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Resumo 

 
O mindfulness tem recebido diversas indicações clínicas, e tem sido implicado em diversos 

tratamentos. Para um melhor conhecimento da natureza e consequências da intervenção, é 

importante que se tenha quantidade e qualidade em informações acerca de seus impactos 

psicológicos e biológicos para que se possa tornar o mindfulness um construto robusto e válido 

para aplicação em saúde. No presente estudo avaliamos o impacto de uma intervenção baseada 
em Mindfulness em um grupo de 65 professores da Rede Pública de Ensino (34 submetidos a 

uma MBI, MBHP-Educa; 31 submetidos a um programa-controle, Neuro-Educa), e procuramos 

explorar as bases psicológicas em operação durante  o Programa de Promoção da Saúde 

Baseado em Mindfulness para o Educador (MBHP-Educa), uma intervenção de 16 horas (2 

horas/semana). Para tanto, utilizamos as escalas psicométricas EMRI (Escala Multidimensional 

de Reatividade Interpessoal), PANAS (Escala de Afetos Positivos e Negativos), PSS (Escala de 

Estresse Percebido), CD-RISC (Escala de Resiliência de Connor-Davidson) e PWBS (Escala de 

Bem-estar Psicológico). Além disso, avaliamos a memória episódica através da aplicação do teste 

cognitivo RAVLT (Teste Auditivo-Verbal de Rey). Investigamos, também, as mudanças nos níveis 

das citocinas pró- e anti-inflamatórias circulantes no soro dos sujeitos da pesquisa através da 

técnica de citometria de fluxo. Todas as medidas foram coletadas no pré- e pós-intervenção e 

utilizamos um grupo controle ativo, denominado de Neurociência para a Educação (Neuro-

Educa), baseado em atividades psicoeducativas na área da neurociência de 16h. De acordo com 

a análise de GEE (Equação de Estimativa Geral), o programa MBHP-Educa reduziu 
significativamente os escores de estresse percebido (p <0,0001) e afetos negativos (p<0,0001), 

e aumentou os escores de resiliência (p <0,0001). O MBHP-Educa também reduziu os escores 

de reatividade interpessoal, Consideração Empática (p<0,0001), Tomada de Perspectiva 

(p<0,0001) e uma redução na Angústia Pessoal (p<0,0001). O MBHP-Educa também reduziu a 

pontuação no Bem-estar Psicológico, nas dimensões Auto-aceitação (p<0,0001), Propósito de 

Vida (p<0,0001) e Autonomia (p <0,0001). Ainda, observamos uma redução dos níveis de IL-6 (p 

<0,0001) e IL-8 (p<0,0001), em educadores saudáveis após a intervenção com o programa 

MBHP-Educa. Em relação à memória episódica, observamos uma melhora em todas as 

dimensões do RAVLT: Memória Imediata (p<000,1), Capacidade de Aprendizado (p<0.0001), 

Interferência Proativa (p<000,1), na evocação imediata (p <0,0001), evocação tardia (p <0,0001), 

e reconhecimento tardio (p <0,0001)., com uma redução na Interferência proativa (p<000,1). Para 

as variáveis analisadas, neste estudo, não encontrados diferenças significativas para os atributos 

do grafo analisados (p > 0,05).  A análise de mediação das variáveis do estresse percebido, da 
resiliência,  da memória episódica  e IL-6 são mediadoras das mudanças observadas no bem-

estar psicológico. Tomados em conjunto, esses dados confirmam uma modificação expressiva 

naqueles submetidos à intervenção, modificação essa que encoraja novas pesquisas. 
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Mindfulness has received several clinical indications, and has been implicated in several 

treatments. For a better understanding of the nature and consequences of such an intervention, it 

is important that one has quantity and quality in informations about its pscyhological and biological 

impacts in order to make mindfulness a construct which can be both robust and valid for application 

in health. In the present study we strived to explore the psychological basis at work during the 

Mindfulness-Based Health Promotion Program for Educators (MBHP-Educa) in 65 teachers of the 

Public Education Plant (34 receiving na MBI, 31 receivng a control-program, Neuro-Educa), an 

intervention lasting 16 hours (2 hours/week). For such, we used the psychometric scales IRI 

(Interpersonal Multidimensional Reactivity Scale), PANAS (Positive and Negative Affects Scale), 

PSS (Perceived Stress Scale), CD-Risc (Connor-Davidson Resilience Scale), and PWBS 

(Psychological Well-being Scale). Besides, we measured episodic memory through the application 

of the cognitive RALVT (Rey Auditive-verbal Test). We also investigated the changes in serum pro 

and anti-inflamatory cytokines in research subjects through flow cytometry technic. Additionaly, we 
investigated the relation between the psychometric scales used in the study and computational 

graph analysis, which was extracted from the spontaneous description of participants. All 

measures were collected in the pre and post-intervention and we used an active control group, 

named Neuroscience for Education (Neuro-Educa), based on psyhchoeducational in the realm of 

neuroscience, also lasting 16 hours. According to the GEE (General Estimate Equation), the 

MBHP-Educa significantly reduced the scores of perceived stress (p<000,1) and negative affects 

(p<0,0001), and increased the scores of resilience (p<0,0001). The MBHP-Educa also reduced 

the scores of interpersonal reactivity: Empathic Concern (p<000,1),  Perspective Taking (p<000,1), 

and a reduction in Personal Distress (p<000,1). MBHP-Educa also reduced the scoring of 

Psychological Well-being, in dimensions Self-acceptance (p<000,1), Purporse in Life (p<0,0001), 

and Autonomy (p<0,0001). Still, we noticed a reduction in the levels of IL-6  (p<000,1) and IL-8 

(p<0,0001), in healthy educators after the intervention. As to episodic memory, we observed an 

improvement in all dimensions of RAVLT: Immediate memory (p<0,0001), Learning capacity 
(p<0,0001), Proactive Interference (p<0,0001), Immediate recall (p<0,0001), Tardive recall 

(p<0,0001), and Tardive recognition (p<0,0001), with a reduction in Proactive interference 

(p<0,0001). For the variables analysed in this study, we did not encounter significant changes for 
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the Graph atributes (p<0,05). Mediation analysis of the variables for perceived stress, resilience, 

episodic memory and IL-6 showed a mediatino effect on the changes observed in Psychological 

Well-being. Taken all together, these data confirm an expressive change promoted by MBHP-

Educa on healthy teachers, corroborating similar findings, and encouraging further research. 
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1. Introdução 
 
1.1.1. Um breve histórico sobre estresse e suas definições 

 

A idéia do estresse remonta aos primórdios da Civilização e do conhecimento 

médico, já havendo descrição de quadros clínicos (físicos e mentais) associados a 

experiências traumáticas de guerra ou a catástrofes, as quais aparecem na Literatura 

Grega, Romana e Mesopotâmica (1), sendo que essa idéia passou a receber atenção 

sistematizada em relação à saúde a partir dos séculos XIX e XX (2), quando então 

passa a haver a descrição de quadros por nome, “síndrome do coração irritável” (3), 

“síndrome do esforço” (4), “reação da tensão de combate” (5), até “transtorno do 

estresse pós-traumático (6), e “síndrome da Guerra do Golfo” (7). 

Os estudos iniciais sobre estresse, basicamente centrados em mudanças 

orgânicas diante de estímulos nociceptivos tais como frio, fome, exercícios ou 

emoções fortes (8), focavam no estresse extraordinário ou intenso, modalidades de 

estresse que não seriam cotidianas e generalizadas. Cunhou-se o termo homeostase,  

para descrever os mecanismos biológicos envolvidos na manutenção estável das 

condições internas do organismo (9).  

Um grande impulso foi dado ao estudo do estresse e suas implicações na área da 

saúde  com a formulação da Síndrome Geral da Adaptação, cunhada por Hans Selye 

para descrever as respostas do organismo frente a estímulos nociceptivos, respostas 

essas que incluiam a redução do volume das suprarrenais, a ocorrência de úlceras 

gastrintestinais e retraimento ganglionar (10). 

Tanto a homeostase quanto a Síndrome Geral da Adaptação trouxeram para o 

campo das ciências de saúde a idéia da adaptação e contínua tendência a um retorno 

de parâmetros biológicos, e ambos conceitos foram continuamente usados em 

pesquisa desde seu surgimento na área da saúde. 

Outro impulso no estudo do estresse e suas implicações na saúde veio no final da 

década de 60 e início da década de 70, com sua inclusão como um fator de risco para 

a doença coronariana e infarto (11), tendo sido a partir de então ampliado tanto em 

suas definições e aplicações na saúde, quanto em campos pioneiros, dentre os quais, 

desde 2000, as intervenções com mindfulness (12).  
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A experiência do estresse pode ser entendida como a interação de um 

desencadeante ambiental (i.e., um estressor psicossocial). Esse desencadeante pode 

ser agudo e auto-limitado, como a experiência de falecimento de pessoa próxima, a 

iminência de um concurso importante, a ocorrência de algum acidente ou catástrofe 

natural. Outra possibilidade é que esse desencadeante ambiental tenha natureza 

mais crônica ou protraída, tal como conflitos conjugais, trabalhar em condições 

extenuantes e demandantes, ou adversidades sociais (13).  

Apesar de seu uso indiscriminado como sinônimo de uma adversidade ambiental 

difícil, as definições de estresse referem-se mais precisamente à resposta psicológica 

e fisiológica a esse estressor psicossocial, do que ao estressor em si, ou seja, como 

um corolário  afetivo e cognitivo frente a uma adversidade importante (8, 14, 15).  

O mesmo se aplica ao modelo de estresse agudo da “luta ou fuga”, em que o 

conceito de estresse tem se expandido para uma idéia mais adaptativa e 

compensatória, cotidiana, envolvendo a interação entre o cérebro e diversos sistemas 

biológicos (cardiovascular, imunológico, por exemplo) por via neural e/ou endócrina 

(16).  

Ambas modalidades de estresse não são mutuamente excludentes, sendo como 

sendo a resposta a esse evento, e quanto ao estudo clínico do estresse, ainda hoje, 

a depender da metodologia, os estudos podem utilizar conceitos que envolvam 

abordagens diferentes, desde os mais intuitivos, já referidos acima (17), ou 

alternativamente usar a resposta a esse evento a partir como afetos de ansiedade ou 

alterações neurovegetativas (18).  

Por último, também há abordagens que consideram o estresse como  sendo uma 

interação do indivíduo com seu ambiente (19). Essa interação seria uma relação 

específica entre a pessoa e o ambiente que é percebido por ela como demandando 

ou ultrapassando seus recursos e trazendo risco a seu bem-estar (20), ou uma 

discrepância ou hiato importante entre o que se quer e o que se tem em determinada 

situação, sendo que a intensidade do estresse seria função da magnitude dessa 

situação (21).  
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1.1.2 - Bases Neurobiológicas e Neurofuncionais 
 

De um ponto de vista biológico, tanto os eventos ambientais atuais quanto as 

experiências prévias, em especial na infância e adolescência, de abuso ou trauma 

(determinando vulnerabilidades), ambas contribuem para a resposta fisiológica aos 

agentes estressores (22), e essa resposta se faz através de uma cascata de 

mecanismos que mobilizam a resposta mais imediata do sistema simpático-adreno-

medular (no inglês, Sympathetic-Adrenal-Medullary, SAM) predominantemente 

catecolaminérgico, que ativa o eixo hipotálamo-pituitário-adrenal –HPA-), os quais por 

fim sintetizarão catecolaminas (SAM) e cortisol (HPA) (23, 24).  

Tais mecanismos são de grande consumo energético, e uma vez que a situação 

estressante se resolva ou atenue, num sistema íntegro, espera-se que tanto as 

catecolaminas quanto o cortisol tendam a voltar aos níveis anteriores ao estresse 

desencadeante (17).  

As estruturas cerebrais mais implicadas nas respostas a eventos estressores são 

o hipocampo (envolvido no processo de formação de memória e de regulação do eixo 

HPA), a amigdala (responsável pelo condicionamento do medo e no processamento 

emocional com aferências e receptores aos sistemas autonômico e neuroendócrino), 

e o córtex pré-frontal, envolvido na regulação do comportamento, pensamentos e 

emoções (25).  

O córtex pré-frontal, a amígdala e o hipocampo, em especial, encontram-se 

envolvidos tanto nos mecanismos de consolidação da memória episódica (26), 

cognição e tomada de decisão (27), bem como estão envolvidos nos comportamentos 

impulsivos, como aqueles vistos na dependência química e nas dependências 

comportamentais, como o impulso sexual excessivo ou o jogo patológico (28). Essas 

estruturas são responsáveis pela maleabilidade e caráter multifacetado da memória 

episódica e comportamentos associados, em que o hipocampo e o córtex pré-frontal 

partilham um processo complexo, onde tanto os substratos neurais de memórias 

individuais quanto o contexto em que as mesmas ocorrem vêm a se incorporar na 

história da experiência vivida (29, 30). O hipocampo, em conjunto com o córtex pré-

frontal, e a amígdala regulam a atividade do eixo HPA (31). A memória episódica e a 

resposta ao estresse também guardam íntima relação com essas estruturas (32, 33) 
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O estresse emocional crônico pode ser entendido a partir do modelo da Carga e 

Sobrecarga Alostáticas, em que o organismo, ao tentar adaptar-se às contínuas 

mudanças ambientais (responsabilidades, agressões, cansaço), aciona os 

mecanismos neuro-hormonais, endócrinos e periféricos desses eixos  e as estruturas 

associadas, no sentido de melhor adaptar-se a essas mudanças num mecanismo que 

se chamou “alostase”, saindo de sua homeostase, e configurando uma “estabilidade 

durante a mudança” (34), à custa de mecanismos de contínua auto-regulação, e 

podendo determinar, em situações mais intensas ou prolongadas, uma “carga 

alostática” (35, 36). Com o prolongamento do estresse, crônico, recorrente ou 

ininterrupto, essa carga alostática pode manifestar um efeito cumulativo pelo 

acionamento excessivo, e configurar uma “sobrecarga alostática” (37). 

