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Resumo 

 

Os transtornos por uso de substâncias (TUS) é uma condição crônica com impacto 

em diversas esferas da vida do indivíduo e da sociedade, cujo tratamento é 

acompanhado de recorrentes episódios de lapsos e recaída. O protocolo de 

Prevenção de Recaída Baseado em Mindfulness (MBRP) é uma intervenção 

inovadora nos Estados Unidos com evidências de prevenir recaídas, mas faltam 

estudos brasileiros principalmente nos contextos de tratamento. Os Centros de 

Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS ad) são os principais serviços públicos 

brasileiros de atenção ambulatorial. Objetivo: estudar a viabilidade do MBRP como 

intervenção terapêutica adjunta ao tratamento público ambulatorial para pessoas com 

TUS, por meio de indicadores de aceitação e demanda, implementação, integração e 

expansão. Métodos: O objetivo foi investigado por meio de dois estudos. O primeiro 

trata-se de um estudo com método misto em 8 CAPS ad do município de São Paulo. 

Os dados foram obtidos por meio de entrevistas, grupos focais e diário de campo, 

realizados com 140 usuários, 24 profissionais, 7 gestores e 4 especialistas. Também 

foram aplicados escalas e questionários antes e após a intervenção. O segundo é um 

piloto de um ensaio pragmático randomizado controlado em 2 ambulatórios vinculados 

à uma instituição de ensino superior, com follow-up de 3 meses. Os dados qualitativos 

passaram por análise de conteúdo, enquanto os quantitativos por análise de 

correspondência e modelos lineares generalizados. Resultados: O estudo 1 indicou 

boa aceitação e satisfação com relatos de benefícios relacionados à promoção de 

saúde mental e redução de reatividade, impactando no comportamento de consumo. 

Foi possível aplicar a intervenção, mas desafios percebidos pelos usuários apontam 

para necessidade de adaptar o formato para um aberto e contínuo, especialmente em 

se tratando de populações mais vulneráveis. Houve interesse dos profissionais de 

integrar nos CAPS ad, havendo demanda e se adequando à infraestrutura, cultura e 

cronograma dos serviços. Entretanto, para isso é necessário tornar a capacitação 

profissional mais acessível. O estudo 2 trouxe evidências da efetividade do MBRP 

para quadros importantes de saúde mental tais como sintomas de ansiedade, 

depressão e agressividade, mas não para comportamento de consumo. 

Considerações finais: O MBRP se apresentou como intervenção viável enquanto 

adjunta ao tratamento ambulatorial nos CAPS ad, mas algumas adaptações são 



 
 

xviii 
 

necessárias. Pesquisas futuras devem investigar mudanças no formato do protocolo 

e da capacitação profissional, avaliar a efetividade e a expansão para demais 

contextos de tratamento ou populações, bem como fazer análise de custo-benefício 

para sua implementação na rede pública.  
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Abstract 

 

Substance use disorder (SUD) is a chronic condition that impacts on several spheres 

of life of the individual and society, which is accompanied by recurrent episodes of 

lapses and relapse. The Mindfulness-Based Relapse Prevention (MBRP) protocol is 

an innovative intervention in the United States with evidence of relapse prevention, but 

there’s a lack of Brazilian studies specially in treatment settings. The Centers for 

Psychosocial Alcohol and Drug Attention (CAPS ad) are the main Brazilian public 

ambulatory care services. Aim: to study the feasibility of the MBRP as a therapeutic 

intervention as na adjunct to outpatient public treatment for people with SUD, through 

indicators of acceptance and demand, implementation, integration and expansion. 

Methods: The objective was investigated through two studies. The first is a mixed 

method study in 8 CAPS ad in the city of São Paulo. The data were obtained through 

in-deep interviews, focus groups and field diary, with 140 users, 24 professionals, 7 

managers and 4 specialists. Scales and questionnaires were also applied before and 

after the intervention. The second is a pilot of a randomized pragmatic controlled trial 

in 2 outpatient clinics linked to a higher education institution, with a 3-month follow-up. 

The qualitative data were submitted to content analyses, while the quantitative data 

were submitted to correspondence analysis and generalized linear models. Results: 

Study 1 indicated good acceptance and satisfaction with reports of benefits related to 

the promotion of mental health and reduction of reactivity, impacting consumption 

behavior. It was possible to apply the intervention, but challenges perceived by users 

indicates the need to adapt the format to an open and rolling group, especially in 

dealing with more vulnerable populations. Professionals were interested in integrating 

MBRP into CAPS ad, having demand and adapting to the infrastructure, culture and 

schedule of services. However, it is necessary to make teacher training more 

accessible. Study 2 provided evidence of the effectiveness of MBRP for important 

mental health conditions such as anxiety, depression and aggressive symptoms, but 

not for consumption behavior. Final considerations: The MBRP presented as a 

feasible intervention as an adjunct to the outpatient treatment in CAPS ad, but some 

adaptations are necessary. Future research should investigate changes in protocol 

format and teacher training, evaluate effectiveness and expansion for other treatment 
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contexts or populations, as well as make cost-benefit analysis for its implementation in 

the public network. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Transtorno por uso de substâncias e prevenção de recaídas 

 

Os transtornos por uso de substâncias (TUS) são estabelecidos a partir de 

padrões disfuncionais de comportamento de consumo de drogas, acarretando em um 

conjunto de sintomas cognitivos, comportamentais e fisiológicos. Podem abranger 

diminuição do controle, consumo de risco e acarretar em prejuízos em diversas 

esferas da vida de um indivíduo, incluindo saúde, trabalho e relacionamentos 

interpessoais, além de risco aumentado de violência, acidentes e suicídio.(1)  

Contribuindo de maneira importante para a carga global de doenças, os TUS 

são considerados um problema mundial de saúde pública. Segundo o relatório mais 

recente do Estudo da Carga Global de Doenças (Global Burden of Disease Study), o 

consumo de álcool e de drogas ilícitas representam, respectivamente, 7,4% e 1,2% 

de anos de vida perdidos ajustados por incapacidade (DALYs – Disability Adjusted 

Life Years) nos países da América Latina Tropical, incluindo o Brasil.(2) Além disso, o 

consumo de álcool está entre os três principais fatores de risco para a carga global de 

doenças.(3) No Brasil, estima-se que 10,1% da população seja tabagista, enquanto a 

população dependente de álcool seja 12,3% e 1,2% dependente de maconha. Os 

índices das demais drogas ilícitas tiveram baixa precisão.(4) 

Os TUS caracterizam-se como uma condição crônica com altas taxas de 

recaídas que variam de 40% a 60% no período de um ano de tratamento.(5) Isto 

impacta diretamente o processo terapêutico favorecendo as crenças inclusive de 

profissionais de que o tratamento é ineficaz, e fazendo com que o principal foco seja 

a compreensão e prevenção de recaídas.(6,7) 

Embora não exista uma definição consensual sobre recaída, avanços nas 

pesquisas durante as duas últimas décadas apontam para um processo transicional 

dinâmico.(7–9) Pode ser definida como sendo um retrocesso durante o processo de 

mudança de um determinado comportamento que ocorre devido à retomada do 

mesmo, podendo acontecer tanto no início quanto na manutenção da referida 

mudança.(9) Diferencia-se de um lapso, que é um retorno ao comportamento após 

período de abstinência intencional e é visto como um precursor da recaída. Desta 

forma, os lapsos são alvos do processo terapêutico como forma de compreender a 
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recaída e assim preveni-las futuramente, não devendo ser considerados uma falha no 

tratamento.(7,9) 

Os TUS também se caracterizam pela presença de comorbidades, com 

destaque para ansiedade e depressão. Uma revisão sistemática e meta-análise  com 

dados de diferentes países indica que cerca de 30% de pessoas com TUS apresentam 

transtorno de ansiedade e 20% apresentam depressão maior nos 12 meses que 

antecederam a pesquisa.(10) Segundo o mesmo estudo, quando o TUS é 

especificamente por dependência de substâncias essas taxas alcançam 

respectivamente 50% e 40%, muito acima dos 3,6% para ansiedade e 4,4% de 

depressão na população mundial estimados pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS).(11) 

Ansiedade, depressão, raiva e demais afetos negativos estão dentre os 

principais preditores de uso de substâncias, recaídas e de desfechos de tratamento, 

seguidos de conflitos interpessoais e pressão social.(12) Esta é uma relação dinâmica, 

em que estados emocionais negativos aumentam a probabilidade do consumo de 

substâncias e vice-versa.(13) Pessoas que iniciaram tratamento para transtorno por 

uso de álcool com escores elevados de depressão fizeram consumo mais pesado e 

frequente da substância no primeiro mês de tratamento,(14) enquanto outro estudo 

identificou que pessoas com transtorno de ansiedade tiveram maior recaída nos 

primeiros 4 meses de tratamento para TUS.(15) 

Afetos negativos podem levar a reações intensas de fissura, outro importante 

preditor da recaída. A fissura é caracterizada por um desejo de qualquer intensidade 

em consumir a substância que cria um desequilíbrio, muitas vezes expresso na forma 

de ansiedade e irritabilidade caso o desejo seja reprimido. Essas respostas ocorrem, 

em parte, devido a uma alteração na função cerebral.(16,17) Adicionalmente, pode gerar 

uma série de reações fisiológicas automáticas como salivação, condutância da pele, 

aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, e ativação de estruturas 

cerebrais específicas, que podem variar de pessoa para pessoa, de acordo com o tipo 

de substância e com a intensidade do desejo.(17) Por esse motivo, pode ser 

acompanhada de uma forte motivação e obsessão para aliviar o desconforto, 

impactando no comportamento de consumo de substâncias.(17) 

Destaca-se, ainda, a raiva por estar associada com comportamentos 

agressivos e violência sofrida e perpetrada de alta prevalência dentre pessoas com 

TUS, trazendo sérios impactos para suas vidas. Um estudo multicêntrico com dados 
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de 519 participantes de 12 centros de tratamento no Brasil e na Inglaterra encontrou 

que 74,6% das pessoas relataram ter perpetrado violência contra parceiros íntimos e 

84,8% sofreu violência de parceiros íntimos.(18) Especificamente no Brasil essa 

prevalência era de respectivamente 72,5% e 83,2%.(18) Salienta-se que ter algum tipo 

de experiência traumática na infância, como testemunhar violência entre os pais ou 

sofrer abusos, foi relatado por 65,5% dos participantes, reforçando uma relação cíclica 

entre sofrer e perpetrar violência.(18) Já um estudo retrospectivo realizado com dados 

de serviços de emergência nos Estados Unidos estimou que dentre as pessoas que 

cometeram algum tipo de violência, 77% tinha TUS por álcool, 38,9% por maconha e 

21,7% por cocaína; e dentre os que sofreram algum tipo de violência, 78,8% tinha 

TUS por álcool, 34,5% por maconha e 22,4% por uso de cocaína.(19) 

Desta forma, é fundamental que as intervenções terapêuticas abordem afetos 

negativos para melhorar os desfechos de tratamento para TUS.(13,20) As intervenções 

embasadas na Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) são as mais estabelecidas 

e com maior evidência de efetividade, e em especial o modelo de Prevenção de 

Recaída (PR), desenvolvido por Marlatt e Gordon em 1985.(8,21) Uma das grandes 

contribuições da PR foi o delineamento de um modelo teórico do processo de recaída, 

o qual foi revisado em 2004 por Witikiewitz e Marlatt, tornando-o mais dinâmico, bem 

como estabelecendo uma série de estratégias para diminuir as probabilidades e 

gravidade da recaída.(9) É centrado na antecipação e manejo de situações de alto-

risco, que funcionam como preditores do lapso e portanto da recaída, e no 

desenvolvimento de um estilo de vida mais equilibrado. Importante mencionar que 

considera recaída como retornos a comportamentos problemáticos que se queira 

mudar após período de redução ou remissão, não pressupondo assim que 

necessariamente o comportamento disfuncional tenha que estar previamente ausente 

para se considerar recaída.(7,9) 

Dentre as estratégias da PR está o desenvolvimento da autoeficácia, que trata-

se da percepção do sujeito quanto à sua capacidade de lidar com situações difíceis.(12) 

Por meio de participação mais colaborativa em seu processo terapêutico junto com o 

terapeuta, tem por objetivo identificar metas de ação mais simples e mais realistas, 

reestruturação cognitiva, identificação e manejo de situações de alto-risco, manejo de 

lapso e do efeito de violação da abstinência (como sentimentos de culpa, fracasso, 

vergonha e desesperança), dentre outros.(12) Assim, a PR pode ser aplicada de 

diferentes maneiras e para as mais variadas fases do tratamento, podendo ser 



4 
 

 

incorporada em outras abordagens que utilizam seu modelo como referencial 

teórico.(9) 

A eficácia da PR já é bem estabelecida há mais de 20 anos, incluindo uma 

revisão de 24 ensaios clínicos randomizados controlados e uma meta-análise de 26 

estudos totalizando 9504 participantes.(22,23) Resultados apontam para redução da 

recaída principalmente para pessoas com TUS por álcool ou por múltiplas drogas. No 

entanto, pelo fato de a PR ser incorporada em outras abordagens terapêuticas, é difícil 

classificar as intervenções como puramente PR para estudos de revisão.(9) 

Por outro lado, a PR acaba enfocando mais em estratégias de antecipação e 

evitação (por exemplo das situações de alto-risco), buscando controlar causas (dos 

afetos negativos e fissura, por exemplo) ao invés de utilizar uma abordagem de 

aproximação e desenvolvimento de tolerância desses estados.(24) Considerando a 

importância desses aspectos para reduzir ou cessar o consumo de substâncias, houve 

um avanço das técnicas de PR integrando-as com práticas de meditação em 

mindfulness.(24) 

 

1.2 Mindfulness aplicado ao contexto de saúde 

 

Mindfulness pode ser definida como sendo “uma habilidade metacognitiva de 

prestar atenção intencionalmente, no momento presente e sem julgamentos”.(25) 

Embora o construto de mindfulness esteja sendo estudado e sua definição revisada 

ao longo dos últimos 40 anos, a receptividade e engajamento completo com o 

momento presente parecem permear as diferentes definições.(26) 

Para facilitar sua compreensão, Shapiro et al. propõem três componentes 

centrais: a) intenção, que diz respeito à motivação para realização das práticas de 

mindfulness e a escolha consciente de treinar os outros dois componentes durante a 

prática; b) atenção, que se refere à observação das experiências internas e externas 

a cada instante, ou seja, no momento presente; e c) atitude ou qualidades de 

mindfulness, que significa a qualidade da atenção que é trazida ao momento presente, 

procurando intencionalmente desenvolver uma atitude de maior aceitação, gentileza 

e abertura.(27) Segundo os autores, estes componentes não são processos que 

ocorrem separadamente ou como estágios, mas sim aspectos interligados de um 

mesmo processo que ocorre de maneira cíclica e simultânea.(27) 
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Apesar de mindfulness ter raízes na tradição budista, seu exercício por meio 

de práticas de meditação passou a ser incorporado em protocolos de promoção de 

saúde de forma secular por Jon Kabat-Zinn em 1979, sendo considerado um 

treinamento mental e diferenciando-se de técnicas de relaxamento.(25,28) Desde então, 

a meditação em mindfulness tem sido utilizada pela psicologia contemporânea como 

uma abordagem que auxilia no desenvolvimento da consciência e de respostas 

habilidosas diante das reações mentais que propiciam estresse, comportamento 

disfuncional e psicopatologia.(28) 

Com o passar dos anos, o treinamento de mindfulness foi sistematizado por 

meio de Intervenções Baseadas em Mindfulness (IBMs) que estão sendo aplicadas 

em inúmeras condições de saúde física e mental.(29) Como exemplos de IBMs tem-se 

a Redução do Estresse Baseado em Mindfulness (MBSR), Terapia Cognitiva Baseado 

em Mindfulness (MBCT) voltada para prevenir recaídas de depressão, e a Prevenção 

de Recaídas Baseado em Mindfulness (MBRP) voltado para a prevenção de recaídas 

de comportamentos aditivos.(29,30) As IBMs integram teorias e práticas de tradições 

contemplativas, ciências, medicina, psicologia e educação, e se utilizam de práticas 

de meditação em mindfulness, exercícios psicoeducacionais que visam o 

desenvolvimento de compreensão e insights, além de discussões também conhecidas 

como inquiry.(29) 

Pesquisas em neurociências estão indicando que essa prática pode alterar 

estruturas e funções cerebrais envolvidas na regulação da atenção, da emoção e 

autoconsciência por meio de neuroplasticidade.(31). Além disso, uma meta-análise 

encontrou evidências de que IBMs melhoraram ansiedade, depressão e dor, além de 

ter indícios de melhorar estresse e qualidade de vida relacionada à saúde mental.(32) 

Em função das diversas evidências que apontam para os benefícios de 

mindfulness, em especial do MBCT para prevenir recaídas de depressão, essas 

intervenções foram inseridas como recomendações terapêuticas no Serviço de Saúde 

Nacional (National Health Service) pelo Instituto Nacional de Saúde e Excelência 

Clínica do Governo do Reino Unido (UK Government’s National Institute for Health 

and Clinical Excellence).(33) Em 2015, o corpo governamental do Reino Unido 

responsável pelas iniciativas em mindfulness lançou um relatório com uma revisão 

científica que embasasse discussões no Parlamento para implementação de 

mindfulness como política pública, não apenas para saúde como também para 

educação, organizações e sistema judiciário.(34) 
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1.3 Prevenção de Recaídas Baseada em Mindfulness (MBRP) 

 

O MBRP é uma abordagem que integra o Modelo de Prevenção de Recaídas 

da TCC com elementos do MBSR e MBCT, visando auxiliar na prevenção de recaídas 

de pessoas com TUS.(30) Foi desenvolvido para ser aplicado em grupos de até 15 

pessoas que estão na fase de manutenção – ou seja, após o tratamento para TUS – 

em 8 sessões semanais com duas horas de duração, por um profissional com 

capacitação específica para tal.(30) Visa ampliar a consciência das situações de alto-

risco que funcionam como gatilhos para a recaída, favorece o desenvolvimento de 

habilidades para manejo de afetos negativos e demais desconfortos gerados pelas 

situações de alto-risco, amplia a gama de estratégias de enfrentamento e promove o 

cultivo de maior autocuidado, autocompaixão e estilo de vida equilibrado.(30) No 

Quadro 1 são apresentados os principais temas e objetivos de cada sessão. 

 

 

Quadro 1: Sessões do MBRP 
 

Sessão Temas e objetivos centrais 

1 

Piloto automático e recaída: apresenta o conceito de piloto 

automático e sua relação com recaídas; apresenta o conceito de 

mindfulness e promove seu treino por meio da consciência 

corporal incluindo percepção das sensações físicas. 

2 

Consciência de gatilhos e fissura: promove a consciência de 

reações físicas, cognitivas e emocionais subsequentes aos 

gatilhos que impactam nas urgências e comportamentos; 

introduz mindfulness como uma alternativa a interromper esse 

processo automático. 

3 

Mindfulness na vida diária: promove uma série de práticas que 

favorece a integração de práticas de mindfulness na vida 

cotidiana. 

4 Mindfulness em situações de alto-risco: promove a consciência 

das situações de alto-risco e as sensações, emoções e 
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pensamentos como uma reação habitual; desenvolvimento de 

mindfulness como estratégia de manejo de situações de alto-

risco; aprendizado de habilidades de permanecer presente com 

a experiência ao invés de automaticamente ceder à pressão de 

usar substâncias. 

5 

Aceitação e ação habilidosa: cultivar ações mais habilidosas 

quando lidando com experiências desafiadoras; compreensão 

de aceitação como parte essencial para o processo de mudança. 

6 

Vendo pensamentos como pensamentos: treinar a 

desidentificação/distanciamento dos pensamentos; 

compreender a natureza e padrões da mente; discutir como os 

pensamentos contribuem para o ciclo de recaída. 

7 

Autocuidado e estilo de vida equilibrado: práticas para cultivo de 

compaixão e autocompaixão; consciência do estilo de vida e 

discutir a importância de um estilo de vida mais equilibrado para 

reduzir vulnerabilidades para recaída; encorajar as práticas de 

mindfulness como forma de manter esse equilíbrio. 

8 

Suporte social e prática continuada: discutir a importância das 

redes sociais para reduzir risco de recaída; desenvolvimento de 

estratégias para a prática continuada após o término dos 

encontros; reflexões sobre o curso. 

Fonte: (30) 

 

 

Entre as sessões são disponibilizados áudios com prática de meditação guiada 

e são entregues folhetos com conteúdo informativo, bem como orientações para 

atividades a serem realizadas em casa.(30) Os participantes são incentivados a realizar 

as práticas diariamente ao longo da semana, buscando o desenvolvimento da 

autonomia e potencialização das habilidades trabalhadas nas sessões.(30) 

No que tange aos recursos materiais necessários para aplicar o MBRP, por ser 

aplicado em grupo, é necessária uma sala que caiba pelo menos 15 participantes mais 
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o instrutor, incluindo espaço para práticas de movimento e caminhada.(30) É desejável 

que tenha colchonetes e almofadas de meditação, porém não são itens essenciais, 

podendo ser feito apenas em cadeiras.(30) É utilizado quadro branco durante as 

sessões, quando também são entregues folhetos impressos além de CD-ROMs 

(Disco Compacto – Memória Somente de Leitura) com o áudio das práticas, 

requerendo impressoras ou cópias desses folhetos, os CDs e computador para gravá-

los.(30) Em uma sessão são utilizadas uvas passas em pequena quantidade, e pedras 

pequenas em outra.(30) Quando possível, tanto folhetos quanto CDs podem ser 

disponibilizados por meio virtual. 

Requer, ainda, um profissional com formação específica em MBRP e com 

práticas pessoais de meditação consolidadas, associados à habilidades de grupo e 

de manejo clínico da população com TUS.(30) A capacitação em MBRP envolve: 

passar pelo programa de 8 semanas como participante; assistir aulas sobre a teoria e 

base lógica (que podem acontecer nos mais variados formatos); e realizar encontros 

frequentes onde irão treinar a condução dos grupos de maneira supervisionada e 

colaborativa (que também podem acontecer nos mais variados formatos, inclusive em 

retiro residencial com 5 dias de duração).(30) Recomenda-se, ainda, que acompanhem 

um grupo de 8 semanas conduzido por um facilitador experiente sempre que possível, 

para então começar a conduzir os grupos.(30) 

Ensaios clínicos apontaram para benefícios deste protocolo com relação à 

diminuição da quantidade de dias em uso, bem como menor consumo pesado de 

álcool, menor consumo de outras drogas e menor risco de recair quando comparado 

com a PR ou com o tratamento usual (psicoeducacional ou doze passos).(24,35,36) 

Também trouxeram evidências de melhora na aceitação, em agir com consciência e 

não julgamento – componentes relacionados à mindfulness – bem como melhora da 

fissura e redução de problemas médicos e legais.(24,35,36) 

Indicaram, ainda, que a redução na quantidade de dias de consumo pode ter 

sido mediada pela melhora da fissura que, por sua vez, foi mediada pela melhora nos 

componentes de mindfulness.(37) Além disso, a fissura também deixou de moderar a 

relação entre depressão e dias de uso entre os participantes que receberam MBRP.(38) 

Por fim, um dos pressupostos do protocolo é o incentivo ao autocuidado, o que se 

alinha às abordagens que buscam devolver autonomia dos indivíduos no processo 

terapêutico, colaborando para a sustentação dos resultados alcançados.(30,39) 
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Embora as pesquisas tenham avançado em termos de avaliação da efetividade, 

foram realizados poucos estudos que repliquem os achados em outras populações 

especialmente em contextos de “mundo real” de tratamento, e mesmo que avaliem a 

viabilidade de implementar a intervenção neste contexto, ou que aprofundem a 

compreensão dos benefícios de MBRP para essa população.(40) 

Nesta direção, um estudo investigou a viabilidade, aceitabilidade e efeitos 

preliminares do MBRP em mulheres em tratamento para TUS nos regimes de 

internamento e ambulatorial, com maior vulnerabilidade social e história de trauma.(41) 

Todavia, não utilizaram o protocolo de MBRP já validado e sim uma adaptação do 

MBSR para incluir o estresse no papel da recaída e a história de trauma, a que 

denominaram de MBRP-W.(41) De qualquer maneira, identificaram que a intervenção 

teve boa aceitação entre as participantes que finalizaram, mas baixa taxa de 

aderência (36%), e resultados preliminares indicaram que ter participado em maior 

número de sessões estava associado com redução nos escores de estresse 

percebido e na gravidade da dependência de álcool e outras drogas.(41) Portanto, no 

que diz respeito à viabilidade, este trabalho analisou os critérios de aceitação e de 

adesão.(41) 

Estudos de viabilidade são utilizados para auxiliar pesquisadores a determinar 

se uma intervenção é relevante, se pode ser implementada, se precisa ser modelada 

e se pode ser testada em termos de efetividade ou eficácia.(42) Especificamente 

quando direcionada para implementação, procura investigar a extensão, 

probabilidade e maneira com que uma intervenção pode ser aplicada da forma como 

foi planejada.(42) Além dos indicadores supracitados, incluem ainda: barreiras para 

participação, treinamento e competência necessária de quem aplica a intervenção, 

implementação, adaptações necessárias, aplicabilidade no contexto, dentre outros.(42–

44) 

No Brasil, as pesquisas em MBRP são bastante incipientes. A partir da tradução 

e adaptação do protocolo norte-americano para uma versão brasileira, a primeira 

pesquisa realizou um estudo pragmático para utilização de MBRP especificamente 

para tabagistas como adjunto ao tratamento padrão oferecido gratuitamente por um 

serviço de atenção básica à saúde.(45) Na sequência, o protocolo foi adaptado para 

avaliar MBRP como intervenção para redução e/ou cessação de uso crônico de 

medicamentos hipnóticos entre mulheres.(46) Os dados preliminares dessas pesquisas 

são promissores, sugerindo maior adesão ao tratamento e altos índices de abstinência 
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entre os tabagistas que receberam MBRP;(47) e redução significativa na dose de 

hipnótico consumida no grupo intervenção que se manteve estável após 2 meses da 

intervenção completada.(48) 

Esses dados estimulam o avanço das pesquisas de MBRP no Brasil de maneira 

a abranger populações com transtornos devido ao uso de outras substâncias, tais 

como álcool, cocaína e maconha, além de realizar estudos em contextos brasileiros 

de tratamento como, por exemplo, os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e 

Drogas (CAPS ad). Dada a complexidade da intervenção especialmente quando 

inserida em um contexto de mundo real, e o ineditismo da intervenção para essa 

população no país, são mais indicados estudos de viabilidade da implementação do 

protocolo nestes serviços, incluindo também indicadores de expansão, 

sustentabilidade, e o emprego de ensaios pragmáticos.(44,49,50) 

 

1.4 Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS ad) 

 

Os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS ad) são os 

principais serviços públicos brasileiros no atendimento de pessoas com TUS que 

oferecem reabilitação psicossocial ambulatorial em larga escala.(51,52) Têm como 

principais objetivos acolher pacientes com TUS e seus familiares, estimular sua 

integração social e auxiliá-los no desenvolvimento da autonomia.(51,52) 

Surgiram para atender a demanda gerada com a Reforma Psiquiátrica após o 

Movimento da Luta Antimanicomial.(51,52) São pontos estratégicos na Rede de Atenção 

Psicossocial do Sistema Único de Saúde (SUS), articulando diversas redes de 

atendimento à população com TUS desde equipamentos de atenção primária, 

secundária ou terciária.(52) 

Funcionam em caráter aberto e comunitário, operando dentro de um território 

circunscrito, possuindo uma equipe multiprofissional composta por psicólogos, 

médicos, psiquiatras, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, 

agentes redutores de danos, entre outros de nível superior ou médio.(51) Acolhimento, 

atendimento individual ou em grupo, atenção às situações de crise, práticas corporais, 

práticas expressivas e comunicativas, atendimento à família, atendimento domiciliar, 

ações de reabilitação psicossocial, fortalecimento do protagonismo, ações de 

articulação de redes intra e intersetoriais, matriciamento de equipes de atenção, ações 



11 
 

 

de redução de danos e acompanhamento de serviço residencial terapêutico estão 

dentre o repertório de ações dos CAPS ad.(51) 

Podem ser divididos entre CAPS ad, CAPS ad III e CAPS ad IV, diferenciando-

se principalmente pelo fato de que os CAPS ad III e IV funcionam 24 horas durante 

todos os dias da semana, oferecendo também cuidado contínuo para casos que 

necessitam de observação ou monitoramento e, por esse motivo, possuem 

infraestrutura e equipe diferenciados. Os CAPS ad IV, por sua vez, atendem os casos 

mais graves e de intenso sofrimento.(51,53) 

Por já possuírem uma organização de atendimento ambulatorial também em 

grupo para pessoas com TUS com infraestrutura para tal, e por serem um serviço de 

referência para atendimento desta população no SUS, avaliar a viabilidade de inserir 

o MBRP como adjunto ao tratamento já oferecido nos CAPS ad pode estabelecer um 

possível recurso terapêutico de grande utilidade para a reabilitação psicossocial 

desses sujeitos. 

Destaca-se ainda que, a partir da portaria número 145/2017 de janeiro de 2017, 

práticas como meditação passaram a integrar o atendimento oferecido pelo SUS 

através da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC).(54) 

Desta forma, a meditação passa a compor as políticas públicas e o governo brasileiro 

passa a reconhecer e utilizar a meditação como um recurso terapêutico que favorece 

a atenção integral dos sujeitos.(55) Inserir o MBRP nos CAPS ad estaria, portanto, 

alinhado com novas políticas de cuidado no SUS. 

 

1.5 Justificativa 

 

Considerando que TUS são uma condição crônica de saúde, com alta 

prevalência de recaídas e impactando em diferentes esferas da vida não apenas do 

sujeito com TUS como também de pessoas em seu meio social, seu tratamento é de 

alta complexidade, e necessita cuidado integral e amplo repertório de opções para 

diferentes quadros e momentos de tratamento. 

Compreender e abordar aspectos relacionados à recaída é de fundamental 

importância para se alcançar melhores desfechos de tratamento, e, neste sentido, os 

afetos negativos são um alvo a serem trabalhados por serem os principais preditores 

de recaída. Por esse motivo, os tratamentos devem incluir o desenvolvimento de 
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ferramentas para manejo dos mesmos, além de também identificar demais gatilhos e 

fomentar autoeficácia. 

Desenvolvido há cerca de 10 anos, o MBRP tem se mostrado uma ferramenta 

com evidências promissoras para auxiliar na prevenção de recaídas e diminuir 

sintomas que provocam sofrimento em pessoas com TUS, como por exemplo, a 

fissura. Porém, esses estudos aconteceram nos Estados Unidos e foram realizados 

com pessoas em fase de manutenção, existindo ainda muitas lacunas na literatura 

como por exemplo: é possível ser disseminado em outros países com culturas 

diferentes? É possível ser aplicado em contexto de “mundo real” de tratamento, ou 

durante outras fases do tratamento para TUS? Quem adere ou quem mais se 

beneficia?  

No Brasil. os estudos iniciaram sendo aplicados para pessoas com TUS por 

tabaco e dependentes de hipnóticos, com resultados promissores. Entretanto, faltam 

estudos que avaliem a utilização do MBRP em pessoas com TUS por outras 

substâncias, especialmente como adjunto ao tratamento em serviços públicos de 

referência, alcançando então maior parcela da população. Portanto, torna-se 

relevante estudar a viabilidade do protocolo do MBRP para CAPS ad identificando 

eventuais ajustes que possam ser necessários de forma a adaptá-lo à realidade 

brasileira, favorecendo inclusive posteriores protocolos de pesquisa clínica. 

Diante das lacunas expostas, esta pesquisa tem por objetivo investigar a 

viabilidade da implementação do MBRP em serviços ambulatoriais de tratamento para 

TUS em São Paulo. Para tal, foi dividida em dois estudos: 

Estudo 1 – Voltado para avaliar a viabilidade do protocolo de intervenção MBRP 

em diferentes CAPS ad  

Estudo 2 - Estudo piloto de um ensaio pragmático randomizado controlado para 

avaliar a efetividade do MBRP como adjunto ao tratamento ambulatorial de TUS. 

Os dois estudos serão apresentados a seguir, separadamente.  
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2 OBJETIVOS ESTUDO 1 

 

2.1 Objetivo geral Estudo 1 

 

Este estudo tem por objetivo a avaliação da viabilidade do MBRP como adjunto 

ao tratamento de pessoas com transtorno por uso de substâncias oferecido nos CAPS 

ad do município de São Paulo. 

 

2.2 Objetivos específicos Estudo 1 

 

1. Identificar a percepção dos usuários, profissionais e gestores sobre os 

efeitos da intervenção nos usuários e nos CAPS ad. 

2. Avaliar a implementação do MBRP em termos de aceitação, demanda, 

adequação, infraestrutura, grau de execução da intervenção, barreiras e 

facilitadores para implementação. 

3. Identificar práticas do protocolo mais favoráveis para o processo de 

reabilitação psicossocial. 

4. Traçar um perfil dos usuários que aderiram ao MBRP, bem como 

identificar possíveis indicações terapêuticas. 

5. Verificar necessidade de adaptações do MBRP para ser encaixado à 

realidade dos usuários do CAPS ad. 

6. Verificar indicadores de integração do MBRP no CAPS ad bem como 

expansão para demais serviços. 
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3 MÉTODOS ESTUDO 1 

 

3.1 Desenho do estudo 

 

Este é um estudo de metodologia mista qualitativa e quantitativa, delineada 

utilizando-se como referencial as diretrizes recomendadas no artigo intitulado How we 

design feasibility studies.(42) Neste artigo, os autores sugerem diretrizes para estudos 

de viabilidade com foco em determinar se uma intervenção deve continuar sendo 

testada, porém úteis também para investigar a viabilidade de implementar uma 

intervenção. 

 

3.2 Local do estudo e amostragem 

 

O estudo foi realizado em 8 Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 

(CAPS ad) do município de São Paulo, sendo a coleta realizada no período entre 

janeiro de 2016 e junho de 2018. No momento de início da coleta haviam 308 CAPS 

ad em todo o território nacional, sendo 26 na cidade de São Paulo.(51,56) A amostra 

cobriu, portanto, 30,7% dos CAPS ad do município. 

O tipo de amostragem dos CAPS ad foi de conveniência, ou seja, de acordo 

com a disponibilidade para participação na pesquisa.(57) O número de CAPS ad 

participantes foi determinado por meio de saturação teórica, isto é, a coleta foi 

finalizada no momento em que as informações começaram a ser redundantes ou 

repetidas mesmo com a inclusão de novos participantes.(58) Buscou-se garantir a 

inclusão de serviços de diferentes localidades e características favorecendo 

heterogeneidade da amostra, sendo 4 de administração direta (administrado pela 

Prefeitura Municipal de São Paulo) e 4 de administração indireta (administrado por 

meio de Organizações Sociais - OS, entidades privadas sem fins lucrativos em 

parceria com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de São Paulo). 

Além disso, havia somente um CAPS ad III e nenhum CAPS ad IV tendo em vista que 

a maior parte da coleta foi anterior à Portaria que estabeleceu a criação desta 

modalidade.  

A partir destes serviços, três diferentes elementos compuseram a amostra, 

sendo eles: gestores, profissionais e pessoas com TUS em tratamento nos CAPS ad 
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denominadas aqui de usuárias do serviço. Buscou-se incluir os profissionais que 

participassem dos grupos da intervenção junto com os usuários do serviço, e também 

os que eram responsáveis pelo processo terapêutico deles no CAPS ad mas sem 

conhecimento prévio do MBRP. Já os gestores tiveram como único critério de inclusão 

terem interesse em participar da pesquisa, contribuindo na investigação de diferentes 

indicadores sobre a viabilidade da implementação. 

Quanto aos usuários do serviço, a amostra foi constituída obedecendo aos 

critérios de inclusão e exclusão descritos abaixo:  

 

Critérios de Inclusão 

- Homens e mulheres acima de 18 anos alfabetizados em português; 

- em tratamento em um CAPS ad por pelo menos um mês; 

- diagnóstico de TUS conferido pelo médico responsável do CAPS ad; 

- interesse nos objetivos deste estudo e que tenham consentido em participar 

do curso de 8 semanas). 

