfulness em nossa vida. 
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APÊNDICES 
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APÊNDICE 1 -  CARTAZ DE RECRUTAMENTO GERAL 
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APÊNDICE 2 -  CARTAZ DE CHAMADA DE ACUPUNTURISTAS PARA 
AMBULATÓRIO DE CEFALEIA 
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APÊNDICE 3 -  CARTAZ PARA RECRUTAMENTO NA UAPS DO PIRAMBU 
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APÊNDICE 4 -  CARTAZ PARA DIVULGAÇÃO E RECRUTAMENTO PUBLICADO 

NAS MÍDIAS SOCIAIS NA APS DE FORTALEZA, CEARÁ 
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APÊNDICE 5 – PANFLETO PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO 
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APÊNDICE 6 -  VÍDEO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO PARA AS 

PARTICIPANTES 

 

Acesse o link : https://goo.gl/b8ezb5 
 

https://goo.gl/b8ezb5
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APÊNDICE 7 - QUESTÕES NORTEADORAS PRÉ E PÓS INTERVENÇÃO  

QUESTÕES NORTEADORAS PRÉ-INTERVENÇÃO 

(Não há necessidade de perguntar todos os itens) 

1.Narrativa Inicial da Enfemidade 

(Sempre pedir ao entrevistado para aprofundar : fale mais sobre isso!) 

a1) Quando você sentiu sua dor de cabeça pela primeira vez? b1) (Eu quero 

saber) Nós queremos saber mais a respeito da sua dor de cabeça. Pode nos dizer 

quando você se deu conta de estar sempre com ela? 

c1) Você pode nos dizer o que aconteceu quando você teve sua  dor de 

cabeça 

(O que aconteceu qdo vc teve a sua dor de cabeça)? 

d1) Alguma coisa mais aconteceu? 

2. Narrativa do Modelo Explanatório 

a2) Você tem outro termo ou expressão que descreva sua dor de cabeça? 

B2) Do seu ponto de vista, o que causa sua dor de cabeça (listar as causas 

primárias) 

c2) Você acha que tem outras causas que influenciam sua dor de cabeça? 

(listar causas secundárias) 

d2) Por que sua dor de cabeça se iniciou quando isso aconteceu? 

E2) O que aconteceu dentro do seu corpo que possa explicar sua dor de 

cabeça? 

f2) Há algo acontecendo em sua família, trabalho ou ambiente social que 

possa explicar sua dor de cabeça? 
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g2) Você pode me dizer se isso que você me disse pode explicar sua dor de 

cabeça? 

            H2) Sua dor de cabeça está ligada ou relacionada a algum evento específico 

que ocorreu em sua vida? 

            I2) Você pode nos dizer mais sobre esses eventos (f2) e como eles estão 

ligados à dor de cabeça? 

3.Serviços e resposta ao tratamento 

a3)  Durante sua visita ao profissional de saúde para sua dor de cabeça , o que ele 

disse que seu problema era? 

b3) O seu profissional de saúde sugeriu a você algum tipo de tratamento, medicina 

ou recomendações a seguir? 

C3) Como você lidou com cada uma das recomendações?   (Repetir d3,e3,f3,g3 ) 

d3) Você está apto a seguir esta recomendação ou tratamento? 

e3) O que fez o tratamento funciona bem? 

f3) O que fez com que o tratamento fosse difícil de seguir ou não ter resultados? 

g3) Você espera receber algum outro tipo de tratamento para sua dor de cabeça que 

não recebeu ainda? 

H3) Que outra terapia, tratamento, ajuda ou cuidado você tem procurado? 

I3) Que outra terapia, tratamento, ajuda ou cuidado você gostaria de receber? 

4.Impacto da dor de cabeça na vida 

 

QUESTÕES NORTEADORAS PÓS-INTERVENÇÃO 
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3.Serviços e resposta ao tratamento 

(Sempre pedir ao entrevistado para aprofundar : fale mais sobre isso!) 

a3)  Durante sua visita ao profissional de saúde na pesquisa para sua dor de 

cabeça, o que ele disse que seu problema era? 

b3) O seu profissional de saúde da pesquisa sugeriu a você algum tipo de 

tratamento, medicina ou recomendações a seguir? 

C3) Como você lidou com cada uma das recomendações?   (Repetir d3,e3,f3,g3 ) 

d3) O que fez o tratamento funcionar bem? Que práticas você usou, com que 

frequência, a duração, em que local as realizou e como as realizou? 

f3) O que fez com que o tratamento fosse difícil de seguir ou não ter resultados? 

g3) Que outra terapia, tratamento, ajuda ou cuidado você tem procurado? 

4.Impacto da Intervenção na Vida 

a4) Como o tratamento recebido mudou a maneira como você vive? 

b4)Como tratamento recebido mudou a maneira de você sentir ou pensar sobre si 

mesmo? 

4) Há algo a mais que queira acrescentar? 
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