Esse acúmulo pode se dar em todos os momentos da vida (infância, adolescência, 

vida adulta e senilidade), apresentando diferentes feições em épocas diferentes, e  

também se associando a diversas condições clinicas, tais como hipertensão arterial 

sistêmica, doenças inflamatórias, doenças cardiovasculares entre outras, mostrando 

ser um importante fator biológico subjacente a diversas condições clínicas alvo de 

programas de promoção de saúde (38).  

A exposição precoce a situações de adversidade têm participação, juntamente 

com a carga genética, na formatação e no dimensionamento desses eixos biológicos 

e redes de funcionamento neuronal e periférico, formando, já nos primeiros anos de 

vida, uma incrustração, um emolduramento, a partir do qual formam-se padrões de 

resposta biológica a adversidades, as chamadas “assinaturas biológicas” (do inglês 

“biological signatures”), as quais  predispõem o indivíduo a determinados perfis de 

psicopatologia (39), os quais por sua vez podem predispor o organismo e a 

vulnerabilizá-lo a determinados traços psicopatológicos e em direções específicas, as 

quais tendem a se repetir vida afora (40). O pontapé inicial desse ciclo de repetições 

seria essa incrustração ou  emolduramento biológico, o “biological embedding” (41), 

que é resultado da interação da criança com aqueles que cumprem o papel de 

cuidador, e da qualidade acolhedora e interativa dessa relação, a “sensibilidade 

reparatória” dessa díade. Um relação pouco sensível às necessidades e angústia da 

criança, ou outras formas de negligência (42) podem gerar padrões disadaptativos no 

eixo HPA e mecanismos descritos acima, e predispor o organismo a respostas 

disfuncionais frente a novas experiências desafiadoras (43). A repetição desses 
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padrões de resposta do organismo ao longo da vida pode contribuir para uma 

recorrência ou uma cronificação dessa carga alostática, o que, por sua vez, levaria à 

sobrecarga alostática, a qual tende a aumentar e se acumular com o avançar da idade 

e o acúmulo de experiências desafiadoras (40).   

Ambos eixos do estresse (SAM e HPA) interagem e regulam o sistema 

imunológico via enzimas inflamatórias. O estresse psicológico é reconhecidamente 

um grande gatilho para a ativação de enzimas pro-inflamatórias e a capacidade 

cerebral de modular essa ativação está intimamente ligado aos processos 

infamatórios de estruturas e tecidos de barreira, tais como pele, mucosa 

gastrointestinal, respiratória e urogenital, estando envolvidas nas manifestações 

imuno-inflamatórias em órgãos e sistemas correspondentes (44). As enzimas também 

estão envolvidas na resposta inflamatória ao ligarem-se a diversos grupos celulares 

e estruturas (45).  

Nos estágios iniciais da experiência do estresse, observa-se a elevação dos níveis 

de cortisol e catecolaminas, os quais, por sua vez, inibem direta ou indiretamente as 

citocinas proinflamatórias enquanto as citocinas anti-inflamatórias são sintetizadas. 

(46). O eixo HPA, ao permanecer prolongadamente ativado, mantém níveis elevados 

de cortisol, e isso acaba por gerar resistência ao cortisol, aumentando a atividade 

inflamatória. Esses mecanismos, de resitência a glicocorticoides, acabam por manter 

elevados os níveis de  IL-1, IL-6, IL-8, IL-18, TNF-alfa e PCR, todas pró-inflamatórias 

(47). O estresse psicológico tem sido associado a desfechos menos favoráveis em 

condições clinicas em que a inflamação tem parte (osteoartrite, doenças inflamatórias, 

depressão, aterosclerose) e na agudização pós-parto de diversas doenças auto-

imunes no estresse crônico, a participação, IL-6, IL-8 e IL-12) (48).  
 

1.1.3. Bases cognitivas 
 

A constelação cognitiva das manifestações do estresse inclui o fenômeno da 

ruminação, ou perseveração cognitiva, em que preocupações, anseios, expectativas 

tendem a recorrer no campo da consciência, e que usualmente se referem a algum 

tema especialmente ameaçador, sem sentido, ou indesejado (49). A ocorrência 

acentuada dessa repetitividade perseverativa, tal como pode ocorrer no Transtorno 

de Estresse Pós-Traumático, em que predominam revivescências intrusivas de 
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aspectos de uma experiência traumática (“flash-backs”). Essas revivescências, ou 

rememorações, não se constituem simplesmente de fenômenos de memória, mas 

também incluem a revivescência emocional correspondente, constituindo-se numa 

participação coletiva de todas as estruturas e eixos: cognição, SAM e HPA (50).  

Embora as modalidades de estresse inicialmente descritas sejam as modalidades 

envolvidas no estresse agudo e extraordinário, a modalidade de  estresse mais 

comum não é aquela vivenciada nas situações de exceção, mas nas situações 

corriqueiras e cotidianas, que tendem a se repetir e manifestar de maneira mais 

contínua (o estresse crônico) , e que, portanto, têm relação mais próxima com 

diversas outras condições clinicas, e assim sendo, merecedor de atenção (43). A 

própria ruminação ou perseveração (51) pode se constituir numa forma de carga 

alostática e portanto de estresse (51, 52), sendo a ruminação uma das formas de 

devaneio mental. Digno de nota é que, por outro lado, a perseveração mental também 

pode promover a criatividade, sendo importante também reconhecer os benefícios de 

se funcionamento fisiológico (53). 

 

1.1.4.  Estresse na Educação 
 

O ambiente laboral tem sido descrito como passível de gerar estresse há décadas 

(54), com níveis elevados de demanda que trazem consequências tanto no 

empregado quanto no empregador, havendo consistente associação epidemiológica 

entre estresse no trabalho, e piora nos níveis de saúde mental e física, em especial 

ansiedade, depressão, doença cardiovascular e síndrome metabólica em ambientes 

laborais com elevada carga de adversidade e ameaça (55). A tensão no trabalho, 

quando são combinadas a altas demandas e baixa margem de decisão são o modelo 

mais paradigmático dessa interação (56, 57). 

A profissão de professor é continuamente exposta a estressores ambientais de 

diversas naturezas, envolvendo desde aspectos técnicos e profissionais, até carga 

horária e interações sociais contínuas. Tal acúmulo, não raro intenso, acaba por 

consumir grande carga de tempo e envolvimento, bem como de recursos intelectuais 

e emocionais, em qualquer fase da carreira de professor, o que pode cursar com a 

ocorrência de sobrecarga alostática (58). 
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Na experiência brasileira, a atividade de professor pode ser intrinsecamente 

repleta das mesmas adversidades de outros países, as quais, por sua vez, podem 

evoluir a estresse, uma vez que ultrapassem muitas vezes, conforme salientado, o 

mero ato de dar aulas (59). Várias expectativas recaem sobre os 

professores/educadores: desempenho acadêmico dos alunos em provas, formação 

de valores que promovam cidadania, e o bem-estar dos alunos, inclusive em suas 

próprias interações sociais. 

Tal cenário pode favorecer situações de atrito e desgaste, seja do lado do 

professor, com a urgência de respeito aos cronogramas e prazos, do lado do aluno, 

com a cobrança de absorção da informação e manejo das próprias emoções, e a 

responsabilidade, sentida pelo gestor, por dar conta de todas as expectativas acima 

(60). 
 

1.2. Memória episódica  
 

A memória episódica pode ser conceituada como a memória para episódios auto-

biográficas e de auto-experiência, onde se inclui o corolário das impressões visuais, 

sons, temporalidade e outras informações contextuais que definem um evento (61), e 

tem sido classificada, juntamente com a memória semântica como uma das formas 

de memória declarativa (62). Essa organização em “onde, como e quem” dos lugares 

e momentos pregressos da experiência (63) é o que organiza o registro auto-

biográfico, ou seja, a possibilidade de re-experienciar ou revivenciar esse evento 

passado (50, 64, 65). Por se tratar de uma modalidade de memória exclusiva do ser 

humano, recobre-se de maior importância ainda no sentido de estabelecer as bases 

da motivação humana, bem como sua peculiar capacidade de expressar a 

representação de um dado evento (66).  

Essa modalidade de memória, inicialmente descrita por Tulving (64), tem recebido 

atenção crescente pela comunidade científica, dada sua importância no 

estabelecimento do juízo crítico de realidade e da orientação auto e alo-psíquica em 

condições psiquiátricas maiores, bem como em seu papel central na possibilidade de 

decisões mnemônicas, i.e., a capacidade de auto-revisitar as próprias memórias em 

situações saudáveis (67). A memória episódica tem sido associada à capacidade de 

prospecção (i.e., a projeção do futuro pessoal), e esta, com o bem-estar (68) 
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A memória episódica depende essencialmente da integridade da formação 

hipocampal que compreende três estruturas citoarquitetônicas distintas: o Giro 

Denteado, o Hipocampo propriamente dito que é subdividido em três áreas (Corno de 

Ammon (CA): CA1, CA2 e CA3, e o Subiculum. É importante ressaltar que o córtex 

parahipocampal, entorrinal e perirrinal também são importantes para a memória 

episódica (69). Essa memória se atualiza através de dois mecanismos principais, a 

reativação (ativação de conteúdo pregresso) e a reconsolidação (atualização de 

memórias existentes, ou seja, incorporação de material da experiência presente) que 

se dão com a participação de diversas estruturas, em especial o córtex pré-frontal 

juntamente com a formação hipocampal. A memória episódica pode sofrer influência 

de diversos fatores ambientais e neuroendócrinos, tais como o cortisol e as 

catecolaminas, que por sua vez estão associados a experiências e impactos 

emocionais. No caso da experiência do estresse (sobrecarga alostática) , o excesso 

desses neuromoduladores acabam interferindo no processamento dessas memória, 

ao favorecer a sua reativação, mas ao mesmo tempo impedindo a reconsolidação da 

memória (70, 71). Muitas vezes, esse desacoplamento acaba por produzir 

tardiamente um comprometimento da precisão biográfica das recordações da 

experiência vivida (72, 73). A reativação e reconsolidação da memória episódica 

também sofre efeitos de biomarcadores inflamatórios, tais como IL-1β, IL-6 and TNF-

α (74), as quais também tem sido associados com a manutenção de sintomas 

depressivos (75), condição conhecida pelo prejuízo cognitivo e de memorização que 

causa. 

É importante ressaltar que a memória episódica possui uma relação direta com a 

atividade docente  e os fatores inerentes ao estresse afetam diretamente a 

capacidade empática proporcional às demandas da interação com os alunos (76, 77). 

O efeito de rede dos diversos traços de memória episódica têm ação global sobre o 

bem-estar (78) e sofre mediação da valoração cultural a que esses traços estão 

envolvidos (79).  Apesar da complexidade desse funcionamento, e da íntima relação 

que guarda com o bem-estar, poucos estudos têm-se dedicado à associação do 

RAVLT (Teste Auditivo-Verbal de Rey) e bem-estar em pessoas sem 

comprometimento cognitivo (80). 
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1.2.1 As tradições Contemplativas e a memória episódica 
 

As tradições contemplativas (meditação, tai-chi-chuan, chi-kung, algumas artes 

marciais) são repletas da percepção de que é possível rever as próprias memórias, 

de um ponto de vista cognitivo, mas principalmente pelo entorno emocional que as 

acompanham (81). Ainda que não explicitadas com o repertório científico atual, esse 

aspecto já era sintetizado no conceito de “Satori”, ao reforçar o caráter essencial da 

aquisição de novos pontos de visada (acerca da vida e das coisas como um todo) no 

zen-budismo (82).  

A idéia de que o tempo “vai do presente para o passado” (64), bem como a idéia, 

descrita por alguns como parecendo “absurda” (embora constatável na prática 

meditativa), quando muitas vezes, em vez de se progredir do passado para o 

presente, vai-se do presente para o passado (83), ambas mostram a proximidade de 

ambas concepções, tanto a científica quanto a da tradição, cada uma abordando a 

experiência da memória episódica por sua visada. Essa “viagem no tempo” é 

precisamente a pedra angular na elaboração do conceito de memória episódica (64). 

Thich Nhat Hanh descreve o desenrolar do pensamento como uma reorganização 

dos vestígios de memória usando a metáfora de tijolos conceituais tomados de um 

armazém e usados para construir monumentos, ao encorajar praticantes a reelaborar 

sua experiência mnemônica em lugar de aderir-se a ela (84). 

Esses tijolos de conceitos corresponderiam à idéia da Memória  Episódica como 

o elemento da construção de atitudes e reações. Algumas práticas propõem a 

“Investigação dos Objetos Mentais”, a qual propõe trabalhar-se precisamente com os 

aspectos, resquícios e consequências emocionais da auto-biografia (memória 

episódica), bem como o princípio de “patissati”, ou seja, ter em mente o presente 

momento, e com isso, adquirir distanciamento crítico de elementos penosos da 

memória episódica (84, 85).  

Na experiência das práticas de meditação mindfulness, esse aspecto é descrito 

como uma “não-adesão”, um não-engajamento nos pensamentos que surgem no 

campo consciente (86) , por mais aversivos ou atraentes que os mesmos possam ser  

(87). Essas experiências, tratadas nas tradições como “produtos da mente”, podem 

surgir na forma de memórias, preocupações, planos, imagens, fantasias que se 

sucedem, todas elas versões e fragmentações de memórias de episódios 

autobiográficos, assim como o conjunto de crenças, consciência e conhecimento que 
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envolvem essas próprias memórias (65). Todas elas, tomadas em seu conjunto, 

podem gerar, entre outros efeitos, estresse psicológico (88). Semelhantemente, na 

vida prática, os elementos dessa memória episódica podem influenciar no 

ajuizamento (appraisal) de desafios cotidianos, o que por sua vez pode influir 

decisivamente nas feições da resposta a esses desafios, inclusive resultando em  

estresse psicológico (89).  