 

Critérios de Exclusão 

- Quadros de transtornos psicóticos diagnosticado pelo médico responsável do 

CAPS ad, o que contraindica as práticas de mindfulness; 

- Comprometimento cognitivo grave diagnosticado pelo médico responsável do 

CAPS ad; 

- Ideação suicida. 

 

Além destes, incluiu-se 4 especialistas na amostra, visando melhor 

compreender a experiência de outros países no processo de implementação e 

disseminação de uma IBM, bem como as barreiras e facilitadores para implementação 

de novas tecnologias do ponto de vista da estruturação organizacional e política do 

município de São Paulo. Foram selecionados por meio de amostragem intencional, ou 

seja, escolhidas deliberadamente devido à expertise que possuem no tema 

estudado,(57) sendo eles: uma das idealizadoras do MBRP nos Estados Unidos e 

responsável pela capacitação profissional desta intervenção; dois profissionais 

responsáveis pela implementação do MBCT no serviço público de saúde de diferentes 

regiões do Reino Unido, além de também responsáveis pela capacitação de 
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profissionais deste programa; e uma coordenadora da saúde mental da região sul de 

São Paulo com formação em MBRP. 

Compareceram ao primeiro momento da pesquisa (T0) 157 usuários sendo que 

17 não chegaram a iniciar a intervenção e, portanto, foram excluídos da pesquisa. Ao 

total, a amostra foi composta por 140 usuários; 7 gestores das áreas de psicologia, 

psiquiatria e terapia ocupacional, 24 profissionais das áreas de psicologia, psiquiatria, 

terapia ocupacional, nutrição, enfermagem e assistência social; e 4 especialistas. 

Devido à mudança no quadro funcional, não foi possível incluir gestores de 2 CAPS 

ad.  

Na Figura 1 apresenta-se o mapa com os CAPS ad participantes e suas 

respectivas amostras de usuários dos serviços e, na Tabela 1 a distribuição de todos 

os participantes e formação dos grupos de MBRP em cada CAPS ad. 

 

 

Figura 1. Mapa dos CAPS ad e usuários participantes 

 

Nota: Mapa extraído e adaptado do portal de busca da Prefeitura Municipal 

de São Paulo.(59) 
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3.3 Procedimentos e coleta dos dados 

 

Foi realizado contato com a Prefeitura Municipal de São Paulo para 

apresentação da proposta da pesquisa e obtida anuência da mesma para sua 

realização (Anexo 1).  

Em seguida, foi realizado um encontro com os gestores dos CAPS ad da zona 

sul de São Paulo por indicação da própria prefeitura, com o objetivo de apresentar 

aspectos relativos às práticas de mindfulness, dados da literatura científica sobre o 

MBRP, o protocolo MBRP e o projeto de pesquisa. Também teve por objetivo convidá-

los a participar e agendar uma visita nos respectivos CAPS ad cujos gestores 

demonstraram interesse. Posteriormente, este encontro também foi realizado com 

gestores de outras regiões de São Paulo com os quais foi possível estabelecer 

contato. 

A visita teve como objetivo sensibilizar a equipe de profissionais para darem 

suporte ou mesmo participarem da pesquisa, além de definir com eles a 

operacionalização para a realização do estudo incluindo: espaço físico, horário mais 

adequado, recrutamento dos participantes e entrevistas com profissionais. Ao final, 

como benefício pela participação na pesquisa e com intenção de fomentar a 

sustentabilidade da intervenção no serviço ao final da pesquisa, foi oferecida 

gratuitamente a capacitação em MBRP para um profissional de cada serviço. 

O recrutamento dos participantes foi feito pela equipe de pesquisa a partir da 

avaliação médica e demais profissionais dos CAPS ad, que indicaram os pacientes 

elegíveis de acordo com os critérios de inclusão e exclusão e realizaram o convite 

para participar de uma reunião introdutória. Esta reunião visava a sensibilização para 

pesquisa, em que foram esclarecidos os objetivos e procedimentos da mesma. 

Aqueles que concordaram assinavam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (Apêndice 1) e preenchiam os instrumentos de medidas quantitativas 

(descritos no item 3.5), momento este considerado tempo zero (T0). 

Neste momento, também foram solicitados aos voluntários dados de 

informantes indiretos para serem contatados no caso de impossibilidade de contatá-

lo diretamente, ou seja, pessoas próximas com diferentes níveis de relação que 

pudessem responder sobre seus padrões de consumo (primeiro nível família, segundo 

nível amigo ou outra pessoa do convívio social, terceiro nível equipes de saúde que o 

acompanhem, como agentes comunitários de saúde, equipes da Estratégia de Saúde 
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da Família que tenham familiaridade com seu território, ou até mesmo a equipe do 

CAPS ad). A autorização por escrito dos usuários para entrar em contato com os 

informantes indiretos foi dado no próprio TCLE.  

Na semana subsequente à reunião introdutória foi iniciado o grupo de MBRP, 

sendo que em cada encontro era feito um acompanhamento semanal do 

comportamento de consumo de substâncias. Os profissionais e gestores eram 

convidados a participar da intervenção junto com os usuários dos serviços, tomando-

se o cuidado de manter uma proporção maior de usuários para não descaracterizar a 

intervenção para auxiliar em seu tratamento. Após as 8 semanas da intervenção foi 

realizado um grupo focal com os usuários dos serviços e foram repetidas as escalas 

para medidas quantitativas, momento este denominado tempo um (T1). Por motivos 

de feriados e proximidade com final do ano, quando a frequência dos participantes 

reduz drasticamente, em dois grupos foi feito uma versão adaptada do MBRP com 6 

encontros semanais de duas horas e meia de duração, com orientação da Prof. Sarah 

Bowen. Na Figura 2 apresenta-se a frequência em cada sessão, desconsiderando-se 

os grupos com duração de 6 semanas por não serem equiparáveis. Aqueles que não 

compareceram em 3 sessões consecutivas eram considerados drop out, o que 

ocorreu com 55 usuários (39,3%). Entretanto, 23 usuários (16,4%) que finalizaram as 

sessões não compareceram ao T1 e grupo focal. Após 3 meses da intervenção 

finalizada, foram feitas tentativas de entrar em contato com os usuários para verificar 

a manutenção das práticas; após 5 tentativas sem sucesso tentou-se contatar os 

informantes indiretos, momento este denominado de tempo dois (T2). Apenas 50 

usuários (35,7%) foram contatados no T2 (Tabela 1) 
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Tabela 1. Participação nos grupos de MBRP e coleta de dados por serviço 

 Serviço 
Total 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Número de grupos 2 4 2 2 2 2 1 2 17 

Usuários avaliados noT0 23 17 21 29 21 19 6 21 157 

Usuários que iniciaram o MBRP 20 15 18 26 19 17 6 19 140 

Usuários avaliados no T1 que 
participaram do GF 

10 10 5 11 12 6 3 5 
62 

Usuários contatados no T2 5 7 6 7 9 2 2 12 50 

Drop out entre T0 e T1 7 4 7 10 6 8 1 12 55 

Profissionais nos grupos 0 0 2 5 1 3 1 4 16 

Profissionais entrevistados 2 3 1 7 2 3 1 5 24 

Gestores entrevistados 2 1 0 1 1 0 1 1 7 
          

T0: linha de base 

T1: avaliação após a intervenção 

GF: grupo focal 

T2: ligações para contato após 3 meses 

 

 

Figura 2. Frequência dos usuários em cada sessão (N=122) 

 

 

Optou-se por utilizar a técnica de grupo focal por ser indicada para investigação 

de discussões realizadas em grupo e focadas em eixos temáticos pré-determinados, 

favorecendo a interação entre os participantes, evidenciando pontos em comum, e a 
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identificação de aspectos cruciais para a análise das áreas de abrangência do 

presente estudo.(60,61) Eles foram conduzidos por 3 profissionais de ensino superior 

(duas psicólogas e uma farmacêutica) capacitadas tanto na técnica do MBRP quanto 

na condução dos grupos focais, que tinham um roteiro de perguntas semi-estruturado 

para garantir a cobertura dos indicadores investigados (Apêndice 2). Nenhuma das 

profissionais que conduziram os grupos focais tiveram contato prévio com os usuários 

dos serviços. Os grupos focais tiveram o áudio gravado para posterior transcrição 

literal e análise. 

Quando possível, paralelamente ao grupo focal eram realizadas as entrevistas 

em profundidade com gestores e profissionais utilizando roteiros semiestruturados 

(Apêndices 3 e 4). Devido à disponibilidade dos mesmos em algumas ocasiões foram 

agendadas em outros momentos, porém sempre posterior à realização da 

intervenção, e por vezes realizadas com dois profissionais juntos. Optou-se por utilizar 

este método para coletar os dados dos profissionais e gestores por favorecerem o 

aprofundamento de temas de interesse para a pesquisa e de expertise destes 

participantes.(62) Elas foram conduzidas por duas profissionais de ensino superior 

(uma terapeuta ocupacional e outra psicóloga) capacitadas para tal e também com 

formação em MBRP, sendo uma delas a instrutora que conduziu todos os grupos da 

intervenção. Os áudios também foram gravados para posterior transcrição literal e 

análise. 

Originalmente buscou-se realizar dois grupos de MBRP com diferentes 

usuários em cada CAPS ad, devido à percepção de que após o primeiro grupo os 

profissionais tinham maior clareza dos procedimentos e objetivos. Por esse mesmo 

motivo foi necessário repetir a entrevista com a psicóloga de um dos CAPS ad que 

participou dos dois grupos. Entretanto, um dos CAPS ad estava com alguns desafios 

devido à equipe reduzida e portanto só foi possível realizar um grupo. Já em outro 

serviço foram realizados dois grupos paralelos e depois mais dois grupos devido a 

organização logística do serviço e disponibilidade dos participantes. Ao total, 17 

grupos de MBRP foram realizados, conduzidos sempre pela mesma profissional 

(terapeuta ocupacional) para garantir uma percepção mais consolidada do processo 

de avaliação da viabilidade, e quando possível cofacilitado por uma psicóloga, ambas 

com prática meditativa consolidada e capacitadas em MBRP por um centro de 

referência nacional pela idealizadora do programa, Dra. Sarah Bowen.  
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Durante todo o processo de inserção da equipe de pesquisa nos CAPS ad eram 

realizados registros em diários de campo para posterior análise. Os diários de 

pesquisa possibilitam a documentação de memórias, acontecimentos e percepções 

do pesquisador relevantes para a compreensão do objetivo da pesquisa.(63)  

Toda a sequência de procedimentos nos CAPS ad estão representados na 

Figura 3. 

 

 

Figura 3. Fluxograma de atividades nos CAPS ad 

 

 

 

1. Apresentação
do Projeto para 

Gestores 

2. Apresentação do 
Projeto  para Equipe dos 

CAPS ad

3. Identificação dos 
usuários do CAPS ad 
que sejam elegíveis 

para a pesquisa 
(avaliação médica e da 

equipe para 

preenchimento de 
critérios)

4. Reunião Introdutória com 
usuários dos CAPSad 

elegíveis. Os que 
concordarem preencherão 

TCLE e farão a primeira 
avaliação quantitativa (T0)

5. Início do MBRP -
duração de 8 

semanas. 

6. Na semana seguinte 
após término do MBRP, 

feita nova avaliação 
quantitativa (T1) com 

participantes e grupo focal

7. Entrevistas com alguns 
profissionais e gestores 

da equipe 

8. Após 3 meses de ter 
encerrado o MBRP os 
usuários dos serviços 

serão contatados para 
verificar manutenção das 

práticas (T2)

Sensibilização dos 

profissionais e gestores

Sensibilização 

dos usuários 
dos serviços
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 3.4 Indicadores qualitativos  

 

As áreas de abrangência que irão compor o estudo de viabilidade, bem como 

os indicadores a serem considerados e os procedimentos de coleta de dados para 

cada um estão descritos no Quadro 2. 

 

 

Quadro 2. Áreas de abrangência, indicadores e procedimentos do estudo de viabilidade  

Área  Indicadores 
Fonte de 

Informação  
Procedimentos 

Aceitabilidade 

Investigação da 

aceitabilidade 

tanto dos usuários 

dos CAPS ad 

quanto dos 

profissionais em 

relação ao MBRP 

• Satisfação dos usuários 

em relação ao MBRP 
Usuários  Grupo focal 

• Intenção de continuidade 

das práticas após a 

intervenção 

Usuários  

Grupo focal e 

questionário sobre a 

manutenção das 

práticas 3 meses após 

a intervenção 

• Percepções dos 

aplicadores da 

intervenção sobre a 

aceitabilidade dos 

profissionais dos 

serviços e dos usuários 

Aplicadores da 

intervenção 

Anotações de diário de 

campo dos aplicadores 

do MBRP 

• Quão apropriado os 

profissionais e os 

usuários consideram o 

uso do MBRP como 

adjunto ao tratamento 

ambulatorial. 

Gestores, 

profissionais e 

usuários  

Entrevistas 

(profissionais) e grupo 

focal (usuários)  

Demanda 

Investigação da 

demanda para a 

implementação do 

MBRP nos 

serviços. 

 

• Percepções de efeitos 

positivos ou negativos de 

MBRP nos serviços 

Gestores e 

profissionais  

Entrevistas e 

anotações de diário de 

campo 

• Interesse e intenção 

prévios dos usuários do 

CAPS ad de utilizarem a 

intervenção bem como 

realização da intervenção 

pelos mesmos  

 

Usuários  

Escala analógica sobre 

o quão interessados 

estão em realizar a 

intervenção, bem 

como a adesão à 

intervenção por meio 

de cálculo da 

porcentagem de 

número de faltas e 

taxas de desistência 
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• Demanda percebida 

pelos profissionais e 

usuários dos CAPS ad 

Gestores, 

profissionais e 

usuários 

Entrevistas 

(profissionais) e grupo 

focal (usuários)  

• Investigação sobre o 

quanto os usuários 

utilizariam a intervenção 

para auxiliar na mudança 

de comportamento 

Usuários  Grupo focal 

Implementação  

Investigação sobre 

de que maneira e 

com qual extensão 

o MBRP pode ser 

implementado nos 

serviços da forma 

com que é 

originalmente 

proposto 

• Grau de execução, 

incluindo sucesso ou 

falha na execução de 

todas as etapas da 

intervenção 

Aplicadores da 

intervenção 

Estimativa da 

porcentagem de 

realização de todas as 

etapas da intervenção, 

a partir dos diários de 

campo e, se 

necessário, das sessões 

gravadas em áudio 

• Quantidade e recursos 

necessários para a 

implementação da 

intervenção, incluindo 

infraestrutura 

Aplicadores da 

intervenção 

Levantamento de 

todos os recursos 

humanos e materiais 

que se façam 

necessários - 

observação de campo 

• Fatores positivos ou 

negativos dos CAPS ad 

que possam interferir na 

implementação 

Aplicadores da 

intervenção, 

gestores e 

profissionais  

Anotações dos diários 

de campo dos 

aplicadores da 

intervenção e 

entrevistas com 

profissionais 

• Perfil dos usuários que 

aderiram às atividades do 

MBRP 

Usuários  

Escalas e 

questionários 

específicos que 

busquem traçar um 

perfil dos pacientes 

dos CAPS ad que 

tenham aderido ao 

MBRP 

• Percepção dos efeitos 

positivos ou negativos da 

intervenção nos usuários 

Gestores, 

profissionais e 

usuários 

Entrevistas 

(profissionais) e grupo 

focal (usuários) 

Adaptação 

Investigação sobre 

a necessidade de 

adaptações no 

MBRP levando em 

• Necessidade de 

alterações no formato do 

MBRP, em relação à 

estrutura das sessões 

Aplicadores da 

intervenção, 

profissionais e 

usuários  

Anotações de diário de 

campo, grupo focal 

(usuários) e entrevistas 

(profissionais) 
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consideração o 

contexto de 

tratamento 

ambulatorial das 

pessoas com TUS 

na população 

brasileira 

• Necessidade de 

alterações nas atividades 

do MBRP 

Aplicadores da 

intervenção, 

profissionais e 

usuários  

Anotações de diário de 

campo, grupo focal 

(usuários) e entrevistas 

(profissionais) 

Integração 

Investigação sobre 

a possibilidade de 

o MBRP ser 

integrado às 

atividades 

existente nos 

serviços 

 

• Adequação à 

infraestrutura existente 

para continuidade do 

MBRP nos serviços 

Aplicadores da 

intervenção, 

gestores e 

profissionais 

Anotações de diário de 

campo dos aplicadores 

do MBRP, além de 

entrevistas com 

profissionais 

• Adequação aos objetivos 

e cultura dos serviços 

Aplicadores da 

intervenção, 

gestores e 

profissionais 

Anotações de diário de 

campo dos aplicadores 

do MBRP, além de 

entrevistas com 

profissionais 

• Adequação do MBRP ao 

cronograma de 

atividades dos CAPS ad 

Gestores e 

profissionais  
Entrevistas 

• Interesse dos gestores em 

integrar a intervenção 
Gestores  Entrevistas 

• Interesse dos 

profissionais em aplicar 

a intervenção 

Profissionais Entrevistas 

Expansão 

Investigação da 

viabilidade do 

MBRP ser 

expandido para 

outros CAPS ad  

• Gerenciamento do CAPS 

ad – gestão direta ou 

indireta 

Gestores 
Entrevistas 

• Capacitação da equipe Profissionais 

Entrevistas e análise 

de recursos materiais e 

humanos necessários 

para capacitação 

 

 

3.5 Medidas quantitativas 

 

As medidas quantitativas foram utilizadas para traçar um perfil dos usuários que 

aderiram às atividades realizadas e comparar com o perfil dos participantes que não 

aderiram, buscando compreender as indicações terapêuticas do MBRP. Também 

tiveram por objetivo realizar análises exploratórias para avaliar indícios de efeitos do 

MBRP nos participantes, triangulando com as percepções qualitativas. 
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Os dados sociodemográficos tais como gênero, idade e classe 

socioeconômica, bem como informações sobre diagnóstico de transtorno por uso de 

substâncias, comorbidades, medicação e tempo de tratamento foram obtidos 

diretamente dos prontuários dos usuários do CAPS ad. Para demais indicadores 

foram utilizadas as seguintes escalas:  

Comportamento de consumo de substância – verificado através do tempo de 

abstinência; período, frequência e quantidade de consumo da substância nos 

episódios de recaída e/ou lapso nos últimos 15 dias. Para tanto, foi utilizado o 

instrumento Timeline Followback Method Assessment (TLFB), que permite obter 

estimativas quantitativas do consumo retrospectivo de diversas substâncias e possui 

sensibilidade para detectar mudanças em padrões de consumo. Pode ser 

administrado através de entrevista ou de autopreenchimento e possui confiabilidade 

para dados obtidos através de telefone ou computador.(64,65) 

Fissura – avaliada por meio da Penn Alcohol Craving Scale (PACS), uma 

escala de autorrelato composta por 5 itens com pontuação de 0 a 6 para avaliação da 

intensidade, frequência e duração da fissura de álcool bem como fissura na última 

semana e dificuldade em resistir caso a bebida esteja disponível (α=0,92). A escala 

foi utilizada para todas as substâncias de maneira adaptada, incluindo os termos 

“droga em questão”.(66) 

Expressão da raiva – mensurada através do Índice de Expressão da Raiva 

(IER), um índice geral fornecido por 4 subescalas do Inventário de Expressão de Raiva 

Estado-Traço (STAXI-2): controle de raiva para dentro (controle da raiva contida, 

regulação da raiva sentida como procurar se acalmar quando irritado) e para fora 

(controlar a raiva sentida de maneira a evitar expressá-la contra outras pessoas ou 

objetos no ambiente), expressão da raiva para dentro (raiva direcionada para dentro, 

guardando ou reprimindo) e para fora (raiva expressada em direção a outras pessoas 

ou objetos do ambiente). Pessoas com altos escores de IER tendem a experienciar 

sentimentos de raiva mais intensos, podendo ser reprimidos ou expressados por meio 

de comportamentos agressivos. Cada subescala possui 8 itens em uma escala Likert 

que varia de 1 “nunca” a 4 “quase sempre”.(67) 

Depressão – utilizada a Escala de Rastreamento Populacional para Depressão 

- CES-D, instrumento autoaplicável de 20 itens, em que os participantes indicavam a 

frequência que experienciaram sintomas depressivos na última semana, em uma 

escala Likert de 4 pontos que variam de “raramente ou nunca” para “a maior parte ou 
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o tempo todo” (α=0,82).(68) Em pessoas com TUS identificou-se que pontuações acima 

de 24 pontos há presença de depressão.(69) 

Traço de Ansiedade – avaliada por meio do Inventário de Ansiedade Traço-

Estado sendo utilizada apenas a subescala de Traço (IDATE-T). A mesma é composta 

por 20 itens em que os participantes assinalam como geralmente se sentem em uma 

escala Likert que varia de 1 “quase nunca” a 4 “quase sempre”.(70) 

Prontidão para mudança – mensurada através da Régua de Prontidão, uma 

técnica analógico-visual que indica, de 0 a 10 o quanto a pessoa se considera pronta 

para mudar seu comportamento relacionado ao uso, sendo 0 “não está pronta” e 10 

“está ativamente trabalhando na mudança de comportamento.(71)  

Gravidade da dependência – avaliada por meio da Escala de Gravidade da 

Dependência (SDS), com 5 itens em uma escala Likert de 4 pontos que varia de 1 

“nunca / quase nunca” a 4 “sempre/quase sempre”.(72) 

A bateria de medidas quantitativas está disponível no Apêndice 5. 

 

3.6 Plano de análise dos dados 

 

3.6.1 Dados qualitativos 

 

Os dados qualitativos obtidos por meio de entrevistas e grupos focais passaram 

por transcrição literal, e tanto as transcrições quanto os registros de diário de campo 

foram inseridos no Software NVivo. Foi então realizada uma leitura flutuante para 

definição das categorias, seguida por codificação e análise de conteúdo.(57,73) Dois 

pesquisadores codificaram todas as transcrições de maneira independente e, por 

meio de encontros esporádicos era feita a triangulação como forma de minimizar as 

percepções subjetivas de um único pesquisador.(74) Os casos de divergência eram 

debatidos com um terceiro pesquisador. Também foram trianguladas percepções 

clínicas sobre a execução das atividades do MBRP entre os aplicadores da 

intervenção, para identificar possíveis alterações que se façam necessárias. 

Para controle e descrição dos resultados, cada CAPS ad recebeu um código 

numérico (em ordem crescente de acordo com o início de realização da coleta) e cada 

participante recebeu um código alfanumérico, determinado de acordo com o exposto 

no Quadro 3. 
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Quadro 3. Descrição dos códigos alfanuméricos 

Referência Código Exemplo 

Grupo focal com 
usuários 

GF + número do serviço  GF_8: grupo focal 
serviço 8 

Entrevista com 
profissionais 

EP+ número do serviço 
+ profissão*+ gênero¥ 

EP_6_EN_H_TO_M: 
entrevista com 
profissional do serviço 6 
enfermeiro homem e 
terapeuta ocupacional 
mulher;  
EP_4_TO_M: 
Serviço 4, terapeuta 
ocupacional mulher 

Entrevista com gestor EG + número do serviço 
+ gênero¥ 

EG_5_M: entrevista 
com gestor do serviço 5 
e mulher 

Entrevista com 
especialista 

EE + paísŦ + número 
entrevistado + gênero¥ 

EE_UK_1_H: entrevista 
com especialista do 
Reino Unido de número 
1 e homem. 

Lista das abreviações   

*profissão ¥gênero: Ŧpaís: 

AS: assistente social 
EN: enfermeiro 
N: nutricionista 
PS: psicólogo 
PQ: psiquiatra 
TO: terapeuta 
ocupacional 

M: mulher 
H: homem 

BRA: Brasil 
EUA: Estados Unidos 
UK: Reino Unido 

 

 

3.6.2 Dados quantitativos 

 

Para a análise dos dados quantitativos, foi realizada análise descritiva para 

caracterização da amostra por meio de médias e desvio padrão para variáveis 

contínuas e frequência para variáveis categóricas. 

Foram realizadas análises exploratórias buscando avaliar diferenças entre T0 

e T1 como possíveis indícios do efeito do MBRP nos desfechos de comportamento de 

consumo de substâncias, ansiedade, depressão, expressão da raiva, fissura, 

gravidade da dependência e prontidão para mudança, com o único objetivo de 

triangular com relatos qualitativos de benefícios. O comportamento de consumo de 
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substâncias foi estabelecido pelas seguintes variáveis: a) média de doses padrão de 

álcool; b) porcentagem de dias de consumo pesado de álcool (definido de acordo com 

as diretrizes do National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism – NIAAA – 

correspondendo a consumo acima de 3 doses para mulheres e 4 doses para homens 

em um dia);(75) c) média de cigarros de maconha; d) porcentagens de dias de consumo 

de cocaína ou crack. Foi utilizado o seguinte intervalo de tempo: quinze dias antes do 

T0, entre T0 e sessão 4, entre sessão 5 e sessão 8, e entre sessão 8 e T1. Além disso, 

as análises para este desfecho foram condicionadas para a substância de dificuldade 

(por exemplo, análises de desfechos relacionados ao consumo de álcool foram 

realizadas entre usuários que relataram dificuldade com esta substância).  

Para identificar possíveis mudanças após a intervenção, primeiro foi 

identificado o sujeito como tendo efeito fixo ou aleatório através da análise de resíduo 

do gráfico de dispersão.(76) Em seguida, quando o sujeito possuía efeito aleatório, 

foram realizados os Modelos Lineares Mistos (GMM), e quando o efeito era fixo, 

utilizaram-se os Modelos de Equação de Estimativas Generalizadas (GEE). Ambos 

fazem parte dos Modelos Lineares Generalizados, preferíveis em análises 

longitudinais por considerarem a variância do indivíduo ao longo do tempo, além de 

incluir todos os sujeitos que iniciaram a intervenção, estando dentro dos parâmetros 

de intention-to-treat analysis.(77) Todas as análises foram ajustadas por idade e 

cronicidade. 

Finalmente, o perfil de adesão dos participantes foi analisado por meio de 

testes de associações X2, análise de resíduos e análise de correspondência. 

As análises quantitativas foram realizadas no software STATA 14®. 

 

3.7 Aspectos éticos 

 

Os participantes foram devidamente esclarecidos sobre todas as etapas do 

estudo e adesão de maneira voluntária, garantindo a possibilidade de interrupção da 

participação na pesquisa sem quaisquer prejuízos para eles. A participação e 

autorização para coleta de dados por meio dos prontuários do serviço, escalas e 

informantes colaterais foram confirmadas através de assinatura do TCLE. Também foi 

solicitada autorização verbal dos informantes colaterais apontados pelos participantes 

no momento do contato, além de enviado carta-convite com breve explicação do 
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estudo e dados dos pesquisadores para eventual necessidade de entrarem em 

contato.  

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

UNIFESP (CEP/UNIFESP) com parecer de número 1.346.744 (Anexo 2), e pelo 

Comitê de ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São 

Paulo (CEP/SMS-SP) com parecer de número 1.370.371 (Anexo 3). 
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4 RESULTADOS ESTUDO 1 

 

4.1 Caracterização dos usuários do serviço 

 

As características dos 140 participantes estão apresentadas na Tabela 2. A 

maioria dos participantes era do gênero masculino (85%), com idade entre 41 e 60 

anos (média = 46,5; SD = 9,4), solteiros (47%) e com escolaridade máxima até o 

segundo grau (41,3%). Mais da metade dos participantes relataram receber o 

equivalente a no máximo 2 salários mínimos, sendo que até 3 pessoas viviam dessa 

renda em 77,4% dos casos. Trabalho com vínculo empregatício foi relatado por 

apenas 13 participantes (9,3%), sendo que 76 (54,3%) relataram estar 

desempregados e 28 (20,0%) são trabalhadores autônomos.  

Quanto ao uso de substâncias, 59 (42,1%) participantes receberam diagnóstico 

de TUS devido ao consumo de álcool e 66 (47,2%) são poliusuários. A média de idade 

de início do tratamento é de 36,2 (±11,9), sendo que 67 (54,9%) estão no primeiro 

tratamento no referido CAPS ad. Quase um terço da amostra (29,1%) morou em 

residência terapêutica ou abrigo durante a intervenção e um pouco mais da metade 

dos participantes (n = 76, 54,3%) estava abstinente ao iniciar a pesquisa. Subtraindo 

a idade atual da idade do primeiro tratamento, foi gerada uma variável denominada 

cronicidade, com média de 10,0 (±9,6) anos. 

 

 
Tabela 2. Características da amostra de usuários do serviço 

  

 T0 
 N (%) 

Idade  
19 - 40 42 (30,0) 
41 – 60 89 (63,6) 

60 + 9 (6,4) 
Missing 0 (0,0) 

Sexo  
Masculino 119 (85,0) 
Feminino 21 (15,0) 

Missing 0 (0,0) 

Escolaridade  
Até ensino fundamental  34 (24,3) 

Até ensino médio  57 (40,7) 
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4.2 Definição das categorias de análise 

 

Após a leitura flutuante para definição das categorias de análise, identificou-se 

que os conteúdos estavam bastante relacionados, mesclando-se muitas vezes entre 

as categorias e dificultando a distinção entre elas. Por esse motivo, optou-se por reunir 

os indicadores de viabilidade em 3 categorias principais: 1) Aceitação e Demanda 

Acima do segundo grau 47 (33,6) 
Missing 2 (1,4) 

Renda familiar (salários)  
Até 2 70 (50,0) 
3 a 5 41 (29,3) 

Acima de 5 20 (14,3) 
Missing 9 (6,4) 

Situação empregatícia  
Desempregado 76 (54,3) 

Trabalho sem vínculo 28 (20,0) 
Trabalho com vínculo 13 (9,3) 

Afastado / aposentado 16 (11,4) 
Missing 7 (5,0) 

Situação de rua  
Sim 39 (27,9) 

Missing 1 (0,7) 

Tipo de TUS  
Álcool 59 (42,1) 

Cocaína / Crack 11 (7,9) 
Maconha 3 (2,1) 

Múltiplas drogas 66 (47,2) 
Medicamentos 1 (0,7) 

Abstinência em T0  
Sim 76 (54,3) 

Comorbidade Psiquiátrica  
Sim 37 (26,4) 

Missing 42 (30,0) 

Cronicidade  
0 16 (11,6) 

1-10 68 (49,3) 
11-25 41 (29,7) 

26+ 13 (9,4) 

Interesse no MBRP em T0 8,83±1,82 (139) 
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(referente a como os participantes receberam a intervenção, sua aceitabilidade e se 

tem demanda para a mesma no serviço); 2) Implementação (referente ao processo de 

realização da intervenção em si no serviço pela equipe de pesquisa); 3) Integração e 

Expansão (referente à integração da intervenção nos serviços sem estar vinculado à 

pesquisa, ou seja, realizada pelo próprio serviço, e sua expansão para outros CAPS 

ad e/ou outros contextos de tratamento para pessoas com TUS). Além disso, o 

indicador de Adaptação perpassava todos os demais indicadores, de acordo com suas 

respectivas barreiras e facilitadores; desta forma, “barreiras”, “facilitadores” e 

“adaptação” estão difundidos ao longo do texto. Na Figura 4 apresenta-se o mapa 

conceitual com as principais categorias.  

 

Figura 4. Principais categorias de análise 

 

VIABILIDADE

Aceitação e 
Demanda

Implementação

Integração e 
Expansão
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4.3 Aceitação e Demanda 

 

4.3.1 Receptividade e impressões iniciais 

 

De maneira geral, os profissionais e gestores tiveram maior aceitação inicial para a 

proposta do que os usuários do serviço, embora houvesse relatos de ter uma primeira 

impressão de algo engessado, principalmente devido ao nome, formato e critérios de 

inclusão, aspectos esses que serão mais aprofundados na seção “integração e expansão” 

(item 4.5). Dentre os usuários, a receptividade ao ouvir a proposta variou entre abertura e 

curiosidade, mas houve recusas. Os relatos de interesse denotam uma percepção de que 

poderiam aprender uma ferramenta útil ao tratamento, seja para prevenir recaídas ou seja 

para melhorar foco e sintomas de ansiedade. De acordo com avaliação em T0, os 

participantes tiveram grande interesse prévio em participar do MBRP, com pontuação média 

de 8,83 em uma régua que variava de 0 (nada interessado) a 10 (muito interessado), sendo 

que mais da metade (54%) assinalou pontuação 10,0.  

De qualquer forma, aspectos culturais e preconceitos em relação à prática de 

meditação parecem ser as principais barreiras pré-grupo, associados com a resistência dos 

pacientes para novas propostas. Crenças de que a meditação está vinculada a aspectos 

“zen”; algo que se vê em filmes; de pertencer a uma classe social mais favorecida; associada 

com religiões e algo difícil que apenas monges conseguem fazer promovem uma 

“desidentificação” e distanciamento com a técnica. Associa-se ainda a ideia de que é 

direcionada para pessoas com um perfil de já serem mais calmas e terem uma vida saudável 

como por exemplo “vegetarianos” ou “pessoas desapegadas do mundo material”, sendo, 

portanto, incompatível com o perfil de pessoas que usam substâncias como álcool e cocaína 

e que frequentam bares e festas. Torna-se ainda mais incompatível quando comparam com 

um perfil da pessoa com TUS de maior agitação e ansiedade, em detrimento de “ficar com 

a mente em branco”. 

 

Acho que a receptividade dos pacientes com quem eu conversei foi ótima, foi muito 

legal, eles... no convite eles entenderam para que, que era né, eles toparam, uns 

falam “não, não quero”, até porque não queriam entrar em contato com algumas 

coisas, falaram não. Outros falam “isso não é para mim, é muito zen, é muito parado, 

eu não sou assim, eu sou muito rápido, eu sou muito elétrico, não vou conseguir ficar 
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sentado”. Então também vem algumas coisas desse imaginário, essa coisa de “Yoga, 

zen, comer fruta, não é comigo”. (EP_2_TO_M) 

Eu não vim sabendo direito, o que a gente iria aprender aqui. Depois que começaram 

a falar que era coisa de meditação até surgiu uma brincadeira de desconstrução da 

meditação inteira, porque é um pouco diferente da meditação tradicional, mas por ela 

ser mais simples, sem atingir o Nirvana. (GF_12) 

 

Dentre as barreiras pré-grupo também estava a resistência inicial para participar de 

demais intervenções terapêuticas além dos atendimentos médicos, especialmente de 

atividades desconhecidas, por vezes acompanhada de dificuldade em assumir 

compromissos e se envolverem. E por fim, a condição de maior vulnerabilidade social que 

muitos pacientes se encontram, impactando na frequência ao serviço ou mesmo nas 

demandas terapêuticas. Tendo em vista a carência de aspectos de necessidades básicas 

para a subsistência como alimentação e higiene, a provisão das mesmas passa a ser 

prioritária em detrimento dos demais processos terapêuticos. 

Considerando todas essas barreiras, o incentivo para participação nos grupos por 

parte dos profissionais de referência – nos quais os usuários já confiavam para o tratamento 

- foi fundamental para que iniciassem a proposta, sendo este um facilitador importante.  

 

Então, eu acho que essa proposta clínica é difícil, é... clínica muito resistente né? Os 

pacientes, para eles aceitarem o kit básico já é difícil, “ah, não pode vir só no 

psiquiatra, você tem que vir no psiquiatra e no espaço terapêutico né, para poder 

pensar algumas questões” já é difícil, já tem resistência. Quando a gente propõe algo 

que eles não conhecem né, que... tanto a gente evitou até falar o nome meditação né, 

porque se falar... ah, não, todo mundo já tem uma ideia pré concebida do que seja 

(...) Mas nada [que] com insistência a gente não consiga, (...) enfim, é uma questão 

de persistência. (EG_5_M). 

...inclusive a XXX [nome do profissional] falou para mim: “vai ter um grupo aí e eu 

pensei em você cara”. Como a gente se conhece há bastante tempo, ela falou que 

seria interessante para mim, achava que eu iria gostar, e eu penso assim: “vamos, 

vou tentar, vamos ver o que acontece, que eu goste ou não goste, vou tentar”. 

(GF_15) 

file:///E:/Tese/9b9300b8-14a3-44d8-a2d6-7b1672e47c27
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... eu não coloquei nenhum paciente que está em situação assim de... que está 

totalmente largado. Porque eu acho que esses pacientes não dão conta porque eles 

estão preocupados em correr atrás dessas coisas, e eles não dão conta de conseguir 

olhar um pouquinho para eles agora. (EP_4_TO_M_PQ_M) 

 

Durante a realização do primeiro grupo, percebeu-se que os próprios usuários se 

tornaram outro facilitador importante para superar as barreiras pré-grupo. Realizavam 

comentários sobre a intervenção nos demais espaços de atividades terapêuticas do CAPS 

ad, divulgando e incentivando outros pacientes a realizarem o próximo grupo de MBRP. Os 

profissionais, que relataram dificuldade inicial para compreender os objetivos e indicar os 

usuários, também pareciam ter melhor clareza sobre o processo da intervenção, os objetivos 

e benefícios, modificando sua forma de pensar sobre indicações para o grupo subsequente. 

 

Isso eu já estou fazendo, falei com a XXX [aplicador da intervenção], falei: “ó, tô 

fazendo propaganda, eu falo para meu grupo de terapia”, (...), eu falo lá na minha 

sala. (GF_8) 

 

Quanto às impressões iniciais, com o início da intervenção surgia pareciam ter uma 

primeira impressão desfavorável para sua permanência nas sessões, incluindo: 

estranhamento e confusão inicial; percepção de que é chato, cansativo e maçante; não 

compreender muito bem as atividades e dúvidas do propósito e de como poderia ajudar em 

seu tratamento. Entretanto, alguns fatores relacionados ao perfil dos usuários parecem ter 

sido cruciais para a permanência na intervenção, e que serão melhores descritos no capítulo 

de Implementação. Neste sentido, eles sugeriram dar explicações mais claras sobre a 

intenção de cada prática de meditação antes mesmo de instruí-la, algo não realizado no 

protocolo com objetivo de favorecer a abertura e não direcionar a experiência de cada um 

previamente. 

 

No começo, achei muito estranho, acho que a falta mesmo da prática em si. A primeira 

vez é sempre diferente e a gente fica com um pé atrás, né? Eu fiquei meio que com o 

pé atrás para saber se faz sentido. Será que faz sentido mesmo? (GF_11) 

...às vezes explicar cada prática seria mais fácil para a gente aprender. A prática do 

PARAR serve para isto, para isto né? Ela é indicada ou ela é ideal né? Principalmente 
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aquela prática da gente observar os pensamentos... serve para isto, para isto. Uma 

sugestão, não afirmação, claro! Né? E depois a gente fazer a prática, a gente já sabe 

aí como agir. Se a gente já tem [a informação] a gente não ficaria tão perdido. (GF_1) 

 

Importante mencionar que nem todos permaneceram na intervenção, e os principais 

motivos parecem ser justamente essas impressões iniciais do programa, associado ao grau 

de exigência.  

 

Mas, alguns eu sei que abandonaram justamente por essa questão de ser difícil...não 

é nem porque não faz sentido, mas eu não consigo entender, acompanhar o que está 

sendo trabalhado. Então fica muito difícil vir né? Porque não consegue acompanhar 

aquilo que está sendo discutido, feito, a prática enfim... (EP_4_PS_M) 

 

A aceitação dos usuários, profissionais e gestores também foi percebida pelo 

aplicador da intervenção em todos os CAPS ad frequentados conforme apontamentos de 

diário de campo. Houve percepção de resistência inicial de parte dos profissionais em 

apenas um serviço durante a reunião de sensibilização mas que não impediu a realização 

da intervenção. Na entrevista, o gestor justificou a resistência devido ao nome “Prevenção 

de Recaídas” no protocolo, remetendo a uma abordagem pautada na abstinência, associada 

com o momento político da ocasião que estava provocando enorme desgaste nos 

profissionais. Entretanto, após início do grupo essa resistência já não era mais percebida.  

 

Eu acho que qualquer processo de prevenção, acho que qualquer instrumento seria 

muito interessante. Mas nesse momento, pensar em prevenção de recaída, me 

remete a uma coisa de contrário a redução de danos, eu estou atravessada por isto, 

então para mim está muito complicado (...) acho que esse nome não é bom! E eu 

acho que ele fica com um peso moral, que eu acho que na clínica de álcool e drogas 

é a última coisa que a gente pode ter. (EG_7_M) 

 

4.3.2 Satisfação  

 

Os usuários relataram grande satisfação ao término do MBRP no grupo focal, sendo 

este um consenso entre eles. São aspectos que influenciaram diretamente a satisfação: a 

percepção dos benefícios e malefícios, a percepção da contribuição para o tratamento e para 
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a mudança de comportamento desejada, a divulgação que passaram a fazer e a intenção 

de continuidade da intervenção  

 

Para mim tudo fez sentido foi uma coisa ligada na outra, inclusive resolvi problemas, 

sentimentos meus, pessoais que eu passei durante a semana. No dia da reunião, 

meditação de sextas- feira, tipo eu ficava esperando assim, sair daqui mais leve para 

passar meu final de semana. Foi fantástico para mim, foi interessante deixar essa 

sexta-feira né, até gerava uma expectativa “oh, tem meditação hoje”, eu nunca fui 

assim, um negócio meio... legal! (GF_16) 

 

Houve apenas um relato de não estar satisfeito devido à dificuldade em realizar as 

práticas, mas quando a profissional de referência foi entrevistada referiu que o mesmo 

participante comentou sobre a percepção de benefícios e estar gostando, e comentou 

também que ele tinha comportamento opositor. 

 

Aí você já sai com a mente carregada no dia a dia. Aí chega aqui você tem que 

meditar, mas você tem que forçar a mente, você precisa colocar aquilo que está 

acontecendo no momento, eu não consegui! Em momento algum, para mim foram 

dez semanas sem superação, sem êxito algum! Foi muito [difícil], não estou satisfeito, 

não estou realizado, para mim...  (GF_13) 

 

4.3.2.1 Benefícios e malefícios percebidos 

 

Diversos foram os benefícios percebidos em função da participação no MBRP. De 

acordo com os relatos, fica claro o desenvolvimento de componentes de mindfulness 

(atenção ao momento presente e atitudes) e habilidades relacionadas (autocompaixão), que 

por sua vez favoreceram mudanças em desfechos comportamentais e emocionais, para 

então impactar nos desfechos de consumo de substâncias e prevenção de recaídas. Nesse 

sentido, a prevenção de recaídas por si só pareceu mais um elemento de mudança dentre 

tantos outros significativos para a vida de cada um. 

 

E outro detalhe que eu aprendi aqui é que não é só a mente. Que eu aprendi nesse 

programa. Eu aprendi a ter relação com o meu corpo. Porque no fato de eu respirar e 
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sentir minhas pernas, os meus membros superiores e inferiores e ter essa relação, é 

o que.... faz com que eu entre em contato, que eu tenha... como se diz... mais 

autodomínio. (GF_4) 

 

Os usuários relataram que passaram a ter maior foco e reconhecimento de seu 

momento presente, maior consciência de suas necessidades e objetivos, dos momentos em 

que estavam experienciando desconfortos físicos e emocionais em função de gatilhos 

diversos, e maior conexão com o corpo. Dentre as atitudes de mindfulness com as quais se 

relacionavam com suas experiências no momento presente, houve relatos de maior 

curiosidade e abertura, menor julgamento, maior gentileza, aceitação e desprendimento 

(como por exemplo não se envolver em um conflito interpessoal, não se apegar às emoções 

ou pensamentos). Também houve relatos de desenvolvimento de maior autocompaixão, um 

senso de conexão com sua humanidade e mesmo de humanidade compartilhada, que é o 

reconhecimento de que seres humanos compartilham necessidades comuns, bem como são 

passíveis a sofrimentos. 

 

...são momentos que estar bem acordado e estou muito mal, e onde eu consigo trazer 

o “hóspede” e ficar mais tempo, ficar mais você, aprendi a lidar com isso, saber evitar 

e tal. Tudo passa, até a uva-passa (...), mas esse não! É um sentimento que é normal, 

tem que ter senão não sou humano, estou ficando positivo nessa parte, porque é... 

(...) muitas doenças estão relacionadas aos sentimentos e, que muitas pessoas não 

fazem o Parar e o Perdão, porque a toda hora está tomando copo de veneno. Quando 

não é o veneno da dor, aquela que causa e o caramba, está vendo água, cigarro, 

cachaça e assim vai e, foi o que me ajudou a meter o pé no freio mesmo. (GF_13) 

Tem me ajudado bastante, me esclareceu muita coisa nessa vida, é... inclusive a parar 

de ter aquela necessidade de preencher um vazio que sempre existiu, entendeu? A 

meditação me ajudou a me acolher, a chegar mais perto de mim mesmo né, ao amor 

próprio né, me ajudou bastante nisso. (GF_16) 

 

Ao desenvolver essas habilidades mencionadas, os usuários relataram uma série de 

benefícios não necessariamente relacionados ao consumo de substâncias, mas referentes 

aos comportamentos e emoções em geral. Foram divididos entre “inibir risco” quando 

representavam redução de fatores negativos e “ampliar proteção” quando representavam 

ampliação / intensificação de aspectos positivos. Estão elencados no Quadro 4. Dentre eles, 
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foram mais frequentes os relatos de percepções de redução de conflitos interpessoais e 

mesmo agressividade / irritabilidade, somados à melhora da socialização e de 

relacionamento interpessoal. Ou seja, não apenas reduziram as brigas e conflitos, como 

também passaram a se relacionar melhor socialmente, reforçando vínculos. 

 

 

Quadro 4. Quadro de benefícios relatados acerca de desfechos comportamentais e emocionais  

Inibir risco Ampliar proteção 

• Diminuição de conflitos 

interpessoais 

• Diminuição ou controle 

da agressividade 

• Diminuição de sintomas 

da ansiedade 

• Diminuição de estresse 

e nervosismo 

• Diminuição de irritação 

• Ressignificação de 

gatilhos (deixar de 

incomodar) 

• Distanciamento de 

problemas de terceiros 

• Diminuição de 

preocupações com 

futuro 

• Aspectos relacionados à 

serenidade (calma, 

tranquilidade, tolerância 

e paciência) 

• Melhora de relações 

interpessoais 

• Melhora da 

autoconfiança, 

autoestima e 

autoeficácia 

• Melhora do sono 

• Aumento do repertório 

de respostas assertivas  

 

• Planejamento da rotina  

• Aumento do repertório 

de atividades saudáveis 

e significativas (ex.: 

religião, alimentação, 

atividade física etc.), 

com maior autocuidado 

• Aspectos relacionados a 

bem-estar (paz, 

equilíbrio, gratidão, e 

qualidade de vida 

alegria 

• Se sentir “vivo” 

 

 

 

Um pouco mais de calma, tranquilidade uma conscientização maior do meu corpo, 

como eles falam aqui nos gatilhos, daquilo que impulsiona cada um agir da forma que 

age. Então quer dizer, fica mais fácil, tanto da gente reconhecer como dominar essa 

situação... acho que até fora disso, chega até mudar a vida da gente um pouco, que 

a gente pega essa serenidade assim a gente estica, leva ela um pouco além, naquele 

momento, que você iria estourar, iria beber, iria fumar, iria fazer sei lá o quê. (GF_12) 
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Especificamente em relação ao comportamento de consumo de drogas, os usuários 

passaram a ter maior reconhecimento de gatilhos e do desconforto gerado e, ao reconhecer, 

pareciam conseguir permanecer com as sensações e emoções desafiadoras de uma 

maneira mais habilidosa ao invés de agir por impulso em uma tentativa de evitar ou aliviar 

imediatamente o desconforto. Havia um certo distanciamento dessa experiência que permitia 

melhor manejo, respondendo com maior consciência. Por este motivo, os profissionais e 

gestores reconheceram o MBRP não apenas como uma ferramenta para prevenir recaídas 

e lapsos, mas também útil por auxiliar na reorganização pessoal após o lapso/recaída, 

redução do consumo e mesmo para ações de redução de danos. 

 

...um pouco mais de autoconhecimento. Me conhecer como eu estou sentindo em 

determinada situação. Quando tem algum gatilho que eu estou, numa fissura ou 

vontade extrema, consigo perceber que minha mão começa a suar, é... fica quente, 

começa coçando, é um sinal que eu já percebo... opa, tenho que tomar um cuidado 

redobrado pra “mim” não escorregar ali e não cair. É uma coisa que eu consegui 

perceber isso. (GF_11) 

...o quanto trouxeram de questões positivas, em que momentos de ansiedade, 

momentos de fissura, de prevenção de um uso, alguns que estavam abstinentes, a 

uma questão de recaída, ou de não usar tanto, de uma redução de danos... Então que 

foi importante para isso. Já ouvi relatos de participantes, que estiveram na unidade 

de acolhimento e que utilizaram da técnica ou para não utilizar, para prevenir o uso, 

ou após o uso, para reduzir o dano de um uso maior, então ajudou também! Tanto 

numa prevenção, quanto relacionado a uma redução de danos. (EG_4_H) 

 

Também houve relatos de parar de fumar cigarro de nicotina, de diminuição da 

vontade de consumir drogas, além de diversas experiências com exemplos de situações em 

que o MBRP auxiliou na prevenção de recaídas, como exemplificado abaixo: 

 

Aí eu saí né? (...) Eu não queria sair, mas tinha uma pessoa batendo na porta e eu 

peguei um dinheiro, entrei no quarto, comprei a garrafa... Eu sabia que dali eu já 

estava... Eu sabia que dali eu já ... ia voltar para na rua né? É o meu costume! Era o 

meu costume fazer isso! Aí eu me lembro que eu sentei na cama, olhando aquela 

garrafa, coloquei no copo, tomei um gole e me chamava... E comecei a conversar 

assim, como se... você sabe onde parar (...) sabe, uma guerra tremenda. E eu não 
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peguei...  Nossa, com a garrafa ali era para eu ter bebido tudo e ainda ter comprado 

mais... E eu não tomei, tomei só aquilo lá mesmo, eu parei... (GF_10) 

 

Por fim, houve algumas falas pontuais sobre outros benefícios, tais como melhora do 

desempenho no trabalho, crescimento espiritual, maior administração de recursos 

financeiros – incluindo conseguir permanecer com dinheiro sem gastar ou mesmo sem 

comprar substâncias. 

Segundo alguns usuários, esses benefícios também foram percebidos por seus 

familiares, que notaram mudanças em seus comportamentos, e foram comentados com a 

equipe técnica dos CAPS ad em outros espaços terapêuticos. Indo além dos comentários 

dos usuários, profissionais e gestores que já os acompanhavam antes do MBRP perceberam 

algumas mudanças em particular, tais como: maior adesão ao tratamento; assumir maior 

protagonismo em sua reabilitação; pequenos avanços em pacientes refratários que vinham 

frequentando o serviço a bastante tempo. 

 

Então, teve aqueles que amadureceram e, no sentido de perceber “eu preciso me 

entregar para esse tratamento”. Então, eu acho que facilitou por conta disso, eles 

foram conseguindo se olhar e entendem que esse lugar é um lugar de cuidado 

mesmo. (EP_4_TO_M) 

...ele tem vindo muito mais, acho que ele está mais comprometido com o tratamento 

dele, percebo ele mais tranquilo, menos ansioso, muito menos ansioso né. Eh... 

postura, quando ele vai falar antes ele se mexia, aí era uma pessoa, a gente pode 

falar mais inquieta, e hoje ele consegue... corporalmente, ele está mais tranquilo, você 

percebe que ele fala com mais naturalidade, mais tranquilidade, menos ansiedade. E 

ele relata, que antes ele ia dormir à noite, a cabeça dele ficava a mil por hora, os 

pensamentos né? Ele fala que desde que ele começou a fazer essa prática, ele 

consegue pensar menos, e logo consegue se largar e ir para o sono. EP_8_PS_M 

 

Ao realizar as análises quantitativas exploratórias para comparar o comportamento 

de consumo de substâncias (Tabela 3 e Figura 5) antes e após a intervenção, observou-se 

que de fato houve redução estatisticamente significante da média de consumo de doses 

padrão e da porcentagem de dias de consumo pesado de álcool dentre as pessoas que 

afirmaram ter problemas com esta substância, além de redução de 2/3 da porcentagem de 
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dias de consumo de cocaína ou crack dentre pessoas com problemas com estas 

substâncias. 

 

Tabela 3. Desfechos de comportamento de consumo de substâncias ao longo do tempo 

 
T0 

Entre T0 e 
Sessão 4 

Sessões       
5 a 8 

Entre sessão 
8 e T1 

Efeitoa 

 M ±DP M ±DP M ±DP M ±DP b (95% IC) 

Doses padrão de 
álcoolb 

1,8 ±5,8 0,7 ±1,9 0,7 ±1,7 0,6 ±1,9 -0,5 (-0,6 a -0,4)* 

% dias de 
consumo pesado 

de álcoolb  
8,3 ±21,4 5,3 ±16,2 5,7 ±17,1 4,9 ±19,3 -0,2 (-0,5 a -0,1)* 

Cigarros de 
maconhac 

0,2 ±09 0,2 ±0,9 0,2 ±0,9 0,2 ±0,8 -0,1 (-0,4 a 0,1) 

% dias de 
consumo de 

cocaína ou crackd 
6,6 ±18,5 5,2 ±15,6 3,1 ±9,1 2,1 ±13,2 -0,1 (-0,2 a -0,1)* 

      

aAjustado por idade e cronicidade                    * p < 0,05 
b análise realizada para pessoas com dificuldade com álcool 
c análise realizada para pessoas com dificuldade com maconha 
d análise realizada para pessoas com dificuldade com cocaína ou crack 

 

 

Figura 5. Representação gráfica de desfechos de comportamento de 

consumo de substâncias ao longo do tempo 
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Já em relação aos demais desfechos relacionados a outros aspectos de saúde mental 

(Tabela 4), houve redução estatisticamente significante dos sintomas de ansiedade, 

depressão e fissura, da expressão da raiva e da gravidade da dependência. 

Entretanto, não é possível afirmar que essas reduções ocorreram exclusivamente em 

função do MBRP devido à ausência de um grupo controle. 

 

 

Tabela 4. Desfechos de saúde mental ao longo do tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em contrapartida, quando questionados sobre malefícios com a participação no 

MBRP foi um consenso que não houve nenhum em si, mas que houve algumas dificuldades 

com práticas específicas principalmente que favoreciam exposição às emoções 

desafiadoras, e que poderiam ser prejudiciais. Por esse motivo, serão expostos na seção 

“opinião sobre as práticas” (item 4.4.2). Também houve relatos pontuais importantes de 

serem mencionados de comportamentos adversos relacionados às práticas, que serão 

melhor descritos no próximo item. 

 

4.3.2.2 Comportamentos adversos 

 

Quatro usuários relataram comportamentos adversos com a realização das práticas: 

três que fizeram consumo de substâncias, sendo dois pertencentes ao mesmo grupo, e o 

    

 T0 T1 Efeitoa 

 M ±DP (n) M ±DP (n) b (95% IC) 

    
Gravidade dependência 15,0 ±2,9 (135) 13,0 ±3,8 (62) -1,9 (-2,7 a -1,1)* 

Missing n(%) 5 (3,6) 78 (55,7)  
Prontidão para mudança 8,2 ±2,0 (140) 8,5 ±1,80 (45) 0,14 (-0,4 a 0,6) 

Missing n(%) 0 (0,0) 95(67,9)  
Depressão 24,0 ±11,0 (137) 19,5 ±9,5 (59) -4,9 (-7,2 a -2,70)* 

Missing n(%) 3(2,1) 81(57,9)  

Ansiedade 49,9 ±10,4 (128) 44,6 ±11,6 (59) -5,3 (-7,4 a -3,3)* 

Missing n(%) 12(8,6) 81 (57,9)  

Fissura 11,6±7,9 (137) 9,6 ±8,4 (62) -2,2 (-3,8 a -0,5)* 
Missing n(%) 3(2,1) 78(55,7)  

Expressão da raiva 43,2 ±14,9 (131) 40,0 ±15,5 (62) -4,0 (-6,4 a -1,7)* 

Missing n(%) 9(6,4) 78(55,7)  
    
    

aAjustado por idade e cronicidade              * p < 0,05 
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outro que se sentiu mal durante a realização de uma prática de meditação, conforme relatos 

a seguir. 

 

Eu relaxei demais ao ponto de falar que tenho que parar, ou não vou conseguir ficar 

acordado, isso aconteceu durante algumas práticas. E na primeira semana, que foi 

logo dia das mães, eu fiquei tão eufórico, tão feliz, aí falava: “nossa é isso!”. No 

primeiro dia senti até sair do corpo assim, até perguntei, (...) eu fiquei tão... sabe 

assim? Animado, tão feliz com isso aqui, que eu tomei uma latinha de cerveja no 

domingo. Tive uma euforia e depois tomei mais duas taças de vinho, que eu fui numa 

festa italiana de São Vito, também tomei, falei assim “vou tomar, uma latinha de 

cerveja e duas taças de vinho”... Aqui eles falam “oh, isso é uma recaída”. (GF_8) 

Agora eu tive uma recaída também no processo, que foi justamente na semana que 

não teve curso, então eu vejo isso como uma espécie de recaída programada. Vocês 

vão achar isso louco, mas eu sou economista e trabalho com estatísticas, então eu 

estava achando aqui, todo mundo sem recaída, estava tudo muito zen, muito 00000, 

então eu... Uma das coisas que vou dizer, foi fundamental. Uma das coisas que me 

fez recair foi pensado ver em relação a mim depois de uma recaída, então precisamos 

ter alguma diferença em relação a esse 00000. (...) Veio o pensamento de 

autorização, não vou dizer que isso aí foi o fundamental, existiram outras coisas que 

influenciaram nisso, mas que teve isso teve! E aí... (...) E que foi inclusive foi o feriado 

de Corpus Christi, era o momento em que não iria haver a reunião mesmo, eu vim em 

todas as reuniões, então me senti meio autorizado a tirar férias da vida, porque 

infelizmente para mim, álcool é tirar férias da vida! Não faço absolutamente nada, já 

algum tempo! E isso, não achei legal, essa interrupção, e o fato de não ter tido 

coragem de colocar isso aqui antes. Não trabalhei isso com a XXX [aplicadora da 

intervenção]! Estou trabalhado isso agora, só para complementar. (GF_8) 

No começo eu percebia, comecei a perceber uma tensão que eu não tinha. Mas 

passando o tempo eu usei aquilo como sabotagem. Eu passei a usar aquele 

conhecimento para me sabotar. Eu sabia que eu estava eufórico, que antes eu não 

tinha noção, e que eu usei para sabotar. (...) De aceitar uma recaída. Ver que a coisa 

está degringolando e eu apertei o pé no acelerador. (GF_7) 

Ponto negativo acho que tive foi um e foi pontual, que foi a crise que eu tive, por causa 

da mente que eu não conseguia acompanhar, tentava, tentava, começou agonia, 
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tudo, e eu dei uma assopradinha no dia e parei. Naquele dia ali e saí. (...)- No próprio 

grupo. Não consegui ficar, começou a me dar uma fobia e saí. Acho que seria isso. 

Mas de resto acho que eu só tive a ganhar. Em conhecimento... É isso (GF_11). 

 

Apesar disso, nenhum considerou que o MBRP trouxe malefícios, e profissionais 

acreditam que desconfortos, dificuldades e mesmo o consumo fazem parte do processo 

terapêutico e podem gerar aprendizado, sendo fundamental o respaldo da equipe para tal. 

 

Acho que esse motivo foi o principal assim, mas de prejudicar, de falar que por conta 

de ter entrado em contato isso gerar um desconforto... eu acho que não porque eles 

têm respaldo né? Eles continuam em acompanhamento e a gente tem a oportunidade 

de trabalhar isso com eles se isso acontecer né? E acho que qualquer processo 

terapêutico vai trazer momentos de piora e até deve em alguns processos. Porque 

entrar em contato dói, porque eu não sei como lidar com isso, porque experimentar 

esse diferente...esse novo, confunde às vezes né? Mas acho que ficar na piora e 

agravar o quadro... não consigo pensar que o... enfim, que o grupo cause isso sabe? 

(EP_4_PS_M) 

 

4.3.2.3 Contribuição no serviço 

 

A contribuição do MBRP nos CAPS ad foi um consenso entre usuários, profissionais 

e maioria dos gestores, tanto para o tratamento oferecido em função dos benefícios 

percebidos, quanto para o serviço em si. Os participantes parecem concordar que há 

demanda terapêutica alinhada com os objetivos do MBRP, podendo ser uma boa ferramenta 

para complementar o tratamento oferecido. Apenas um dos gestores entrevistados relatou 

não poder avaliar por estar imerso nas demandas geradas por um período de bastante 

desafio por redução de equipe.  

O MBRP pareceu instrumentalizar os usuários e mesmo os profissionais que 

participaram da intervenção com ferramentas úteis aplicadas na vida pessoal e no 

tratamento. Segundo alguns profissionais, isto se deu por trazer para o concreto questões 

emocionais, experiências e desafios. Usuários acrescentaram que o MBRP é algo que vai 

além dos grupos terapêuticos existentes e do tratamento medicamentoso, e também deu 

oportunidade para pessoas de baixa renda experienciarem uma intervenção acreditada ser 
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voltada para pessoas com maior poder aquisitivo. Os relatos de benefícios na atuação 

profissional serão melhores explorado na seção “participação do profissional” (item 4.4.7). 

Entretanto, também é um consenso entre os participantes que o potencial terapêutico 

depende do momento de tratamento, motivação e engajamento de cada usuário, não sendo 

indicado para todos os pacientes dos CAPS ad. Esses relatos serão melhores aprofundados 

na seção “perfil de adesão” (item 4.4.6). 

 

Como complemento eu acho que é fundamental para a pessoa conseguir a ter 

equilíbrio das coisas, começar a ter foco, a fixar os pensamentos, a ser mais objetivo 

né? (GF_10) 

...porque eles [profissionais] vão sentindo nos atendimentos deles, daqueles 

pacientes que fizeram, uma diferença. Eu acho que o grupo de certa forma vai 

trazendo uma consciência, uma possibilidade de eles terem mais insights né, que é 

poder perceber o funcionamento deles na vida assim... conseguir ser mais honesto 

com eles mesmos no tratamento. Então, a gente percebe isso. (EP_4_TO_M) 

Vocês traziam o acolhimento do comportamental né, (...) e não só um acolhimento da 

saúde mental mesmo. Vocês estão trazendo de uma forma mais concreta, então 

assim “você tem uma fissura, você vai fazer isso e aquilo com isso”, que seriam as 

técnicas que vocês têm proporcionado. Então, vocês estão devolvendo de uma forma 

concreta esse acolhimento, coisas que a gente nem consegue trabalhando com o 

concreto. (...) agora tem alguns grupos, algumas coisas que não vai conseguir trazer 

para esse recorte, esse concreto. (EP_4_TO_M_PS_M) 

 

Destacam-se, ainda, relatos de diferentes grupos, profissionais e gestores de que 

uma das grandes contribuições do MBRP é sair do foco “droga-recaída”, abordando 

diretamente emoções e demais aspectos da vida do sujeito como um todo e de maneira 

indireta as questões relacionadas ao consumo de substâncias.  

 

Então eu acho que foi uma coisa, já estou aqui há bastante tempo, faço análise, grupo 

há bastante tempo aqui, e para mim foi muito importante a mudança do foco. Porque 

a gente mudou o foco, de ficar falando muito de problemas de vício entre outros, e se 

preocupando muito com o aqui e agora, com fazer prática, que nos ajude... nos ajude 

a mudar, a ser diferente do que a gente é, a ver a gente diferente do que a gente é. 
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Acho que esse tratamento serve como ferramenta. Que a gente tem aqui dentro do 

CAPS, um foco muito grande na bebida ou uso de drogas, e isso acaba de uma certa 

forma, até influenciando na vontade da gente de usar a substancia, fala muito da 

substância, fala muito da substância, isso no início do meu tratamento, acabava 

favorecendo mais a vontade de usar. Isso traz essa memória e tinha esse lado 

negativo, tem esse lado negativo, que infelizmente tem! Como cada pessoa no grupo 

vai falando, você acaba falando muito naquilo e, aquilo fica no obsessivo na sua 

mente. (GF_8) 

Acho que faz eles entrarem em contato de uma forma diferente do que às vezes a 

gente consegue fazer no tratamento. Acho que várias coisas a gente trabalha com 

eles, mas de uma outra forma, então o programa acho que traz uma leveza para eles 

conseguirem se expor, falar deles. Achei isso muito bacana. As técnicas, os temas 

abordados, acho que tudo isso faz muito sentido, é muito legal. Vejo que a gente 

trabalha isso no dia a dia já com eles, mas não é nem um pouco... isso não tira o valor 

do grupo, muito pelo contrário, acrescenta porque é de um outro jeito. Então, eu acho 

que é um programa muito rico, muito bacana. E trata os temas que são importantes 

para a dependência, para as questões emocionais que eles trazem, o jeito de ser 

deles bem importante. (EP_4_PS_M) 

 

No que se refere ao efeito do MBRP nos serviços em si, profissionais relataram que 

ter algo novo oferecido trazia um certo alívio por ter mais uma opção de indicação para os 

pacientes. Somado a isso, a mobilização gerada para viabilizar a intervenção pareceu 

motivar alguns profissionais, quebrando um pouco rotinas já instaladas e modificando o foco 

de desafios vivenciados durante o serviço. Inclusive, houve relatos dos profissionais 

querendo fazer o MBRP, presentes tanto nas entrevistas quanto nos apontamentos no diário 

de campo, o que será melhor explorado na seção “expansão” (item 4.5). Profissionais 

também relataram que os benefícios gerados nos usuários impactaram também no CAPS 

ad, pois estavam mais calmos e melhorava a convivência entre eles. Quando questionados 

sobre impactos negativos, houve consenso de que não houve nenhum. 

 

Olha impactou positivamente, porque eu acho que foi um gás que veio num momento 

muito difícil nosso. Porque eu acho que a gente está tomando pauladas de tantos 

lados, enquanto serviço de saúde, eu acho que isso é um a forma geral, que veio 
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como um respiro também para a gente. Foi muito positivo aqui no serviço, neste 

momento. De ter um projeto novo né, de estar junto, mesmo com começo, meio e fim, 

mas, de ter outro investimento, para a gente poder olhar para outra coisa, porque a 

gente estava no momento de ficar olhando muito para o que não estava dando certo. 

(EP_7_TO_M) 

Eu achei que foi bem interessante assim... Foi bem bacana! Porque foi uma outra 

forma da gente também trabalhar com eles algumas questões. Porque às vezes a 

gente.... eu estou aqui há 7 anos, então a gente vai fazendo muito do mesmo às vezes 

né? Então são alternativas novas e alguns pacientes estão aqui há muito tempo e tem 

que dar alternativas novas para eles de repensar, de rever a vida, de entrar em contato 

com as dificuldades.... Eu achei que foi bem positivo assim, foi bem bacana! 

(EP_4_AS_M). 

Olha eu acho que teve sim, positivo né, porque as pessoas tentam de alguma forma 

passar todo o trabalho que foi feito com vocês para os outros que não participaram 

né? Então, você vê na sala de convivência, uma tolerância maior entre as pessoas, 

nas assembleias, uma vontade de definir ou de decidir sem atritos, sem conflitos, uma 

tolerância maior das pessoas. (EG_5_M) 

 

4.3.3 Incorporar na vida diária 

 

Os usuários pareceram conseguir incorporar as habilidades de mindfulness em sua 

rotina de acordo com os relatos mencionados nos benefícios percebidos, aplicando em seu 

dia a dia. Entretanto, é parte do protocolo realizar práticas formais de meditação entre as 

sessões inclusive para desenvolver autonomia dos participantes e sustentar benefícios a 

longo prazo, e esta foi uma grande dificuldade de parte dos usuários, impactando 

negativamente na satisfação pessoal em relação ao MBRP, bem como na crença de 

conseguir continuar após a finalização embora tenham intenção disto.  

Inúmeros desafios se fizeram presentes: não ter equipamento de áudio para realizar 

as práticas guiadas; não ter espaço físico adequado ou mesmo condição habitacional 

favorável, tendo que lidar com os desafios de residir temporariamente em albergues, 

unidades de acolhimento ou estar em situação de rua; falta de apoio familiar e vergonha; 

esquecer de realizar a prática enquanto não desenvolver o hábito; e ainda desafios inerentes 

da prática de meditação como inquietação e sonolência. 
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E, se pudesse ter uma nova oportunidade de voltar a fazer eu gostaria porque eu acho 

que desperdicei né? Porque eu acho que a oportunidade a gente tem, mas botar em 

prática é difícil demais. (GF_2_3) 

Posso dizer assim, serviu justamente na prática mesmo, não só teoria. Ficar 

praticando sozinho ali, acho que na vida mesmo em algum momento alguém usou 

alguma das práticas para ajudar na vida social mesmo. (GF_11) 

Para mim a falta de apoio. É que a minha irmã (...) enche os pacovás também né? Se 

ela me vê praticando ela vai cobrar, ela já fica brava se ela me vê estudando. Então 

se ela me vê também numa prática botando um fone de ouvido, fazendo o PARAR, 

fazendo alguma outra prática, ela vai pegar no meu pé. Então eu tenho que fazer no 

momento que ela não está ou que ela já foi dormir. (GF_5) 

Venho praticando sempre... Ah, eu já deixei um lembrete lá pra, não ter como dizer 

eu esqueci ... quando eu sento lá na minha bancadinha lá eu já olho... As 18hs .... Ah 

está tenho que fazer às 18hs e se não der às 18hs eu faço mais tarde. (GF_1) 

 

4.3.2.5 Intenção de continuidade 

 

Ao encerrar a intervenção, os participantes apresentaram grande interesse pela 

continuidade e ao mesmo tempo insegurança em conseguir realizar de maneira autônoma 

necessitando de um tempo mais prolongado para tal, sugerindo uma adaptação para 2 

encontros semanais com menor tempo de duração e em maior quantidade. 

 

O medo meu mesmo sabe qual que é? É tipo assim, depois que acabar, passar um 

mês, mesmo nós fazendo assim, nós perder (...) essa calma que mexe com a mente 

da gente. (...) Então eu esqueci de comentar que seria legal diminuir esse horário e 

colocar tipo, duas vezes na semana. (GF_11) 

 

A média de pontuação para avaliar qual a probabilidade de continuar fazendo as 

práticas após a intervenção no T1 foi de 7,95, em uma régua analógica visual que variava 

de 1 (nada provável) a 10 (muito provável). Este dado corrobora os relatos de grande 

intenção de continuidade com as práticas. 

Dentre os 50 usuários localizados no T2, 30 (60%) relataram que permaneciam 

realizando as práticas de meditação com e sem áudios de práticas guiadas, de uma a duas 
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vezes por semana com duração de até 15 minutos por quase metade das pessoas, sendo 

que 7 referiram meditar todos os dias da semana. O PARAR se manteve como a prática 

mais realizada, seguida por respiração, escaneamento corporal, sentada, montanha e 

bondade amorosa (informações mais detalhadas sobre as práticas estão descritas no 

Apêndice 7).  

Com relação ao tratamento, 75,6% permaneciam frequentando o CAPS ad, 58% 

acreditam que estavam com o quadro de dependência melhor do que quando terminaram a 

intervenção, e nenhum relatou piora neste quadro após a intervenção. 

Vale ressaltar que os dados em T2 devem ser interpretados com cautela pois são das 

pessoas contatadas, representando a minoria da amostra. Provavelmente são pessoas com 

melhores condições socioeconômicas e quadro de TUS mais estável, podendo haver algum 

tipo de viés. Inclusive, não foi possível contatar a maioria das pessoas que estavam em 

situação de rua quando iniciaram o grupo. 

 

4.4 Implementação 

 

4.4.1 Grau de execução 

 

Foi feita uma lista com as atividades das sessões para cada grupo, onde eram 

anotados se foram ou não feitas pelo aplicador da intervenção (Apêndice 6). As sessões 

tinham entre 8 e 9 atividades, totalizando 67. Em média, 98,9% das atividades foram 

realizadas, sendo a menor cobertura de 97,0%. A revisão da prática domiciliar, atividade em 

que são discutidas as práticas sugeridas entre as sessões, foi a que mais se pulou devido 

ao tempo, especialmente na sessão 6 em que são feitas práticas e exercícios para entender 

a natureza dos pensamentos, padrões mentais e como se relacionam com a recaída por 

meio do “ciclo de recaída”.  