Um dos pontos essenciais da interface que as tradições podem ter com as ciências 

de saúde reside precisamente no fato de que a memória episódica está 

continuamente sendo refeita a partir de dados do presente momento, e o impacto de 

eventos correntemente ocorrendo, molda e elabora o que será a memória episódica 

posteriormente (90) 

Essa dimensão é angular nas abordagens baseadas na meditação mindfulness 

em terapias do trauma, em que as memórias deste (memória episódica) são tratadas 

como memórias sem representação no campo real atual, e com isso promovendo a 

emancipação possível tanto da ansiedade quanto da evitação comportamental 

associada  (88). 

 

1.3. Meditação mindfulness e educação 
 

Tanto os Programas Baseados em Mindfulness (Programas que incluem práticas 

meditativas em suas sessões) quanto os Programas Informados em Mindfulness 

(programas que usam conceitos e construções do Mindfulness sem no entanto incluir 

práticas na sessão) (91, 92), cujo início se deu na década de 80, com o trabalho 

pioneiro de Jon Kabbat-Zinn, incidem, entre outros aspectos da experiência humana, 

na apreciação de circunstâncias atuais à luz da Memória Episódica (92), visando uma 

emancipação emocional do passado (93) e favorecendo a reestruturação dessa 

experiência emocional no presente momento. No momento atual, não seria o 

potencial estressor em si mesmo, mas sim como ele é percebido (94), e portanto, a 

maneira como se lida com ele que determinará se ele terminará ou não em estresse, 

ou ainda, a maneira de ver as coisas e de lidar com elas é que fará toda diferença em 

termos do grau de estresse que será experimentado (95). 

Ao considerarmos as estratégias baseadas em mindfulness, a importância da 

natureza problemática com que usualmente reagimos às memórias e ruminações que 
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geram estresse sugere fortemente a importância terapêutica de se aprender uma 

maneira nova de responder às reações internas (96), através da desidentificação com 

os pensamentos e emoções presentes (97), e uma consequente reestruturação das 

mesmas, que tem recebido o nome de descentramento (93, 98). 

Tem-se atribuído ao mindfulness mudanças na gravidade e evolução de sintomas 

de diversas condições e transtornos, tais como depressão (99), esquizofrenia (100, 

101), dependência química (102, 103), hábitos e transtornos alimentares (104, 105), 

transtornos de personalidade (106, 107), dor crônica (108, 109), câncer (110), com 

ampla aceitação como um recurso terapêutico de potencialização dos tratamentos. 

 A lida com contextos ambientais, frequentemente repletos de desafios (ainda que 

o desafio seja o caráter inédito ou novo nesse contexto) acabam engatilhando esse 

intricado conjunto  de respostas moleculares, celulares e comportamentais que 

definem o âmago da experiência humana. Estudos em neuroimagem tem 

demonstrado que a prática de mindfulness ou de outras práticas contemplativas no 

longo prazo se associam a um aumento da atividade neuronal em oito regiões do 

Sistema Nervoso Central, a saber:  

(I) córtex pré-frontal, área associada com a própria percepção da consciência 

(meta-awareness), envolvida na memória, na atenção e na regulação 

emocional; 

(II)  córtex da ínsula, área associada com o processamento da empatia e da 

consciência proprioceptiva (body awareness) ;  

(III)  córtex cingulado anterior e medial, áreas associadas com autocontrole 

emocional;  

(IV)  hipocampo, área envolvida com os mecanismos de formação de memória 

e processamento da emoções e;  

(V)  fascículo longitudinal superior e corpo caloso, áreas envolvidas na 

comunicação intra e inter-hemisféricas.  

 Entretanto, observa-se redução da atividade na área da amígdala, a qual está 

associada com respostas de estresse, medo, processamento das emoções e 

memórias aversivas. 

 Além dos estudos de neuroimagem, evidências de estudos sugerem fortemente 

que as práticas contemplativas e mindfulness, no longo prazo, podem promover 

redução de expressão gênica e proteica da HDAC-2 HDAC-3 e HDAC-9 (enzima 
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modificadora de histona desacetilase, Tipos 2, 3 e 9), todas relacionadas a regiões 

transcripcionalmente ativas do genoma. A redução dessas expressões gênica e 

proteica das HDAC 2, 3 e 9 correlaciona-se com a ativação dos biomarcadores 

proinflamatórios, RIPK2 e COX2. Ademais, outros estudos têm demonstrado uma 

redução nos níveis de biomarcadores relacionados à resposta de estresse como, 

cortisol, interleucina-6 (IL-6) e TNF-α.  

 Todo esse cortejo de evidências dos trabalhos acima, sugerem fortemente que as 

MBIs podem ser incorporadas para a clínica, como têm sido amplamente aplicados, 

e também à educação bem como ao meio empresarial, em razão dos benefícios 

proporcioandos à saúde física e mental, uma vez que a redução do estresse e a 

melhora a qualidade de vida são elementos que podem ser aplicados a praticamente 

todas as situações de convívio e interação humana. 

 Especificamente em relação à educação, há também trabalhos publicados que 

igualmente sugerem que o emprego das MBIs têm gerado benefícios. Estudos 

indicam uma melhora no quadro geral psicológico em praticantes regulares de 

mindfulness: diminuição de sintomas de ansiedade, depressão e estresse, e melhora 

da atenção, memória, qualidade do sono e percepção do bem-estar. Ao participar dos 

programas, e das práticas que os constituem, os educadores tornam-se mais 

conscientes e afeitos às experiências físicas e emocionais pelas quais passam, por 

aprimorar o seu estado de auto-percepção (mindfulness-awareness). A auto-

observação e o autoconhecimento promovem a familiarização com as emoções e 

manifestações relacionadas ao estresse, conseqüentemente reduzindo sua 

reatividade frente a desafios ambientais.  Também, as atitudes compassivas e 

solidárias que a prática de mindfulness promove, podem proporcionar a 

potencialização da inteligência emocional, e com isso, revigorando as interações e 

relacionamentos entre educadores e alunos. Vale a pena ressaltar que a prática de 

mindfulness pode promover atitudes mais compassivas, as quais potencializam a 

inteligência emocional fortalecendo as relações interpessoais entre os educadores e 

estudantes.  O cenário geral, o mindfulness pode contribuir para restabelecer um 

ambiente mais harmonioso, o que, por sua vez, contribui, no longo prazo, para a 

redução de intercorrências e desencontros entre todos. 

 No cenário internacional, há dois programas principais com intervenções baseadas 

em mindfulness para professores: (I) CARE for teachers  (do inglês, Cultivating 
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Awareness and Resilience in Education), desenvolvido por grupo pesquisadores do 

Instituto de Garrison, a saber, Dra Patricia Jennings e Dr, Mark Greenberg  e, (II) 

TREVA  (no espanhol, Técnicas de Relajación Vivencial Aplicadas al Aula), 

desenvolvido pelo Dr, Luis López González da Universidade de Barcelona. Ambos 

programas tem-se mostrado efetivos em reduzir quadros de exaustão emocional em 

professores, Vale a pena ressaltar que ambos os programas melhoram os quadros 

de exaustão emocional ao reduzir o estresse e os sintomas psiquiátricos causados 

pelos quadros de burnout. 

Dadas as características intrínsecas à Educação no Brasil, tornou-se necessário 

o desenvolvimento de uma ferramenta de treinamento em Mindfulness que se 

adaptasse às condições específicas do Brasil (carga horária, distribuição de conteúdo 

programático-didático, dinâmica da didática), daí a necessidade de desenvolver uma 

ferramenta mais especificamente adaptada a esse contexto. O Programa de 

Promoção da Saúde Baseado em Mindfulness para o educador (MBHP-educa) é o 

pioneiro no território nacional e foi desenvolvido pela equipe de pesquisadores do 

Centro Brasileiro de Mindfulness e Promoção da Saúde – Mente Aberta, UNIFESP 

(111).   

O programa MBHP-Educa (Anexo I) é composto de 8 sessões semanais, que 

visam desenvolver as habilidades socioemocionais dos participantes, com práticas 

progressivamente complexas e mobilizadoras, indo da primeira sessão (“Conhece-te 

a ti mesmo”), introduzindo a idéia de “intenção”, experiência distinta de “vontade”, 

arrematando o programa na 8ª sessão (“O despertar da Consciência”), com o 

conteúdo voltado para o cultivo da atenção plena para a vida. As atividades das 

sessões se dividem entre práticas corporais, práticas meditativas e dinâmicas em 

grupo. Esse objetivo fundamenta-se no entendimento da Educação tal como é 

entendida atualmente, em que o objetivo central é o desenvolvimento dessas 

habilidades atencionais e socioemocionais além do conteúdo pedagógico, uma vez 

que essa habilidades terão clara influência no desempenho cognitivo e  dos alunos 

(111, 112). A título de exemplo, demonstramos a Sessão 3: 
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Sessão 3: Tabela Programa MBHP-Educa 

Conteúdo do MBHPeduca Habilidades socioemocionais Práticas de 

mindfulness 

Cultivando o Caminhar e o 

Caminho 

-Auto-consciência 

-Auto-percepção 

-Escapando do “funil” 

-Atividade “dia-a-dia 

revigorante e desgastante” 

-Caminhada com 

atenção plena 

-Sensações 

desprazerosas 

-Prática dos três 

passos 

 

 Recentemente, o nosso grupo de pesquisa realizou um ensaio clínico randomizado 

em educadores da rede pública da Diretoria Regional de Ensino de Santo Amaro 

(DRE-SA) da cidade de São Paulo e o programa MBHP-Educa promoveu redução 

nos níveis de IL-6 circulante, aumento dos níveis de glutationa,  redução no estresse 

auto-percebido, favoreceu a manifestação de afetos positivos, e promoveu melhora 

na percepção da Qualidade de Vida e saúde em geral (Oliveira, D.R. et al. 2020 - 

artigo em “under review”). É importante ressaltar que, de nosso conhecimento, até o 

presente momento, não existe trabalho na literatura que tenha investigado o efeito de 

MBIs sobre as funções cognitivas em educadores.  
   

1.4.   Bem-estar na saúde e educação 
 

Os últimos anos têm presenciado uma mudança gradual no conceito de Saúde na 

Medicina, um avanço que se dá migrando pouco a pouco da idéia estrita de doença, 

distúrbio ou transtorno e seus respectivos combate e prevenção, para uma concepção 

mais ampla que abarca também a condição humana fora da doença (113, 114). Essa 

visão considera a saúde como algo a ser  fomentado naquele que está saudável, e 

não simplesmente algo a ser recuperado no doente (115). Um dos pilares dessa visão 

é o Bem-estar Psicológico, e preconiza-se o cultivo de afetos positivos para se 

desencadear uma espiral virtuosa de revigoramento subjetivo, que culminaria com a 

experiência de um incremento no bem-estar, e favoreceria o enfrentamento de  

adversidades ambientais, através do uso de maior habilidade e amplidão de 
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entendimento nesse enfrentamento (113). Uma das vias para esse cultivo de afetos 

positivos são as práticas baseadas em Mindfulness. 

Nessa linha de entendimento, temos o conceito de hábito de saúde (mais do que 

simplesmente “hábito saudável”), ou seja, qualquer atividade que possa ser adotada 

por um indivíduo, à revelia de seu estado atual de saúde (esteja sadio ou adoecido) 

e que tenha a finalidade de promover, proteger, ou manter a saúde, seja ou não tal 

atividade objetivamente efetiva para essa finalidade. Um exemplo de hábito de saúde 

seria caminhar com freqüência (116). 

É comum que o Bem-estar seja confundido com a Qualidade de Vida, uma vez 

que ambos conceitos têm semelhanças (117), mas se diferenciam pelo fato de a 

Qualidade de Vida ser um conceito menos uniforme, que envolve diversos diferentes 

enfoques (118), enquanto que o conceito de Bem-estar trata mais precisamente a 

variáveis emocionais e afetivas sustentadas perante a existência (119). 

Apesar de o Bem-estar conter seus próprios discussões e debates quanto a um 

conceito mais preciso e uniforme, a idéia intuitiva de se buscar o que molda e favorece 

uma vida boa (“a good life”) é universal. As variáveis que podem medir essa idéia vão 

desde as que afetam a vida individual (casamento, trabalho), até a vida comunitária 

(infra-estrutura e política, inserção social). Há ainda um terceiro grupo, menos 

tangível, que seria o “estar-bem-juntos”, partilhando coesão, valores, sensação de 

pertencimento (117). Um constructo ainda em debate, mas que envolveria aspectos 

como propósito na vida (“ikigai”), crescimento pessoal, maestria ambiental, 

autonomia, presença de afetos positivos, satisfação, e senso de coerência  (120). 

Uma distinção parcial tem sido feita entre o Bem-estar de natureza hedônica (com 

a presença de prazer, alegria, afetos positivos e satisfação com a vida), e o bem-estar 

de natureza eudemônica (sentido e propósito para a vida, desenvolver plenamente as 

potencialidades, autonomia), ambos retroalimentando-se reciprocamente, sendo que 

entre ambas há uma intersecção constituída de otimismo, esperança e vitalidade 

(121), e no entanto, cada uma tem oferecido linhas distintas de pesquisa. 

Para que o Bem-estar possa ser cultivado, a capacidade de manter-se adaptado 

tanto pessoalmente quanto socialmente de maneira harmoniosa (122) torna-se 

importante, e as práticas baseadas em mindfulness tem se revelado uma estratégia 

bem-sucedida em promover essa harmonização (123). 