 

 

 

4.4.2 Opinião sobre as práticas  

 

Os usuários tiveram diferentes percepções sobre as principais práticas de meditação 

e exercícios do MBRP, em que alguns se identificaram mais, outros tiveram maior dificuldade 

ou relatar não gostar. De todas, o PARAR destaca-se como a que mais utilizaram e mais 
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consideraram útil para auxiliar na mudança de comportamento, seja por ser curta e fácil de 

ser incorporada e aplicada, ou seja por sua característica de tomar consciência 

interrompendo padrões automáticos, respirar auxiliando na regulação emocional e então 

responder de maneira mais habilidosa. Para facilitar a assimilação do PARAR, é feita uma 

analogia do foco da atenção seguindo uma ampulheta, no sentido mais aberto e amplo, 

estreitar e então ampliar novamente (Figura 6). 

 

Para mim, eu vejo assim, o que me marcou muito foi o PARAR. Tenho tido 

oportunidade de praticar, isso no dia a dia, com situações de conflitos gerados no dia 

a dia. De parar, analisar, respirar, analiso de novo, respiro e respondo. Às vezes, 

virando as costas e indo embora, me acalma, em vez de confrontar eu prefiro me 

silenciar, dar as costas e ir embora! (GF_13) 

 

 

Figura 6. Representação esquemática do PARAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por sua vez, o exercício Surfando na Fissura, bastante semelhante às intenções do 

PARAR, teve opiniões mais controversas. Ele promove a exposição mental a uma situação 

gatilho leve associada a comportamentos reativos, seguida por tomada de consciência de 

seus pensamentos, sensações físicas e emoções decorrentes. Então, utiliza-se da 

respiração como forma de permanecer e acolher essa experiência ao invés de reagir por 

impulso a partir desses desconfortos, e por fim promove a reflexão sobre as reais 

necessidades diante do gatilho. Ela é realizada logo na segunda sessão, e embora seja o 
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cerne do MBRP, pareceu assustar alguns usuários, habituados a evitar as situações ao invés 

de revivê-las mentalmente e explorar suas reações dessa maneira.  

 

De todas as atividades tem algumas que é complicado né? Pensando “pro” lado de 

ter que fazer... Se você está na fissura não dá! (...) É porque você entra numa situação 

de risco né? Tipo, se eu fujo de lembranças, e eu não vejo meus amigos.... Eu vou 

lembrar meus amigos para quê? Isso sumiu do meu dia a dia. Então.... como se diz.... 

Entrar em contato com isso é um conflito! Tipo para o meu comportamental então, 

tanto é que eu nem faço! É uma das que eu nem faço! (GF_2_3). 

 
A prática da uva passa é uma das primeiras atividades trabalhadas, e foi bastante 

controversa. Nela, são entregues uvas passas e o instrutor convida os participantes a 

explorar com diferentes sentidos, procurando cultivar uma atitude maior abertura, gentileza 

e curiosidade. Gerou estranhamento em alguns usuários contribuindo para as primeiras 

impressões negativas (discutidas no item 4.3.1), enquanto também promoveu a percepção 

de como costuma-se viver de maneira automática em detrimento de um estado de maior 

consciência. 

 

Aí chegou no primeiro dia até dá a uva passa, aí eu olhei para cara dela e falei: ‘ó 

minha filha, você está achando que nós somos “paiaço” ou louco’. Depois a gente 

pegar uma e ficar passando no rosto. O negócio não tinha cheiro. Não tinha cheiro de 

nada. E todos nós que estava aqui, a gente estava aqui em 16, no primeiro dia. Todos 

olhavam para cara um do outro e ninguém estava entendendo nada. Tudo tem uma 

primeira vez. Aí ela passou a mão assim, tipo assim, causou um incômodo. (GF_11) 

 

As práticas de meditação de Caminhada e Movimentos também geraram desconforto 

em vários usuários, justamente por suas características de promover o contato com o corpo 

e suas sensações, sejam elas agradáveis ou desagradáveis. Muitos relataram dores ou 

sedentarismo, limitações em função de acidentes. 

 

Não teve nenhuma que não gostei talvez essa última, talvez essa última de ficar de 

pé, porque eu tenho dificuldade, mas quanto a isso, é um problema físico. (GF_15) 
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Um dos objetivos importantes do MBRP é promover a consciência da mente e dos 

pensamentos, de maneira a compreender quando pensamentos surgem, sua 

transitoriedade, a associação com sensações físicas, emoções e comportamentos, e, 

principalmente, a se desengajar dos mesmos, também conhecido como decentramento. 

Além do mais, elucida a relação entre pensamentos e recaídas. Isto é trabalhado 

indiretamente ao longo de todas as sessões, mas mais especificamente na sexta sessão, na 

qual são feitas uma série de exercícios didáticos. Uma delas é uma prática de visualização 

que utiliza uma metáfora para ilustrar a mente como um riacho e os pensamentos como 

folhas que passam pelo riacho e o indivíduo fica apenas sentado na beira do riacho 

observando os pensamentos chegarem e irem embora. Em suas falas, os usuários 

reconheceram a importância deste decentramento para mudar seu comportamento, embora 

tivessem dificuldade para lidar com os pensamentos invasivos durante as meditações. 

 

Outra coisa que achei muito importante, que talvez não se tenha dado a suficiente 

ênfase, foi a história dos pensamentos e das folhas, que... dos pensamentos dentro 

da mente. Foi falado, mas achei isso fundamental, que na realidade são apenas 

pensamentos, que quando a gente tem pensamentos, sei lá.... Que são apenas 

pensamentos e não realidade (...) não precisa acreditar, pensou aqui, os deixa passar! 

Cada um tem sua forma de encarar essa coisa, mas encarado especialmente, eles 

não têm que ser obsessivos, eles não têm que ser uma realidade, então para mim 

isso foi muito importante. (GF_8) 

 

Por fim, a prática de meditação da Bondade Amorosa parece ser muito bem recebida 

pela maioria, promovendo afeto, gratidão, paz e alegria. Também pareceu auxiliar nas 

emoções relacionadas às pessoas com quem tenham alguma dificuldade de convivência. 

Por outro lado, também houve relatos pontuais de sentir desconforto e culpa. 

 

Bondade amorosa, porque eu realmente tenho problema mesmo com a minha irmã, 

eu me dou bem com a minha mãe, mas é bom dia, boa tarde, boa noite, tchau, não 

tem um afeto e tal. Então por ela eu senti um afeto que eu não consegui olhar e ainda 

dar, entendeu?  Sinto uma área de no corpo que você atribui ao afeto, veja uma 

pessoa com quem compartilha o afeto e tal. (GF_5) 
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No Apêndice 7 estão descritas as principais atividades do protocolo com maiores 

detalhes. 

 

4.4.3 Impressões clínicas sobre estrutura das sessões 

 

Por meio das impressões clínicas dos aplicadores da intervenção registradas no diário 

de campo a respeito de como as atividades estão estruturadas, algumas modificações no 

protocolo original foram sugeridas: 

1. Na sessão 2, o exercício “andando na rua” já parece promover demasiada 

reflexão entre os participantes, com conteúdo sobre as reações automáticas 

da mente diante de gatilhos impactando nas sensações do corpo, emoções e 

urgências por reagir. Inserir o exercício “surfando na fissura” na sequência, 

conforme previsto no protocolo original, torna a sensação muito densa, 

dificultando a consolidação do aprendizado destas vivências. Ademais, como 

a respiração é um elemento importante do “surfando na fissura”, sugere-se que 

primeiro os usuários tenham aprendido a trazer atenção plena na respiração, 

para então utilizá-la neste exercício. Por esse motivo, sugere-se que o 

“surfando na fissura” passe para a terceira sessão, após a meditação da 

respiração. 

2. O exercício “falso refúgio”, que promove reflexão sobre as reais necessidades 

diante de gatilhos, pode ser encaixado tanto após o “surfando na fissura” na 

sessão 3 quanto após o exercício “risco de recaídas individuais e comuns” da 

sessão 4. Entretanto, parece ser melhor compreendido quando realizado na 

sessão 4, pois os participantes já tiveram uma primeira possibilidade de 

reflexão sobre tais necessidades como parte do “surfando na fissura” da 

sessão anterior, e conseguem aprofundar melhor quando tem outra 

oportunidade de refletir a respeito. 

3. A atividade “cartões lembrete” (que consiste em preencher em um cartão 

motivações para manter a mudança de comportamento, telefones da rede de 

suporte, etapas do PARAR e alternativas de planos para momentos de crise) 

parece se encaixar melhor na sessão 8 do que na 7, quando são discutidas as 

redes de suporte e estratégias para a prática continuada após o curso.  
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4.4.4 Desafios, barreiras e facilitadores da implementação 

 

Anteriormente ao MBRP, foram identificadas barreiras ao próprio tratamento nos 

CAPS ad e que naturalmente também impactam na implementação do protocolo, a começar 

pelo perfil da população com TUS de maior resistência e vulnerabilidade social, baixa adesão 

ao tratamento e mesmo aspectos de rigidez relacionado ao tratamento ou moradia, 

exemplificado por um dos usuários que só permaneceu no MBRP por incentivo de uma 

profissional do albergue em que morava, após propiciar que pudesse almoçar fora do horário 

estipulado na instituição. 

De acordo com os relatos dos profissionais e gestores, esta é uma população clínica 

de baixa adesão ao tratamento e alta rotatividade, principalmente no início ou quando ainda 

não estão motivados para mudar o comportamento.  

 

... a adesão é pequena. A gente sabe que a superfície menos aderente, vamos dizer 

assim, é quando ele chega, por isso que a gente insiste tanto com alguns pacientes(...) 

ou então, vem em um só acolhimento, depois não vem mais, ou vem só em dois e 

depois não vem mais, ou então passa só com o psiquiatra e não vem mais... Porque 

eles ainda têm essa ideia que só o médico resolve, não precisa vir no grupo, não 

precisa os espaços terapêuticos (...), por mais que a gente discuta isso, porque de 

fato é um conhecimento, um mito popular né, só o médico vai resolver o problema. 

(EG_5_M) 

Eu acho que o difícil, é porque tem começo, meio e fim né, eles começam “essa 

semana dá, daqui a pouco arrumei um trabalho, esse horário já não posso”. De manter 

assim, para eles é muito difícil, nem todos podem participar né, se beneficiar, acho 

que essa é a maior dificuldade deles. (EP_6_EN_H_TO_M) 

 

Considerando os aspectos levantados, o formato protocolar das IBMs incluso o MBRP 

(grupos fechados de 8 semanas sequenciais em encontros com duração de 2 horas e 

conteúdo estruturado a ser cumprido em cada sessão) parece ser de grande exigência para 

o perfil de pacientes atendidos pelos CAPS ad. De acordo com os participantes da pesquisa, 

a participação requer maior concentração, disciplina e organização do que parece ser 

possível para grande parte deles, somado à transmissão de conteúdo em um ritmo mais 

rápido do que seria necessário para assimilação apropriada, e à duração de cada sessão 

maior do que estão habituados, embora este último não seja consenso entre os participantes. 
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ENTREVISTADA X: Cansativo, acho que não! Cansa, mas é .... É tipo .... Eu.... 

Começa a me dar um negócio de ficar sentada! 

ENTREVISTADO Z:  Acho que duas horas foi assim, pelo menos nesta sequência foi, 

na medida acho que certa porque deu tempo de eu mandar a minha ação da semana, 

deu tempo de eu entrar no processo, desenvolver as atividades “tudo”, de forma 

espaçada, que eu achei que foi adequado! (GF_2_3) 

 

A dificuldade de concentração deles é maior. Então eu tenho muito paciente... hoje 

eu estava até conversando: “e aí gente? Como que tem sido essa experiência?” e aí 

eles falam: “não, exige demais! A gente tem que ficar muito concentrado, prestar 

atenção...” E às vezes quando desvia a atenção eles se perdem, e aí ficam com 

vergonha de falar (...), mas a gente percebe que teve uma dificuldade de assimilação, 

de não conseguir aprofundar... (EP_1_PS_H) 

É um grupo que talvez seja fechado e isso dentro da clínica aqui, que é um entra e 

sai, com abandonos, recaídas, e retornos, talvez não seja também..., mas acho que 

tem muita potência, tem muita técnica. (EP_6_EN_H_TO_M) 

 

A linguagem utilizada ao abordar os conteúdos da intervenção não é habitual aos 

usuários, dificultando a assimilação dos mesmos, sugerindo-se então simplificar. Além disso, 

algumas atividades psicoeducacionais do MBRP são escritas ou utilizam quadro branco, 

tendo também os folhetos com conteúdo e sugestões para atividades entre as sessões, 

parecendo ser um dificultador para a participação de pessoas analfabetas ou com prejuízo 

cognitivo devido ao consumo de substâncias.  

 

Eu percebi o seguinte, que algumas pessoas de nós, geralmente não têm assim um 

certo estudo também. Mesmo sendo explicado na aula prática, você chega com as 

ferramentas em casa geralmente o entendimento some, entendeu... para você seguir 

aqueles papéis, aquelas coisas... então geralmente ali tem uma certa dificuldade 

também. Então nem todos realmente vão seguir o curso até o final. E eu acho que 

teria... eu não sei como fazer! Mas eu acho que poderia ter uma linguagem um pouco 

mais fácil, na linguagem, na literatura... (GF_4) 
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A gente tem um público que é analfabeto, então não sei se esse modelo de escrever 

né... daria para auxiliá-los (...) tanto os folhetos quanto na lousa. Acho que a gente 

tem uns pacientes também com algumas disfunções cognitivas né e que talvez 

possam prejudicar. (EP_6_EN_H_TO_M) 

 

Um dos objetivos do MBRP é promover maior consciência do momento presente 

incluindo fatores internos (como emoções, sensações físicas e pensamentos) e fatores 

externos que podem ser gatilhos para o consumo. Isso parece conflitar com o hábito de se 

buscar o consumo da substância justamente como um elemento de fuga para evitar ficar em 

contato com esse momento presente, comum à essa população. Entretanto, uma vez 

superado esse desafio, reconhecem trazer grandes benefícios de autoconhecimento e 

manejo de situações de risco. 

 

Eles não estão mesmo muito acostumados a entrar em contato né. E tudo o que eles 

fazem, é usar droga por não entrar em contato, e a propostas de vocês é 

instrumentalizar eles para entrar em contato, então... e eu acho necessário, porque aí 

é um jeito concreto de ajudá-los a entrar em contato sem ficar fugindo o tempo inteiro. 

(EP_2_TO_M) 

(...) ela trazia experiências muito duras com mindfulness, porque pode ser nada, uma 

meditação para alguém... Nada estou dizendo no sentido simplesmente de você 

interiorizar, de você baixar seu ritmo, de você acalmar etc. e tal. Ou pode ser você 

entrar em contato, quando você pára, você fica, todos os demônios vêm, todos os 

diabos vêm. (EP_2_PS_M) 

 

Alguns desafios inerentes do processo de meditação também se fazem presentes, 

tais como a agitação mental e física, dificuldade de concentração, dificuldade de entrar em 

contato com o corpo, sonolência intensificada pela medicação e dificuldade para realizar as 

práticas propostas entre as sessões. Os mesmos também parecem ser agravados pelo perfil 

relatado pelos profissionais de ser uma população mais impaciente, imediatista, com menor 

tolerância para divagação da mente e agitação. Além disso, a falta de recursos para ouvir os 

áudios entre as sessões ou a falta de uma residência contribuíram para os desafios para 

realização das práticas entre as sessões, conforme já mencionado no item 4.3.3. 

file:///E:/Tese/9b9300b8-14a3-44d8-a2d6-7b1672e47c27
file:///E:/Tese/8e965572-266c-485b-85d6-7b118e7665e6
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Especificamente em relação aos áudios para favorecer a realização das práticas entre 

as sessões, em um dos grupos que era composto exclusivamente por pessoas em situação 

de rua residentes em dois albergues da região os usuários trouxeram a importância dos 

folhetos para tentar incorporar na rotina e seguir as atividades. Porém, sugeriram que fosse 

disponibilizada também uma pasta onde pudessem guardar o material e não perder. A partir 

disto, foi disponibilizada uma pasta neste e em todos os grupos subsequentes, e foi 

desenvolvida uma cartilha (Apêndice 8) com instruções simplificadas para as práticas, 

impressa e entregue aos participantes. 

 

E é até difícil a gente mesmo conseguir. Porque, meu... para você trabalhar a mente 

não é fácil! Eu já pensei em desistir várias vezes. Pensei: “ahhh isso aí eu não 

consigo!”. Mas depois, conforme ela foi explicando, que esse negócio de voltar, 

voltar... aí que eu comecei a entender. Porque eu pensei que eu não era normal. Mas 

conversando eu vi que todo mundo aqui, a mente está ali, daqui a pouco... Você tem 

que vir com calma, aí... E isso foi muito bom para mim. Muito bom mesmo. (GF_4) 

Onde eu moro não tem como fazer. Eu tento fazer... Eu moro com dez pessoas, então 

você não tem muita liberdade, não tem privacidade. (...) Então tentei fazer da minha 

maneira assim, tal, mas tipo em casa assim não. (GF_11) 

 

Associado a isto, existe ainda um preconceito por parte de terceiros que também se 

torna um desafio enquanto a pessoa está realizando a intervenção. 

 

A sociedade em si, ou seja, o ambiente que eu frequentava de bar, aqueles amigos 

de bar, assim tudo... Comentar que está fazendo um processo desse aqui, rolam 

aquelas brincadeiras assim "isso é coisa de viado", ou seja, tem aquela homofobia, 

aquele preconceito. "Isso é coisa de viado, de fresco", "você tá fazendo um negócio 

que você fica lá de nhem nhem nhem". Fica aquela gozação. Eles encaram bem 

diferente. Para o mundo que a gente vive real aí fora, isso aqui é uma coisa que é 

mais para, digamos assim, para uma classe média alta. O mundo mesmo, classe D e 

E, estou falando aqui pela maioria, pessoal já vê isso aí mais como uma coisa... e a 

gente que está fazendo agora, talvez até eu inconscientemente tinha esse sentimento, 

de que é uma coisa de fresco. Aí você vem fazer e vê que não é nada disso. Que é 

legal! (GF_4) 
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Entretanto, alguns fatores parecem ter sido cruciais para a permanência na 

intervenção apesar destas barreiras, tais como ter uma disponibilidade maior para o 

tratamento; estar mais aberto, interessado e curioso para o MBRP; estar mais motivado para 

a mudança de comportamento; incentivo dos profissionais e da família; ter maior 

determinação para concluir o que inicia; perceber que de alguma forma o MBRP poderia 

ajudar e um reconhecimento de que a mudança requer um esforço de sua parte, não 

acontecendo de uma hora para outra. 

E então, na medida em que as sessões avançavam parecia haver maior engajamento 

dos participantes, modificando o preconceito em relação à meditação e com percepção mais 

clara dos benefícios que estavam tendo com o MBRP. 

 

Como é que eu vou conseguir fazer isto! Mas foi insistência .... No começo eu tive 

dificuldade bastante mesmo para me acostumar. Diria de acostumar porque as 

primeiras vezes que eu fiz eu não via a hora de acabar logo. (GF_1) 

Já estava aberta, já tinha bastante curiosidade, eu achei que iria me ajudar. (GF_16) 

Agora eu vou testar isso daí... de recaídas, para ensinar técnicas de como você vai 

parar... para ajudar você não beber, não recair. Pensei nisso! Aí quando eu vi... que 

eu assisti a primeira, a segunda, daí eu já fui caindo, aí eu já fui gostando... (GF_10) 

 

Uma outra barreira para implementação bastante mencionada por gestores e 

profissionais é a capacitação profissional, que implica em 2 módulos de caráter residencial 

(retiros de uma semana de duração cada, em que os alunos permanecem hospedados no 

local do curso e as atividades ocorrem no turno da manhã, tarde e noite), 1 módulo teórico 

de 4 dias de duração em período integral além da condução de um grupo de MBRP sob 

supervisão. É uma formação que tem alto custo financeiro, e pelo caráter residencial não 

apenas requer reorganização da rotina pessoal como também da equipe técnica no âmbito 

profissional, especialmente em um período em que muitos CAPS ad estão com defasagem 

de funcionários. Soma-se a esses fatores o rodízio profissional, o desconhecimento e 

resistência em função dos preconceitos com meditação já descritos, e mesmo desmotivação 

dos profissionais em buscar capacitação de uma nova ferramenta terapêutica.  

De fato, foi oferecida uma bolsa integral de formação profissional em cada CAPS ad 

entre os anos de 2017, 2018 e 2019, não incluindo custos com transporte e hospedagem. 

Dos oito, um profissional foi transferido para outro serviço e lá só conseguiu autorização para 
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fazer o curso 2 anos depois; em outros dois houve troca de gestores tanto do CAPS ad 

quanto da Organização Social (OS) responsável pelo gerenciamento, que não autorizaram 

a liberação do profissional para o curso; e outro serviço estava com bastante defasagem 

profissional dificultando a reorganização da equipe enquanto um se ausentasse, sendo 

possível um ano depois. 

 

Então, acho que ter terapeutas capacitados para fazer o grupo em termos mais de 

política pública seria o primeiro grande desafio. É.... eu acho que teria também um 

outro grande desafio que a gente já citou que é o desconhecimento das pessoas. 

(EG_2_H) 

Mas, se tem resistência de participar da supervisão institucional, imagina em um 

grupo onde ele precisa ser ativo na... acho que é uma barreira para vocês pensarem. 

(EP_2_TO_M) 

Eu acho que a gente vem de um momento muito difícil de desmonte do serviço, e aí, 

vem, o Mindfulness começa exatamente nesse desmonte, então acho que tem um 

reflexo disso também, redução de profissional, redução de quadro, os pacientes foram 

deixando, com menos RH, você também vai investindo menos (EG_7_M) 

 

Por esse motivo, a presença da equipe de pesquisa nas reuniões clínicas, o contato 

constante com profissionais, orientando e sensibilizando sobre o MBRP e seus objetivos 

pareceu ser um grande facilitador para a implementação. Os profissionais que puderam 

participar da intervenção reforçaram a importância disto para melhor compreender e indicar 

os usuários para os próximos grupos, quebrando barreiras de desconhecimento 

mencionadas.  

 

A [Aplicadora da intervenção] ficou um tempão acompanhando as reuniões, acho que 

quase um ano, antes de propor o grupo e eu acho que isto, para o perfil do [nome do 

serviço] foi fundamental para o grupo ter dado certo. (EG_2_H) 

Trago a importância de vocês integrarem no serviço e, eu acho que vocês precisam 

fazer uma grade específica, acho que vocês têm que fazer as entrevistas, os trabalhos 

motivacionais. (EP_2_PS_M) 
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Eu acho que o profissional saber um pouco mais disso né? Assim... E não foi por falta 

de explicar, [aplicador da intervenção] tinha falado como é. Teoricamente, mas eu 

acho que ter vivido fez a diferença para eu poder explicar... É completamente diferente 

né? (EP_8_PS_M) 

 

Também destacam como facilitador de implementação a necessidade de ter respaldo 

de políticas públicas para que possa ser inserido de fato dentro dos serviços em contexto de 

mundo real. 

 

Eu vejo um pouco nesse sentido, mas, se não passar por uma política pública, é muito 

difícil inserir isso dentro de um serviço, vai ser um diferencial e, eu acho que isso não 

tem que ser um diferencial, isso tem que ser para todo mundo. (EP_7_TO_M) 

 

4.4.5 Indicações e contraindicações do MBRP 

 

A percepção dos participantes sobre indicações e contraindicações para o MBRP 

também foi investigada. Da maneira como o MBRP é proposto, sugere-se que os 

participantes devem estar em um momento do tratamento de maior percepção sobre a 

necessidade de mudança, com maior motivação para tal. Além disso, precisam estar mais 

“organizados”, ou seja, com algumas habilidades cognitivas preservadas, pelo menos 

conseguindo cumprir com responsabilidades simples como comparecer em consultas, ser 

um pouco mais disciplinado e estar com o autocuidado mais preservado. Estar em situação 

de rua em si ou a baixa escolaridade não são impeditivos, sendo mais importante essa 

organização interna mencionada. 

 

E aí eu fui por aí, pensando nessas pessoas que estavam no momento de se 

repensar, de se olhar, de poder perceber o funcionamento de vida... (...). Não 

necessariamente pessoas que tinham um nível maior de educação, mas pessoas que 

estavam nesse momento. Até na questão de relação, de poder aprender a confiar no 

outro, a deixar ser cuidado por alguém. (EP_4_TO_M_PQ_M) 

O organizado que a gente usa aqui é que apesar de ele estar em uso, ele vem com o 

autocuidado preservado né, ou ele está trabalhando, ou ele consegue procurar 

emprego, ele consegue seguir a rotina apesar de estar em uso. (...) Agora, quando o 

paciente chega aqui: “ah, eu perdi documento”, com o autocuidado prejudicado, aí a 
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gente já sabe, está em uso abusivo e não está conseguindo se organizar. 

(EP_3_N_M) 

 

Por esse motivo, foi um consenso entre os participantes que não é indicado para 

pessoas que estão iniciando o tratamento e muito identificadas com o consumo de 

substâncias, em que a droga ainda tem uma importância muito grande em detrimento de 

outros aspectos da vida do indivíduo. Nesse sentido, não se trata de estar abstinente ou não, 

mas o consumo quando feito é algo mais adjacente e a pessoa consegue se engajar em 

demais atividades. Também não parece ser indicado para pacientes psicóticos. 

 

Ou a pessoa estar mais equilibrada né? (...) Porque às vezes o pessoal chega aqui... 

De primeiro impacto aqui e o cara está tão doidão que ele quer um remédio para 

acalmar ele, e é só isto que ele quer. Aí, para este tipo de tratamento, não adianta 

você trazer uma pessoa assim... Porque ele vai ficar dois minutos aqui vai querer abrir 

a porta e sair correndo! (GF_10) 

Eu acho para quem está chegando, uma contraindicação é para quem está chegando 

à instituição, acho outra contraindicação quem está “super” na ativa, onde eu-droga 

está muito grudado. (EP_2_TO_M) 

 

Destaca-se, ainda, a sugestão dada pela profissional de um dos serviços a respeito 

do cuidado que deve ser dado para a formação do grupo, buscando maior homogeneidade 

do momento em que cada um se encontra do tratamento ou mesmo de aspectos culturais / 

cognitivos, mais do que buscar características específicas de um perfil de pacientes que 

poderiam se beneficiar. 

 

Olha o que eu penso mais, é que eu acho que todo mundo poderia se beneficiar, sem 

perfil. O que a gente deveria tomar cuidado é na formação do grupo, então, que a 

gente pudesse formar um perfil homogêneo para aquele grupo da segunda-feira, outro 

perfil homogêneo para o grupo da terça-feira. Então assim, um pessoal que tem um 

nível cultural semelhante, estar em grupo semelhante, fica mais fácil de aplicar a 

proposta. (...). Não quer dizer que esse cara com nível cultural [com] um pouco menos 

de bagagem não possa ser beneficiado dessa proposta, eu acho que sim. Mas talvez 

file:///E:/Tese/2e8fc431-10b4-484f-95d6-7b1183ddfb03
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num grupo onde se tenha pessoas homogêneas ao nível dele e que precisa repetir 

mais vezes essa proposta, porque aí fica mais fácil aderir. (EP_2_TO_M) 

 

4.4.6 Perfil de adesão1 

 

A maioria dos usuários não desistiu da intervenção, sendo completada por 85 (60,7%) 

indivíduos. Os principais motivos de desistência e suas respectivas frequências estão 

representados na Tabela 5. Observa-se que aspectos mais sociais (como mudança 

habitacional, trabalho, falta de apoio ou demais questões familiares, desorganização da 

rotina, e necessidade de estudar para concurso) correspondem juntos a 41,7% dos motivos 

de desistência. Já recaída e piora de demais quadros psiquiátricos representaram 16,4%, 

sendo necessários estudos mais aprofundados para determinar se esta piora foi decorrente 

da intervenção ou não. Abandonos decorrentes à falta de interesse ou dificuldade com a 

intervenção somaram 14,5%. 

 

 

Tabela 5. Motivo de drop out e suas frequências (N=140) 

 

Motivo da desistência  N 
% amostra 

total 
%drop 

out 

Recaída ao uso de substâncias 4 2,9 7,3 

Motivos relacionados ao trabalho 10 7,1 18,2 

Não teve interesse na intervenção 6 4,3 10,9 

Motivos relacionados a uma condição clínica 5 3,6 9,1 

Piora outros quadros psiquiátricos 5 3,6 9,1 

Falta de apoio ou questões familiares 3 2,1 5,5 

Recebeu alta do serviço 1 0,7 1,8 

Mudou regime do tratamento 1 0,7 1,8 

Mudança habitacional 6 4,3 10,9 

Não foi localizado 6 4,3 10,9 

Outros motivos* 8 5,7 14,5 

*3=desorganização de rotina; 1= boicote demissão funcionária;  

1= consulta com dentista no mesmo horário; 2=dificuldade com as práticas. 
1=afastou do CAPS ad para estudar para concurso;  
 

 

                                            
1 Parte do conteúdo deste item foi extraído de um artigo em fase de redação com autorias de MACHADO, MPA; 
CURADO, DF; BOWEN, S; OPALEYE, ES; NOTO, AR. 



65 
 

 

Buscando aprofundar a compreensão sobre ter ou não um perfil de pessoas que 

aderiram ao MBRP utilizou-se de análises estatísticas de correspondência. A análise de 

correspondência múltipla derivou duas dimensões principais, com capacidade de explicar, 

respectivamente, 54,7% e 10,2% da variância. O perfil principal foi traçado a partir de 

variáveis sociodemográficas: gênero, idade, renda mensal, estado civil e ter residido em 

albergues ou residências terapêuticas durante a intervenção. Também foram adicionadas 

variáveis relevantes ao tratamento, como ter começado a intervenção em abstinência e ser 

o primeiro tratamento no serviço. A ansiedade, depressão, cronicidade, gravidade da 

dependência e tipo de substância utilizada foram adicionadas como variáveis 

suplementares. A adição desse tipo de variável não altera o resultado original, mas é uma 

maneira de ver como se relacionam com o perfil já estabelecido. O gráfico pode ser 

observado na Figura 7. 

Da análise, emergiram dois perfis. O primeiro, ao entorno da categoria não teve drop 

out, ou seja, o perfil de aderência, caracteriza-se pelo gênero masculino, estado civil solteiro, 

com idade entre 19 e 40 anos, não estavam em abstinência quando a intervenção se iniciou, 

poliusuários, com pontuação nos questionários de gravidade da dependência e ansiedade 

acima da média amostral e pontuação no instrumento que mensura depressão acima do 

ponto de corte para a presença de sintomas depressivos. Quanto à cronicidade, esse perfil 

é caracterizado por aqueles que não estão no primeiro tratamento no serviço e com tempo 

de tratamento de menos de um ano ou de 11 a 25 anos.  

O segundo perfil, em torno daqueles que tiveram drop out, caracteriza-se pelo 

estado civil separado, com idade entre 41 e 60 anos, com escolaridade máxima até o 

segundo grau completo, estavam em abstinência no início da intervenção, usuários de álcool 

ou crack/cocaína, com pontuação nos questionários de gravidade da dependência e 

ansiedade abaixo da média amostral e abaixo do ponto de corte para sintomas depressivos. 

No que se refere à cronicidade, o perfil é composto por aqueles que se encontram no 

primeiro tratamento, com duração entre 1 e 10 anos. 
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Figura 7. Mapa da análise de correspondência múltipla  

Nota: Análise de correspondência múltipla em duas dimensões, coordenadas em normalização 

principal. Variáveis ativas: Drop out (Sim ou Não); Abstinência na linha de base (Sim ou 

Não); Estado civil (Single = Solteiro, Marr = Casado, Sep = Separado/divorciado/viúvo); 

Renda (<2 = inferior a 2 salários mínimos, 3-5 = de três a cinco salários mínimos, >5 = 

superior a cinco salários mínimos); Idade (19-40 = de 19 a 40 anos, 41-60 = de 41 a 60 

anos, 61+ = acima de 61 anos); Primeiro tratamento (Sim ou Não); Gênero (Feminino ou 

Masculino); Escolaridade (JunHigh = até primeiro grau completo, HighSc = até segundo 

grau completo, HighSc+ = acima do segundo grau completo); Esteve em residência 

terapêutica/albergue durante a intervenção (Sim ou Não). Variáveis suplementares: 

Depressão (Sim ou Não); Substância (Cann = maconha, Cr/Coc = crack/cocaína, Poly = 

poliusuário, Alc = álcool); Ansiedade (acima ou abaixo da média); Gravidade da 

dependência (acima ou abaixo da média); Cronicidade (0 = 0 anos, 1-10 = de 1 a 10 anos; 

11-25 = de 11 a 25 anos, 26+ = acima de 26 anos).   
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4.4.7 Participação dos profissionais na intervenção 

 

De acordo com apontamentos de diário de campo, os profissionais constantemente 

expressavam ao aplicador da intervenção desejo por também participar do MBRP como 

forma de autocuidado diante de grandes desafios inerentes da função ocupacional, somados 

às dificuldades da vida pessoal. Há vários apontamentos de diferentes CAPS ad referentes 

às falas de desgaste da equipe, situações de violência que sofreram e vulnerabilidade a que 

também estão expostos, rodízio profissional e mudanças em normativas políticas 

favorecendo sensação de insegurança, somados às grandes demandas inclusive 

emocionais que o trabalho com a população com TUS exige.  

Neste sentido, a participação dos profissionais na intervenção juntamente com os 

usuários pareceu ter efeitos bastante positivos no âmbito pessoal e profissional. Eles 

relataram maior consciência de si e de suas escolhas de autocuidado, sair do piloto 

automático e perceber gatilhos, melhora da memória, maior calma, diminuição de estresse 

e ansiedade.  

 

...talvez se eu não tivesse passado pelo grupo, eu não conseguiria organizar as 

sensações, os sentimentos que vem passando, porque, é muita coisa é tudo muito 

misturado (...) ai eu fui para a acupuntura, fui para homeopatia que talvez eu não 

conseguisse se não estivesse no grupo, porque, ai ele vai despertando essa coisa do 

autocuidado né? (EP_4_TO_M_PS_M) 

 

No âmbito profissional, relataram melhora do vínculo terapêutico que estabeleciam 

com os pacientes, menor reatividade, maior consciência e cautela na hora de realizar uma 

intervenção. Além disso, alguns comentaram que passaram a ter maior compreensão de 

seus limites profissionais. Especificamente em relação ao vínculo terapêutico, destaca-se a 

percepção de um olhar mais humanizado, com maior empatia ao reconhecer que todos 

passam por sofrimento e dificuldades, em uma lógica mais horizontalizada. Este aspecto 

também foi relatado pelos usuários, que, além disso, referiram se sentir mais seguros em 

participar do MBRP por ter seu profissional de referência presente. 

 

Acho que para os profissionais, é... tanto para aqueles que participaram diretamente 

né, tiveram a vivência no grupo, tanto para aqueles que não participaram, tiveram 

uma reverberação. Os que ficaram fora tinham uma curiosidade de saber e em alguns 
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momentos pediam para a gente que participou ensinar para eles o que a gente 

aprendeu (...) aí eles vão percebendo “nossa que legal né?”. Tipo “olha, eu não sabia 

que eu era tão ansioso, eu não sabia que eu era tão impulsivo!”. Eu acho que trouxe 

uma aproximação com os pacientes, no sentido “poxa eles também sentem isso, eu 

também sinto isso”. A gente não é tão diferente assim né, e muitos falavam “eu só 

cobro isso deles e eu não faço”. (EP_4_TO_M) 

Ah sim, sim, porque assim, você vê muito o participante, como o cara veio aqui ele 

precisa de ajuda e, a gente precisa ajudar, mas você não vê muito ele como ser 

humano, tipo, quais são as dificuldades dele, por que que ele não consegue? Então 

muitas vezes eu falava: “nossa, esse fulano está tentando, mas não consegue” e eu 

falava “o que eu estou fazendo de errado?” Mas às vezes é um problema que é dele, 

muito pessoal e, e uma questão que só ele pode resolver. Então por mais que você 

tente ajudá-lo, tenho que enxergar como ele é como pessoa, que é a personalidade 

ou que é uma dificuldade, então você enxerga muito mais isso, eu comecei a enxergar 

isso, muito mais que antes. (EP_3_N_M) 

... no que me difere do outro né, só “porque eu sou terapeuta e você não, é 

dependente químico”. A gente saiu dessa lógica do estigma, da vitimização do sou 

doente né, eles saíram desse movimento, que a gente não deu espaço para isso, foi 

um espaço, o tempo inteiro saudável, sem esses rompimentos, que eles mesmos vão 

se boicotando, não teve tempo para se boicotar. Eles conseguiram se sentir acolhidos, 

perceber que o outro também tem, porque a gente se coloca na mesma postura né, 

vocês também. Eu acho que isso foi um grande diferencial, acho que para o CAPS, 

acho que tem que funcionar dessa forma. (EP_4_TO_M_PS_M) 

USUÁRIO 1: O legal é que eles fizeram as mesmas coisas que a gente. Eles 

participaram... As mesmas dúvidas... 

USUÁRIO 2: Faziam as mesmas coisas que a gente estava fazendo 

USUÁRIO 1: Eles só não tinham o nosso negócio com álcool e droga, mas tinham 

outros tipos de problema. De agitação, de depressão, de nervosismo, de alguma 

coisa. 

USUÁRIO 2: É sinal que nem.... Que todo mundo tem algum tipo de problema... Não 

é só nós né? (GF_10) 
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Entretanto, muitos relataram receio em se expor nas sessões devido ao vínculo 

terapêutico que tinham com os usuários, o que trouxe inclusive resistência de alguns 

profissionais de participar do MBRP. Alguns também tiveram dificuldade em se desligar do 

papel profissional, preocupados com os usuários que faltaram, ou como estavam se 

desenvolvendo nas sessões. 

 

Menina foi difícil! Por que teve horas que eu queria falar coisas ou exprimir alguns 

sentimentos, que eu tive que me segurar, tá? Porque eu acho que ia ser muito difícil, 

eu ia me sentir muito exposta e, logo em seguida ter que os... atender... num 

atendimento individual ou em grupo terapêutico. Então, foi bem... foi bacana por um 

lado, porque foi de fato horizontal. (EP_7_TO_M) 

 

4.5 Integração e Expansão 

 

4.5.1 Adequação aos objetivos e cultura dos CAPS ad 

 

Segundo gestores e profissionais, o MBRP como está é adequado aos objetivos e 

cultura dos CAPS ad por diversos motivos, mas sugerem algumas alterações para melhor 

se integrar à dinâmica do mesmo. 

Em primeiro lugar, já existe a cultura de oferecer atendimentos em grupo focados para 

sua reabilitação, em que os pacientes comparecem com uma certa frequência cuja 

regularidade depende de inúmeros fatores incluindo: condição socioeconômica, momento 

no tratamento, grau de motivação e conscientização sobre o quadro de TUS, entre outros. 

Entretanto, a irregularidade na frequência parece ser o mais comum, seja porque ainda está 

no início do tratamento e fase mais aguda, com desorganização em suas ocupações diárias; 

seja porque está em maior condição de vulnerabilidade e piores condições socioeconômicas, 

não conseguindo arcar com custos de transporte; ou seja porque está numa fase de 

manutenção de tratamento e em processo de reinserção social, e então começa a se colocar 

no mercado de trabalho priorizando essa atividade em detrimento ao comparecimento no 

CAPS ad. 

Além disso, as atividades oferecidas nos serviços têm duração de uma hora a uma 

hora e meia, e o formato de duas horas do MBRP acaba sendo superior ao que estão 

habituados exigindo um pouco mais dos usuários conforme já mencionado. Também parece 
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ser um dificultador aos profissionais que poderiam aplicar a intervenção caso fosse integrado 

como atividade regular do CAPS ad, pois possuem algumas responsabilidades após o grupo 

que demandam mais tempo como evolução de prontuários, e assim precisariam dedicar três 

horas a cada sessão.  

Por esses motivos, houve um consenso entre os profissionais e gestores que o 

formato do MBRP poderia ser alterado para encontros de no máximo uma hora e meia de 

duração, e com maior número de sessões. Segundo eles, isso inclusive facilitaria a 

apropriação das práticas e assimilação dos conteúdos, que devem ser passados de maneira 

mais gradual. Porém, não houve consenso se deveria ter um formato mais aberto e contínuo, 

em que os participantes poderiam iniciar em qualquer sessão considerando a irregularidade 

da frequência e sem ter necessariamente uma última sessão, ou se deveria manter 

encontros fechados de menor tempo de duração e maior número de sessões.  

 

Foi uns dois ou três grupos que eu achei assim, mais densos no conteúdo mesmo. 

Não sei nem tanto se a linguagem. Acho que é tudo muito rápido para densidade do 

conteúdo. Se tivesse oportunidade acho que seria muito legal ser como é e talvez 

aumentar. Porque como os pacientes estão aqui em tratamento, talvez aumentar 

umas duas sessões, não sei, para poder trabalhar com um pouco mais de calma, 

cuidado os mesmo temas...repetir (...) E sobre a implementação, acho que faz muito 

sentido ter um grupo assim no CAPS, acho que faz sentido ser um grupo fechado de 

começo, meio e fim. (EP_4_PS_M) 

... eles precisam de mais tempo, esse é o que precisa. Então, eles precisam, por 

exemplo... eles não, todo mundo, inclusive eu! Precisa de alguma coisa mais, que 

fique de seis meses, praticando, sei lá, sabe? (...) eu acho que se continuassem, eles 

iriam aproveitar bem, porque também faz parte do jeitão, do padrão deles aí de 

regularidade. (EP_5_PS_M) 

Um outro aspecto se refere à abordagem terapêutica dos CAPS ad. Mesmo o MBRP 

tendo como referencial teórico a Terapia Cognitivo Comportamental (TCC), não parece 

chocar com serviços que utilizam outras abordagens como por exemplo a Psicodinâmica. 

 

Quando você me explicou que tinha uma base de Terapia Cognitiva Comportamental 

eu achei que este ia ser um entrave para nossa equipe que é de uma formação mais 

Psicodinâmica! (EG_2_H) 
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A gente aqui trabalha numa linha mais Psicodinâmica. Então a gente não tem muita 

prática de adotar gatilhos que é mais para TCC. (...) Então assim... Eu acho que para 

alguns pacientes... E a gente não consegue... A gente acaba tendo certo 

preconceito... Mas eu acho que nesta prática combina super. Eu acho que ajuda eles 

a instrumentalizar. (EP_8_PS_M_TO_M) 

 

Os relatos dos participantes acerca dos benefícios percebidos com o MBRP também 

se correlacionam com os objetivos do CAPS ad. O fato de instrumentalizar os usuários com 

ferramentas que podem ser utilizadas em seu cotidiano favorece o objetivo do CAPS ad de 

desenvolvimento de autonomia para o tratamento. Ademais, os benefícios relacionados a 

demais desfechos além do consumo de substâncias se aproximam de uma lógica de Clínica 

Ampliada de cuidado que norteia os CAPS ad, com um olhar integral para o sujeito. Por esse 

motivo, reforça-se a sugestão de mudança de nome do MBRP por não ter o foco apenas na 

prevenção de recaídas que, aliás, restringe o campo de ação da intervenção conforme já 

mencionado. 

 

Eles trazem como uma ferramenta que ele vai poder levar para todo lugar. Que é a 

outra grande vantagem que eu acho de ter esta prática, porque eu acho que o objetivo 

nosso é esse né? Dar autonomia para eles. Fazer terapia depende do terapeuta... O 

acompanhamento psiquiátrico depende do psiquiatra e da ferramenta medicamentosa 

que a gente dá e essa não! É uma ferramenta que ele leva com ele e que depende só 

dele. (EP_8_PQ_M) 

...a saúde como um todo, porque a atenção plena, não está voltada somente para 

prevenção de recaída, está para as pessoas como um todo, quem não tem algum tipo 

de ansiedade numa cidade, numa metrópole como São Paulo, no trânsito, no dia a 

dia? Quem não tem alguma sensação de ansiedade? Então eu penso isso como um 

todo, uma prevenção como um todo, uma visão de uma Clínica Ampliada mesmo nas 

ansiedades, nos sintomas depressivos, no cuidado com hipertensão, no cuidado 

como um todo, olhar para si! É melhor do que qualquer farmacêutico, de qualquer 

empresa de medicação, que venha com qualquer remédio. (EG_4_H) 
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4.5.2 Adequação à infraestrutura e cronograma dos CAPS ad 

 

Embora os CAPS ad possuam espaços para grupos terapêuticos onde o MBRP pôde 

ser aplicado, havia muitos ruídos em sua maioria, dificultando a concentração dos 

participantes. Também houve relatos de desconforto em relação às cadeiras, e embora 

alguns espaços tivessem colchonetes para práticas de movimentos, não tinham almofadas 

de meditação para que pudessem se sentar sem prejudicar as costas. Em alguns serviços 

tinha quadro negro, mas na maioria o aplicador da intervenção levou folhas grandes para 

pendurar na parede e escrever. Soma-se a isso o fato de algumas salas serem pequenas 

para atividades como caminhada meditativa e movimentos. Ainda assim, foi possível aplicar 

o MBRP com a estrutura existente nos CAPS ad, mesmo que não tenha sido o ambiente 

ideal. 

Entretanto, alguns dos materiais (como canetas, folhetos impressos, canetas piloto e 

folha para substituir quadro branco) foram levados pela equipe de pesquisa e não estão 

disponíveis em todos os CAPS ad para o caso de o MBRP ser integrado ao serviço, em 

função da escassez de recursos principalmente naqueles de administração direta. 

 

USUÁRIO 1: Sobre a estrutura eu acho que poderia ser melhorado um pouquinho 

porque é muito barulho. O espaço poderia ser um local bem mais pensado, com 

acústica melhor, porque, querendo ou não, distrai muito, né? 

USUÁRIO 2: E o que eu não gostei foi aquele da sala. Muito incomodado, muita 

pessoa, falei assim, vou bater em alguém aqui. Para mim um espaço muito pequeno 

assim, muita pessoa, a gente começa a ficar irritado, passa até mal, tontura. (GF_11) 

Então para nós da administração direta, acho que não! Mas da OS, quem é parceiro, 

acho que eles têm, eles têm grana! Tem recursos, aqui nós não temos! (...) Nós não 

temos isso, mesmo material a gente vai caçando por aí, nós não temos recursos sabe, 

para a gente fazer. Ah, acabou o gás, nós é que temos que fazer a “vaquinha” para 

comprar, entendeu? (EP_6_PS_M) 

 

Quanto ao cronograma, o MBRP se encaixou sem dificuldades na grade de atividades 

de todos os CAPS ad, mas para ser integrado no serviço e aplicado por um dos profissionais 

seria mais viável se não tivesse as duas horas de duração, conforme já mencionado. 
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Não porque, quando a gente estava pensando nessa organização de vocês, a gente 

colocou que os espaços que seriam abertos seriam as lacunas que já tinham no nosso 

serviço. Então a gente não teve que realocar nenhum grupo e nenhuma atividade para 

abrir espaço para vocês. (EP_1_PS_H) 

...de repente as duas horas pode ser um impeditivo, no sentido de o técnico 

disponibiliza essas duas horas, sabe assim, não é só essas duas horas, tem a hora 

da evolução, então são pelo menos três horas né? Não sei, isso pensando no 

funcionamento do serviço, talvez uma coisa mais enxuta. (EP_4_TO_M) 

 

4.5.3 Interesse na integração e capacitação profissional 

 

De maneira geral os gestores referiram bastante interesse em integrar a intervenção 

nos CAPS ad, assim como tiveram profissionais interessados em aplicar a intervenção. No 

entanto, existem alguns dificultadores para isso, alguns dos quais já foram citados no item 

4.4.4. 

Como é uma intervenção que requer um profissional capacitado para tal e mesmo 

com perfil que se identifique com essa abordagem meditativa, a escassez de recursos 

humanos seria a principal barreira para integração. Neste sentido, inclui-se a escassez de 

profissionais nas equipes; o preconceito com a meditação e resistência da equipe; 

desmotivação dos profissionais diante dos desgastes; dificuldade dos profissionais em abrir 

espaço na agenda para se capacitar ou mesmo aplicar a intervenção devido à sobrecarga 

de trabalho; e demais desafios de custo e tempo para realizar a capacitação já mencionados.  

 

Olha, eu vou ser sincera, assim nesse momento, eu não consigo nem pensar em 

implementar nada, eu preciso ter profissional aqui dentro, senão, nem a gente 

consegue trabalhar mais. Porque assim, está bastante restrito, estão... está muito 

complicado, eu estou naquela fase “ou vem gente para cá, ou essa equipe vai 

começar a adoecer”. (EG_7_M) 

Mas a formação implica comprometimento e aí eu não sei o quanto que, as pessoas 

de fato, a curiosidade sobre mindfulness se transformaria em comprometimento de ir 

lá uma vez por semana, uma vez por mês nas aulas e ter o trabalho interno também, 

pessoal. (EG_2_H) 
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E por isto eu acho que deveria ter mais, deveria ser inserido mesmo nos serviços e, 

onde eu sei que tem, seja como pesquisa, seja como experimento a gente sempre vai 

vendo que é muito interessante! E a procura vai sendo cada vez mais aumentada 

porque quem participa quer inclusive participar de novo né? (EP_2_PS_M 

 

Uma sugestão dada por um gestor para viabilizar seria de formalizar o curso de 

capacitação na prefeitura, com uma parceria formal entre o centro que oferece o curso e a 

prefeitura. A sensibilização e aprovação do gestor de cada serviço também é um importante 

facilitador. 

 

A gente espera que a coisa tenha continuidade né. (...) Que não mais só um projeto 

piloto, agora é o projeto, é a continuidade disso, que avaliamos que aqui é legal fazer, 

dar continuidade. Ai a coordenadoria formaliza, supervisão formaliza e, a gente 

executa tá (...) nós temos na prefeitura a Escola Técnica de Saúde que a princípio é 

quem fomenta e executam os cursos de aperfeiçoamentos e especializações, 

atualização, seja lá o que for. Então assim, qualquer tipo de capacitação, tem que ser 

pela escola técnica pela Entersus né. Ah, eles que tem que promover, não sei como 

é a relação de vocês com eles, a Entersus? (...) Que é importante ser um curso de 

capacitação oficial, que isso conta pontos para o funcionário, o funcionário pode fazer 

no horário de trabalho, porque dificilmente alguém depois de trabalhar... (...) então, 

seria um facilitador, se fosse um curso proporcionado pela prefeitura oficial. (EG_5_M) 

 

4.5.4 Disseminação e Expansão 

 

Durante a intervenção, os usuários começaram a disseminar o conteúdo e material 

que era entregue – folhetos impressos e áudios – entre familiares e amigos, outros locais de 

tratamento como grupos de ajuda mútua e demais pacientes dos CAPS ad. Além disso, tanto 

eles quanto os profissionais acreditam que o MBRP deve ser também aplicado nos próprios 

profissionais dos serviços, em outros contextos de tratamento como clínicas, e, indo além 

desse contexto de TUS, com outras locais como escolas – que inclusive favoreceria a 

prevenção ao uso de drogas -, empresas, e outros serviços de saúde pública como unidades 

básicas de saúde. 
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A gente também poder talvez colocar essa prática para gente, antes de alguma 

reunião ou estabelecer um dia, um horário para que a gente faça junto né? Porque a 

gente se sente bem com isso, a gente percebe que as outras pessoas podem se sentir 

bem, pode trazer uma tranquilidade maior para a gente encarar o nosso cotidiano, e 

acho que a equipe tem abertura para isso né? Então, a gente estaria num bom 

momento para experimentar uma forma de autocuidado, é que a gente está passando 

por uma fase de estresse grande com o trabalho né, de diminuição de números de 

funcionários, precarização aí das condições de trabalho de um modo geral, então, a 

gente se cuidar nesse momento vai ser fundamental. (EP_8_PS_M) 

Eu acho válido não só para o usuário, mas numa firma, por exemplo, eu acho que 

seria útil. Como prevenção nas escolas. Assim, se fizesse parte assim do programa 

da prefeitura ou estado. Também acharia muito legal. Acho muito válido a meditação, 

no dia-a-dia, no cotidiano. (GF_7) 

Mostrei para o... para várias pessoas da minha família, para as minhas filhas, para 

minha irmã, para o meu sobrinho, o que eu estava fazendo né? E como é que 

significava quando eu fico lá... Eu chego lá, eu vou lá eu tenho o PARAR, a montanha, 

e eu mostrei para eles né? (GF_10) 

 

Um outro aspecto crucial para investigar a expansão é considerar a heterogeneidade 

dos serviços ao analisar as outras categorias de aceitação / satisfação, implementação e 

mesmo integração. Segundo apontamentos de diário de campo, os serviços eram bastante 

heterogêneos entre si: de diferentes regiões de São Paulo; alguns de administração direta 

da prefeitura e outros de OS; alguns eram CAPS ad II e outros CAPS ad III; alguns estavam 

inseridos em um território de maior vulnerabilidade social, com pacientes em sua maioria de 

condição socioeconômica mais precária – incluindo um dos grupos da pesquisa que foi 

totalmente composto por pessoas em situação de rua –, enquanto outros estavam inseridos 

em território de melhores condições e com pacientes de perfil socioeconômico e educacional 

variados; alguns com equipe ampla e maior disponibilidade de recursos enquanto outros 

com equipe bastante reduzida e escassez de recursos. Apesar disto, as categorias se 

assemelharam bastante em seus resultados chegando ao ponto de alcançar saturação 

teórica, indicando grandes possibilidades de o MBRP ser expandido para outros CAPS ad. 

Todavia, para isso se faz necessário observar as adaptações já referidas.  
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4.5.5 Experiência de outros países e sugestões de especialistas 

 

A disseminação do MBRP nos Estados Unidos da América (EUA) e de outro programa 

baseado em mindfulness (MBCT) no Reino Unido também foi investigada, assim como a 

organização política do município de São Paulo para implementação de novas estratégias.  

Nos EUA, a disseminação se deu por meio de pesquisas científicas, em que eram 

estabelecidas parcerias comunitárias entre a equipe de pesquisa da universidade e os 

centros na comunidade para aplicação da intervenção. Então, de maneira orgânica, serviços 

de atendimento começaram a conhecer a técnica e os benefícios, somados à divulgação 

dos resultados de pesquisa, e procurar a capacitação para sua equipe. Segundo a 

entrevistada, não tem uma política nacional de implementação de mindfulness no país, o 

que é esperado, haja vista o sistema de organização política deles concentrando poder nos 

estados e ausência de um sistema único de saúde, por exemplo. 

 

É um sistema imenso aqui. Então muitas pessoas do VA [Veterans Affairs – sistema 

de atendimento ao veterano e seus dependentes oferecido pelo governo dos Estados 

Unidos] treinaram com a gente e eles voltam e o VA implementa isso como parte de 

seus grupos rotineiros. Então isso acaba acontecendo dessa forma, pessoas que 

estão interessadas acabam indo para essas agências e começam a implementar isso. 

E aí a agência diz: “Ah sim, isso parece ser muito interessante, vamos achar uma 

forma de manter isso presente”. Não existe uma forma nacional de se implementar 

isso. Nós não vamos do topo para baixo, se é que faz sentido isso. (...) Nós não vamos 

até o governo do estado, ou até o governo federal e tentamos começar a agir dessa 

forma. Acontece mais com as pessoas que estão interessadas no treinamento voltem, 

levem isso até o contexto deles e começam a fazer esse trabalho, e a coisa acontece 

se as pessoas ficam empolgadas com a ideia. (EE_EUA_M) 

 

Já no Reino Unido, a disseminação aconteceu de diferentes maneiras, embora 

também tenha iniciado com pesquisa. Um dos especialistas explicou que escolheram três 

áreas em que já existia um fundo fiduciário (trust fund) para aplicar o MBCT e testar. A partir 

da disseminação dos resultados, e, principalmente, da sensibilização de gestores e outras 

pessoas chave por meio de palestras e workshops, solicitaram fundos para expansão do 

MBCT. Com o tempo, conseguiram um fundo próprio, que permite que eles mesmos 

desenvolvam e gerenciem uma equipe que irá atuar com MBCT nas áreas em que este fundo 
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está presente, favorecendo maior estabilidade e mesmo sustentabilidade. Segundo um dos 

especialistas, quando apenas treinavam pessoas das organizações que já tinham outras 

demandas de trabalho, sem existir essa equipe do MBCT, poucos implementavam de fato.  

Além de cursos, workshops e palestras, essa disseminação também foi facilitada por 

diferentes veículos de comunicação, como jornais, rádio e televisão. 

 

Então nós escolhemos uma área geográfica especifica do “trust” e tentaríamos de 

todas as formas nessas 3 áreas. Fizemos isso e apresentamos os resultados e 

falamos: “Escute, isso teve um resultado realmente interessante nessas 3 áreas. 

Ainda não possuímos acesso ao restante das áreas geográficas e não possuímos 

acesso aos demais grupos, mas existem muitas evidências, por favor nos dê algum 

dinheiro”. Essa foi a forma que abordamos para esse projeto piloto até sua evolução, 

para persuadirmos [o governo] e convencê-los. (EE_UK_1_H) 

 

Este especialista destacou, ainda, que para esse desenvolvimento foi fundamental ter 

boas evidências científicas e encontrar pessoas bastante motivadas e engajadas para fazer 

acontecer, confiantes no propósito de disseminar o MBCT. Destacou ainda a importância da 

articulação política, encontrando pessoas influentes que se motivaram também, além de 

incluir em seus cursos outros membros das organizações, como cozinheiros, profissionais 

da saúde, profissionais administrativos, favorecendo a disseminação. 

 

Eles se encontram uma vez por semana num encontro matinal e eles me convidaram 

para participar com duas apresentações. Eu mostrei alguns slides, fiz algumas 

práticas curtas e a grande maioria nunca tinha ouvido falar de mindfulness antes, mas 

eles realmente gostaram da ideia e deram suporte. Esse foi o acesso ao topo da 

organização. Mas, porque a maioria da equipe da organização começou a frequentar 

o curso e se interessar, como enfermeiros, terapeutas ocupacionais, secretaria, 

cozinheiros, juntamente com o topo da organização que estava convencido, 

especialmente o chefe executivo, de repente isso estava nos jornais, no rádio, na 

televisão e todos começaram a escutar sobre mindfulness. (...)Não estaria sendo 

aplicado no Reino Unido se não tivesse evidências e pesquisa a respeito disso. Isso 

é claramente crucial. Administração e padrões de qualidade é obviamente essencial, 

juntamente com a qualidade do treinamento. Mas como eu disse o mais importante 

do que qualquer um desses pontos é ter as pessoas certas envolvidas. Pessoas (...) 
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que são muito comprometidas, apaixonadas e que levam a sério. Eu acho que isso é 

o que mais importa acima de tudo. (EE_UK_1_H) 

 

No município de São Paulo, sugeriu-se articulação por meio do assessor de saúde 

mental, ou por meio da Escola da Saúde com o Plano de Educação Permanente. Este é 

considerado um bom momento para isto, tendo em vista a portaria da PNPIC e já ter um 

corpo de pessoas atuando para implementação de Práticas Integrativas Complementares 

(PICs) na rede. 

 

Eu acho que a gente está num momento muito propício porque tem esta questão das 

PICS – Práticas Integrativas, que viraram uma política.... E que passaram a ter um 

financiamento, então acho que isto também empodera os profissionais que trabalham 

com isso (...) é visto com, parece que mais bons olhos né? Eu acho que a gente pode 

até encaminhar uma conversa, talvez integrando as áreas né? (...) Eu acho que a 

gente está num momento bastante oportuno assim né? Em termos de política pública, 

de aceitação…de propostas. (...) O pessoal da PICS tem feito muito isto... Eles fazem 

cursos, fazem capacitações.... Eles depois oferecem, tem alguns instrutores que 

montam os grupos que dão meio que uma educação permanente, ou seja, assim é ... 

a gente começa a fazer, a trabalhar e eles dão as supervisões. (EE_BRA_M) 

 

Tanto nos EUA quanto no Reino Unido foi necessário elaborar alternativas ao modelo 

tradicional de capacitação profissional para o treinamento das equipes, em função de o 

formato de retiro ser dispendioso demais, inviabilizando a implementação e disseminação. 

Em alguns casos é feito um formato intensivo em período integral de duração variada, 

seguidos por encontros periódicos (presenciais ou virtuais) para reforços e supervisão. Em 

outros casos, eram realizados 20 encontros periódicos curtos no turno da noite que 

mesclavam teoria e prática ao longo de um ano, após os alunos terem recebido a intervenção 

de 8 semanas, além de um encontro intensivo de três dias para aprofundamento da prática 

pessoal em silêncio. Em todas as alternativas, pareceu ser fundamental um cuidado maior 

da equipe de treinamento com as práticas pessoais de meditação em mindfulness, 

sugerindo-se estabelecer esta base para instrumentalizá-los para a condução da técnica. 

 

Bem os treinamentos que eu venho conduzindo na XX [nome cidade] para um estudo 

acadêmico estão todos funcionando na universidade. Isso é apenas parte dos seus 



79 
 

 

trabalhos, porque não há maneira nenhuma que eles possam sair para fazer um retiro 

nesse formato. Então nós fizemos, acho que foram três ou quatro dias, das 9 da 

manhã às 5 da tarde. Então, nós começávamos de manhã o treinamento, todos iam 

para suas casas a noite e depois voltavam. (...) Tinha muita prática envolvida, mas 

nós definitivamente não tínhamos o formato de retiro. Eu também conversava com 

eles toda a semana como parte disso. (...) Eles precisam manter uma regularidade, 

mesmo sem o retiro, eles precisam de um suporte e supervisão que sejam constantes, 

disponível para ser oferecido. (EE_EUA_M) 

 

O fato de o treinamento e supervisão dos profissionais que irão aplicar o MBCT ser 

parte do trust parece ser um facilitador, pelo fato de a equipe que dá o treinamento já ser 

remunerada e a capacitação fazer parte de suas atribuições. Isso pareceu reduzir os custos 

para a formação, além de favorecer a ausência dos profissionais de seus postos de trabalho 

para realizar o treinamento. Além disso, é realizada nas dependências de uma universidade 

parceira, eliminando gastos com salas. Um outro facilitador é incluir pessoas externas e 

pagantes que desejem realizar a formação, favorecendo a criação de um fundo que permite 

custear a formação das pessoas da organização. 

 

Obviamente existe um cenário muito mais favorável no Reino Unido no sistema 

público de saúde, com o financiamento público. Então no nosso serviço meu trabalho 

é liderar o MBCT na fundação em XX [nome do condado]. Parte do meu trabalho é, 

além de levar o MBCT e supervisionar, é treinar pessoas. (...). Esse treinamento é 

feito internamente. Então o financiamento necessário é essencialmente para as 

minhas despesas e de meu companheiro de trabalho para que possamos dar esse 

treinamento. Os outros gastos são para que esses profissionais possam ficar três 

semanas fora para virem para o treinamento pois são 20 dias ao longo de um ano. 

Nossos gastos giram em torno de alimentação. A acomodação é gratuita pois fazemos 

na universidade local, e nosso sistema de saúde tem conexões com eles então eles 

fornecem acomodação gratuita. Mas essa é a forma como nós rodamos e nós também 

somos autorizados a fazer isso porque nós vendemos o treinamento para pessoas 

que são de fora do nosso serviço. Então, se temos 24 pessoas durante o ano que nós 

treinamos, somente 6 deles serão da nossa organização. Os outros 18 serão de 

qualquer outra parte do Reino Unido que querem receber o treinamento de MBCT. 

Eles nos pagam 2.500 libras para fazer o nosso treinamento. E isso gera fluxo de 
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caixa para que possamos aplicar o curso gratuitamente para o pessoal da nossa 

organização. (...) Se nós incluíssemos os cinco dias de retiro aí eu acho que seria 

muito caro para a maioria das pessoas. Os custos iriam de 2.500 libras para 4.000 

libras pelo menos, e isso é muito dinheiro para as pessoas. E isso deixaria pessoas 

muito boas de fora, juntamente com pessoas que não conseguem sair, por exemplo 

pessoas com crianças pequenas, ou parentes que necessitem de atenção e tudo 

mais. (EE_UK_2_H) 

 

Reforça-se ainda, que não parecem ter estudos que comparem se há diferenças entre 

formações que tenham ou não retiros. Os retiros para prática pessoal são altamente 

encorajados e até é oferecido pela equipe de treinamento como algo opcional, mas não são 

obrigatórios dentre os que querem aplicar no trust. São obrigatórios apenas caso a pessoa 

queira ter um registro britânico para pertencer ao corpo governamental de pessoas que 

aplicam a intervenção, podendo expandir assim seu campo de atuação.  

 

Isso é basicamente como o treinamento se consiste. E no final disso as pessoas estão 

na posição de começar a ensinar participando de supervisão, prática pessoal, dando 

continuidade ao seu trabalho profissional. Se eles quiserem ser registrados com o 

corpo governamental de Abordagem Baseada em Mindfulness do Reino Unido, então 

eles precisam participar de um retiro. Então para ser registrado com o Conselho 

Britânico de Abordagens baseadas em Mindfulness, a pessoa precisa apresentar que 

ela participou de um retiro para professores. (EE_UK_2) 

 

Desta forma, foi um consenso entre os especialistas a necessidade de fazer as 

alterações necessárias no formato da capacitação, considerando a importância de ter um 

equilíbrio entre o ideal e o que é possível ser executado na realidade. O mesmo foi sugerido 

em relação ao formato do MBRP em si, em sua estrutura fechada de 8 semanas com duas 

horas de duração. O ideal é se manter nesse formato, mas flexibilizar sempre que necessário 

para que possa ser implementado de acordo com as necessidades dos participantes.  

 

Eu acho que você tem que começar com o que é possível, ao invés do formato ideal 

o qual seria impossível para a maioria das pessoas. Então eu vejo, num mundo ideal, 

pessoas treinando MBRP, MBCT num formato de retiro, mas eu não acho que as 

pessoas não devam ensinar se eles não tiverem essa experiência. O treinamento de 
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instrutores que nós aplicamos não inclui um retiro. Então participar de um retiro não é 

uma necessidade. (EE_UK_2_H) 

Eu acho que basicamente quando você tem uma trilha de pesquisa você começa com 

uma receita muito especifica, seguindo rigidamente o protocolo e quando você chega 

nesse estágio de análise, você precisa mudar e ser mais flexível. Então acho que faz 

total sentido. Eu acho que isso é muito mais comum do que parece que as pessoas 

precisem de um formato mais flexível. Então acho importante tentar, pois isso é 

importante nós clinicamente e dentro da pesquisa acharmos formas de como fazer 

isso funcionar. (EE_EUA_M) 

 

Um outro aspecto abordado com a especialista dos EUA em MBRP foi a respeito do 

nome da intervenção, conforme questionado pelos usuários e profissionais da presente 

pesquisa - que acreditam distanciar de pessoas que ainda estão em uso e de restringir toda 

amplitude de benefícios que perceberam. Segundo ela, é importante que o nome de fato 

faça sentido para as pessoas, podendo ser alterado, embora considere importante manter 

quando mencionado em contextos científicos devido as evidências que já possui. 

 

O motivo que originou o nome foi que nós queríamos que partisse do espaço teórico, 

integrando Terapia Cognitivo Comportamental como base de evidência. Então o 

modelo de Prevenção de Recaída que já existia muita coisa por trás, junto com a 

comunidade de mindfulness do MBSR e MBCT, então nós juntamos tudo isso. E eu 

concordo, na maioria dos nossos grupos de MBRP que nós fazemos, as pessoas que 

participam do treinamento ainda estão fazendo uso de alguma substância. Isso é 

completamente diferente, isso acontece. (...) Eu acho de verdade, acima de tudo, que 

tudo bem chamar de qualquer outro nome. Nós continuaremos a chamar de MBRP 

porque é assim que a pesquisa tem sido testada. Mas o nome do grupo, quando você 

vai aplicá-lo, pode ser qualquer um. (...) Você pode chamá-lo do que quiser e ainda 

permanecer fiel a isso. (...) E isso pode mudar caso a caso também. Em alguma 

agência isso pode ser chamado de MBRP, em outros lugares não precisa ter nada a 

ver com uso de substância ou recaída. Talvez possa ser só Mudança de 

comportamento baseado em Mindfulness, ou só Treinamento em Mindfulness. 

(EE_EUA_M) 
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5. Discussão Estudo 1 

 

Os resultados deste estudam apontam para a possibilidade de implementar MBRP 

nos CAPS ad, tendo boa aceitação entre gestores, profissionais e usuários destes serviços. 

Também há percepção de demandas no tratamento de TUS que poderiam ser alcançadas 

por meio desta intervenção e, associadas aos benefícios relatados, indicam que pode ser 

uma ferramenta complementar bastante útil. Entretanto, não é recomendada para pessoas 

muita identificadas com o consumo, com a rotina mais desestruturada e instabilidade de 

comorbidades tais como quadros psicóticos. Foi possível implementar o MBRP da forma 

como é proposto, mas sugere-se alteração de formato para tentar alcançar maior número de 

pessoas. Também foram identificados desafios e barreiras para que realmente possa ser 

integrado nos serviços e mesmo expandido para demais CAPS ad, sendo a principal barreira 

a capacitação profissional. As análises do perfil de adesão sugerem que quem adere mais 

são pessoas com um perfil de maior cronicidade e gravidade. 

Este é o primeiro estudo encontrado que investiga a viabilidade de implementação do 

MBRP em contexto de mundo real de tratamento de pessoas com TUS, e o primeiro estudo 

a utilizar métodos mistos para investigar a implementação de uma IBM na rede de saúde 

pública brasileira. Além de triangular os dados quantitativos e qualitativos, no âmbito 

qualitativo triangulou dados de diversas fontes utilizando diferentes métodos de coleta de 

dados, incluindo grupos focais com usuários dos serviços, de entrevistas com profissionais, 

gestores e especialistas, e apontamentos de diário de campo. Um outro ponto forte do estudo 

foi a quantidade de serviços investigados e com bastante heterogeneidade entre si, 

favorecendo um olhar ampliado sobre aspectos de disseminação da intervenção. Por outro 

lado, todos os serviços eram do município de São Paulo, sendo necessário estudos de 

implementação em outras cidades brasileiras com diferenças culturais e socioeconômicas. 

Outra limitação deste estudo é não ter um grupo controle para análises quantitativas, 

restringindo as inferências a respeito do efeito da intervenção nos usuários do serviço. 

Ademais, o fato de ser uma população com maior vulnerabilidade e maior dificuldade de 

acesso fora o período de permanência no CAPS ad limitou o acompanhamento após o 

término da intervenção e mesmo o acompanhamento de usuários que desistiram. 

Dos resultados dos indicadores emergiram 4 principais temas que serão discutidos a 

seguir. 
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5.1 Perfil sociodemográfico e impacto no formato do MBRP 

 

Os participantes do estudo foram em sua maioria homens acima de 40 anos, usuários 

de múltiplas substâncias ou dependentes de álcool, sendo que quase metade não estava 

abstinente quando começou a intervenção. Configura uma amostra de baixa e média-baixa 

renda com significativa parcela vivendo em albergues ou residência terapêutica, além de ter 

situação de trabalho instável e nível educacional até segundo grau.(78) Esses dados são 

semelhantes aos encontrados em estudos de perfil de participantes de CAPS ad de 

diferentes regiões do Brasil com pequenas variações em termos de terem encontrado maior 

quantidade de dependentes de álcool do que múltiplas substâncias e menor escolaridade, o 

que era esperado tendo em vista que ser analfabeto era um critério de exclusão para a 

participação no presente estudo.(56,79–83)  

Ter maior instabilidade de trabalho e moradia, condições socioeconômicas mais 

precárias, associadas à possíveis desorganizações da rotina em função do consumo mais 

pesado de substâncias ou mesmo estar em momento de reinserção social como parte do 

PTS impactam na regularidade da frequência dos pacientes nos CAPS ad e, 

consequentemente, no grupo de MBRP. De fato, aspectos sociais foram as principais razões 

para desistirem da intervenção dentre os que foram localizados. 