Embora as técnicas de Mindfulness tenham sido inicialmente oferecidas a 

populações clinicas (portadores de dor crônica ou depressão), dados os resultados 
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que essa oferta trouxe, ampliou-se a abrangência das aplicações. Desde então, as 

aplicações das Intervenções Baseadas em Mindfulness e das Intervenções 

Informadas em Mindfulness têm sido aplicadas a populações não-clínicas, 

demonstrando efeitos benéficos no perfil emocional de grupos que não apresentam 

diagnóstico   clinico (124, 125), mas nem por isso estão menos expostos a grandes 

desgastes e prolongadas exaustões nocivas ao bem-estar, como é o caso de 

professores (126, 127). 

A pioneira das Intervenções Baseadas em Mindfuness citada acima, foi o 

Programa de Redução de Estresse Baseado em Mindfulness (Mindfulness-based 

Stress Reduction Program – MBSR), de Massachssets, foi elaborada com a finalidade 

clínica de reduzir o estresse emocional associado à dor ou incapacitação crônicas 

decorrentes de diversas condições clinicas (128, 129). Embora diferente, a dor 

crônica guarda diversos pontos de semelhança com a sobrecarga emocional que 

pode se abater sobre professores/educadores. Ambas partilham as características de 

cronicidade, incoercibilidade, excruciação, e falta de perspectiva de resolução a curto 

prazo. Uma vez que tal sobrecarga, assim como na dor crônica, pode vir a gerar 

consequências sociais como incapacitação laboral, dificuldade pedagógica e 

precarização do laço social com  os alunos (130, 131). Assim sendo, os mesmos 

princípios do MBSR podem ser aplicados no contexto educacional  (132).   

Tem sido demonstrado que em condições em que predominam afetos negativos, 

há uma tendência a decisões de menor envergadura cognitiva e com menor carga 

intuitiva (carga intuitiva aqui entendida como a capacidade de mobilizar campos 

cognitivos mais amplos sem necessariamente tomar conhecimento consciente disso), 

ao passo que, com o predomínio de afetos positivos haveria um maior campo intuitivo 

e cognitivo, favorecendo decisões mais propícias e amplas (130, 133). No ofício de 

professor, além do domínio do conteúdo programático, o contato com o público jovem 

exige do professor/educador que este acabe lidando, amiúde, com situações 

imprevistas e reações inusitadas, para as quais é desejável que se tenha uma 

disposição aberta e intuitiva, com elementos de humor e criatividade (134), bem como 

um uso mais apurado da consciência, atenção, inteligência emocional (135) . 

Tal disposição repercute sobre a capacidade de tomar decisões e processamento 

de informações qualitativamente diferentes  (135), como é desejável para otimizar 

essa agilidade decorrente de uma abertura intuitiva ao imprevisto e ao desafiador  

(136). 
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Por sua vez, essa atitude geral com o cultivo de afetos positivos também se 

expressa nas memórias autobiográficas, como se vê no efeito-halo, ou seja, na 

tendência a responder, quando deprimido ou desalentado, de maneira homogênea e 

pouco variável a solicitações em testes, ou na rememoração de diversas experiências 

de vida (alta correlação intracategoria e baixa variação intercategoria nos testes 

psicométricos (137) . Resultado desse efeito-halo se dá na avaliação retrospectiva 

dessas memórias autobiográficas, em que se verifica em pacientes deprimidos uma 

tendência persistente a descrever passagens pregressas de sua vida com um matiz 

mais catastrófico e pessimista do que quando fora de crise (138), sendo essa uma 

das críticas das informações auto-referidas (139). 

Também é amplamente conhecida em pesquisa médica clínica e epidemiológica 

o fenômeno da tentativa de adaptação do discurso do probando pelos efeitos da  

desejabilidade social (aquilo que o probando supõe que o entrevistador quer ouvir, 

que ele entende que corresponda à expectativa dele) e a rememoração enviesada 

(rememora-se seletivamente o que supõe ser mais adequado ao estudo) (140). Por 

vezes essa boa vontade mal encaminhada também acaba por causar uma 

plasticidade na fala, sendo uma frequente fonte de erros em estudos de intervenção 

e de observação (141). Outra limitação que frequentemente pode ser levantada em 

relação ao auto-relato reside numa eventual não-congruência entre a descrição 

emocional que o probando faz de seu perfil emocional, e o que realmente está se 

passando “abaixo do fôlego”. A experiência extrema disso se dá no sintoma da 

alexitimia, vista em transtornos mentais, e que se constitui por um déficit no 

processamento cognitivo da emoção, denotando uma integração precária dessas 

emoções (142). Essa integração envolve principalmente a conectividade entre córtex 

pre-frontal e amigdala, ambas estruturas também envolvidas no mindfulness (143). 
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2. Objetivos 
 

2.1. Objetivo Geral 
 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar o impacto do Programa de Promoção da 

Saúde Baseado em Mindfulness para o educador (MBHP-Educa) no sentido de 

reduzir sua vulnerabilidade a estressores psicossociais profissionais e familiares. 

Para isso nos valemos dos parâmetros psicométricos abaixo como uma medida dessa 

redução de vulnerabilidade, promovendo a possibilidade de uma resiliência maior 

frente a esses estressores psicossociais, que são universais.  

 2.2. Objetivos Específicos 
 

a. Avaliar o impacto do programa MBHP-Educa nos parâmetros de estresse 

percebido, afetos positivos e negativos, resiliência, reatividade interpessoal, bem-

estar psicológico, memória episódica e traços de personalidade. 

 

b. Estudar as alterações dos níveis plasmáticos de citocinas pró- e anti-inflamatórias 

após a intervenção com o programa MBHP-Educa.  

 
c.  Investigar se os parâmetros psicométricos de estresse percebido, resiliência, 

afetos positivos e negativos têm efeito mediadores ou moderadores de bem-estar 

psicológico nos educadores submetidos a intervenção com o programa MBHP-

Educa. 

 
d. Investigar se memória episódica é mediadora ou moderadora do bem-estar 

psicológico dos educadores submetidos a intervenção com o programa MBHP-

Educa. 

 
 

3. Hipotéses 
 

3.1. Hipótese 1 
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A implementação do Programa de Promoção de Saúde Baseado em Mindfulness 

para educadores pode ser uma alternativa eficaz para o bem-estar em professores 

da rede pública de ensino da cidade de São Paulo quando comparada com um grupo 

controle ativo (Neurociência para a Educação). 

3.2. Hipótese 2 
 

O programa MBHP-Educa pode melhorar a memória episódica, reduzir os níveis 

de citocinas pró-inflamatórias, o estresse percebido e os afetos negativos e, aumentar 

a resiliência, a reatividade interpessoal e o bem-estar psicológico em educadores da 

rede pública de ensino da cidade de São Paulo.   

3.3. Hipótese 3 
 

Os parâmetros psicométricos, a memória episódica e os biomarcadores 

inflamatórios são mediadores ou moderadores do bem-estar psicológico em 

educadores da rede pública de ensino da cidade de São Paulo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Material e Métodos 
 

4.1. Desenho de estudo 
 

O presente estudo é um ensaio clínico randomizado controlado consistindo de dois 

braços: (1) um grupo de intervenção com professores da rede pública de ensino 

submetido a um programa baseado em mindfulness de oito semanas (MBHP-Educa) 

com um instrutor com mais de dez anos de práticas meditativas; e (2) um grupo-

controle ativo (Neurociência para a Educação - Neuro-Educa) conduzido por um 

neurocientista. Ambos programas duraram oito semanas, e as medidas de desfecho 
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foram coletadas em tempos semelhantes na pré-intervenção e pós-intervenção, 

constando do desenho original um acompanhamento de 12 meses, o qual, 

infelizmente, não pôde ser executado por conta das restrições sociais impostas pela 

pandemia COVID 19. Ainda que se fizesse uma coleta de 12 meses online, 

presumivelmente haveria grande perda de dados, e ainda, os dados que fossem 

coletados estariam contaminados pelo caráter catastrófico, mundial, altamente 

perturbador e ameaçador à vida que a pandemia e o confinamento proporcionaram. 

 O programa de Neurociência para a Educação (Neuro-Educa), grupo controle 

ativo, se constitui de conteúdo programático didático e aulas de conteúdo distinto de 

mindfulness, bem como discussões em grupo. O programa foi idealizado para recortar 

a consciência panorâmica (awareness) que faz parte do treinamento em mindfulness, 

contendo também estimulação sensorial e cognitiva. 

Ambos os grupos receberam orientação e material de suporte (áudios de práticas 

meditativas inseridas no programa), para práticas de 30 minutos diários em casa. 

Ainda, em ambos os grupos foi estimulado a realização do journaling das atividades 

propostas ao longo da semana. O estudo foi realizado no período de Agosto de 2018 

a Agosto de 2019. 

4.2. Aspectos éticos  
 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Brasil (2.825.371 – CAAE: 

92876418.2.0000.5505) (Anexo II). 

4.3.  Procedimento  
 

 Os participantes foram recrutados da rede municipal de ensino geridas pela 

Diretoria Regional de Educação Santo Amaro (DRE-SA), Núcleo de Apoio e 

Acompanhamento para Aprendizagem (NAAPA), Secretaria da Educação da 

Prefeitura do Município de São Paulo. Os participantes da pesquisa foram convidados 

via uma palestra acerca de Promoção de Saúde em escolas e os objetivos do estudo 

foram ali explanados. Para este estudo os critérios de inclusão foram: (a) Brasileiro/a; 

(b) Ambos gêneros; (c) Idade entre 23 e 65 anos e (d) atividade profissional à época 

do estudo. Em relação aos critérios de exclusão considerou-se: (a) Presença de 

condição clinica que impeça a participação nas atividades; (b) Condição psiquiátrica 
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ou clinica que seja de risco à vida; (c) Ideação suicida presente no momento do 

estudo; (d) Envolvimento prévio ou à época do estudo com práticas meditativas, ioga 

ou tai-chi-chuan.  

 Os voluntários que que satisfaziam aos critérios de inclusão e exclusão, foram 

incluídos no estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). Após a assinatura do TCLE, os voluntários  receberam um e-mail e, também, 

uma mensagem por whatsapp com as orientações e informações sobre a data, 

horário e local da aplicação dos testes cognitivos, da entrevista dos grafos e coleta 

do material biológico. É importante destacar que todos os procedimentos da pesquisa 

foram realizadas no mesmo dia do preenchimento dos questionários e escalas 

psicométricas. Os questionários e as escalas psicométricas foram preenchidos online 

na base de dados do GoogleForms. O tempo de preenchimento foi registrado e a 

média foi de 40 a 60 minutos. 

 Após o recrutamento e conclusão de todas as etapas que fazem parte da pré-

intervenção (tempo 1), os voluntários  foram randomizados em dois grupos a saber: 

(a) grupo controle ativo (Neurociência para a Educação, Neuro-Educa) e grupo 

intervenção (programa MBHP-Educa). A alocação randômica aos dois grupos se deu 

por um pesquisador sem envolvimento no estudo, a partir de seqüência de alocação 

gerada pelo programa SPSS 25.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA). Os participantes 

não foram informados dessa alocação antes da conclusão dos assessamentos de 

baseline, e o assessor de desfecho estava cegado à alocação dos participantes. 

4.5.  Intervenções 
  

4.5.1. Programa Baseado em Mindfulness para Educadores (MBHP-Educa)  
 

É uma intervenção baseada em mindfulness (MBI), tendo sido desenvolvido no 

Brasil, e consistindo de 8 encontros semanais de 2 horas de duração, com práticas 

domiciliares de 30 minutos, englobando 7 práticas domiciliares semanais. Foi 

especificamente desenhado para o contexto da educação no Brasil, sendo composto 

de diferentes práticas, tais como: Atenção da Respiração, Comunicação Compassiva, 

Amor-bondade (Benignidade), Escuta Atenta, Lidando com Dificuldades, Meditação 

dos 3 Passos, Caminhar com Atenção Plena, Escaneamento Corporal com 
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Relaxamento Progressivo, entre outros, cuja finalidade global é a de exercitar a 

consciência plena via a atenção plena momento a momento (Anexo I). 

 

 

4.5.2. Programa Psicopedagógico Neurociência para Educadores (Neuro-
Educa)  

É um programa desenvolvido pela Dra. Daniela Rodrigues de Oliveira com o 

objetivo de introduzir os conceitos básicos de neurociência para a educação. Além 

disso, o Neuro-Educa também foi criado com o intuito de “isolar” o estado de 

awarness, ou seja, as atividades psicopedagógicas do programa não incluem 

qualquer treinamento em mindfulness, mas prove estimulação cognitiva e sensorial 

através de aulas acerca temas da neurociências aplicadas à educação. Os tópicos 

abordados são: biologia celular e molecular do neurônio, desenvolvimento do Sistema 

Nervoso Central (SNC), neuroplasticidade e neurobiologia da memória, neurobiologia 

das emoções, neurobiologia do estresse, cronobiologia, entre outros (Anexo III).  

 

4.6. Escalas e Medidas de Auto-relato 
 

4.6.1. Escala de Resiliência de Connor-Davidson (Connor-Davidson Resilience 
Rating Scale - CD-RISC) -  
  

Estabelecida por Lopes e Martins em 2011, consiste de 25 itens que medem 

resiliência psicológica. Cada item varia de 0 (“nem um pouco verdadeiro”) até 4 

(“verdade quase todo o tempo”), e a soma dos itens é diretamente proporcional à 

resiliência psicológica. Traduzida para o português e adaptada para uso brasileiro, foi 

testada em 463 sujeitos, tendo revelado ajustamento adequado e consistência 

interna, alfa de Cronbach = 0,82 (144). 

4.6.2. Escala de Estresse Percebido (Perceived Stress Scale - PSS-14) 
 

Instrumento desenhado para a avaliação da percepção subjetiva do estresse, e 

compõe-se de 14 itens (6 pontuando positivamente, 4 pontuando negativamente, 

usando uma escala de frequencia de Likert), com respostas indo de “nunca” (0) até 

“Sempre” (4). A pontuação final se dá num crescendo proporcional ao estresse 
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experimentado (0-7 sugerindo estresse muito baixo; 8-11 estresse baixo; 12-15 

requerendo atenção; 16-20 estresse elevado; acima de 21 estresse muito elevado). 

Traduzida para o português e adaptada para uso no Brasil, foi testada numa amostra 

de 517 professores, tendo revelado ajustamento adequado e consistência interna 

(alfa de Cronbach = 0,80) (145).  

4.6.3. Escala de Afetos Positivos e Negativos (Positive and Negative Affect Scale 
- PANAS) 
 

Destinada a avaliar a predominância de afetos positivos e negativos dentro do 

cenário emocional, as medidas são coletadas a partir de 20 questões (10 sobre afetos 

positivos, e 10 sobre afetos negativos), recebendo pontuações que podem variar 

desde 0 (nem um pouco) até 5 (extremamente). Traduzida para o português e 

adaptada para uso no Brasil, foi testada em 115 homens e 239 mulheres, mostrando 

excelentes propriedades psicométricas, dimensões consistentes e funcionamento de 

itens confiável (alfa de Cronbach = 0,88) (146). 

4.6.4.  Escala de Bem-estar Psicológico (“Psychological Well-being” - PWBS) 
 

O bem-estar psicológico é uma escala composta por 6 dimensões psicossociais 

(relacionamentos sociais, autonomia, domínio ambiental, crescimento pessoal, 

propósito na vida e auto-aceitação), com 14 itens para cada dimensão, totalizando 84 

itens. A composição dos itens tem influência de teorias do desenvolvimento humano, 

saúde mental e psicologia humanista-existencial. A versão original apresentava alfa 

de Cronbach acima de 0.83 para todos os seis domínios. A versão em português 

apresenta desempenho psicométrico aceitável, mantendo a relação entre as 6 

dimensões (147). 

4.6.5. Escala Multidimensional de Reatividade Interpessoal (EMRI) 
 

Escala que mede a empatia, tem 21 itens distribuídos em 3 dimensões 

(Consideração Empática, Tomada de Perspectiva do Outro e Angústia Pessoal). Em 

nosso estudo, seguindo a orientação da validação para o português, mantivemos a 

supressão do item “Fantasia” (“Fantasie”), com cada item sendo pontuado entre “não 

me descreve” (1) até “me descreve muito bem” (5). As três dimensões têm alfa de 

Cronbach entre 0,54 (Angústia Pessoal), até 0,67 (Consideração Empática) (148). 



41 
 

4.6.6. Questionário das Cinco Facetas de Mindfulness (FFMQ) 
 

Composta de 39 itens com valor oscilando entre “nunca OU raro” (1) até “quase 

sempre OU sempre verdadeiro” (5). A escala total da versão do questionário para o 

português atinge valor alfa de Cronbach de 0,81. Tem aplicabilidade simples e 

elevada importância em estudos com Atenção Plena (149). 

 4.7. Avaliação cognitiva 

4.7.1. Teste de Aprendizado Auditivo-Verbal de Rey (RAVLT) 
 

O mais antigo dos testes neuropsicológicos ainda em uso, mostra-se preciso em 

relação às estruturas associadas a integridade hipocampal (69), associado à 

aquisição de memória episódica (150). Oferece informações acerca da integridade do 

hipocampo nas dimensões capacidade de aprendizado (no inglês, Learning Capacity-

LC), interferência proativa (no inglês, Proactive Interference-ProInt), evocação 

imediata (no inglês, Immediate Recall-ImRe), evocação tardia (no inglês, Delayed 

Recall-DR) e reconhecimento tardio (no inglês, Delayed Recognition-DRec), todos 

medindo as estruturas que participam do processo de memorização e aprendizado 

(codificação,  armazenamento e recuperação). As medidas de aprendizagem são 

extraídas a partir da exposição do probando a uma lista de 15 palavras sem 

proximidade contextual, uma por segundo, subsequentemente recuperadas. A 

integridade do aprendizado e memorização se dá nas dimensões Aprendizagem 

Auditivo-Verbal (A1, A2, A3, A5), Distrator (B1), Evocação Imediata (A7), permitindo 

índices de Reconhecimento, Aprendizagem, Velocidade de Esquecimento, 

Interferência Proativa e Retroativa. Para a versão brasileira, o alfa de Cronbach é de 

0,82 (151). Em nosso estudo, as variáveis analisadas não foram clusterizadas por 

idade conforme as normativas do manual, mas incluímos a idade como uma 

covariante no modelo estatístico de análise. 

4.8. Determinação dos níveis de citocinas nas amostras de soro 
 

Amostras de soro foram obtidas através da coleta de sangue periférico dos 

voluntários em tubos TUBE BRAND sem anti-coagulantes (BD Vacutainer®). As 

amostras foram então centrifugadas, após coagulação do sangue. As alíquotas foram 

armazenadas a -80ºC até o momento da análise, que se deu com menos de 6 meses 
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desde a coleta. O nível das citocinas interleucina-8 (IL-8), interleucina-6 (IL-6), 

interleucina-10 (IL-10), fator de necrose tumoral (TNF-α) e interleucina 12p70 (IL-

12p70) foram determinados via a Cytometric Bead array (CBA) Human Inflammatory 

Cytokines Kit (BD Biosciences, San Jose, CA) e citometria de fluxo usando a 

“FACSCanto II (BD Biosciences, San Jose, CA). A análise de aquisição foi obtida pelo 

FCAP Array TM Software (Soft Flow Hungary Ltd., Pécs, HU). As citocinas TNF-α, IL-

10 e IL-1β geraram resultados abaixo do limite de detecção e, portanto, foram 

excluídas da análise.  

4.9. Análise estatística 
 

 A variáveis sociodemográficas, físicas, clínicas e de estilo de vida foram 

descritas utilizando média (M) e desvio padrão (DP), frequências ou porcentagens 

(%), a depender da natureza das variáveis. As comparações inter-grupos foram 

realizadas usando-se o teste de Qui-quadrado, X² (Teste Exato de Fisher foi usado 

quando adequado) para variáveis categoriais, e o teste-t de Student para variáveis 

contínuas. 

 O modelo estatístico da Equação de Estimativa Geral (GEE) constitui-se numa 

abordagem robusta para dados que não têm distribuição normal e quando a variância 

das variáveis de desfecho não é constante (152, 153).  No presente estudo, o GEE 

foi utilizado para acessar a efetividade do programa MBHP-Educa no estresse 

percebido, afetos positivos e negativos, resiliência, memória episódica, reatividade 

interpessoal, bem-estar psicológico e biomarcadores inflamatórios. As análises foram 

ajustadas para idade, escores de depressão e ansiedade. QIC (quasileikelihood under 

the Independence Model Criterion) foi utilizado para selecionar o melhor modelo na 

análise.  Os valores de p foram reportados baseados no teste de qui-quadrado de 

Wald.  

 Seguindo o protocolo de Montoya e Hayes (154), os efeitos potencialmente 

mediadores e moderadores de citocinas, estresse percebido, afetos positivos e 

negativos, resiliência, FFMQ, memória imediata e recente, e reatividade interpessoal 

sobre o bem-estar psicológico, foi avaliado utilizando o MEMORE (Mediations and 

Moderation analysis for Repeated-Measure Designs, disponível em akmontoya.com) 

macro para SPSS. Essa abordagem possui funções integradas para estimar os 

efeitos diretos, indiretos e totais para desenhos de estudo no inglês, two-condition 
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within-participant design. Uma vantagem desse método é que os pesquisadores não 

precisam criar os escores de diferenças (pré-intervenção menos prós-intervenção) 

como uma variável adicional. De acordo com esse método,  nós exploramos os efeitos 

indiretos (efeitos de mediação) através dos fatores de medida repetida, a diferença 

pré-pós de cada variável mediadora candidata e a soma das variáveis, e pós-pré 

diferença da variável dependente, utilizando a análise de regressão Ordinary Least 

Squares (OLS) com estimativas de erro padrão para os coeficientes de regressão, 

onde: (i) o fator de medida repetida foi a variável independente (“Xi”), (ii) os 

biomarcadores, os escores das escalas psicométricas e as variáveis de memória 

episódica diferença pós-pré (ΔMi) e a soma (ΣMi+) foram os efeitos mediadores e (iii) 

o escore de bem-estar psicológico a diferença pré-pós (ΔYi).  Seguindo a equação 

geral do modelo: ΔYi= c’+b (ΔMi)+d (ΣMi+/2)+eyi, onde c’, b e d são a intercepção da 

regressão e slopes respectivamente, e eyi denota a estimativa de erro. Figura 1 

representa o diagrama da via genérica do modelo de efeitos de mediação.  O intervalo 

de confiança 95% (IC 95%) para efeitos indiretos foram calculados, baseado nas 

análise de bootstrap (10,000 bootstrap samples) (155). 

 As comparações entre os grupos foram realizadas pelo teste Mann-Whitney U, 

ANOVA de medidas repetidas (RM) e análise de ANCOVA. Adicionalmente, 

estimativas de “bootstrap” 95% IC foram realizadas com 10,000 amostras de 

“bootstrap” para comparações multiplas com o grupo controle. P valor ≤ 0,05 foi 

considerado estatisticamente significante,  

Todas as análises estatísticas foram realizadas usando o pacote estatístico SPSS 

versão 25.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA). 
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Figura 1. Diagrama genérico da análise de mediação/moderação para o desenho de 
estudo no inglês, “two-condition within-participant”. 

 

 
 
 
 
 
 
Legenda: “Xi” variável independente no fator 
de medidas-repetidas; ΔMi é a diferença pré-
pós (efeito de mediação); ΣMi é a soma e  
ΔYi é a diferença pré-pós na variável 
dependente. “a x b” = efeito indireto. c’= 
efeito direto. d=efeito total. eYi = estimative 
de erro. Proposto por Montoya e Hayes 
(2017) (156)  

 

5. Resultados 
 

5.1. Caracteristicas sócio-demográficas, clínicas, físicas e de estilo de vida 
 

O fluxograma dos participantes do estudo no período pré-intervenção encontra-se 

na Figura 2. Oitenta e oito participantes foram elegíveis para o screening, entretanto, 

quinze participantes foram eliminados do estudo por não preencherem os critérios de 

inclusão/exclusão (os detalhes estão descritos na figura 1). 73 participantes foram 

randomizados e alocados em dois grupos, a saber: grupo-controle ativo (Neuro-

Educa) (n= 37) e grupo intervenção programa MBHP-Educa (n=36).  Desses, 6 

indivíduos abandonaram o estudo no grupo controle ativo por motivos logísticos (4 

após a primeira sessão e 2 após a segunda sessão). Para o grupo MBHP-Educa, 

apenas 1 indivíduo abandonou o estudo por motivos logísticos. Em relação a 

entrevista, sete indivíduos do grupo controle e seis indivíduos do grupo MBHP-Educa 

não realizaram a entrevista por motivos pessoais, totalizando treze abandonos (“drop-

outs”).  

63 indivíduos concluíram o estudo após a intervenção, a saber:  31 indivíduos do 

grupo controle e 34 indivíduos do grupo MBHP-Educa. Em relação a coleta de 

material biológico, 17 indivíduos do grupo controle e 15 indivíduos do grupo MBHP-

Educa não participaram da coleta de sangue no Pós- intervenção, não tendo sido 
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revelados os motivos dos participantes. Para a entrevista, 10 indivíduos do grupo 

controle e 15 indivíduos do grupo MBHP-Educa tiveram os seus áudios do Pós-

intervenção danificados.  

A distribuição de características sociodemográficas, físicas, clínicas e de estilo 

de vida no pré-intervenção (baseline) estão descritas na Tabela 1. Todos os 

indivíduos incluídos no estudo eram mulheres, com jornada de trabalho semelhante 

e ativas na sala de aula.  Em nossa amostra, as características sócio-demográficas, 

tais como idade, presença de condições clinicas importantes e frequentes, renda, ou 

atividade física, não apesentaram diferença estatística, comprovando a uniformidade 

de nossa amostra (p-valor > 0,05). Trata-se, portanto, de uma amostragem formada 

por recrutamento voluntário em profissionais ativados, de áreas próximas de trabalho, 

e com funcionalidade preservada, tendo um perfil sócio-demográfico muito próximo. 

 

 
 
 
Figura 2. Fluxograma do estudo 
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                 Fonte: Wilson, D. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tabela 1. Caracteristicas sócio-demográficas, clínicas, físicas e de estilo de vida. 