Neste sentido, identificou-se que a maioria dos pacientes vinculados frequenta os 

serviços com irregularidade, seja por necessidade de trabalhar quando encontram essas 

oportunidades, seja por falta de recursos para o transporte, demandas familiares e 

habitacionais, dentre outros. Isto parece chocar-se com a estrutura fechada do MBRP de 8 

sessões, favorecendo a desmotivação para permanência quando faltam em um ou mais 

encontros. Embora tenha se adequado bem ao cronograma e cultura dos serviços, este 

formato do MBRP também pareceu ser diferente da forma como as demais atividades 

terapêuticas dos CAPS ad estão estruturadas, as quais são ofertadas de maneira mais 

contínua (sem começo, meio e fim) e aberta (em que os pacientes podem iniciar a 

participação em qualquer momento de acordo com seu PTS). 

Talvez, para um ambiente ambulatorial de tratamento seja necessário modificar o 

formato do MBRP para este modelo mais aberto e contínuo, em conformidade com as 

demais atividades dos serviços e atendendo às dificuldades de regularidade de frequência. 

Pode não ocorrer o mesmo em ambientes de tratamento residenciais, por exemplo, em que 

a presença nas atividades terapêuticas não é condicionada a estes fatores 

sociodemográficos, e o formato originalmente proposto possivelmente faça mais sentido.  
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A necessidade de mudanças nas estruturas protocolares das IBMs quando aplicadas 

em contexto de mundo real estão sendo discutidas na literatura, especialmente quando 

voltadas para saúde mental.(40,84,85) Para tal, recomenda-se observar com cautela o corpo de 

evidências já existentes, as características do público-alvo e seu contexto, e a experiência 

do facilitador sendo fundamental conhecimento aprofundado sobre as intenções de cada 

prática.(85) Recomenda-se, ainda, constantemente avaliar aspectos positivos e negativos da 

intervenção neste novo formato e procurar supervisão de especialistas.(85) 

Lembrando, ainda, que MBRP foi desenvolvido nos EUA como intervenção após o 

tratamento de TUS para auxiliar em sua manutenção, embora também tenham sido 

encontrados estudos que avaliaram sua efetividade quando aplicado no contexto 

residencial.(24,30,36,86) Pesquisas futuras devem investigar as diferentes aplicações do 

MBRP em diferentes contextos de tratamentos e levando em consideração diferenças 

culturais entre os países. 

 

5.2 Adesão e Barreiras 

 

5.2.1 Perfil de adesão 

 

A análise de correspondência indica que quem completou o MBRP neste estudo são 

pessoas que iniciaram a busca por tratamento entre 11 e 25 anos que antecederam a 

pesquisa, não sendo o primeiro naquele CAPS ad. Possuíam gravidade da dependência e 

ansiedade acima da média da presente amostra, eram depressivos, usuários de múltiplas 

drogas e com idade entre 19 e 40 anos, caracterizando maior cronicidade e gravidade do 

quadro de TUS. Curiosamente, pessoas que estão em seu primeiro ano de tratamento 

também aderem mais ao MBRP. Além disso, por mais que um estudo prévio indique que 

dependentes de álcool tenham melhor adesão ao tratamento no CAPS ad, na presente 

pesquisa os mesmos estavam associados com não adesão, assim como dependentes de 

cocaína/crack.(79) 

Diversos estudos procuram entender os preditores de retenção e abandono ao 

tratamento de pessoas com TUS, porém com dados divergentes talvez por terem diferentes 

métodos e settings de tratamento. Um estudo brasileiro realizado em um CAPS ad encontrou 

que homens mais velhos, com maior tempo de uso e com transtornos por uso de álcool 

aderem melhor ao tratamento,(79) enquanto outro estudo realizado nos Estados Unidos não 

encontrou relação entre drop out e variáveis demográficas (incluindo idade, trabalho, 
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educação, raça, com que mora), problemas familiares, tempo de uso ou mesmo gravidade 

dos sintomas.(87) Entretanto, trouxe indícios de que fatores motivacionais para o tratamento, 

não se identificar com o tratamento proposto e transtornos de personalidade estavam 

associados com drop out.(87) Por fim, um estudo realizado na Espanha encontrou que dentre 

os fatores associados com drop out estão pessoas mais jovens, mulheres, presença de 

transtorno por uso de cocaína e comparecer aos compromissos desacompanhados.(88) 

Embora não tenham sido encontrados estudos de mindfulness que correlacionassem 

adesão com perfil de gravidade e cronicidade, estudos prévios de diferentes IBMs em 

populações clínicas identificaram que é mais eficaz em pessoas também com esse perfil.(89–

91) Roos et al encontrou evidências de que o MBRP é mais efetivo para prevenir recaídas de 

uso de substâncias em pessoas com maior gravidade de sintomas de TUS ou mesmo 

quando associada com gravidade de sintomas ansiosos e depressivos.(90) Também há 

indícios de que diferentes grupos raciais/étnicos respondam de maneira diferente ao MBRP, 

sendo mais efetivo para prevenir recaída de consumo pesado de álcool em pessoas brancas 

e prevenir recaídas de outras drogas em minorias raciais/étnicas.(89) Já o Mindfulness Based 

Cognitive Therapy (MBCT) parece ser mais efetivo para prevenir recaídas de depressão 

entre pessoas com 3 episódios ou mais, com histórico de adversidades na infância e com 

maior tempo entre ter o primeiro episódio e participar da pesquisa, ou seja, também um perfil 

de maior gravidade da doença.(91) 

Esse último estudo sugere que grupos distintos dentro do mesmo transtorno tenham 

necessidades de tratamento diferentes, o que também foi identificado na fala dos 

participantes do MBRP e profissionais dos CAPS ad. Segundo eles, pessoas recém-

chegadas ao tratamento precisam de outros cuidados, não estando ainda com 

disponibilidade interna ou mesmo a disciplina necessária para participar do grupo, 

permanecer o período necessário, tomar consciência e entrar em contato com experiências 

desafiadoras principalmente internas. Talvez, pessoas com tempo maior de tratamento, mais 

crônicas e com maior gravidade dos sintomas tenham já passado por essas demandas 

iniciais de tratamento, possivelmente já tentaram várias alternativas de tratamento 

convencional e possuem maiores prejuízos em decorrência do TUS. Uma hipótese é de que 

esses fatores contribuem para maior abertura para novas propostas, maior conscientização 

do quadro de TUS incluindo o impacto para a vida, e aprendizado sobre os processos cíclicos 

que envolvem o tratamento, podendo se impactar em maior motivação para mudança. 

Entretanto, os dados coletados não permitiram confirmar essa hipótese, sendo necessário 

estudos futuros para tal. 
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Destaca-se, ainda, a sugestão dada pela profissional de um dos CAPS ad sobre o 

cuidado com a formação dos grupos, procurando ser mais homogênea de acordo com o 

momento de tratamento de cada um. Considerando achados de um estudo em que 

participantes de minoria étnica/racial tiveram melhores desfechos no comportamento de 

consumo de substâncias quando participavam de um grupo de MBRP em que mais da 

metade também era desta minoria, talvez isso também faça sentido em relação ao momento 

de tratamento.(89) A partir disso, pode-se também refletir que, mais do que identificar um perfil 

de quem adere e buscar os critérios específicos de indicação para o MBRP de maneira a 

encontrar pessoas que se encaixem na intervenção, seguir a direção oposta: investigar como 

o MBRP pode contribuir com diferentes necessidades do tratamento de acordo com os 

diferentes perfis dentro do setting terapêutico, fazendo as adaptações necessárias para tal. 

Ainda assim, critérios de indicação terapêutica devem ser respeitados. Pessoas 

recém-chegadas ao tratamento, com desorganização interna e bastante saliência do 

consumo não devem ser incluídas no MBRP. Também não devem ser incluídas pessoas 

com quadros psicóticos ativos ou em recém remissão, ideação suicida, em fases agudas de 

comorbidades, e/ou com quadro psiquiátrico instável. De fato, esses já eram os critérios de 

inclusão e exclusão do estudo, os quais parece que se mantiveram como indicações 

terapêuticas de acordo com a percepção clínica dos profissionais e da vivência dos usuários.  

Assim, o MBRP não é indicado para todos os pacientes dos serviços, o que já era 

esperado dada a complexidade do quadro, heterogeneidade dos perfis e das subjetividades 

dos usuários. Estabelecer critérios de indicação clínica e observar qual ferramenta 

terapêutica é mais indicada para o sujeito é algo familiar aos profissionais dos CAPS ad, que 

realizam o Projeto Terapêutico Singular (PTS). O PTS é um conjunto de propostas 

terapêuticas desenvolvidas de maneira articulada entre a equipe interdisciplinar, o usuário e 

sua rede social quando possível, e inclui: a) definição de hipóteses diagnósticas 

considerando a integralidade do sujeito; b) definição de metas; c) divisão de 

responsabilidades; e d) reavaliação.(92) Neste sentido, o MBRP seria mais uma ferramenta 

disponível aos profissionais para alcançarem as metas do PTS quando este for o caso. 

 

5.2.2 Demais barreiras para adesão ao MBRP 

 

Os participantes dos grupos e profissionais dos serviços reportaram outros fatores 

que impactam na adesão ao MBRP, incluindo preconceito com a meditação levando à 

“desidentificação” com a abordagem e servindo como uma barreira inicial; os que iniciam em 
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geral tem uma primeira impressão negativa mas permanecem por motivos que passam por 

motivação para mudança, curiosidade, disciplina e disponibilidade interna. Dificuldade de 

concentração, agitação, sonolência, duração da atividade, divagação da mente e entrar em 

contato com experiências desafiadoras também parecem impactar na adesão, mas, uma vez 

superados, há percepção de benefícios significativos para essa população. Porém, há ainda 

relatos da preocupação da manutenção das práticas e dos benefícios após a conclusão da 

intervenção.  

De maneira geral, o MBRP parece ser bastante útil para auxiliar na reabilitação de 

pessoas com TUS em tratamento nos CAPS ad. Porém, a forma como o MBRP é proposto 

parece ser de maior exigência para essa população, demandando principalmente disciplina, 

tempo na atividade e disponibilidade interna para conscientização e mudança. Necessidades 

de alterações no formato foram sugeridas pelos participantes e já são bem descritas na 

literatura, sendo encontrado um estudo sobre o desenvolvimento e testagem de um formato 

contínuo.(40,84,86,93,94). Neste estudo, O MBRP foi realizado dentro de um contexto de 

internação com 8 sessões divididas em dois encontros semanais de uma hora de duração, 

o qual teve boa aceitação e satisfação dos participantes.(86) Os resultados também sugeriram 

melhora nos desfechos de saúde mental, fissura, traço de mindfulness e autocompaixão, já 

detectáveis com a participação em pelo menos duas sessões do MBRP neste formato.(86) 

Desafios relatados como divagação da mente, agitação e sonolência são inerentes 

do processo de meditação e previstos no MBRP, e também foram percebidos como algo 

desconfortável por adultos de renda baixa em tratamento para diversos quadros de saúde 

mental.(30,94) Entretanto, pessoas com TUS parecem ter uma baixa tolerância para estados 

desafiadores, e fazem o uso de substâncias também como alívio ou esquiva do 

desconforto.(95,96) Entretanto, desenvolver um espaço interno para tomar consciência, 

explorar com curiosidade e desenvolver maior aceitação parece ser um dos mecanismos de 

mudança de comportamento que o MBRP promove.(30,37,49) Talvez seja necessário um tempo 

maior de prática com instrutor e oferecer os conteúdos de maneira mais gradual para 

desenvolver essa habilidade de maneira sustentável ao longo do tempo com essa 

população, valendo a pena investigar a possibilidade de estender a quantidade de encontros 

– o que parece possível tendo em vista que os participantes que aderem ao tratamento 

permanecem nos CAPS ad por uma média de 6,4 meses.(80) Novamente, um formato mais 

contínuo e aberto parece favorecer isto. 

Esse tempo maior também parece ser necessário para incorporar as práticas de 

mindfulness na rotina e desenvolver um novo hábito. Para favorecer isso, são incentivadas 



88 
 

 

atividades entre as sessões, sendo distribuídos folhetos com instruções e áudios com as 

práticas guiadas.(30) Uma pesquisa aponta para uma relação direta entre a execução das 

práticas em casa e os benefícios, e portanto alguns cuidados especiais devem ser tomados 

com essa população tendo em vista os relatos sobre o fato de não estar em sua própria casa 

e/ou não possuírem equipamentos eletrônicos para ouvir os áudios serem importantes 

dificultadores para tal.(93,97) Algumas alternativas podem ser pensadas, tais como oferecer 

material escrito com instruções simplificadas; simplificar também as instruções das práticas 

durante a sessão para que possam memorizar; verificar a possibilidade de criar um espaço 

para prática pessoal dentro do CAPS ad entre as sessões, tendo em vista comparecerem 

com certa frequência semanal, embora irregular, devido a demais atividades terapêuticas;(80) 

procurar locais e recursos dentro da comunidade para tal favorecendo inclusive a reinserção 

social; e estimular as práticas informais. 

Cuidados também devem ser tomados para adequação cultural e da linguagem, seja 

do material disponibilizado ou seja durante a sessão, tendo em vista a dificuldade de 

compreensão reportada pelos participantes. Considerando que a compatibilidade cultural e 

de linguagem entre terapeutas e pessoas em tratamento comunitário para saúde mental está 

associada com maior retenção no tratamento e com melhora de desfechos clínicos, é 

fundamental que o MBRP faça as adequações necessárias ao mesmo tempo em que 

mantém a fidelidade ao protocolo.(84,93,98) Neste sentido, adaptações devem ser feitas tanto 

de maneira mais superficial, como usar exemplos e linguagens adequadas à população, ou 

mesmo na própria estrutura do programa, como por exemplo incluir mais práticas de 

autocompaixão em um contexto onde há bastante estigma.(93) 

 

5.3 Capacitação Profissional 

 

A capacitação profissional parecer ser a principal barreira para integração e 

disseminação do MBRP nos CAPS ad, e mesmo a expansão para outros serviços públicos 

de atendimento de pessoas com TUS. O fato de capacitação demandar muito do profissional 

já foi identificado como uma das barreiras para implementar práticas baseadas em 

evidências no tratamento comunitário de TUS incluindo mindfulness, e o MBRP no Brasil 

parece caminhar nesta direção.(99,100) 

Embora tenha o desafio natural de o MBRP requerer um perfil mais específico e um 

engajamento nas práticas pessoais por parte do profissional que irá aplicá-lo, o principal 

impeditivo é o formato de retiro residencial que impacta custos mais elevados da formação, 
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associado às dificuldades pessoais e organizacionais relativas ao tempo de afastamento do 

trabalho. Ao longo deste estudo, os profissionais tiveram dificuldade em participar mesmo 

sendo oferecidas bolsas integrais de formação, precisando arcar apenas com custos de 

transporte e hospedagem. Por esse motivo, fica clara a necessidade de adaptação na 

formação profissional para que o MBRP possa realmente ser incorporado como uma 

ferramenta complementar ao tratamento de pessoas com TUS no SUS, corroborado por um 

estudo que destaca a importância de tornar o treinamento acessível aos profissionais para 

incorporarem mindfulness no tratamento de TUS.(99). 

Em uma busca na internet das formações em IBMs oferecidas no Brasil, identificou-

se que a maioria segue o mesmo padrão, não sendo apenas o MBRP.(101–106) De todas as 

encontradas, apenas uma não deixou claro se os encontros presenciais aconteceriam em 

formato de retiro, todas as demais implicavam em média dois a três retiros, e com 

investimento entre R$6.000,00 a R$12.000,00, sem incluir custos com transporte, 

alimentação e hospedagem.(101–106) Assim sendo, embora estas formações sigam diretrizes 

internacionais segundo informações encontradas em seus websites, parecem ser mais 

voltadas para pessoas que irão aplicar IBMs na iniciativa privada, não sendo viável para a 

rede pública quando observada a realidade brasileira. 

Segundo os especialistas e um estudo encontrado, o mesmo ocorre com a realidade 

britânica, onde a implementação de mindfulness no setor público já está mais avançada e 

onde atualmente existem iniciativas de realizar a formação profissional sem o formato de 

retiro.(34,107) Segundo o estudo, não apenas a falta de suporte financeiro é uma barreira para 

a implementação como também a cultura de realizar treinamentos profissionais mais 

rápidos.(107) 

Independente do formato, é fundamental que os centros responsáveis pela formação 

assegurem que os profissionais recebam capacitação de qualidade, obedecendo princípios 

éticos e diretrizes mínimas para tal as quais incluem, dentre outras coisas: prática pessoal 

bem fundamentada, duração do curso de pelo menos um ano, participar de retiros anuais 

para aprofundamento da prática pessoal, se manter atualizado sobre evidências científicas 

na área, ter expertise da população com a qual irá trabalhar, estar em processo de formação 

e supervisão continuadas, ter conhecimento das bases teóricas e instrumentalizar o aluno 

de maneira habilidosa.(34,108–110) 

As formações devem, ainda, promover o desenvolvimento de competências 

específicas dos profissionais respeitando a integridade das IBMs.(33) Para tal, existem 

algumas iniciativas de desenvolver documentos que assinalem quais são essas 
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competências, tais como as descritas em um manual denominado MBI:TAC (Mindfulness-

based Interventions Teaching Assessment Criteria), as quais passam por 6 domínios: 1) 

Cobertura, ritmo e organização do currículo da sessão; 2) habilidades relacionais; 3) 

incorporação de mindfulness; 4) guiar as práticas de mindfulness; 5) transmitir os temas do 

curso através de discussões (partilhas) interativas e ensinamento didático; 6) sustentar o 

ambiente de aprendizagem do grupo.(111) Este manual foi desenvolvido por três centros de 

referência no Reino Unido visando nortear avaliações de competências de profissionais ao 

ensinar MBSR e MBCT, e hoje são utilizadas também por outras intervenções em diferentes 

locais do mundo, devendo ser adaptadas para tal.(111) 

Importante mencionar que não foram encontrados estudos que comparassem a 

eficácia de formatos específicos no processo formativo, muito menos que indiquem que o 

retiro seja mais eficaz que demais formatos. Desta maneira, não parece haver evidências 

que sustentem a manutenção de uma estrutura tão dispendiosa da capacitação, abrindo 

espaço para possíveis adaptações para que se possa alcançar parcelas menos favorecidas 

da população. Em contrapartida, existem diretrizes descritas na literatura com sugestões 

sobre o que o treinamento profissional deve conter para que os profissionais ofereçam IBMs 

com qualidade, e talvez estas sim devam ser respeitadas independente do formato 

escolhido. Destaca-se, ainda, a necessidade de pesquisas que avaliem os processos 

formativos, incluindo a adaptação cultural e validação destas diretrizes em nosso país.(33,40) 

Um outro aspecto importante de ser considerado para promover a capacitação de 

profissionais da rede pública é o desenvolvimento de parcerias oficiais entre os centros 

formadores de mindfulness e órgãos governamentais, alinhadas com políticas de formação 

continuada e demais incentivos para tal - inclusive financeiros.(107,110) Segundo os 

participantes, isto favoreceria a sustentabilidade do curso de maneira gratuita para os 

profissionais, além de terem maior incentivo para participação com menor resistência devido 

afastamento no período do curso e não ficar como iniciativas isoladas por interesse pessoal. 

Esta alternativa parece ser mais viável de ser realizada no Brasil do que ocorre no Reino 

Unido, em que existem fundos governamentais para o desenvolvimento de equipes 

dedicadas à integração e disseminação destas abordagens nos serviços. 

Por exemplo, no município de São Paulo, onde a pesquisa foi feita, os participantes 

indicaram a Escola Municipal de Saúde, que tem como uma de suas atribuições a 

implementação e acompanhamento do Plano Municipal de Educação Permanente.(112) Ainda 

tem por objetivo promover a formação e aprimoramento de servidores públicos, 
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trabalhadores de organizações parceiras e membros de conselhos gestores vinculados à 

Secretaria Municipal de Saúde.(112) 

Realizar a formação por meio de parceria oficial com o governo também pode 

favorecer que os profissionais de fato apliquem o MBRP em seus locais de trabalho, tendo 

maior respaldo institucional.(110) Segundo estimativa apresentada no relatório do Reino 

Unido, de 2200 instrutores treinados, apenas 700 estavam de fato qualificados para aplicar 

clinicamente o MBCT sendo que muitos não conseguiam instruir os grupos com regularidade 

devido à falta de suporte organizacional.(34) Soma-se a isto outros desafios enfrentados por 

profissionais da rede pública brasileira capacitados em alguma técnica de PIC, tais como: 

escassez de recursos humanos; falta de infraestrutura como por exemplo local para aplicar 

a técnica adequadamente ou insumos necessários; carência de diretrizes operacionais para 

implementação; rotatividade de profissionais e gestores; e fatores científicos e culturais, 

tendo em vista a dificuldade em realizar pesquisas na área utilizando métodos convencionais 

e bem aceitos pela comunidade científica, como também a mudança de um modelo de 

cuidado centrado no médico e em terapias convencionais, havendo uma crença de que PICs 

são práticas não legitimadas.(113,114) 

Assim sendo, recomenda-se que a capacitação profissional aborde estes assuntos 

talvez por meio de supervisão e/ou tutoria, auxiliando no empoderamento dos profissionais 

para enfrentarem estes desafios(110,113), e favorecendo a formação continuada, um dos 

facilitadores de implementação de medicina baseada em evidência no tratamento 

comunitário de TUS.(100,110,113) Lembrando, por fim, a fala de um dos especialistas a respeito 

de selecionar e capacitar pessoas engajadas e motivadas para aplicar a intervenção em seu 

âmbito profissional como fator crucial para a implementação na rede pública. Esta fala foi 

corroborada pelo estudo de Crane e Kuyken, que identificou que pessoas entusiastas tanto 

internas (como exemplo os profissionais) quanto externas (como por exemplo os 

pesquisadores) à organização são um elemento chave para colocar a intervenção em ação 

e pensar em novas ideias que possam favorecer a implementação.(107) 

 

5.4 MBRP na Abordagem Psicossocial de Pessoas com TUS 

 

Embora o MBRP seja uma IBM que integra o Programa de Prevenção de Recaídas 

da TCC com mindfulness – tendo, portanto, a prevenção e recaídas de comportamentos 

aditivos como seu principal objetivo -, os benefícios relatados pelos participantes apontam 

para uma abordagem que vai muito além da prevenção de recaídas por si só.  
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Ainda que a PR compreenda recaídas como um fenômeno complexo e dinâmico, 

levando em consideração aspectos do sujeito como história familiar, suporte social, 

processos cognitivos e comportamentos de enfrentamento, seu modelo é centrado nas 

situações de alto-risco.(9) Neste sentido, é uma abordagem que enfoca a relação sujeito-

droga, mesmo que considere outros aspectos da vida do sujeito que influenciem nessa 

relação.  

Já o MBRP parece ser uma intervenção mais ampliada que aborda o sujeito de 

maneira integral, promovendo consciência de si, de gatilhos para comportamentos reativos, 

autoconhecimento, desenvolvimento de estratégias de manejo de gatilhos, melhora de 

aspectos de saúde mental como ansiedade e depressão, e empoderamento para a vida 

como um todo. Assim, o aspecto “droga” é um elemento dentre tantos outros que compõem 

a vida, podendo ou não ser diretamente abordado a depender das demandas dos 

participantes.  

De fato, o MBRP é considerado uma Prática Integrativa Complementar (PIC), em 

consonância com a perspectiva biopsicossocial de cuidado que norteia a atenção à saúde 

no SUS, e da qual a PR também faz parte. Nesta perspectiva, a compreensão da doença, 

seu diagnóstico e o cuidado consideram os determinantes biológicos, psicológicos e sociais 

e, portanto, requer ações integradas de equipes multiprofissionais saindo do modelo 

centrado no médico.(115) De acordo com uma revisão sistemática, inserir PICs neste contexto 

traz um olhar mais humanizado para o cuidado, com características que passam por 

conceitos de acolhimento, autonomia, igualdade, protagonismo e integralidade.(116) 

Os relatos dos participantes sobre benefícios percebidos quanto aos componentes de 

mindfulness, que por sua vez impactaram nos desfechos comportamentais e emocionais, e 

então no consumo de substâncias, são corroborados por um estudo que revisa modelos 

teóricos de mindfulness para TUS e elabora hipóteses dos mecanismos de mudança que o 

MBRP promove.(49) Segundo este estudo, vivenciar situações de alto risco de maneira 

automática, com falta de consciência e com atitudes de maior julgamento impactam no 

comportamento de consumo. Isto pode ser mediado por fatores de risco como estados 

físicos e emocionais negativos, diminuição da autoeficácia e reatividade ao estresse, 

aumentando a vulnerabilidade para o consumo de substâncias. A hipótese é que o 

treinamento em mindfulness aumente a consciência, gentileza e autocompaixão, além de 

reduzir o piloto automático, julgamentos e reatividade, diminuindo ou interrompendo o 

consumo de substâncias. 
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Do ponto de vista neurobiológico, há indícios de que o controle atencional, a regulação 

emocional e o aumento da autoconsciência promovidos por mindfulness melhorariam 

circuitaria cerebral relacionada ao autocontrole incluindo o córtex cingulado anterior, córtex 

pré-frontal medial e estriado, os quais estão com atividade reduzida em pessoas com 

TUS.(117) 

Além disso, parece existir uma crença cultural errônea dos participantes de que o 

termo “prevenção de recaídas” necessariamente pressuponha que o sujeito esteja em 

abstinência ou tenha abstinência como meta, e estas estratégias sejam voltadas para o 

alcance ou manutenção da mesma. Gera, assim, um distanciamento por parte de pessoas 

que estão em tratamento e que mantenham algum grau de consumo de drogas, ou mesmo 

que não tenham intenção de reduzir o consumo. Mesmo que a PR não tenha como única 

intenção a abstinência, e mesmo que o MBRP também promova prevenção de recaídas de 

maneira direta ou indireta, quando consideramos que é uma PIC inserida em um contexto 

de abordagem biopsicossocial, preconizando olhar mais humanizado e tendo o sujeito como 

principal protagonista de seu tratamento, a forma como ele interpreta a intervenção e os 

objetivos que ele tem para sua recuperação são fundamentais. Por esse motivo, sugere-se 

modificar o nome da intervenção ao divulgar entre os participantes, se aproximando mais 

das percepções dos benefícios promovidos pelo MBRP.  
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Estudo 22 

  

                                            
2 Parte do conteúdo deste estudo é proveniente do artigo já submetido para a Revista Brasileira de Psiquiatria 
e em fase de apreciação, intitulado “Prevenção de Recaída Baseada em Mindfulness adjunta ao Tratamento 
Ambulatorial de Transtorno por Uso de Substâncias”, de autoria de Mayra Pires Alves Machado, Thiago 
Fidalgo, Silvia Brasiliano, Patrícia Hochgraf e Ana Regina Noto. 
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6 Objetivos Estudo 2 

 

6.1 Objetivo geral Estudo 2 

 

Realizar um estudo piloto para avaliar a efetividade do MBRP como adjunto ao 

tratamento ambulatorial de pessoas com TUS. 

 

6.2 Objetivos específicos Estudo 2 

 

1. Avaliar o efeito do MBRP para o desfecho de comportamento de consumo de 

substâncias 

2. Avaliar o efeito do MBRP para os desfechos de ansiedade, depressão e 

expressão da raiva. 

3. Identificar necessidades relativas à execução posterior de estudos de 

avaliação da intervenção 
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7. Métodos Estudo 2 

 

7.1 Local, Participantes e Procedimentos 

 

Este é um estudo piloto de um ensaio pragmático randomizado controlado (pRCT) de 

alocação aleatória estratificada por gênero e tipo de TUS com follow-up de 3 meses. pRCTs 

são mais indicados para avaliar a efetividade de tratamentos em condições reais, com menor 

rigor metodológico e amostras mais representativas da prática clínica, de maneira a nortear 

as decisões sobre a implementação de novas intervenções terapêuticas.(118) Para definir o 

desenho pragmático, foi utilizada a ferramenta PRECIS-2 (The Pragmatic-Explanatory 

Continuum Indicator Summary 2).(118) 

Foram recrutados pacientes em tratamento para TUS de dois ambulatórios vinculados 

a Instituição Pública de Ensino Superior, sendo eles o Programa de Orientação e 

Atendimento a Dependentes - PROAD-UNIFESP e o Programa da Mulher Dependente 

Química -PROMUD-USP do município de São Paulo. Ambos são serviços especializados 

que oferecem tratamento público para pessoas com TUS por meio de uma equipe 

multidisciplinar (psiquiatria, psicologia, terapia ocupacional e assistência social) para 

homens e mulheres no primeiro e apenas para mulheres no segundo ambulatório, com 

atendimentos individuais e em grupo.  

O recrutamento respeitou os seguintes critérios de inclusão: a) acima de 18 anos e 

alfabetizados; b) em tratamento no ambulatório por pelo menos um mês; c) diagnóstico de 

TUS conferido pelo médico responsável; d) quadro de TUS estável conforme avaliado pelo 

médico e equipe responsável; e) interesse nos objetivos do estudo e aceitar ser randomizado 

em um dos dois grupos. Também eram respeitados os seguintes critérios de exclusão: a) 

apresentar quadro de transtorno psicótico diagnosticado pelo médico responsável; b) 

apresentar comprometimento cognitivo grave diagnosticado pelo médico responsável; c) 

apresentar ideação suicida. 

Os pesquisadores responsáveis pela intervenção integraram a equipe multidisciplinar 

dos ambulatórios por meio das reuniões clínicas e, após período de adaptação e 

sensibilização tanto da equipe quanto dos participantes, 42 pacientes foram recrutados para 

realização da avaliação de linha de base (T0) e posterior randomização entre os grupos 

experimental (MBRP + tratamento usual) e controle (tratamento usual). Os participantes 

foram novamente avaliados imediatamente após a intervenção (T1) e 3 meses após a 

intervenção (T2). A Figura 8 apresenta o fluxograma do desenho do estudo. 
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Figura 8. Fluxograma do estudo 2 

 

 

7.1.1 Intervenção 

 

Foi realizado o Programa de Prevenção de Recaídas Baseado em Mindfulness 

(MBRP) por meio de 8 encontros semanais de duas horas de duração. A intervenção foi 

conduzida por instrutores com formação em MBRP conferida pela Prof. Sarah Bowen, uma 

das idealizadoras da intervenção nos Estados Unidos.  

 

7.1.2 Desfechos e Medidas 

 

Os dados sociodemográficos, do TUS e do tempo em tratamento no ambulatório 

foram obtidos por meio de questionários e dados de prontuário. Para estabelecer o tipo de 

TUS, os participantes selecionavam em uma lista qual(is) a(s) substância(s) que tinham mais 

N = 42 
participantes

T0
TLFB, STAXI-2, 

CESD-D, IDATE-T, 
SES, SDS, PRON

Randomização

GC GE

linha de base

N=20
Tratamento

usual

N=22
Tratamento

usual + MBRP
2 meses 

7 missing em T1:
- 2 mudança habitacional
- 1 piora quadro psiquiatrico
- 1  piora quadro clínico
- 2 não localizado
- 1 não preencheu questionário

3 meses

Figura 1 - Desenho do estudo 

4 missing em T2:
- 1 recaiu
- 3 não preencheram questionário

TLFB semanal 

GC - grupo controle                   GE - grupo experimental CES-D - Escala de Rastreamento populacional para Depressão

MBRP - Prevenção de Recaída Baseado em Mindfulness SDS - Escala de Gravidade da Dependência
T0 - tempo 1      T1 - tempo 2      T2 - tempo 3       SES - Dados sociodemográficos

PRON - Régua de Prontidão para Mudança STAXI-2  - Inventário de Expressão de Raiva Estado-Traço
IDATE T - Inventário de Ansiedade - Traço                                         TLFB - Timeline Followback Method Assessment

T1
N = 14 (70%)

T1
N = 15 (68,2%)

6 missing em T1:
- 3 não localizados
- 3 não preencheram
questionários

T2
N = 5 (25%)

T2
N = 12 (54,5%)

9 missing em T2:
- 1 não localizado
- 1 recaiu
- 1 motivos de trabalho
- 6 não preencheram 
questionários
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dificuldade e para a(s) qual(is) estavam em tratamento. Optou-se por seguir esta medida de 

autorrelato em detrimento com dados de prontuário por levar em consideração a percepção 

do sujeito. 

Todos os demais instrumentos para avaliação dos desfechos foram de 

autopreenchimento, descritos a seguir: 

Comportamento de consumo de substância – verificado através do instrumento 

Timeline Followback Method Assessment (TLFB), que permite obter estimativas 

quantitativas diárias do consumo retrospectivo de diversas substâncias durante período de 

interesse para a pesquisa e limite máximo de um ano. Através do TLFB é possível quantificar 

o consumo de doses padrão de álcool, cigarros de nicotina e maconha, bem como 

estabelecer a quantidade de dias de consumo de outras drogas como cocaína e crack. 

Possui sensibilidade para detectar mudanças em padrões de consumo e também pode ser 

aplicado por telefone ou computador.(64,65) O TLFB foi aplicado em T0 (com informações de 

consumo nos 15 dias que antecederam T0), T1 e T2, semanalmente durante a intervenção 

(presencialmente com grupo experimental e via telefone com grupo controle) e por meio de 

contatos telefônicos quinzenais entre T1 e T2. Os seguintes desfechos foram considerados 

para avaliar o comportamento de consumo de substâncias: média de consumo de doses 

padrão de álcool, porcentagem de dias de consumo pesado de álcool (definido de acordo 

com as diretrizes do NIAAA correspondendo a consumo acima de 3 doses para mulheres e 

4 doses para homens em um dia);(75) média de consumo de cigarros de maconha, 

porcentagem de dias de consumo de cocaína e/ou crack.  

Expressão da raiva – mensurada através do Índice de Expressão da Raiva (IER), um 

índice geral fornecido por 4 subescalas do Inventário de Expressão de Raiva Estado-Traço 

(STAXI-2): controle de raiva para dentro (controle da raiva contida, regulação da raiva 

sentida como procurar se acalmar quando irritado) e para fora (controlar a raiva sentida de 

maneira a evitar expressa-la contra outras pessoas ou objetos no ambiente), expressão da 

raiva para dentro (raiva direcionada para dentro, guardando ou reprimindo) e para fora (raiva 

expressada em direção a outras pessoas ou objetos do ambiente). Pessoas com altos 

escores de e IER tendem a experienciar sentimentos de raiva mais intensos, podendo ser 

reprimidos ou expressados por meio de comportamentos agressivos. Cada subescala possui 

8 itens em uma escala Likert que varia de 1 “nunca” a 4 “quase sempre”.(67) 

Depressão – mensurada por meio da Escala de Rastreamento Populacional para 

Depressão - CES-D, instrumento com 20 itens em que os participantes indicam a frequência 

que experienciaram sintomas depressivos na última semana através de uma escala Likert 
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de 4 pontos que variam de “raramente ou nunca” para “a maior parte ou o tempo todo”. Na 

população com TUS, escores acima de 24 pontos indicam presença de depressão.(68,69) 

Traço de Ansiedade – avaliada por meio do Inventário de Ansiedade Traço-Estado 

sendo utilizada apenas a subescala de Traço (IDATE-T). A mesma é composta por 20 itens 

em que os participantes assinalam como geralmente se sentem em uma escala Likert que 

varia de 1 “quase nunca” a 4 “quase sempre”.(70) 

Gravidade da dependência – avaliada por meio da Escala de Gravidade da 

Dependência (SDS), com 5 itens em uma escala Likert de 4 pontos que varia de 1 “nunca / 

quase nunca” a 4 “sempre/quase sempre”.(72) 

Prontidão para mudança – avaliada através da Régua de Prontidão, uma técnica 

analógico-visual que indica, de 1 a 10 o quanto a pessoa se considera pronta para mudar 

seu comportamento relacionado ao uso, sendo 1 “não está pronta” e 10 “está ativamente 

trabalhando na mudança de comportamento”.(71) 

A prontidão para mudança e a gravidade da dependência não são desfechos deste 

estudo, sendo realizadas apenas no T0 para caracterização da amostra. 