Características Controle MBHP-Educa Comparação de grupos 
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(n=31)  (n=34) 
Sociodemográfico 
Idade media (DP) 46,23 (7,81) 43,79 (6,54) t(63)=1,36, p=0,17 
Etnicidade, n (%) 
Branca 16 (80) 14 (66) − 
Negra 2 (10) − − 
Índio Brasileira − 1 (4,8) − 
Asiática Brasileira − 1 (4,8) − 
Pardo Brasileira 2 (10) 4 (19) − 
Não informado − 1 (4,8) − 
Estado Marital, n (%) 
Solteiro 8 (40) 6 (28,6) − 
Em um relacionamento 3 (15) 1 (4,8) − 
Casado 8 (40) 11 (52,4) − 
Divorciado 1 (5) 3 (14,3) − 
Renda Individual (R$ 954.00), n (%) 
1,908,00 - 4,770,00 10 (50) 12 (57,1) 

ꭓ2 = 2,406, p=0,662 4,770,00 - 9,540,00 9 (45) 8 (38,1) 
> 9,540.00 1 (5) 1 (4,8) 
Jornada de trabalho semanal (horas) 
40 9 (45) 10 (47,6) 

ꭓ2 = 0,238, p=0,888 41 – 50 8 (40) 7 (33,3) 
> 50 3 (15) 4 (19) 
Características clínicas 
Saúde Psicológica, n (%) 
BDI escore, media (DP) 11,45 (5.82) 12,53  (5,15) t(63)= -0,791, p=0,432 
BAI escore, media (DP) 11,90 (6.96) 13,12 (6,29) t(63)= -0,735, p=0,465 
Patologia, n (%) 
sem diagnostic 12 (60) 13 (61.9) 

ꭓ2 = 0,016, p=0,901 
síndrome metabólica 8 (40) 8 (38.1) 
Estilo de Vida e características físicas 
IMC, media (DP) 25,81 (4,96) 26,29 (3,65) t(63)= -0,961, p=0,340 
Consumo de álcool (g/dia), n (%) 
Nenhum 11 (55) 15 (71,4) 

ꭓ2 = 1,258, p=0,533 Inferior a 50 7 (35) 5 (23,8) 
Acima de 50  2 (10) 1 (4,8) 
Atividades físicas (vezes por semana), n (%) 
Nenhuma 2 (10) 1 (4,8) 

ꭓ2 = 0,797, p=0,671 Menos que 3 9 (45) 8 (38,1) 
Mais que 3 9 (45) 12 (57,1) 
Tabagismo, n (%) 
Não fumante 14 (70)  18 (85,7) 

ꭓ2 = 1,677, p=0,432 Fumante pregresso 3 (15) 1 (4,8) 
Fumante ativo 3 (15) 2 (9,5) 

 
    

Legenda: Médias com desvio-padrão (DP), Min: mínimo, Max: máximo. t=teste de Student; X²=teste 

do qui-quadrado para variáveis qualitativas. 

5.2. O programa MBHP-Educa promove redução do estresse percebido  
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 Para testar a hipótese sobre a efetividade do programa MBHP-Educa na redução 

do estresse percebido após a intervenção, nós realizamos a análise de GEE para 

avaliar o efeito do grupo (Neuro-Educa versus MBHP-Educa), tempo (pré- versus pós-

intervenção) e interação tempo e grupo (Figura 3A e Tabela 2). Consistente com a 

literatura (157), o grupo MBHP-Educa (M= 25,79; DP=8,77) mostraram significante 

redução do escore de estresse percebido em relação ao grupo controle Neuro-Educa 

(M= 35,81; DP= 8,12) após as 8 semanas de intervenção (pós-intervenção) (efeito do 

tempo*grupo = Wald X 2= 56,113; df=; B= -0,399; EP= 0,0532; 95% Wald IC= -0,294 

– -0,593; p= 0,000, veja Figura 3A e Tabela 2). Ainda, os dados revelam diferenças 

estatísticas significantes para o efeito do grupo (Wald X 2= 21,113; df=1; B= 0,328; 

SE= 0,071; 95% Wald CI= 0,468- 0,188; p= 0,000; Tabela 2) e para o efeito do tempo 

(Wald X 2= 44,391; df=1; B= 0,319; SE= 0,047; 95% Wald CI= 0,413 – 0,225; p= 0,000; 

Tabela 2). 

5.3. O programa MBHP-Educa promove aumento da resiliência  
 
 De acordo com a literatura, os participantes de programas de meditação 

mindfulness tem se tornado mais resilientes frentes as adversidades (158), por 

conseguinte nós hipotetizamos que o programa MBHP-Educa promoveria um 

aumento nos escores de resiliência em educadores ativos e saudáveis da rede 

pública de ensino da prefeitura da cidade de São Paulo. Para isso utilizamos a escala 

de Resiliência de Connor-Davidson (CD-RISC). A análise de GEE revelou diferenças 

estatísticas significantes para o efeito do grupo (Wald X 2= 7,698; df=1; B= -0,144; 

SE= 0,051; 95% Wald CI= -0,042 - -0,245; p= 0,006; Tabela 2) e para o efeito do 

tempo (Wald X 2= 69,968; df=1; B= -0,265; SE= 0,031; 95% Wald CI= -0,203 –  -0,327; 

p= 0,000; Tabela 2). Consistente com os dados descritos na literatura (159), o grupo 

MBHP-Educa (M= 68,15; SD=15,21) mostrou significante aumento do escore de 

resiliência em relação ao grupo controle Neuro-Educa (M= 58,74; SD= 10,80) após 

as 8 semanas de intervenção (pós-intervenção) (efeito do tempo*grupo = Wald X 2= 

65,386; df=; B= 0,289; SE= 0,0358; 95% Wald CI= 0,359 – 0,219; p= 0,000, (Figura 

3B e Tabela 2), indicando que os educadores tornaram-se mais resilientes após o 

programa MBHP-Educa. Nosso estudo reforça a literatura, confirmou o já descrito na 

literatura, numa amostra homogênea e saudável, evidenciando o efeito de aumento 

na resiliência dos participantes. 
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5.4. O programa MBHP-Educa promove alteração dos Afetos Positivos e 
Negativos 

 

 Sabe-se que a prática da meditação mindfulness tem sido associada com as 

alterações nos estados de afeto positivo e negativo (160), então hipotetizamos que o 

programa MBHP-Educa promoveria a redução dos afetos negativos e o aumento dos 

afetos positivos em educadores ativos e saudáveis da rede pública de ensino da   

prefeitura da cidade de São Paulo. Para isso, nós utilizamos o  GEE e investigamos 

os efeitos do grupo, tempo e a interação grupo e tempo com os escores dos afetos 

positivos e negativos da escala PANAS (Figura 3C e D).  

 Consistente com os dados previamente descritos na literatura para as 

intervenções em meditação mindfulness (160), os participantes do grupo MBHP-

Educa (M= 35,68; SD = 6,39) mostraram um aumento significante dos afetos positivos 

quando comparado ao grupo controle Neuro-Educa (M=29,84; SD=7,49)  no pós-

intervenção (efeito do tempo*grupo = Wald X 2= 52,971; df=; B= 0.331; SE= 0.045; 

95% Wald CI= 0.419 – 0,242; p= 0.000, veja Figura 3C e Tabela 2). Ainda, os dados 

revelam diferenças estatísticas significantes para o efeito do grupo (Wald X 2= 12,071; 

df=1; B= -0,186; SE= 0,535; 95% Wald CI= -0,081- -0,291; p= 0,001; Tabela 2) e para 

o efeito do tempo (Wald X 2= 85,801; df=1; B= -0,240; SE= 0,0260; 95% Wald CI= -

0,189- -0,291; p= 0,000; Tabela 2). 

 Em relação aos escores de afetos negativos, nossos resultados também 

corroboram a literatura (160), uma vez que os participantes do grupo MBHP-Educa 

(M= 20,65; SD = 7,57) mostraram uma diminuição significante dos afetos negativos  

quando comparado ao grupo controle Neuro-Educa (M=26,26; SD=6,37) no pós-

intervenção (efeito do tempo*grupo = Wald X 2= 24,756; df=; B= -0,328; SE= 0,0659; 

95% Wald CI= -0,199 – -0.457; p= 0.000, veja Figura 3D e Tabela 2). Ainda, os dados 

revelam diferenças estatísticas significantes para o efeito do grupo (Wald X 2= 9,572; 

df=1; B= 0,243; SE= 0,078; 95% Wald CI= 0,397- 0,089; p= 0,002; Tabela 2) e para o 

efeito do tempo (Wald X 2= 30,501; df=1; B= 0,310; SE= 0,052; 95% Wald CI= 0,420 

– 0,200; p= 0,000; Tabela 2).   

 

Figura 3. Efeito do programa MBHP-Educa no escore de estresse percebido, 
resiliência, afetos positivos e negativos em educadores saudáveis e ativos. 
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Legenda: Gráficos “Violin-plot” com distribuição gama.  Diamantes e box representam a média ± IC 

para cada tempo por grupo. As escalas são diferentes nesta sessão com o intuito de tornar os gráficos 

legivéis. Foram utilizados os dados brutos de escore em todas as medidas. Em preto: medidas pré-

intervenção (baseline); em vermelho: medidas pós-intervenção. 
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Tabela 2. Análise estatística descritiva do GEE para os escores de estresse percebido, resiliência, afetos positivos e negativos. 

 

 

Legenda: Médias com desvio-padrão (DP), Min: minimo, Max: máximo, delta: diferença entre pós e pré. B:estimativa; SE: erro-padrão, 95%CI: Intervalo de 

Confiança de Wald GEE: Equação de Estimativas Gerais  (General Estimate Equation), PSS: estresse percebido, CD-RISC: resiliência,  PANAS-P: Afetos 

positivo; PANAS-N: Afetos negativo.  

Média (SD) Min - Max Δ Média (SD) Min - Max Δ Wald ꭓ
2 B SE  95% CI p-valor

Pré- 33,10 (9,03) 16 - 53 35,50 (8,85) 17 - 53 Tempo 44,391 0,319 0,048 0,225 - 0,413 0,000
Pós- 35,81 (8,12) 14 - 51 25,79 (8,77) 6 - 39 Grupo 21,113 0,328 0,071 0,188 - 0,468 0,000

Tempo * Grupo 56,113 -0,399 0,053 -0,593 - -0,294 0,000

Pré- 60,26 (9,52) 44 - 86 52,29 (12,95) 32 - 79 Tempo 69,968 -0,265 0,0317 -0,327 - 0,203 0,000
Pós- 58,74 (10,81) 48 - 85 68,15 (15,21) 40 - 94 Grupo 7,698 -0,144 0,0518 -0,245 - -0,042 0,006

Tempo * Grupo 65,386 0,289 0,0358 0,219 - 0,359 0.000

Pré- 32,65 (6,47) 23 - 45 28.09 (7,22) 14 - 38 Tempo 85,081 -0,24 0,026 -0,291 - -0,189 0,000
Pós- 29,84 (7,49) 20 - 47 35,68 (6,39) 14 - 43 Grupo 12,071 -0,186 0,535 -0,291 - -0,081 0,001

Tempo * Grupo 53,871 0,331 0,045 0,242 - 0,419 0,000

Pré- 25,81 (8,78) 13 - 41 28,15 (8,12) 12 - 45 Tempo 30,501 0,310 0,052 0,200 -0,420 0,000
Pós- 26,26 (6,37) 16 - 38 20,65 (7,57) 10 - 37 Grupo 9,572 0,243 0,078 0,089 - 0,397 0,002

Tempo * Grupo 24,756 -0,328 0,066 -0,457 - -0,199 0,000

-2,81 7,59

-7,500,45

PANAS-N

Variáveis
Neuro-Educa (n=31) MBHP-Educa (n=34) GEE 

PSS

CD-RISC

PANAS-P

2,71 -9,71

15,86-1,52
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5.5. O Programa MBHP-Educa promove alteração na Escala Multidimensional 
de Reatividade Interpessoal (EMRI) 

 

  

 De acordo com a literatura, a meditação mindfulness e técnicas associadas agem 

no sentido de diminuir a reatividade frente a adversidades ambientais (107), por 

conseguinte nós hipotetizamos que em nosso estudo o programa MBHP-Educa 

também promoveria uma aumento nos escores de resiliência em educadores ativos 

e saudáveis da rede pública de ensino. Para isso utilizamos a escala de Resiliência 

de Connor-Davidson (CD-RISC).  

 Para a subescala CE (Consideração Empática), a análise de GEE revelou 

diferenças estatísticas significantes para o efeito do Grupo (Wald X 2= 15,988; B= -

0,118; SE= 0,029; 95% Wald CI= -0,176 - -0,060; p= 0,000 e para o efeito do Tempo 

(Wald X 2= 26,646; B= -0,125; SE= 0,024; 95% Wald CI= -0,176 –  -0,060; p= 0,000. 

Consistente com os dados descritos na literatura, o grupo MBHP-Educa (M= 24,12; 

SD=2,58) mostrou significante aumento do escore de resiliência em relação ao grupo 

controle Neuro-Educa (M= 21,32; SD= 2,57) após as 8 semanas de intervenção (pós-

intervenção), e no efeito de Grupo e Tempo (Wald X 2= 19,749; B= 0,126; SE= 0,028; 

95% Wald CI= 0,070 – 0,181; p= 0,000, (Figura 4 e Tabela 3), indicando que os 

educadores mostraram uma melhora na empatia após o MBHP-Educa. 

 Para a subescala TP (Tomada de Perspectiva), a análise de GEE revelou 

diferenças estatísticas significantes para o efeito do grupo (Wald X 2= 19,182; B= -

0,106; SE= 0,024; 95% Wald CI= -0,154 - -0,059; p= 0,000  e para o efeito do tempo 

(Wald X 2= 72,792; B= -0,166; SE= 0,019; 95% Wald CI= -0,204 –  -0,128; p= 0,000).  

O grupo MBHP-Educa (M= 24,26; SD=1,91) mostrou significante aumento do escore 

de resiliência em relação ao grupo controle Neuro-Educa (M= 21,65; SD= 2,80) após 

as 8 semanas de intervenção (pós-intervenção). O efeito do Grupo e Tempo  (Wald 

X 2= 23,117; B= 0,141; SE= 0,029; 95% Wald CI= 0,084 – 0,199; p= 0,000). 

 Em relação à subescala AP (Angústia Pessoal), a análise de GEE revelou 

diferenças estatísticas significantes para o efeito do Tempo (Wald X 2= 7,798; B= 

0,190; SE= 0,039; 95% Wald CI= 0,032 – 0,185; p= 0,005)  e para o efeito de Grupo 

e Tempo (Wald X 2= 6,884; B= -0,111; SE= 0,042; 95% Wald CI= -0,194  –  -0,028; 

p= 0,009. Não houve associação estatística na dimensão Grupo (p=0,555). O grupo 
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MBHP-Educa (M= 19,44; SD=5,10) mostrou significante redução do escore de 

Angústia Pessoal em relação ao grupo controle Neuro-Educa (M= 20,29; SD= 2,53) 

após as 8 semanas de intervenção (pós-intervenção) (efeito do tempo*grupo = Wald 

X 2= 6,884; B= -0,111; SE= 0,042; 95% Wald CI= -0,194 - -0,028; p= 0,009, indicando 

que os educadores reduziram seus índices de angústia frente a adversidades após o 

programa. Ver Figura 4 e Tabela 3. 
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Figura 4. Efeito do programa MBHP-Educa na empatia (reatividade interpessoal). 

 

 
 

Legenda: Gráficos “Violin-plot” com distribuição gama.  Diamantes e box representam a média ± IC para cada tempo por grupo. As escalas são diferentes 

nesta sessão com o intuito de tornar os gráficos legíveis. Foram utilizados os dados brutos de escore em todas as medidas. Em preto: medidas pré-intervenção 

(baseline); em vermelho: medidas pós-intervenção. 
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Tabela 3. Análise estatística descritiva do GEE para os escores das dimensões da escala multidimensional de reatividade 
interpessoal (EMRI). 

 
 
 

 
 

Legenda: Médias com desvio-padrão (DP), Min: mínimo, Max: máximo, delta: diferença entre pós e pré. B: estimate; B: estimate; SE: standardized error; 95% 

CI: Wald Confidence interval GEE: Equação de Estimativas Gerais (General Estimate Equation); EMRI-CE: Considerção Empática; EMRI-TP: Tomada de 

Perspectiva; EMRI-AP: Angústia Pessoal. 

Média (SD) Min - Max Δ Média (SD) Min - Max Δ Wald ꭓ
2 B SE  95% CI p-valor

Pré- 21,32 (2,76) 16 - 26 21,26 (2,60) 16 - 28 Grupo 15,988 -0,118 0,029 -0,176 - -0,060 0,000
Pós- 21,32 (2,57) 15 - 27 24,12 (2,58) 14 - 28 Tempo 26,646 -0,126 0,024 -0,174 - -0,078 0,000

Grupo * Tempo 19,749 0,126 0,028 0,070 - 0,181 0,000

Pré- 21,13 (3,52) 12 - 27 20,56 (2,71) 16 - 27 Grupo 19,182 -0,106 0,024 -0,154 - -0,059 0,000
Pós- 21,65 (2,80) 15 - 27 24,26 (1,91) 20 - 28 Tempo 72,792 -0,166 0,019 -0,204 - -0,128 0,000

Grupo * Tempo 23,117 0,141 0,029 0,084 - 0,199 0,000

Pré- 20,23 (2,78) 13 - 25 21,68 (5,08) 11 - 33 Grupo 0,350 0,031 0,052 -0,071 - 0,133 0,555
Pós- 20,29 (2,53) 15 - 25 19,44 (5,10) 12 - 32 Tempo 7,798 0,190 0,039 0,032 - 0,185 0,005

Grupo * Tempo 6,884 -0,111 0,042 -0,194 - -0,028 0,009

3,71

-2,24

GEE 
Variáveis

Neuro-Educa (n=31) MBHP-Educa (n=34)

EMRI-CE

EMRI-TP

EMRI-AP

0,00

0,52

0,06

2,85
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5.6. O Programa MBHP-Educa não promoveu mudança nas medidas das Cinco 
Facetas do Mindfulness (FFMQ). 

 

 O questionário das cinco facetas do mindfulness (observando:OB, descrevendo: 

DE, agindo com consciência: AC, não-julgando: NJ, e não-reagindo: NR) foi 

desenvolvido para medir os traços de mindfulness, e tem sido utilizado na descrição 

e medida desses traços, com diversas aplicações e versões (149, 161).  Nosso estudo 

investigou se a intervenção MBHP-Educa promoveria mudança nas diferentes facetas 

ou na somatória da FFMQ.  

 As análises de GEE não revelaram diferenças significativas para a faceta FFMQ-

OB para o efeito de grupo (Wald X 2= 2,603; B=-0,013; SE=0,064; IC95%= -0,2280-

0-0,022; p=0,107), tempo (Wald X 2= 3,204; B=-0,087; IC95%=-0,183 – 0,008; p= 

0.71) e na interação grupo e tempo (Wald X 2= 5,998; B=0,166; SE=0,067; IC95%= 

0,033 – 0,298; p= 0.014). Ver Figura 5 e Tabela 4. 

 Semelhantemente, para a faceta FFMQ-DE (descrevendo), as análises de GEE 

não revelaram diferenças significativas. Para o efeito de grupo (Wald X 2= 0,065; 

B=0,017; IC95%= -0,0111 - -0.144; SE= 0,065; p= 0.799), tempo (Wald X 2= 1,096; 

B=0,017; SE=0,065; IC95%=-0,123 – 0,037; p= 0.000) e na interação grupo e tempo 

(Wald X 2= 3,252; B=0,091; SE=0,051; IC95%= -0,008 - -0,191; p= 0.071).  Ver Figura 

5 e Tabela 4. 

 As análises de GEE da faceta FFMQ-AC (agindo com consciência) também não 

revelaram diferenças significativas. Para o efeito de grupo (Wald X²=0,537; B=-0,071; 

SE=0,097; IC95%=-0,260 – 0,119; p=0,464), tempo (WaldX²=2,604; B=-0,250; 

SE=0,102; IC95%=-0,451 - -0,049; P=0,015), e na interação grupo e tempo (Wald 

X²=3,043; B= 0,190; SE=0,190; IC95%=-0,023 – 0,403; p=0,081). Figura 5 e Tabela 

4. 

 A faceta FFMQ-NJ (Não Julgando) também não trouxe resultados significativos na 

análise de GEE. Para o efeito de grupo (Wald X²=1,195; B=0,070; SE=0,064; IC95%=-

0,056 – 0,196; p=0,274), tempo (WaldX²=2,604; B=-0,081; SE=0,050; IC95%=-0,180 

- -0,017; p=0,107), e na interação grupo e tempo (Wald X²=0,220; B=0,031; SE=0,066; 

IC95%=-0,098 – 0,159; p=0,639). Ver Figura 5 e Tabela 4. 

 As análises de GEE também não revelaram diferenças significativas para a faceta 

FFMQ-NR (Não Reagindo) para o efeito de grupo (Wald X 2= 0,794; B=-0,057; 
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SE=0,065; IC95%= -0,185 - 0,072; p=0,107), tempo (Wald X 2= 1,023; B=-0,060; 

IC95%=-0,178 – 0,057; p=0,312) e na interação grupo e tempo (Wald X 2= 2,111; 

B=0,121; SE=0,083; IC95%= -0,042 – 0,283; p= 0.146). Ver Figura 5 e Tabela 4. 

 Por fim, a subescala FFMQ-Geral também não trouxe associações significativas. 

O efeito de grupo (Wald X 2= 0,045; B=0,009; SE=0,045; IC95%= -0,078 - -0,097; 

p=0,832), tempo (Wald X 2= 7,788; B=-0,103; IC95%=-0,175 – 0,031; p=0,005) e na 

interação grupo e tempo (Wald X 2= 8,448; B=0,117; SE=0,040; IC95%=0,038 – 0,196; 

p= 0.004). Ver Figura 5 e Tabela 4. 

 Nenhuma das subescalas da FFMQ atingiu nível de significância estatística, não 

tendo havido influência do MBHP-Educa nos escores desse instrumento.  
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Figura 5. Efeito do programa MBHP-Educa nas Cinco Facetas de Mindfulness (FFMQ) 

 

 
Legenda: Gráficos “Violin-plot” com distribuição gama.  Diamantes e box representam a média ± IC para cada tempo por grupo. As escalas são diferentes 

nesta sessão com o intuito de tornar os gráficos legivéis. Foram utilizados os dados brutos de escore em todas as medidas. Em preto: medidas pré-intervenção 

(baseline); em vermelho: medidas pós-intervenção. 
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Tabela 4. Análise estatística descritiva do teste GEE para os escores das Cinco Facetas de Mindfulness (FFMQ). 

 

 
 

Legenda: Médias com desvio-padrão (DP), Min: mínimo, Max: máximo, delta: diferença entre pós e pré. B: estimate; B: estimate; SE: standardized error; 95% 

CI: Wald Confidence interval GEE: Equação de Estimativas Gerais (General Estimate Equation). 

Média (SD) Min - Max Δ Média (SD) Min - Max Δ Wald ꭓ
2 B SE  95% CI p-valor

Pré- 25,61 (7,60) 9 - 37 23,94 (7,44) 13 - 40 Tempo 3,204 -0,087 0,048 -0,183 - 0,008 0,073
Pós- 23,77 (7,26) 11 - 37 26,18 (6,55) 11 - 40 Grupo 2,603 -0,103 0,064 -0,228 - 0,022 0,107

Tempo*Grupo 5,998 0,166 0,067 0,033 - 0,298 0,014

Pré- 27,52 (4,93) 18 - 38 24,79 (7,89) 11 - 40 Tempo 1,096 -0,043 0,041 -0,123 - 0,037 0.000
Pós- 26,26 (6,54) 16 - 39 25,85 (7,29) 13 - 40 Grupo 0,065 0,017 0,065 -0,111 - 0,144 0,799

Tempo*Grupo 3,252 0,091 0,051 -0,008 - 0,191 0,071

Pré- 28,03 (6,55) 9 - 36 25,09 (8,39) 11 - 38 Tempo 5,941 -0,250 0,102 -0,451 - -0,049 0,015
Pós- 29,77 (7,31) 11 - 38 32,06 (15,93) 16 - 94 Grupo 0,537 -0,071 0,097 -0,260 - 0,119 0,464

Tempo*Grupo 3,043 0,190 0,109 -0,023 - 0,403 0,081

Pré- 26,13 (6,40) 17 - 39 23,59 (7,29) 10 - 38 Tempo 2,604 -0,081 0,050 -0,180 - 0,017 0,107
Pós- 27,52 (6,31) 15 - 39 25,62 (7,90) 9 - 40 Grupo 1,195 0,070 0,064 -0,056 - 0,196 0,274

Tempo*Grupo 0,220 0,031 0,066 -0,098 - 0,159 0,639

Pré- 18,55 (4,88) 8 - 30 17,29 (4,40) 9 - 28 Tempo 1,023 -0,060 0,060 -0,178 - 0,057 0,312
Pós- 17,42 (3,52) 12 - 24 18,38 (6,03) 7 - 33 Grupo 0,794 -0,057 0,065 -0,185 - 0,072 0,387

Tempo*Grupo 2,111 0,121 0,083 -0,042 - 0,283 0,146

Pré- 125,84 (19,00) 96 - 164 110,76 (31,98) 14 - 159 Tempo 7,788 -0,103 0,037 -0.175 - -0.031 0,005
Pós- 124,10 (20,78) 99 - 173 122,74 (22,77) 84 - 170 Grupo 0,045 0,009 0,045 -0.078 - 0.097 0,832

Tempo*Grupo 8,448 0,117 0,040 0.038 - 0.196 0,004

FFMQ-Geral

1,74 6,97

1,39 2,03

-1,13 1,09

-1,74 11,98

FFMQ-Descrevendo

FFMQ-Agindo com consciência

GEE 
Variáveis

FFMQ-Não-reagindo

FFMQ-Não-julgando

Neuro-Educa (n=31) MBHP-Educa (n=34)

FFMQ-Observando

-1,84 2,24

-1,26 1,06
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5.7.  O programa MBHP-Educa melhora o bem-estar psicológico 
 
 

O Bem-estar psicológico é um constructo ainda em evolução, e tem sido 

amplamente estudado em sua interface tanto com a precariedade ambiental e saúde, 

quanto na vigência de transtornos e problemas de saúde (162). 

  A análise de GEE da subescala  AA (Auto Aceitação) revelou diferenças 

estatísticas significantes para o efeito do Grupo (Wald X 2=17,441; B= -0,192; SE= 

0,046; 95% Wald CI= -0,283 - -0,102; p= 0,000  e para o efeito do Tempo (Wald X 2= 

34,094; B= -0,116; SE= 0,285; 95% Wald CI= -0,222 –  -0,111; p= 0,000). O grupo 

MBHP-Educa (M= 64,09; SD=12,32) mostrou significante aumento do escore de 

resiliência em relação ao grupo controle Neuro-Educa (M= 52,48; SD= 10,09) após 

as 8 semanas de intervenção. O efeito do Tempo e Grupo (Wald X 2= 26,231; B= 

0,189; SE= 0,037; 95% Wald CI= 0,117 – 0,261; p= 0,000. Ver Tabela 5 e Figura 6. 

  A subescala DA (Dominio do Ambiente) revelou diferenças estatísticas 

significantes para o efeito do Tempo e Grupo (Wald X 2=5,942; B= 0,086; SE= 0,035; 

95% Wald CI= 0,017 - 0,155; p= 0,015), mas não para os efeitos de Tempo (p=0,707) 

e Grupo (p=0,061). Tabela 5 e Figura 6. 