 

7.2 Análise estatística 

 

Foram realizadas análises descritivas para caracterização da amostra de média com 

desvio padrão para variáveis contínuas e frequência para variáveis categóricas. Em seguida, 

foram feitos Teste T com variáveis contínuas e Qui Quadrado com variáveis categóricas para 

identificar possíveis diferenças entre grupo controle e experimental na linha de base, 

avaliando assim a qualidade da randomização. Também foi realizada análise descritiva de 

média com desvio padrão dos desfechos em cada um dos tempos. Para avaliar o efeito da 

intervenção nos desfechos ao longo do tempo utilizou-se o método intention-to-treat, sendo 

considerados, portanto, todos os indivíduos randomizados nas análises finais.(77) 

Após detectar o sujeito como efeito fixo ou aleatório para cada um dos desfechos por 

meio da análise de resíduo dos indivíduos utilizando gráfico de dispersão, o efeito da 

intervenção era finalmente estimado por meio de Modelos Lineares Mistos (GMM) quando o 

efeito do sujeito era aleatório (ocorrido no desfecho dos sintomas de ansiedade), ou por meio 

de Modelos de Equações de Estimativas Generalizadas (GEE) quando o mesmo possuía 

efeito fixo (ocorrido nos demais desfechos).(76) Devido ao tamanho pequeno da amostra 

neste estudo piloto, não foi possível realizar qualquer análise ajustada ou estratificada por 

gênero ou tipo de TUS.  
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Todas as análises foram realizadas no software STATA 14®. 

 

7.3 Aspectos éticos 

 

Os participantes foram devidamente esclarecidos sobre todas as etapas do estudo e 

adesão voluntária, e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O projeto 

teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP com parecer de número: 

1.346.744 (Anexo 2). 
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8. Resultados Estudo 2 

 

Na Tabela 6 são apresentados os dados descritivos da amostra, a qual foi composta 

igualmente por homens e mulheres com idade média de 44 anos. Mais de 70% possuía 

acima do ensino médio configurando amostra com alta escolaridade, chegando a 77% no 

grupo experimental. Embora neste grupo metade da amostra tivesse renda familiar entre 3 

e 5 salários mínimos, seguida por 22,7% acima de 5 e 18,2% até 2 salários mínimos, no 

grupo controle houve uma distribuição mais equivalente entre as diferentes categorias, tendo 

a maioria (36,8%) até 2 salários mínimos, seguida por 31,6% entre 3 e 5 e 26,3% acima de 

5 salários mínimos.  

Mais da metade da amostra tinha TUS por múltiplas drogas, chegando a 63,6% no 

grupo experimental. O segundo mais prevalente foi transtorno por uso de álcool no grupo 

experimental (22,7%) e por uso de cocaína/crack no grupo controle (20%). Apenas uma 

pequena parcela possuía TUS por maconha (4,5% no grupo experimental e 5% no grupo 

controle). 

Ao observar os desfechos na linha de base, o grupo controle apresentava média de 

escore de depressão e ansiedade um pouco mais elevado que o experimental, relação esta 

que se inverteu quanto à expressão da raiva. O grupo controle também apresentou média 

de escore um pouco mais elevado para gravidade da dependência, porém maior na régua 

de prontidão, demostrando motivação para mudança discretamente maior. Apesar das 

diferenças observadas entre grupo controle e experimental, nenhuma foi estatisticamente 

significante, demostrando boa qualidade da randomização. 
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A Tabela 7 apresenta o efeito da intervenção nos grupos ao longo do tempo bem 

como as médias das variáveis em cada um dos tempos. É possível observar que houve uma 

redução na média do escore da depressão e ansiedade no grupo que fez MBRP 

imediatamente após a intervenção (T1) e 3 meses após a intervenção (T2), enquanto o 

controle teve um aumento para ambos os desfechos em T1. Já em T2, houve uma pequena 

redução para depressão e aumento para ansiedade neste grupo. Essa relação de aumento 

Tabela 6. Caracterização da amostra na linha de base 

     

 Total Experimental Controle  

 M ±DP (n) M ±DP (n) M ±DP (n) P value 

Idade 44,2 ±11,2 (42) 44,5 ±11,13 (22) 43,9 ±11,7 (20) p > 0,05 

Gravidade dependência 15,7 ±3,5 (31) 14,8 ±3,8 (17) 16,9 ±2,8 (14) p > 0,05 

Prontidão para mudança 7,8 ±2,1 (42) 7,5 ±2,32 (22) 8,1 ±1,8 (20) p > 0,05 

Depressão 25,5 ± 13,8 (41) 23,0 ±13,7 (21) 28,0 ±14,4 (20) p > 0,05 

Ansiedade 51,6 ± 13,6 (28) 50,0 ±10,9 (14) 53,2 ±16,1 (14) p > 0,05 

Expressão da raiva 46,1 ± 16,7 (31) 47,0 ±17,3 (17) 45,0 ±16,4 (14) p > 0,05 

Consumo de substâncias     

Doses padrão de álcool 0,9 ±2,3 (42) 1,5 ±0,6 (22) 0,3 ±0,1 (20) p > 0,05 

% dias de consumo pesado de álcool  6,9 ±17,7 (42) 10,4 ±4,9 (20) 3,1 ±1,6 (20) p > 0,05 

Cigarros de maconha 0,5 ±1,6 (42) 0,7 ±0,4 (22) 0,2 ± 0,1 (20) p > 0,05 

% dias de consumo de cocaína ou 
crack 

9,5 ±23,6 (42) 9,3 ±5,0 (22) 9,8 ±5,4 (20) p > 0,05 

     
  n (%) n (%) P value 

Sexo     

Masculino 21 (50) 12 (54,5) 9 (45,0) 
p > 0,05 

Feminino 21 (50) 10 (45,4) 11 (55,0) 

Escolaridade     

Até primeiro grau  3 (7,3) 1 (4,5) 2 (10,5) 

p > 0,05 Até segundo grau  7 (17,1) 4 (18,2) 3 (15,8) 

Acima do segundo grau 31 (75,6) 17 (77,3) 14 (73,7) 

Renda familiar (salários)     

Até 2 11 (26,8) 4 (18,2) 7 (36,8) 

p > 0,05 
3 a 5 17 (41,5) 11 (50,0) 6 (31,6) 

Acima de 5 10 (24,4) 5 (22,7) 5 (26,3) 

Não sabe 3 (7,3) 2 (9,1) 1 (5,2) 

Tipo de TUS     

Álcool 8 (19,0) 5 (22,7) 3 (15,0) p > 0,05 

Cocaína / Crack 6 (14,3) 2 (9,1) 4 (20,0) p > 0,05 

Maconha 2 (4,7) 1 (4,5) 1 (5,0) p > 0,05 

Múltiplas drogas 24 (57,1) 14 (63,6) 10 (50,0) p > 0,05 
     

M=média          DP=desvio padrão         n=tamanho da amostra 
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da média do escore no T1 seguida de redução em T2 também foi possível observar para 

expressão da raiva no grupo controle que, por sua vez, manteve a redução no grupo 

experimental ao longo do tempo. 

Em relação aos desfechos de padrão de consumo, a média de consumo de doses 

padrão de álcool se manteve praticamente igual ao longo do tempo e sem grandes 

diferenças entre os grupos, diferença essa já presente no que se refere à média de 

porcentagem de dias de consumo pesado de álcool. Além disso, enquanto o grupo controle 

teve uma pequena redução em T1 e aumento em T2, ocorreu o inverso para o grupo 

experimental: a média passou de 10,4% em T0 para 12,4% em T1, seguida por 11,7% em 

T2. Por fim, enquanto o grupo controle teve aumento da média de consumo de cigarros de 

maconha (de 0,2 em T0 para 0,9 em T1) seguida por redução 3 meses após a intervenção 

(0,1), essa redução foi linear para porcentagem de dias de consumo de cocaína/crack (9,8 

em T0, seguida por 7,9 em T1 e 5,0 em T2). Já o grupo experimental se manteve 

praticamente sem mudança para média de consumo de cigarros de maconha ao longo do 

tempo, com discreta redução (0,7 em T0 para 0,6 em T1 e 0,4 em T2), e, por outro lado, teve 

aumento da porcentagem de dias de consumo de cocaína/crack imediatamente após a 

intervenção (de 9,3% em T0 passou para 15,2% em T1) porém reduziu cerca de dois terços 

3 meses após a intervenção chegando a 4,5%. Quando comparado o consumo de 

cocaína/crack entre T0 e T2, observa-se que ambos os grupos reduziram quase metade a 

porcentagem de dias de consumo. 

Enquanto não houve efeito da intervenção para os desfechos de comportamento de 

consumo, o MBRP reduziu significativamente os escores de depressão, ansiedade e 

expressão da raiva entre T0 e T2, sendo a redução na expressão da raiva detectada já entre 

T0 e T1. Estimou-se que o grupo que fez o MBRP teve uma diferença de menos 6,82 pontos 

na média do escore de depressão do que o grupo controle quando comparado T0 e T2 e de 

0,25 na média do escore de ansiedade. Para expressão da raiva, estima-se que o grupo que 

fez MBRP teve uma diferença de -10,65 pontos do que o grupo controle quando comparado 

T0 e T1, e de -9,76 pontos quando comparado T0 e T2. A representação gráfica dos 

desfechos com diferença estatisticamente significante está apresentada na Figura 9. 

Conforme mencionado anteriormente, devido ao tamanho amostral, não foi possível 

realizar as análises de efeito do MBRP no padrão de comportamento de consumo de 

substâncias estratificada pela substância considerada de dificuldade para o participante, 

nem utilizando qualquer variável de ajuste. 
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Tabela 7. Análise do efeito do MBRP nos desfechos ao longo do tempo 

 

 

 

Tabela 2: Análise do efeito do MBRP nos desfechos ao longo do tempo    

   T0Ŧ T1¥ T2Þ 

 b (95% IC) Grupo M ± DP  
(N) 

M ± DP  
(N) 

M ± DP  
(N)  

DEPRESSÃO      

Grupo (ref=controle)  -4.95 (-13,63 a 3,72)  

Tempo T1 (ref=baseline) 0.79 (-6,63 a 8,21) 
Controle 

28,0 ±14,4 
(20) 

30,2 ±14,9 
(15) 

27,1 ±14,6 
(6) Tempo T2 (ref=baseline) -3,98 (-8,37 a 0,40) 

Grupo x Tempo T1 (ref=controle x baseline) -3.51 (-12,50 a 5,47) 
MBRP 

23,0 ±13,7 
(21) 

20,8 ±8,3 
(13) 

12,4 ±6,6 
(10) Grupo x Tempo T2 (ref=controle x baseline) -6.82 (-12,45 a -1,18)* 

      

ANSIEDADE      

Grupo (ref=controle)  -0,06 (-0,26 a 0,14)  

Tempo T1 (ref=baseline) 0,01 (-0,07 a 0,11) 
Controle 

53,2 ±16,1 
(14) 

54,2 ±16,8 
(11) 

55,3 ±17,2 
(6) Tempo T2 (ref=baseline) 0,02 (-0,09 a 0,13) 

Grupo x Tempo T1 (ref=controle x baseline) -0,05 (-0,20 a 0,08) 
MBRP 

50,0 ±10,9 
(14) 

48,1 ±14,2 
(8) 

36,5 ±9,2 
(7) Grupo x Tempo T2 (ref=controle x baseline) -0,25 (-0,42 a -0,09)* 

      

EXPRESSÃO DA RAIVA      

Grupo (ref=controle)  2,92 (-8,13 a 13,98))     

Tempo T1 (ref=baseline) 0,56 (-4,33 a 5,46) 
Controle 

45,0 ±16,4 
(14) 

45,6 ±14,2 
(12) 

40,3 ±8,7 
(6) Tempo T2 (ref=baseline) -1,94 (-8,60 a 4,70) 

Grupo x Tempo T1 (ref=controle x baseline) -10,65 (-17,67 a -3,63)* 
MBRP 

47,0 ±17,3 
(17) 

37,6 ±12,8 
(9) 

32,5 ±14,9 
(6) Grupo x Tempo T2 (ref=controle x baseline) -9,76 (-18,98 a -0,54)* 

      

CONSUMO DOSES PADRÃO ÁLCOOL      

Grupo (ref=controle)  1,37 (-0,07 – 2,82)     

Tempo T1 (ref=baseline) -0,09 (-1,34 – 1,20) 
Controle 

0,3 ±0,6 
(20) 

0,2 ±0,5 
(16) 

0,4 ±0,7 
(15) Tempo T2 (ref=baseline) 0,39 (-0,77 – 1,54) 

Grupo x Tempo T1 (ref=controle x baseline) 0,08 (-1,30 – 1,47) 
MBRP 

1,5 ±3,0 
(22) 

1,6 ±2,6 
(20) 

1,3 ±2,7 
(15) Grupo x Tempo T2 (ref=controle x baseline) -0,73 (-2,01 – 0,56) 

      

% DIAS CONSUMO PESADO ÁLCOOL      

Grupo (ref=controle)  1,27 (-0,55 – 3,08)     

Tempo T1 (ref=baseline) -0,36 (-0,94 - 0,21) 
Controle 

3,1 ±7,1 
(20) 

1,2 ±4,0 
(16) 

2,8 ±5,0 
(15) Tempo T2 (ref=baseline) 0,41 (-0,06 – 0,88) 

Grupo x Tempo T1 (ref=controle x baseline) 0,57 (-0,03 – 1,18) 
MBRP 

10,4 ±23,2 
(22) 

12,4 ±23,8 
(20) 

11,7 ±25,7 
(15) Grupo x Tempo T2 (ref=controle x baseline) -0,35 (-0,87 – 0,16) 

      

CONSUMO DE CIGARROS MACONHA      

Grupo (ref=controle)  1,32 (-0,81 – 3,47)     

Tempo T1 (ref=baseline) -0,60 (-2,60 – 1,39) 
Controle 

0,2 ±0,6 
(20) 

0,9 ±0,25 
(16) 

0,1 ±0,3 
(15) Tempo T2 (ref=baseline) -0,55 (-2,54 – 1,42) 

Grupo x Tempo T1 (ref=controle x baseline) 0,28 (-1,84 – 2,41) 
MBRP 

0,7 ±2,3 
(22) 

0,6 ±1,6 
(20) 

0,4 ±0,1 
(15) Grupo x Tempo T2 (ref=controle x baseline) -0,20 (-2,40 – 1,98) 

      

% DIAS CONSUMO COCAÍNA OU CRACK      

Grupo (ref=controle)  -0,54 (-13,7 – 12,6)     

Tempo T1 (ref=baseline) -1,36 (-8,3 – 5,5) 
Controle 

9,8 ±24,0 
(20) 

7,9 ±21,4 
(16) 

5,0 ±9,2 
(15) Tempo T2 (ref=baseline) -4,73 (-11,8 – 2,35) 

Grupo x Tempo T1 (ref=controle x baseline) 6,59 (-2,72 – 15,9) 
MBRP 

9,3 ±23,7 
(22) 

15,2 ±27,5 
(20) 

4,5 ±10,0 
(15) Grupo x Tempo T2 (ref=controle x baseline) 5,61 (-4,32 – 15,5) 

      

* p < 0,05          M=média   DP=desvio padrão  N=tamanho da amostra 

Ŧ Informações de consumo de substâncias baseadas nos 15 dias que antecederam T0 

¥ Informações de consumo de substâncias baseadas no período entre T0 e T1 

Þ Informações de consumo de substâncias baseadas no período entre T1e T2 
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Figura 9. Escores de depressão, ansiedade e expressão da raiva nos dois grupos ao longo do tempo 

 
  

Figura 2 - Escores de depressão, ansiedade e expressão da raiva nos dois grupos ao longo do tempo
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9. Discussão Estudo 2 

 

O presente estudo identificou que o MBRP reduziu de maneira significante desfechos 

associados ao uso de substâncias como depressão, ansiedade e traço de raiva 3 meses 

após a intervenção comparado a um grupo controle, sendo possível detectar a redução da 

expressão da raiva mesmo imediatamente após a intervenção. Não foi encontrado efeito 

para o comportamento de consumo. 

Este é o primeiro estudo brasileiro que avalia o MBRP em pessoas com TUS de 

drogas como álcool, cocaína, crack e maconha, além de ser também o primeiro estudo a 

avaliar o MBRP em pessoas em condições de uso. Ter metade da amostra composta por 

pessoas do sexo feminino é outra potencialidade. Também o primeiro estudo encontrado a 

avaliar o efeito do MBRP para expressão da raiva em população com TUS. Ter sido 

desenvolvido como adjunto ao tratamento ambulatorial é outro fator importante a ser 

considerado, pois avalia o MBRP inserido em um contexto de tratamento já existente 

favorecendo assim a validade externa. Por outro lado, os ambulatórios são vinculados a duas 

instituições de ensino superior, habituados a realizar pesquisas, e, portanto, possuem um 

ambiente mais controlado do que seria esperado de outros ambulatórios da rede pública de 

tratamento. O tempo de follow-up é curto, não permitindo detectar mudanças no 

comportamento dos desfechos em um prazo maior. Outra limitação é o tamanho da amostra 

que, embora suficiente para um estudo piloto, não permitiu análises do comportamento de 

consumo estratificadas pelo tipo de droga, e tampouco fazer análises dos desfechos 

estratificadas por gênero ou ajustadas por outras variáveis. O expressivo número de missing 

especialmente no grupo controle em T2 também chamou atenção, estando muito abaixo dos 

67,4% ou mais de adesão encontrados em estudos prévios mesmo com um ano de follow-

up; entretanto, nestes foi possível dar incentivo monetário para participar da pesquisa, o que 

não é permitido pelas regras brasileiras.(24,36) Incentivos monetários aumentam engajamento 

e taxa de respostas em intervenções, além de diminuírem a replicabilidade em contextos de 

mundo real.(119) 

 

9.1 Comportamento de consumo  

 

Não ter detectado efeito do MBRP no comportamento de consumo mesmo com 3 

meses de follow-up também foi encontrado no estudo de Zgierska et al., que investigou o 

efeito da intervenção para dependentes de álcool com follow-up de 4 meses e meio após a 
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intervenção.(120) Entretanto, os autores acreditaram ter havido contaminação da amostra, 

além de os participantes já estarem bastante comprometidos em permanecer em abstinência 

tanto no grupo controle quanto experimental, e o grupo controle passar por tratamento usual 

que envolvia PR e TCC. 

Duas pesquisas que compararam o MBRP com PR detectaram que a primeira 

intervenção teve melhores resultados neste desfecho com maiores tempos de follow-up do 

que o presente estudo.(24,36) Bowen et al. apenas identificou efeito do MBRP para o consumo 

pesado de álcool e de outras drogas com um ano de follow-up, não detectando com 6 

meses.(24) Já o estudo de Witikiewitz et al. identificou efeito do MBRP na quantidade de dias 

de consumo de substâncias com quase 4 meses de follow-up após a intervenção (15 

semanas), ainda ligeiramente maior do que o presente estudo.(36) Isto reforça a hipótese de 

que o efeito do MBRP no comportamento de consumo é detectável com maior tempo de 

follow-up, sendo necessárias mais pesquisas para corroborar esta hipótese. 

Além do mais, na presente amostra os participantes relataram maior consumo de 

substâncias na linha de base do que os estudos mencionados, sendo que em ambos o 

MBRP era aplicado como pós-tratamento no período de manutenção, e não inserido ainda 

em tratamento no contexto ambulatorial.(24,36) Por esse motivo, acredita-se que as amostras 

tenham diferenças importantes do momento em que os participantes se encontravam no 

tratamento (talvez em aspectos como conscientização, motivação etc.) e no próprio padrão 

de consumo, impactando de alguma forma neste desfecho. 

Um outro aspecto a ser considerado é que a amostra do estudo de Zgierska et al. 

tinha melhores indicadores em alguns aspectos sociodemográficos do que os demais 

estudos, com maior tempo de escolaridade, maior proporção de pessoas empregadas e da 

etnia branca, sendo que demais indicadores não foram possíveis de serem comparados.(120) 

Neste sentido, pesquisas futuras poderiam investigar se o perfil sociodemográfico também 

impacta na maneira com que os participantes respondem ao MBRP, além dos aspectos já 

encontrados acerca da gravidade de sintomas de TUS, ansiedade e depressão ou de grupos 

raciais/étnicos.(89,90) 

 

9.2 Depressão e ansiedade 

 

A média da pontuação da escala de depressão para a amostra total foi de 25,5, 

estando acima do ponto de corte de 24 para população com TUS, indicando predominância 

de depressão.(69) Isto se confirma para o grupo controle mas não para o experimental, que 
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teve média de 23,0. O grupo controle também apresentou média do escore de ansiedade 

um pouco maior do que o grupo experimental sendo que nos dois grupos a pontuação estava 

acima das médias da amostra normativa brasileira, entretanto, não houve diferença 

estatística entre os grupos para os dois desfechos.(70) A comorbidade de TUS com 

depressão e com ansiedade já é bem descrita na literatura, e o MBRP reduziu os escores 

de ambos de maneira significativa 3 meses após a intervenção no presente estudo.(121–124) 

Estes resultados acrescentam evidências já existentes descritas por uma recente 

revisão sistemática e metanálise que avaliou o efeito de intervenções baseadas em 

mindfulness para diferentes desfechos de tratamentos de pessoas com TUS.(125) 

Especificamente em se tratando do MBRP, não foram encontrados estudos que avaliassem 

o efeito para ansiedade, e um estudo que aplicou uma forma adaptada do MBRP encontrou 

uma tendência de redução dos sintomas depressivos imediatamente após a intervenção.(126) 

Além do mais, um estudo que estimou o efeito mediador da fissura na relação entre 

depressão e uso de substâncias encontrou que nos participantes que receberam MBRP essa 

mediação deixou de existir, assim como também a associação entre depressão e fissura, 

mas não detectou redução no escore deste desfecho.(38) Ou seja, os sintomas depressivos 

ainda presentes deixaram de impactar na fissura e ter como consequência o consumo de 

substâncias nas pessoas que receberam o MBRP.  

Esses achados são consistentes com objetivos do MBRP de mudar a forma como a 

pessoa se relaciona com emoções desafiadoras, tomando maior consciência e 

interrompendo as reações condicionadas de fissura e consumo de substâncias diante de um 

gatilho interno, aumentando assim a autoeficácia.(30,37) Indo além, no presente estudo a 

ansiedade e depressão de fato diminuíram dentre os que participaram do MBRP, 

modificando o seu estado emocional e não apenas a relação com o mesmo. Entretanto, essa 

mudança foi possível detectar apenas 3 meses após a intervenção, sendo necessários 

estudos com seguimentos mais longos para avaliar a manutenção dessa melhora, bem como 

possíveis impactos disto no comportamento de consumo. 

 

9.3 Expressão da raiva  

 

A pontuação média do Índice de Expressão da Raiva da amostra total e de cada um 

dos grupos está acima da normativa de populações psiquiátricas, já mais elevada em relação 

a população geral, e acima do encontrado por um estudo que investigou violência entre 

parceiros íntimos de brasileiros em tratamento ambulatorial para TUS.(18,67) Índices de 
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expressão da raiva elevados indicam que as pessoas experienciam intensos sentimentos de 

raiva, de maneira a interferir em seu funcionamento ideal, podendo ser reprimidos ou 

expressos de forma agressiva.(67) Também podem ter dificuldades de relações interpessoais 

e maior risco de desenvolver distúrbios.(67) 

Altos índices de expressão da raiva também estão associados com perpetuar 

violência entre parceiros íntimos, juntamente com sintomas depressivos, incluindo violência 

física ou emocional.(18) A agressão também está inversamente associada com mindfulness 

entre homens que procuram tratamento residencial para TUS, em que quanto menor o traço 

de mindfulness, maior a agressão.(127) 

No presente estudo, o MBRP reduziu o índice de expressão da raiva de maneira 

significativa, redução esta já detectada logo após a intervenção e mantida com 3 meses de 

follow up. Embora ainda em fase preliminar, estudos já apontam para a diminuição de 

agressividade por meio de IBMs, entretanto, nenhum dos estudos ocorreu com pessoas com 

TUS, ou mesmo utilizando o MBRP.(128–130) 

Trabalhar as questões relacionadas a raiva e violência dentro dos centros de 

tratamento de pessoas com TUS é fundamental dada a prevalência, sendo necessário maior 

treinamento das equipes de saúde para tal.(18,131). Neste sentido, o MBRP parece bastante 

promissor pois oferece uma alternativa eficaz de abordar a raiva de maneira indireta, 

podendo reduzir também a violência perpetrada e sofrida, sendo necessários novos estudos 

para confirmar esta hipótese. 

 

9.4 Considerações sobre desafios para pesquisas 

 

Foram encontrados diversos desafios para estudar o MBRP nos ambulatórios de 

tratamento para TUS: a) heterogeneidade dos serviços, incluindo infraestrutura, equipe 

multiprofissional, atividades e atendimentos terapêuticos, forma de administração, território 

e população atendida; b) sensibilização tanto da equipe quanto dos usuários dos serviços, 

tendo em vista que o MBRP é uma abordagem nova e baseada em meditação mindfulness, 

que por si só possui alguns mitos e crenças que precisam ser desconstruídos; c) 

recrutamento dos usuários, uma vez que temos estabelecidos critérios de inclusão e 

exclusão na literatura internacional e em diferentes contextos de tratamento, mas não para 

a população brasileira em que o tratamento é realizado a longo prazo; d) adequar a 

intervenção nos horários das atividades já realizadas nos ambulatórios de maneira a não 

interferir no funcionamento dos mesmos; e) habilidade dos usuários em compreender e 
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preencher as escalas, considerando que muitos possuem alta vulnerabilidade e baixo grau 

de escolaridade, além de não estarem habituados a completar esse tipo de instrumento; f) 

alta rotatividade dos usuários com irregularidade da frequência nos serviços que, somados 

ao perfil de piores condições socioeconômicas e maior desestruturação social, dificulta a 

realização de grupo controle e de follow-ups mais longos. 

No contexto da medicina baseada em evidência, ensaios clínicos randomizados 

controlados são considerados o melhor método para determinar a eficácia de uma 

intervenção, conferindo cientificidade para a tomada de decisões sobre escolhas 

terapêuticas.(132,133) Entretanto, a maioria dos ensaios são realizados para avaliar o efeito de 

intervenções farmacológicas, e apresentam diversos desafios ao serem realizadas com 

intervenções mais complexas tais como as comportamentais, incluindo intervenções em 

grupo para mudança de comportamento e as IBMs.(132,134) Isto ocorre porque intervenções 

desta natureza são influenciadas por uma gama de fatores externos, tais como aspectos 

sociais, políticos, econômicos, logísticos e organizacionais, e dificilmente este método de 

pesquisa conseguirá contribuir para a compreensão de como esses fatores interagem de 

maneira a também ter efeito nos desfechos de interesse.(133,134) 

Outro desafio a ser considerado é que, por maior que seja a validade interna do 

estudo, o rigor metodológico em termos de seleção de participantes, local da coleta, entre 

outros, pode fazer com que o estudo se distancie muito da prática clínica e tenha pouca 

validade externa, limitando a possibilidade de generalização e de aplicabilidade 

prática.(135,136) 

Desta forma, estudos pragmáticos randomizados controlados são indicados para 

avaliar a efetividade de tratamentos em condições reais (real-world conditions), 

considerando amostras mais representativas da prática clínica.(136) Possuem menor rigor 

metodológico que ensaios clínicos randomizados controlados tradicionais, e dentre suas 

características estão: a) minimização dos critérios de exclusão; b) possibilita a inclusão de 

participantes com múltiplos diagnósticos; c) os grupos são mais definidos pelas suas 

características do que pelo diagnóstico; d) pode não empregar placebos ou ter cegamento; 

e) a alocação deve ser cuidadosamente cega durante a randomização.(135)  

Métodos mistos, que integram abordagens quantitativas e qualitativas também podem 

ser indicadas, permitindo uma compreensão mais aprofundada sobre os dados 

encontrados.(137) Desenhos quase-experimentais, embora não tenham o mesmo rigor 

metodológico de desenhos experimentais, podem ser uma alternativa para avaliação de 

programas sendo utilizados quando não é possível alcançar o mesmo grau de controle.(138)  
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10. Considerações Finais 

 

Os resultados deste estudo sugerem que é viável implementar o MBRP nos 

ambulatórios de tratamento para TUS, mas alguns ajustes são necessários. Houve boa 

aceitação entre os gestores, profissionais e usuários dos serviços, principalmente após a 

sensibilização dos mesmos, que favoreceu que algumas barreiras iniciais fossem superadas 

tais como preconceito com a meditação. Foi possível executar o programa em sua maioria, 

com uma taxa de cobertura de 98,9%. Os usuários relataram percepção de grandes 

benefícios, corroborados por indícios de redução de consumo de substâncias, e de sintomas 

importantes como ansiedade, depressão, fissura, agressividade e gravidade da dependência 

durante o período da intervenção em análises exploratórias quantitativas. Profissionais que 

participaram da intervenção também relataram benefícios no âmbito pessoal e profissional, 

além da percepção de benefícios nos usuários que acompanhavam terapeuticamente. Por 

estes motivos, houve grande satisfação com o MBRP e intenção de continuidade. O MBRP 

também pareceu se encaixar na organização e cultura dos serviços, além de auxiliar a 

alcançar objetivos terapêuticos e atender demandas, sendo então uma boa ferramenta 

complementar ao tratamento oferecido. 

Entretanto, inúmeros desafios surgiram durante o processo, recomendando-se alguns 

cuidados e adaptações para melhorar a adesão e desenvolvimento dos usuários na técnica. 

Dentre estes estão: a sensibilização dos profissionais, participantes e mesmo familiares; 

cuidado na formação do grupo de maneira a respeitar indicações e contraindicações; ofertar 

alternativas para realizar atividades entre as sessões principalmente para aqueles em maior 

condição de vulnerabilidade; adaptar a linguagem tornando mais acessível do ponto de vista 

cultural; alterar o formato reduzindo o tempo das sessões e aumentando a quantidade de 

encontros, entregando os conteúdos de maneira mais gradual. Também foram propostas 

algumas alterações na sequência das atividades: mudar a prática “surfando na fissura” para 

terceira sessão após a prática da respiração; fazer a atividade “falso refúgio” após o 

“surfando na fissura” na terceira sessão ou após a atividade “riscos de recaída individuais e 

comuns”; realizar a atividade “cartões lembrete” na oitava sessão.  

Ainda em relação ao formato, esta parece ser uma população com dificuldade em 

manter regularidade na frequência de comparecimento ao serviço. Seja por questões 

socioeconômicas, seja por dificuldade de organização, ou seja por detrimento com horário 

de trabalho ou demais atividades de reinserção social, a maioria dos usuários frequenta os 

serviços de maneira irregular, dificultando a adesão em uma intervenção com estrutura tão 
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fechada. Para ser mais coerente neste contexto ambulatorial, é proposto, então, um formato 

mais contínuo, sem uma estrutura rígida de começo-meio-fim, e ainda semiaberto, no qual 

os participantes possam entrar em qualquer sessão, mas ainda respeitando as indicações 

terapêuticas -. 

Não houve consenso sobre as práticas que mais ou menos gostaram, variando de 

acordo com preferências individuais, mas o PARAR pareceu ser a ferramenta mais útil para 

auxiliar na mudança de comportamento, permitindo um espaço de tomada de consciência 

diante de situações desafiadoras e avaliar qual resposta mais habilidosa que pode ser dada 

em respeito às suas escolhas de vida e seu autocuidado.  

O formato de retiro da capacitação profissional, com encontros intensivos mesmo que 

esporádicos se mostrou a principal barreira identificada para integrar o MBRP nos serviços 

e disseminar na rede pública. Da forma como ocorre hoje, poderia inviabilizar a integração e 

disseminação, devido essencialmente ao formato de retiro e ao valor do investimento. Assim, 

para implementar o MBRP na rede pública é fundamental a mudança no formato da 

capacitação profissional, respeitando a manutenção do currículo para a entrega da 

intervenção com qualidade. Articulações políticas e estabelecimento de parcerias oficiais 

também são facilitadores da implementação que devem ser observados. 

Um outro aspecto fundamental para a implementação são as próprias pesquisas 

científicas, favorecendo a prática profissional baseada em evidência. Embora não tenha sido 

observado o impacto do MBRP nos desfechos de comportamentos de consumo de 

substâncias no estudo piloto (Estudo 2), foi detectado para outros desfechos importantes 

para a saúde mental dos usuários. Associado com as percepções de benefícios (Estudo 1), 

pode-se concluir que o MBRP vai muito além da prevenção de recaídas. Com um foco que 

extrapola a relação sujeito-drogas, parece promover a saúde mental e bem-estar integral do 

sujeito, favorecendo seu autoconhecimento, conexão com seus valores e ações mais 

habilidosas em sua vida, sugerindo-se inclusive a mudança de nome da intervenção para 

incorporar seus benefícios com maior amplitude. Muito provavelmente esses benefícios 

relatados irão impactar no comportamento de consumo a longo prazo e de maneira mais 

sustentável, sendo necessárias pesquisas futuras com tamanho de amostra maior e tempo 

de follow-up para tal.  

Pesquisas futuras também são necessárias para investigar a expansão do MBRP 

para outros contextos de tratamento para TUS como, por exemplo, internações nas 

comunidades terapêuticas; avaliar o formato aberto e contínuo no contexto ambulatorial; 

estudar a relação de custo efetividade da implementação do MBRP na rede pública; avaliar 
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a expansão do MBRP não apenas para adultos com TUS nos CAPS ad, como também para 

outras populações (tais como adolescentes, pessoas com outros quadros reativos de saúde 

mental como ansiedade e insônia, ou mesmo pessoas que buscam promoção de saúde 

mental, bem-estar e equilíbrio, etc.) e outros contextos (prevenção de uso de drogas nas 

escolas, empresas, etc.); avaliação do processo formativo de profissionais para aplicar a 

intervenção incluindo o desenvolvimento de desenhos mais viáveis. 

Contudo, realizar pesquisas utilizando métodos tradicionais para testar a eficácia ou 

efetividade parecem não mensurar os benefícios referidos por meio de depoimentos de 

pacientes e profissionais ou percepções de observações clínicas, as quais são alcançadas 

por meio de pesquisas qualitativas. Isto ocorre não apenas com MBRP, mas com IBMs em 

geral ou demais PICs. Somam-se a isto os desafios de fazer pesquisas com este rigor 

metodológico nesta população específica, com maior vulnerabilidade e instabilidade 

socioeconômica (incluindo condições básicas como moradia) e dificuldade de adesão em 

qualquer abordagem terapêutica, especialmente em contexto de “mundo real” e quando no 

Brasil não é permitido oferecer compensações financeiras para participação em pesquisas. 

Neste sentido, estudos pragmáticos, desenhos quase-experimentais e métodos mistos 

parecem boas alternativas. 
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Apêndice 1 



 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

Apêndice 2 

 

ROTEIRO PARA GRUPO FOCAL 

1. Essas atividades que fizeram podem ser muito novas e diferentes do que estavam 

acostumados. E então, como foi fazer esse grupo? 

2. Você ficou satisfeito com o curso? Alcançou as expectativas que você tinha antes de 

iniciar? 

3. Este curso trouxe algum benefício para você? Se sim, quais? 

4. Este curso trouxe algum prejuízo para você? Se sim, quais? 

5. Se esse programa pudesse te ajudar de alguma maneira com o que você está buscando 

para seu tratamento para o uso de álcool ou outras drogas, no que seria? 

- Na sua avaliação, faz sentido fazer o MBRP aqui no CAPS? (de maneira adjunta). 

Ajudou nas outras atividades que participa aqui? 

6. Qual a prática que você mais gostou? Por quê? E menos gostou? Por quê? 

7. Qual a prática que você mais usou? Por quê? 

8. Houve algum aspecto negativo em relação ao curso?  

 - Avalie questões mais estruturais, tais como horário, espaço físico etc. (ex: qual 

horário seria melhor? O que achou da duração de duas horas? E das 8 semanas?) 

 - O que dificultou e o que facilitou a participação no curso aqui no CAPS ou a 

realização das práticas em casa? Como foi em termos de ambiente físico ou outros 

aspectos? E na sua casa, como foi? Eram adequados? 

 - Alguma sugestão para melhoria do curso? 

9. Como foi fazer o grupo tendo um profissional do CAPS junto? Como você avalia a 

participação dele?  

- Interferiu de alguma forma na sua participação no grupo? 

 - Foi possível notar alguma diferença na forma dele trabalhar ou atender aqui no 

CAPS?  



 

 

Apêndice 3 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM GESTORES 
 

BLOCO 1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SERVIÇO 

1. Território de abrangência – qual é e quais as características socioeconômicas? 
2. Forma(s) de gestão 
3. Cobertura populacional 
4. CAPS ad II ou III 
5. Profissionais que compõem a equipe (quais? Quantos?). Tem rotatividade? 

BLOCO 2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO: 

6. Qual o território de onde os usuários vem? 
7. Qual a condição socioeconômica dos usuários? 
8. Faixa etária, gênero 
9. Existe predominância de transtorno por algum tipo de drogas? 
10. Forma de entrada do usuário no serviço 
11. Existe algum dado sobre taxa de abandono / quantidade de altas por melhora / 

rotatividade dos usuários? 

BLOCO 3. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ATENDIMENTO OFERECIDO 

12. Atividades e atendimentos oferecidos 
13. Todos os usuários participam de todas as atividades? Como é definida a 

participação? 
14. Qual o fluxograma de atendimento (chegada, acolhimento, triagem...?) 
15. Como é a permanência dos usuários nos serviços (integral? Intensivo, semi, não 

intensivo?) 
16. Quais são as formas de alta do usuário? 

BLOCO 4. SOBRE A REALIZAÇÃO DO MBRP NO SERVIÇO 

17. Como você avalia a realização do MBRP aqui no serviço? 
18. Como se deu o processo de conversa / mobilização da equipe? 
19. Impactou de alguma forma no serviço (equipe, estruturação das atividades etc.)? 

Positivamente e negativamente. 
20. Você saberia dizer qual foi a reação (aceitação / mitos / recusa...) dos pacientes 

quando foi ofertado o MBRP? 

BLOCO 5. SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO MBRP NO SERVIÇO 

21. Faz sentido realizar MBRP aqui no CAPS? Está de acordo com a proposta de 
atendimento do serviço, cultura ou objetivos? Seria do interesse da instituição? 

22. Caso sim, o que seria necessário para implementação? O que dificultaria ou 
facilitaria? 

23. É adequado à infraestrutura ou à grade de atividades do serviço? 

  



 

 

Apêndice 4 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PROFISSIONAIS 
 

BLOCO 1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SERVIÇO E DOS USUÁRIOS 

1. Território de abrangência – qual é e quais as características socioeconômicas? 
2. Qual o território de onde os usuários vem? 
3. Qual a condição socioeconômica dos usuários? 
4. Faixa etária, gênero 
5. Existe predominância de transtorno por algum tipo de drogas? 
6. Existe algum dado sobre taxa de abandono / quantidade de altas por melhora / 

rotatividade dos usuários? 
 

BLOCO 2. SOBRE A PARTICIPAÇÃO DELE NO GRUPO 

7. Como avalia sua participação de maneira geral? 
8. Benefícios? Prejuízos? 
9. Como foi participar com os pacientes? 

 

BLOCO 3. SOBRE A REALIZAÇÃO DO MBRP NO SERVIÇO 

10. Como você avalia a realização do MBRP aqui no serviço? 
11. Como se deu o processo de conversa / mobilização da equipe? 
12. Impactou de alguma forma no serviço (equipe, estruturação das atividades etc.)? 

Positivamente e negativamente. 
13. Como era feita a indicação de participantes para o MBRP? 
14. Qual foi a reação (aceitação / mitos / recusa...) dos pacientes quando foi ofertado 

o MBRP? 
15. Foi possível observar algum impacto, positivo ou negativo, do MBRP nos 

pacientes do CAPS? 
16. Na sua opinião, os profissionais teriam interesse em realizar a capacitação para 

aplicar o MBRP? 
 

BLOCO 3. SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO MBRP NO SERVIÇO 

17. Faz sentido realizar MBRP aqui no CAPS? Está de acordo com a proposta de 
atendimento do serviço, cultura ou objetivos? Seria do interesse dos profissionais 
da instituição? 

18. Caso sim, o que seria necessário para implementação? O que dificultaria ou 
facilitaria? 

19. É adequado à infraestrutura ou à grade de atividades do serviço? 

  



 

 

Apêndice 5 

 

Nome:_______________________________________        Data:___/___/___             

Telefone:_______________________________________________________ 

 

Questionário 

Você está sendo convidada a participar de uma pesquisa sobre meditação em atenção plena 

(mindfulness) como auxiliar para o tratamento de dependência química. Este questionário é 

parte desta pesquisa, que está sendo conduzida pelo Departamento de Psicobiologia da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 

Toda informação é confidencial e não será utilizada para outros fins que não estejam 

relacionadas a esta pesquisa.  

É muito importante que você leia cuidadosamente as perguntas e as alternativas de 

resposta. Basta assinalar um X na resposta que você ache que seja a mais adequada. Não 

existe resposta certa ou errada, responda de acordo com as suas experiências. Lembre-se 

de que para todas as perguntas existe uma resposta.  

É muito importante  que você responda com sinceridade e procure não deixar questões em 

branco. Os resultados desta pesquisa servirão para que os profissionais de saúde possam 

melhorar a qualidade das intervenções que objetivam ajudar as pessoas a reduzir ou parar 

o uso de substâncias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ID______    Serviço _____ 

Grupo MBRP_____ 

Aplicação 

T0 (   )     T1 (   ) 

A SER PREENCHIDO PELA EQUIPE DO PROJETO 



 

 

A. QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

A1. Idade _________   A2. Sexo: (  )M  (  )F 

A3. Data de nascimento:__/__/___ 

A4.Qual a sua profissão? __________________________ 

A5. Estado civil:  

 0.(   ) Solteiro (a) 

 1.(   ) Casado(a) / Vive com companheiro(a) 

 2.(   ) Separado(a) /Divorciado(a) 

 3.(   ) Viúvo(a) 

A6. Qual é a sua escolaridade? 

 0.(  ) primeiro grau incompleto                    

 1.(  ) primeiro grau completo 

 2.(  ) segundo grau incompleto                     

 3.(  ) segundo grau completo 

 4.(  ) superior incompleto 

 5.(  ) superior completo 

 6.(   )pós-graduação 

A7. Qual é a renda familiar? (em salários mínimos) 

 0.(  ) menos de 1/2 

 1.(  ) ½ - 1 

 2.(  ) 1 – 2 

 3.(  ) 2 – 5 

 4.(  ) 5 - 10 

 5.(  ) 10 – 20 

 6.(  ) mais de 20 
 7.(  ) não sabe 

A8. Quantas pessoas vivem dessa renda? ____ pessoas  

A9. Com quem você mora (pode assinalar mais de uma alternativa)? 



 

 

 0.(   ) Sozinho(a) 

 1.(   ) Com meu cônjuge 

 2.(   ) Com meu(s) filho(s) 

 3.(   ) Com os pais (assinalar se morar com pelo menos um dos pais) 

 4.(   ) Com irmão(s) 

 5.(   ) Com amigos 

 6.(   ) Outros ________________________ 

A10. Qual é sua atual situação de trabalho? 

0. (  ) trabalhando com vínculo empregatício 

1. (  ) trabalho temporário com vínculo empregatício 

2. (  ) trabalho temporário sem vínculo empregatício 

3. (  ) trabalho autônomo 

4. (  ) afastado 

5. (  ) aposentado 

6. (  ) sem trabalho no momento 

  



 

 

B. HISTÓRIA SOBRE USO DE DROGAS E TRATAMENTO 

 

B1. Coloque em ordem numérica de acordo com a substância que mais está causando 
dificuldade e possa tê-lo levado a buscar tratamento  

Ex:1 -1ª de maior dificuldade; 2 - 2ª de maior dificuldade; 3 - 3ª de maior dificuldade.  

(*caso não se aplique assinale 0) 

0. Álcool ______  

1. Tabaco ______  

2. Maconha ______  

3. Sedativos ______  

4. Cocaína______  

5. Crack/Merla/Oxi ______ 

6. Estimulantes ______ 

7. Alucinógenos ______  

8. Heroína ______  

9. Inalantes ______  

 

B2. Quantos anos você tinha quando foi tratado pela primeira vez devido ao seu uso de álcool 
ou outras drogas?  _______ 

 

B3. Quantas vezes diferentes você já foi tratado para seu uso de álcool ou outras 
drogas?______ 

 

B4. Quantas vezes diferentes você já fez os seguintes tratamentos, incluindo o tratamento atual: 

0.Internação apenas para desintoxicação (incluindo coma alcóolico / overdose)______ 

1. Internação (hospital ou comunidade terapêutica) ______ 

2. Tratamento ambulatorial (não fica internado, como CAPS, clínica dia, etc.)_____ 

3. Frequentar reuniões de grupo de ajuda mútua (AA, NA, etc.)______ 

 

  



 

 

C. GRAVIDADE DA DEPENDÊNCIA 

 

Por favor, marque qual a alternativa que melhor se aproxima com o que aconteceu com você no 

último ano em relação ao consumo da droga que tem maior dificuldade: 

 

Qual foi a droga?____________________________________ 

 

 1 =nunca / 
quase 
nunca 

2=algumas 
vezes 

3=frequen
temente 

4=sempre / 
quase sempre 

Você acha que seu uso de... está 
(estava) fora de controle? 

1 2 3 4 

A ideia de não usar mais nenhuma 
... deixa (deixava) você ansioso ou 
preocupado? 

1 2 3 4 

Você se preocupa ou se 
preocupava com o seu uso de...? 

1 2 3 4 

Você deseja ou desejava ser capaz 
de parar de usar...? 

1 2 3 4 

Você acha ou achava difícil ficar 
sem usar ou parar de usar...? 

1 2 3 4 

 

D. RÉGUA DE PRONTIDÃO 

 

Marque um ponto na linha que melhor expressa a sua resposta para a pergunta: 

- O quanto você se considera pronto neste momento para mudar o seu comportamento com relação 
ao uso de álcool ou outras drogas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

E. CONSUMO DE ÁLCOOL OU OUTRAS DROGAS NOS ÚLTIMOS 15 DIAS 

 

Para nos ajudar a avaliar o seu consumo, nós precisamos ter uma ideia de como foi o seu uso de substâncias 

nos últimos 15 dias. Para fazer isso, nós solicitamos que preencha o calendário abaixo. 

✓ Preencher o calendário não é difícil 

✓ Tente ser o mais preciso possível 

✓ Nós reconhecemos que você não se lembrará de maneira perfeita. Está tudo bem. 

 

O QUE PREENCHER 

• A ideia é colocar um número em cada dia do calendário na página seguinte 

• No dia que não teve consumo, você deve escrever um 0 

• No dia em que você consumiu, você deve escrever a quantidade que usou seguindo as instruções: 

o Álcool: número de doses padrão, de acordo com o quadro apresentado no calendário. 

o Medicamentos sem prescrição médica: quantidade de comprimidos. 

o Maconha: quantidade de cigarros de maconha de tamanho regular que fumou. Caso tenha 

apenas dividido um cigarro de maconha com alguém, marque 1 da mesma forma. 

o Cocaína: se possível, marque a quantidade de gramas que usou. Se não for possível, marque a 

quantidade de doses ou carreiras que usou. E se ainda não for possível, marque quantos reais 

seria a quantidade que usou. 

o Crack: Marque a quantidade de gramas que usou. Se não for possível, marque a quantidade de 

pedras de tamanho regular que usou. Se ainda não for possível, marque quantos reais seria a 

quantidade que usou. 

* É importante que algo esteja escrito para todos os dias, mesmo que seja um “0”. 

 

SUA MELHOR ESTIMATIVA 

• Nós entendemos que não é fácil se recordar das coisas com 100% de precisão. 

• Se você não tem dúvida se, por exemplo, bebeu 7 ou 11 doses tomou, ou se bebeu em uma terça ou 

sexta, dê o seu melhor palpite! O que é importante é que 7 ou 11 doses são muito diferentes de 2 ou 

25. O objetivo é ter uma ideia do seu padrão de consumo, quando ocorre. 

   

  



 

 

Por favor, anote no calendário abaixo a quantidade da droga que tem dificuldade (pode ser mais de uma) caso 
tenha usado nos últimos 15 dias no dia de referência da semana 

 

PARA ÁLCOOL: 1 Dose Padrão é Igual a:  

 

 

 

COMO DESCREVER OUTRAS DROGAS 

Medicamentos sem prescrição médica: quantidade de comprimidos. 

Maconha: quantidade de cigarros de maconha de tamanho regular que fumou. Caso tenha apenas dividido 
um cigarro de maconha com alguém, marque 1 da mesma forma. 

Cocaína: se possível, marque a quantidade de gramas que usou. Se não for possível, marque a quantidade 
de pinos que usou. E se ainda não for possível, marque quantos reais seria a quantidade que usou. 

Crack: Marque a quantidade de gramas que usou. Se não for possível, marque a quantidade de pedras de 
tamanho regular que usou. Se ainda não for possível, marque quantos reais seria a quantidade que usou 
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1 lata de 

cerveja ou 

caneca de 

choppe 

1 taça de vinho 

(140ml) 

1 dose de destilado  

40ml (cachaça, 

vodka, uísque) 

1 bebida ice 

(garrafa pequena) 
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F. AVALIAÇÃO DA FISSURA  

 

Por favor leia cada item cuidadosamente e circule o número que melhor represente sua fissura durante a 
última semana. 

F1. Durante a última semana quão frequente você pensou em beber ou usar outras drogas ou sobre 
quão bem uma bebida ou outras drogas iriam fazer você se sentir? 

0. Nunca (0 vezes durante a última semana) 

1. Raramente (1 a 2 vezes durante a última semana) 

2. Ocasionalmente (3 a 4 vezes durante a última semana) 

3. Algumas vezes (5 a 10 vezes durante a última semana ou 1 a 2 vezes por dia) 

4. Frequentemente (11 a 20 vezes durante a última semana ou 3 vezes por dia) 

5. Na maior parte do tempo (20 a 40 vezes durante a última semana ou 3 a 6 vezes por dia) 

6. Quase todo o tempo (mais de 40 vezes durante a última semana ou mais de 6 vezes por dia) 

F2. No momento mais crítico, quão forte foi sua fissura durante a última semana? 

0. De nenhuma forma 

1. Leve, ou seja um ímpeto bem brando 

2. Ímpeto brando 

3. Ímpeto moderado 

4. Ímpeto forte mas facilmente controlado 

5. Ímpeto forte e difícil de controlar 

6. Ímpeto forte e teria bebido álcool se estivesse disponível 

F3. Durante a última semana quanto tempo você gastou pensando sobre beber ou usar outras 
drogas ou sobre quão bem uma bebida ou usar outras drogas iria fazer você se sentir? 

0. Nenhum 

1. Menos de 20 minutos 

2. 21 a 45 minutos 

3. 46 a 90 minutos 

4. 90 minutos a 3 horas 

5. Entre 3 e 6 horas 

6. mais de 6 horas 

F4. Durante a última semana quão difícil teria sido para resistir de tomar uma dose ou usar outras 
drogas se você soubesse que tinha uma garrafa/outras drogas na sua casa? 

0. Não seria difícil de forma alguma 

1. Dificuldade muito leve 

2. Dificuldade leve 

3. Dificuldade moderada 

4. Muito difícil 

5. Extremamente difícil 

6. Não seria capaz de resistir 

F5. Tendo em mente as respostas das perguntas anteriores, por favor avalie sua fissura em média 
na última semana. 

0. Não pensei sobre beber/usar e não tive o ímpeto de beber/usar 

1. Raramente pensei sobre beber/usar e raramente tive o ímpeto de beber/usar 

2. Ocasionalmente pensei sobre beber/usar e ocasionalmente tive o ímpeto de beber/usar 

3. Algumas vezes pensei sobre beber/usar e algumas vezes tive o ímpeto de beber/usar 

4. Frequentemente pensei sobre beber/usar e frequentemente tive o ímpeto de beber/usar 

5. Pensei sobre beber/usar na maioria das vezes e tive o ímpeto de beber/usar na maioria das 
vezes 



 

 

6. Pensei sobre beber/usar na quase todas as vezes e tive o ímpeto de beber/usar quase todas 
as vezes 

 



 

 

G. STAXI-2 

 

Leia cada uma das afirmações que as pessoas costumam usar para descrever a si mesmas e marque 
o número adequado que indica como você geralmente se sente ou reage. Não há respostas certas 
ou erradas. Não perca muito tempo em cada uma delas. Marque a resposta que melhor descreve 
como você geralmente se sente ou reage. 

 
Como eu geralmente me sinto 

Quase 
nunca 

Algumas 
vezes 

Frequente 

mente 

Quase 
sempre 

16 Eu me enfureço com facilidade 1 2 3 4 

17 Tenho um temperamento exaltado 1 2 3 4 

18 Sou uma pessoa de “cabeça quente” 1 2 3 4 

19 

Eu fico irritado(a) quando me atraso nas 
minhas tarefas por causa dos erros dos 
outros 

1 2 3 4 

20 
Eu me sinto incomodado(a) quando não 
reconhecem um bom trabalho feito por mim 

1 2 3 4 

21 Eu perco o controle 1 2 3 4 

22 
Quando estou zangado(a), digo coisas 
desagradáveis 

1 2 3 4 

23 
Fico furioso(a) quando sou criticado na frente 
dos outros 

1 2 3 4 

24 
Quando eu fico frustrado(a), eu tenho 
vontade de bater em alguém 

1 2 3 4 

25 
Eu fico enfurecido(a) quando faço um bom 
trabalho e recebo uma avaliação fraca 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 



 

 

Todo o mundo fica zangado ou furioso de vez em quando, mas as pessoas diferem na maneira de 
reagir quando se sentem assim. São apresentadas abaixo algumas afirmações que as pessoas 
costumam usar para descrever suas reações quando ficam zangadas ou furiosas. Leia cada 
afirmação e marque o número adequado que indica com que frequência você geralmente reage 
ou se comporta quando fica zangado ou furioso. Não há respostas certas ou erradas. Não perca 
muito tempo em cada uma delas.  

 

 Como eu geralmente reajo ou me comporto 
quando estou zangado ou furioso 

Quase 
nunca 

Algumas 
vezes 

Frequente 

mente 

Quase 
sempre 

26 Eu controlo meu humor 1 2 3 4 

27 Eu expresso minha raiva 1 2 3 4 

28 Eu respire fundo e relaxo 1 2 3 4 

29 Eu guardo as coisas dentro de mim 1 2 3 4 

30 Eu sou paciente com os outros 1 2 3 4 

31 
Se alguém me incomoda, tenho tendência a 
dizer-lhe como me sinto 

1 2 3 4 

32 Eu tento me acalmar o mais rápido possível 1 2 3 4 

33 Fico amuado(a) ou aborrecido(a) 1 2 3 4 

34 
Eu controlo meu impulso de expressar meu 
sentimento de raiva 

1 2 3 4 

35 Eu perco as estribeiras 1 2 3 4 

36 Eu tento me acalmar 1 2 3 4 

37 Eu me afasto das pessoas 1 2 3 4 

38 Eu mantenho a minha calma 1 2 3 4 

39 Eu faço comentários sarcásticos aos outros 1 2 3 4 

40 Eu tento amenizar meus sentimentos de zanga 1 2 3 4 

41 Eu me corrôo por dentro, mas não demonstro 1 2 3 4 

42 Eu controlo meu comportamento 1 2 3 4 

43 Eu faço coisas como bater portas 1 2 3 4 

44 Eu me esforço para ficar calmo(a) novamente 1 2 3 4 



 

 

 Como eu geralmente reajo ou me comporto 
quando estou zangado ou furioso 

Quase 
nunca 

Algumas 
vezes 

Frequente 

mente 

Quase 
sempre 

45 
Tenho tendência a guardar rancores que eu 
não conto a ninguém 

1 2 3 4 

46 
Eu consigo me controlar para não perder as 
estribeiras 

1 2 3 4 

47 Eu discuto com os outros 1 2 3 4 

48 Eu amenizo minha raiva assim que possível 1 2 3 4 

49 Eu critico os outros no meu íntimo 1 2 3 4 

50 Eu tento ser tolerante e compreensivo 1 2 3 4 

51 Eu retruco a qualquer coisa que me enfureça 1 2 3 4 

52 
Eu faço alguma coisa relaxante para me 
acalmar 

1 2 3 4 

53 
Eu fico mais zangado do que estou disposto a 
admitir 

1 2 3 4 

54 Eu controlo meus sentimentos de raiva 1 2 3 4 

55 Eu digo coisas desagradáveis  1 2 3 4 

56 Eu tento relaxar 1 2 3 4 

57 
Eu fico mais irritado(a) do que as pessoas 
percebem 

1 2 3 4 

 

 



 

 

H. AVALIAÇÃO DA ACEITAÇÃO 

 

A seguir, você encontrará uma lista de afirmações. Por favor, avalie quanto cada afirmação é 
verdadeira para você e circule o número correspondente. Use a escala abaixo para fazer sua escolha. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Nunca 
Muito 

raramente 
Raramente 

Algumas 

vezes 
Frequentemente 

Quase 

sempre 
sempre 

 

 

 

  

H1. Minhas experiências e lembranças dolorosas 
dificultam que eu viva a vida que eu gostaria 

1 2 3 4 5 6 7 

H2. Tenho medo dos meus sentimentos 1 2 3 4 5 6 7 

H3. Eu me preocupo em não conseguir controlar minhas 
preocupações  e sentimentos 

1 2 3 4 5 6 7 

H4. Minhas lembranças dolorosas me impedem de ter 
uma vida plena 

1 2 3 4 5 6 7 

H5. Emoções causam problemas na minha vida 1 2 3 4 5 6 7 

H6. Parece que a maioria das pessoas lida com suas 
vidas melhor do que eu 

1 2 3 4 5 6 7 

H7. Preocupações atrapalham o meu sucesso 1 2 3 4 5 6 7 



 

 

I. QUESTIONÁRIO DAS CINCO FACETAS DE MINDFULNESS (FFMQ-SF)  

 

Por favor, circule a resposta que melhor descreva a frequência com que as sentenças são 
verdadeiras para você. 

 

 1 2 3 4 5  

 Nunca ou 
raramente 
verdadeiro 

Às vezes 
verdadeiro 

Não tenho 
certeza 

Normalmente 
verdadeiro 

Quase sempre 
ou sempre 
verdadeiro 

 

       

I1 
Sou bom para encontrar palavras que descrevam os meus 
sentimentos. 

1 2 3 4 5 

I2 
Eu consigo facilmente descrever minhas crenças, opiniões e 
expectativas em palavra. 

1 2 3 4 5 

I3 Eu observo meus sentimentos sem me perder neles. 1 2 3 4 5 

I4 
Eu digo a mim mesmo que eu não deveria me sentir da forma 
como estou me sentindo. 

1 2 3 4 5 

I5 
É difícil para mim encontrar palavras para descrever o que estou 
pensando. 

1 2 3 4 5 

I6 
Eu presto atenção em sensações, tais como o vento em meus 
cabelos ou o sol no meu rosto. 

1 2 3 4 5 

I7 
Eu faço julgamentos sobre se meus pensamentos são bons ou 
maus. 

1 2 3 4 5 

I8 
Eu acho difícil permanecer focado no que está acontecendo no 
momento presente. 

1 2 3 4 5 

I9 
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 

I10 
Eu presto atenção aos sons, tais como o tic tac do relógio, o canto 
dos pássaros ou dos carros passando. 

1 2 3 4 5 



 

 

I11 
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 

I12 
Parece que eu estou “funcionando no piloto automático” sem 
muita consciência do que estou fazendo. 

1 2 3 4 5 

I13 
Geralmente, quando tenho imagens ou pensamentos ruins, eu me 
sinto calmo logo depois. 

1 2 3 4 5 

I14 
Eu digo a mim mesmo que eu não deveria pensar da forma como 
estou pensando. 

1 2 3 4 5 

I15 Eu percebo o cheiro e o aroma das coisas. 1 2 3 4 5 

I16 
Mesmo quando me sinto terrivelmente aborrecido, consigo 
encontrar uma maneira de me expressar em palavras. 

1 2 3 4 5 

I17 
Eu realizo atividades apressadamente sem estar realmente atento 
a elas. 

1 2 3 4 5 

I18 
Geralmente, quando eu tenho imagens ou pensamentos aflitivos, 
eu sou capaz de apenas notá-los, sem reagir a eles. 

1 2 3 4 5 

I19 
Eu acho que algumas das minhas emoções são más ou 
inapropriadas e eu não deveria senti-las. 

1 2 3 4 5 

I20 
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 

I21 
Geralmente, quando eu tenho imagens ou pensamentos ruins, eu 
apenas os percebo e os deixo ir. 

1 2 3 4 5 

I22 
Eu realizo tarefas automaticamente, sem prestar atenção no que 
estou fazendo.   

1 2 3 4 5 

I23 Eu me pego fazendo coisas sem prestar atenção a elas. 1 2 3 4 5 

I24 Eu me reprovo quando tenho ideias irracionais. 1 2 3 4 5 

 

  



 

 

J. QUESTIONÁRIO SOBRE PRÁTICA DE MEDITAÇÃO 

 

J1. Você já praticou alguma forma de meditação? 

0. (  ) Não 

1. (  ) Sim 

J2. Se sim, qual? ________________________________________ 

J3. Você pratica algum tipo de meditação atualmente? 

0. (  ) Não 

1. (  ) Sim 

J4. Se sim, quantas vezes?__________________________________________ 

J5. Se sim, que tipo de meditação? _____________________________ 

J6. Se sim, com qual frequência? ______________________________ 

J7. Qual a duração, em média, de cada vez que pratica meditação?______________ 

J8. Você participou de algum curso de meditação antes? 

0. (  ) Não 

1. (  ) Sim 

J9. Se sim, qual?_____________________________________________ 

J10. Se sim, há quanto tempo?_______________________________________ 

 

K. ESCALA DE INTERESSE EM ATENÇÃO PLENA (MINDFULNESS) 

 

Em uma escala de 1 a 10, onde 1 significa nada interessado(a) e 10 significa muito interessado(a), 
marque em qualquer ponto na régua abaixo que indique o quão interessado(a) você está em 
aprender as práticas de meditação em atenção plena (Mindfulness).  

 

 

  



 

 

L. CES-D 

 

Por favor circule a alternativa que mais se aproxima da forma que se sentiu na última semana 

 

 

 
Durante a última semana: 

Raramente 
(menos 

que 1 dia) 

Durante 
pouco 
tempo 
(1 ou 2 
dias) 

Durante 
um tempo 
moderado 
(de 3 a 4 

dias) 

Durante a 
maior 
parte 

do tempo 
(de 5 a 7 

dias) 

L1. Senti-me incomodado com coisas que habitualmente 
não me incomodam 

0 1 2 3 

L2. Não tive vontade de comer, tive pouco apetite 0 1 2 3 

L3. Senti não conseguir melhorar meu estado de ânimo 
mesmo com a ajuda de familiares e amigos 

0 1 2 3 

L4. Senti-me, comparando-me às outras pessoas, tendo 
tanto valor quanto a minoria delas 

0 1 2 3 

L5. Senti dificuldade em me concentrar no que estava 
fazendo 

0 1 2 3 

L6. Senti-me deprimido 0 1 2 3 

L7. Senti que tive de fazer esforço para dar conta das 
minhas tarefas habituais 

0 1 2 3 

L8. Senti-me otimista com relação ao futuro 0 1 2 3 

L9. Considerei que a minha vida tinha sido um fracasso 0 1 2 3 

L10. Senti-me amedrontado 0 1 2 3 

L11. Meu sono não foi repousante 0 1 2 3 

L12. Estive feliz 0 1 2 3 

L13. Falei menos que o habitual 0 1 2 3 

L14. Senti-me sozinho 0 1 2 3 

L15. As pessoas não foram amistosas comigo 0 1 2 3 

L16. Aproveitei minha vida 0 1 2 3 

L17. Tive crises de choro 0 1 2 3 

L18. Senti-me triste 0 1 2 3 

L19. Senti que as pessoas não gostavam de mim 0 1 2 3 

L20. Não consegui levar adiante minhas coisas 0 1 2 3 



 

 

M. IDATE TRAÇO 

 

Leia cada pergunta e faça um círculo em redor do número à direita que melhor indicar como 
você geralmente se sente. Não gaste muito tempo numa única afirmação, mas tente dar a 
resposta que mais se aproximar de como você se sente geralmente. 

 

 

  Quase 
nunca 

Às 
vezes 

Frequente 
mente 

Quase 
sempre  

M1 Sinto-me bem 1 2 3 4 

M2 Canso-me facilmente 1 2 3 4 

M3 Tenho vontade de chorar 1 2 3 4 

M4 
Gostaria de poder ser tão feliz quanto os 
outros parecem ser 

1 2 3 4 

M5 
Perco oportunidades porque não consigo 
tomar decisões rapidamente 

1 2 3 4 

M6 Sinto-me descansado 1 2 3 4 

M7 
Sou calmo, ponderado e senhor de mim 
mesmo 

1 2 3 4 

M8 

Sinto que as dificuldades estão se 
acumulando de tal forma que não as 
consigo resolver 

1 2 3 4 

M9 
Preocupo-me demais com as coisas sem 
importância 

1 2 3 4 

M10 Sou feliz 1 2 3 4 

M11 Deixo-me afetar muito pelas coisas 1 2 3 4 

M12 
Não tenho muita confiança em mim 
mesmo 

1 2 3 4 

M13 Sinto-me seguro 1 2 3 4 

M14 
Evito ter que enfrentar crises ou 
problemas 

1 2 3 4 

M15 Sinto-me deprimido 1 2 3 4 

M16 Estou satisfeito 1 2 3 4 

M17 
Ideias sem importância me entram na 
cabeça e ficam me preocupando 

1 2 3 4 

M18 
Levo os desapontamentos tão a sério que 
não consigo tirá-los da cabeça. 

1 2 3 4 

M19 Sou uma pessoa estável 1 2 3 4 

M20 
Fico tenso e perturbado quando penso em 
meus problemas do momento 

1 2 3 4 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIM DO QUESTIONÁRIO 

POR FAVOR, CONFIRA SE DEIXOU ALGUMA QUESTÃO EM BRANCO. 

 

Muito obrigada por sua participação! 

 

 



 

 

Apêndice 6 

Lista de atividades realizadas por sessão do MBRP 

Sessão 1: Piloto Automático e Recaída Sessão 4: Mindfulness em situações de alto risco Sessão 7: Autocuidado e equilíbrio no estilo de vida 

 Apresentações 

 Expectativas para o grupo e regras  

 Estrutura e formato do grupo 

 Exercício da Uva Passa  

 O que é mindfulness? 

 Escaneamento corporal 

 Prática domiciliar 

 Encerramento 

 Checagem 

 Consciência de ver 

 Revisão da prática domiciliar 

 Meditação sentada 

 Riscos de recaída individuais e comuns 

 PARAR em situação desafiadora 

 Meditação Andando 

 Prática Domiciliar 

 Encerramento 

 Checagem 

 Bondade Amorosa 

 Revisão da Prática Domiciliar 

 Planilha de Atividades Diárias 

 Onde começa a recaída? 

 Espaço PARAR para respirar 

 Cartões lembrete 

 Prática domiciliar 

 Encerramento 

Sessão 2: Consciência de gatilhos e fissura Sessão 5: Aceitação e ação habilidosa Sessão 8: Apoio social e prática continuada 

 Checagem 

 Escaneamento corporal 

 Revisão da prática domiciliar e desafios 
comuns 

 Exercício andando na rua 

 Surfando na Fissura e Discussão 

  Meditação da montanha  

 Prática domiciliar 

 Encerramento 

 Checagem 

 Meditação sentada: 

 Revisão de prática domiciliar 

 Espaço PARAR (em duplas) 

 PARAR em situações desafiadoras 

 Discussão de aceitação e ação habilidosa 

 Movimento Mindful 

 Prática Domiciliar 

 Encerramento 

 Checagem 

 Escaneamento Corporal + Poesia 

 Revisão da prática domiciliar 

 A Importância das Redes de Apoio 

 Reflexões sobre o curso 

 Intenções para o Futuro 

 Meditação conclusiva 

 Círculo de encerramento 

Sessão 3: Mindfulness na vida diária Sessão 6: Vendo pensamentos como pensamentos  

 Checagem 

 Consciência de ouvir 

 Revisão da Prática Domiciliar 

 Meditação da Respiração e Revisão 

 Falso Refúgio 

 Espaço PARAR para respirar 

 Prática Domiciliar 

 Encerramento 

 Checagem 

 Meditação sentado: pensamento 

 Revisão da prática domiciliar 

 Pensamentos e recaída 

 Ciclo da recaída 

 Espaço PARAR para respirar 

 Preparação para o fim do curso e prática 
domiciliar 

 Encerramento 

 

 



 

 

Apêndice 7 

 

Descrição das principais atividades do protocolo 

 

Atividade Descrição 

Uva passa Exercício inicial do programa, consiste em explorar 

uma uva-passa com atenção plena, bem como tomar 

consciência de reações automáticas ao fazer isso. 

Após, é discutido a relação com piloto automático e 

recaídas, e a definição de mindfulness. 

Escaneamento corporal Prática de meditação que promove o treino de 

mindfulness ao levar atenção para cada parte do 

corpo, uma a uma, treinando também a regulação do 

foco da atenção. 

Andando na rua Exercício em que é realizada exposição a um estímulo 

neutro, e trazido consciência para as reações 

automáticas da mente que tende a interpretar 

convertendo em um gatilho, promovendo uma cadeia 

de reações com sensações no corpo, emoções e 

urgências por reagir.  

Surfando na fissura Exercício em que é realizada exposição a um gatilho 

de grau leve, e os participantes são convidados a 

explorar com atenção plena as sensações no corpo, 

emoções e pensamentos que levam à reatividade. Em 

seguida, é utilizada a respiração como uma forma de 

permanecer com essa experiência desafiadora ao 

invés de reagir, e são convidados a refletir sobre as 

necessidades subjacentes à reatividade. 

Montanha Prática de meditação em que é realizada a 

visualização de uma montanha e suas características 

de solidez, firmeza e estabilidade mesmo diante das 

mais diversas condições. Em seguida, os participantes 

são convidados a trazer para si as qualidades dessa 



 

 

montanha, favorecendo maior estabilidade e 

centramento. 

Respiração Prática de meditação em que é levada atenção plena 

à experiência de respirar. 

PARAR Pode ser utilizado como prática de meditação ou 

exercício. Cada uma das letras indica uma etapa a ser 

seguida, e é feito um paralelo do foco da atenção 

como o desenho de uma ampulheta conforme 

representado na Figura 6 (item 4.4.2 “opinião sobre 

as práticas”). 

Falso refúgio Exercício em que os participantes são convidados a 

refletir sobre suas reais necessidades diante dos 

gatilhos (tais como amparo, alívio, respeito) em 

comparação às consequências da reação automática. 

Caminhada Prática de meditação de caminhada com atenção 

plena, promovendo maior consciência corporal. 

Meditação sentada Prática de meditação que promove o treino de 

mindfulness por meio de diferentes âncoras, sendo 

elas: respiração, sensações corporais, sons, 

pensamentos, emoções e foco aberto. 

Movimentos Prática de meditação de movimentos com atenção 

plena, promovendo maior consciência corporal. 

Pensamentos Série de exercícios didáticos seguidos por uma prática 

de meditação em que a natureza da mente e dos 

pensamentos é explorada. Também promove 

consciência dos pensamentos com distanciamento 

dos mesmos. 

Ciclo de recaída Exercício em que é feito o ciclo de recaída e discutido 

o papel dos pensamentos para tal. Também é feita a 

alternativa para resposta consciente, e são discutidas 

possibilidades de ferramentas para interromper o 

ciclo. 



 

 

Bondade amorosa Prática de meditação em que os participantes são 

convidados a cultivar bondade amorosa para si e para 

um ser querido, mentalizando votos como “que esteja 

bem, que esteja em paz, que esteja feliz etc.”. 

Planilha atividades diárias Exercício que elenca repertório pessoal de atividades 

estressantes e prazerosas, e elucida a estruturação da 

rotina, convidando a refletir sobre estilo de vida mais 

equilibrado. 

Cartões lembrete Exercício em que participantes preenchem um cartão 

com alguns recursos que podem ser úteis em 

momentos de crise, sendo convidados a manterem o 

cartão próximo e em local visível em seu dia a dia. 

 

  



 

 

Apêndice 8 

 

Cartilha Simplificada de MBRP 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 