  Em relação à subescala A (Autonomia), a análise de GEE revelou diferenças 

estatísticas significantes para o efeito do Grupo (Wald X 2=5,27; B= -0,098; SE= 0,042; 

95% Wald CI= -0,182 - -0,014; p= 0,022)  e para o efeito do Tempo (Wald X 2= 22,0; 

B= -0,133; SE= 0,028; 95% Wald CI= -0,189 –  -0,078; p= 0,000). O grupo MBHP-

Educa (M= 64,09; SD=12,32) mostrou significante aumento do escore de resiliência 

em relação ao grupo controle Neuro-Educa (M= 55,88; SD= 6,89) após as 8 semanas 

de intervenção. O efeito do Tempo e Grupo (Wald X 2= 17,03; B= 0,19; SE= 0,046; 

95% Wald CI= 0,100 – 0,280; p= 0,000). Ver Tabela 5 e Figura 6. 

  A análise de GEE para a subescala PL (Propósito de Vida) revelou diferenças 

estatísticas significantes para o efeito do Grupo (Wald X 2=13,211; B= -0,144; SE= 

0,039; 95% Wald CI= -0,221 - -0,066; p= 0,000), e já para o efeito do Tempo não 

houve associação significativa (p=0,104). Já o efeito Grupo apontou para uma 

melhora significativa para o MBHP-Educa (Wald X²=13,211; B=-0,144; SE=0,039; 

95%Wald IC: -0,221 - -0,066; p=0,000). O efeito Tempo e Grupo também mostra uma 

melhora para o grupo submetido ao MBHP-Educa (X²=6,180; B=0,111; SE=0,045; 

IC95%Wald=0.024 – 0,199, p=0,013). Ver Tabela 5 e Figura 6. 
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  Tais resultados são congruentes com aqueles achados pela literatura, que 

encontra resultados resultados próximos aos vistos em outros estudos envolvendo  

autonomia e auto-regulação (163), domínio e maestria em relação à própria condição 

(164), propósito na vida (165), e auto-aceitação incondicional (166). 
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Tabela 5. Análise estatística descritiva do GEE para as dimensões do bem estar-psicológico. 

 

Legenda: Médias com desvio-padrão (DP), Min: mínimo, Max: máximo, delta: diferença entre pós e pré. B: estimate; B: estimate; SE: standardized error; 95% 

CI: Wald Confidence interval GEE: Equação de Estimativas Gerais (General Estimate Equation).  PWBS: bem-estar psicológico. 

Média (SD) Min - Max Δ Média (SD) Min - Max Δ Wald ꭓ
2 B SE  95% CI p-valor

Pré- 53,61 (10,80) 36 - 78 54,41 (15,07) 23 - 82 Tempo 34,094 -0,116 0,285 -0,222 - -0,111 0,000
Pós- 52,48 (10,09) 30 - 81 64,09 (12,32) 43 - 80 Grupo 17,441 -0,192 0,046 -0,283 - -0,102 0,000

Tempo*Grupo 26,231 0,189 0,037 0,117 - 0,261 0.000

Pré- 54,10 (4,36) 46 - 63 52,88 (6,00) 42 - 63 Tempo 0,142 -0,011 0,029 -0,067 - 0,046 0,707
Pós- 50,19 (4,87) 41 - 60 53,47 (8,10) 38 - 66 Grupo 3,512 -0,059 0,031 -0,120 - 0,003 0,061

Tempo*Grupo 5,942 0,086 0,035 0,017 - 0,155 0,015

Pré- 47,90 (5,93) 36 - 55 47,88 (6,48) 37 - 63 Tempo 0,392 0,023 0,037 -0,049 - 0,096 0,531
Pós- 47,74 (4,93) 37 - 57 46,79 (9,77) 29 - 64 Grupo 0,217 0,019 0,041 -0,061 - 0,100 0,641

Tempo*Grupo 0,201 -0,020 0,440 -0,106 - 0,066 0,654

Pré- 43,65 (5,51) 32 - 53 43,91 (5,89) 34 - 55 Tempo 0,739 0,022 0,025 -0,028 - 0,072 0,390
Pós- 44,26 (4,69) 36 - 52 42,97 (3,75) 36 - 53 Grupo 1,733 0,030 0,022 -0,015 - 0,074 0,188

Tempo*Grupo 0,955 -0,036 0,036 -0,107 - 0,036 0,328

Pré- 57,74 (9,84) 32 - 76 59,76 (12,09) 31 - 75 Tempo 2,637 -0,051 0,031 -0,113 - 0,011 0,104
Pós- 54,48 (8,91) 34 - 73 62,88 (10,91) 45 - 77 Grupo 13,211 -0,144 0,039 -0,221 - -0,066 0,000

Tempo*Grupo 6,180 0.111 0.045 0,024 - 0,199 0.013

Pré- 53,42 (6,28) 35 - 65 48,91 (10,40) 31- 67 Tempo 22,00 -0.133 0.028 -0.189 - -0.078 0,000
Pós- 50,52 (10,51) 7 - 66 55,88 (6,89) 43 - 65 Grupo 5,27 -0.098 0.042 -0.182 - -0.014 0,022

Tempo*Grupo 17,03 0.19 0.046 0.100 - 0.280 0,000

-0,16 -1,09

0,61 -0,94

-3,26 3,12

-2,90 6,97

PWBS-relação positiva com outros

PWBS-propósito de vida

PWBS-autonomia

-3,91

Variáveis
Neuro-Educa (n=31) MBHP-Educa (n=34) GEE 

-1,13 9,68

PWB-auto-aceitação

0,59

PWB-domínio do ambiente

PWB-crescimento pessoal
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Figura 6. Efeito do programa MBHP-Educa nos domínios da escala de bem-estar psicológico. 

 

 

Legenda: Gráficos “Violin-plot” com distribuição gama.  Diamantes e box representam a média ± IC para cada tempo por grupo. As escalas são diferentes 

nesta sessão com o intuito de tornar os gráficos legivéis. Foram utilizados os dados brutos de escore em todas as medidas. Em preto: medidas pré-intervenção 

(baseline); em vermelho: medidas pós-intervenção. 
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5.8. O programa MBHP-Educa melhora a evocação e retenção da memória 
episódica 

 

 Nosso estudo é o primeiro estudo nacional e internacional a avaliar a influência da 

meditação mindfulness na memória episódica de professores ativos e saudáveis.  

 Na memória encontramos mudanças significativas em todas as dimensões do 

RAVLT, confome abaixo. Para visão geral, ver Tabela 6 e Figura 5. 

 A Memória Imediata apresentou uma significativa melhora nos escores do Grupo 

MBHP-Educa (M= 9,12; DP=2,86) em relação ao grupo controle Neuro-Educa 

(M=6,48; DP=2,03) após as 8 semanas de intervenção. O efeito do Tempo e Grupo 

(WaldX 2= 54,254; B= 0,620; EP= 0,084; 95%Wald IC= 0,455 – 0,785; p= 0,000). 

Ainda, os dados revelam diferenças estatísticas significantes para o efeito do Grupo 

(Wald X 2= 22,807; B=-0,351; SE=0,071; 95%Wal CI= -0,494 - -0,207; p= 0,000) e 

para o efeito do Tempo (Wald X 2= 52,654; B=0,055; SE= 0,055; 95%WaldCI= -0,512 

- 0,294; p= 0,000), confirmando uma melhora na memória imediata naqueles 

submetidos ao MBHP-Educa. 

 A Capacidade de Aprendizado mostrou uma melhora significativa melhora nos 

escores do Grupo MBHP-Educa (M=54,97; DP=10,55) em relação ao grupo controle 

Neuro-Educa (M=45,16; DP=8,51) após o término do programa. O efeito do Tempo e 

Grupo (WaldX 2= 51,263; B=0,307 ; EP=0,043; 95%Wald IC=0,223 – 0,391; p= 0,000). 

Ainda, os dados revelam diferenças estatísticas significantes para o efeito do Grupo 

(Wald X 2= 19,709; B=-0,024; SE=0,046; 95%Wal CI= -0,294 - -0,114; p= 0,000) e 

para o efeito do Tempo (Wald X 2= 41,440; B=0,214; SE= 0,033; 95%WaldCI= -0,279 

- -0,149; p= 0,000), confirmando uma melhora na capacidade de aprendizado ocorrida 

no grupo MBHP-Educa. 

 Também houve um aumento significante nos escores da Evocação Imediata no 

grupo de intervenção (M=11,41; DP=2,52) em relação aos escores do grupo controle 

(M=9,16; DP=2,08) ao final da intervenção. Tanto o efeito de Tempo (WaldX²=26,596; 

B=-0,237; SE=0,046; 95%WaldIC=-0,326 - -0,147; p=0,000), quanto o efeito de Grupo 

(X²Wald=18,836; B=-0,233; SE=0,054; 95%WaldIC= 0,012 – 0,422; P=0,000) 

apontaram para essa redução significativa. O efeito de Tempo e Grupo 

(WaldX²=15,520; -0,482; SE=0,122; Wald95%IC= 0,247 - -0,457; p=0,000) confimam 

esse aumento. 
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 A Interferência Retroativa mostrou um aumento significativo em seus escores no 

grupo MBHP-Educa (M=0,93; DP=0,16) relação ao grupo controle (M=0,84; 

DP=0,12). O efeito de Tempo não atingiu nível de significância (p=0,270), enquanto 

o efeito de Grupo (WaldX²=8,296; B=-0,111; SE=0,038; 95%WaldIC= -0,186 - -0,035; 

P=0,004) e o efeito de Tempo e Grupo (WaldX²=3,911; B=0,106; SE=0,053; 

Wald95%IC=0,001 – 0,211; p=0,048) confimam esse aumento. 

 A Evocação Tardia mostrou um aumento significativo em seus escores no grupo 

submetido ao MBHP-Educa (M=12,15; DP=2,18) em relação ao Neuro-Educa 

(M=9,23; DP=2,39). O efeito de Tempo obteve significância estatística 

(WaldX²=57,193; B=-0,303; SE=0,040; 95%WaldIC= -0,382 - -0,225; p=0,000), o 

mesmo se passando com o efeito de Grupo (WaldX²=29,375; B=-0,290; SE=0,053; 

95%WaldIC=-0,395 - -0,185; p=0,000). Resultado semelhante temos para o efeito de 

Tempo e Grupo (WaldX²=64,350; B=0,437; SE=0,054; Wald 95%IC=0,330 - 0,544; 

p=0,000). 

 Em relação ao Reconhecimento Tardio, também foi encontrado um aumento 

significativo nos escores do grupo do MBHP-Educa (M=12,91; DP=2,35) em relação 

ao Neuro-Educa (M=10,45; DP=3,92). O efeito de Tempo obteve significância 

estatística (WaldX²=90805; B=-0,151; SE=0,048; 95%WaldIC= -0,246 - -0,057; 

p=0,002), o mesmo se passando com o efeito de Grupo (WaldX²=9,369; B=-0,299; 

SE=0,074; 95%WaldIC=-0,373 - -0,084; p=0,000). Resultado semelhante temos para 

o efeito de Tempo e Grupo (WaldX²=7,974; B=0,175; SE=0,062; Wald 95%IC=0,054 

- 0,296; p=0,005). Ver Tabela 6 Figura 7. 

 Tomado em conjunto, nossos resultados apontam claramente para uma melhora 

da habilidade de reconsolidar a memória, que se constatou após as oito semanas. É 

possível argumentar-se que possa haver um efeito de memorização durante a 

execução do teste pela segunda vez, mas o hiato de tempo e o volume de dados que 

apontam para uma melhora, sugerem fortemente que o efeito predominante foi a 

mudança promovida pelo MBHP-Educa. 
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Tabela 6. Análise estatística descritiva do GEE para as variáveis do RAVLT 

 

 

Legenda: Médias com desvio-padrão (DP), Min: mínimo, Max: máximo, delta: diferença entre pós e pré. B: estimate; B: estimate; SE: standardized 

error; 95% CI: Wald Confidence interval GEE: Equação de Estimativas Gerais (General Estimate Equation).  

Média (DP) Min - Max Δ Média (DP) Min - Max Δ Wald ꭓ
2 B SE  95% IC p-valor

Pré- 8,06 (2,57) 5 - 15 6,09 (1,38) 4 - 9 Tempo 52,654 -0,403 0,055 -0,512 - -0,294 0,000
Pós- 6,48 (2,03) 4 - 14 9,12 (2,86) -4 - 15 Grupo 22,807 -0,351 0,073 -0,494 - -0,207 0,000

Tempo*Grupo 54,254 0,620 0,084 0,455 - 0,785 0,000

Pré- 49,58 (11,32) 30 - 75 44,38 (7,34) 30 - 57 Tempo 41,440 -0,214 0,033 -0,279 - -0,149 0,000
Pós- 45,16 (8,51) 30 - 73 54,97 (10,55) 38 - 75 Grupo 19,709 -0,204 0,046 -0,294 - -0,114 0,000

Tempo*Grupo 51,263 0,307 0,043 0,223 - 0,391 0,000

Pré- 0,62 (0,21) 0,33 - 1,17 0,81 (0,28) 0,38 -1,60 Tempo 5,637 0,234 0,098 0,041 - 0,426 0,018
Pós- 0,80 (0,31) 0,33 - 1,60 0,64 (0,29) 0,25 -2,00 Grupo 4,319 0,217 0,104 0,012 - 0,422 0,038

Tempo*Grupo 15,520 -0,482 0,122 -0,722 - -0,242 0,000

Pré- 10,29 (2,91) 5 -15 9,00 (1,84) 5 - 13 Tempo 26,596 -0,237 0,046 -0,326 - -0,147 0,000
Pós- 9,16 (2,08) 5 - 15 11,41 (2,52) 5 - 15 Grupo 18,836 -0,233 0,054 -0,339 - -0,128 0,000

Tempo*Grupo 43,528 0,352 0,053 0,247 - 0,457 0,000

Pré- 0,89 (0,15) 0,53 - 1,20 0,88 (0,20) 0,54 -1,71 Tempo 1,219 -0,053 0,048 -0,147 - 0,041 0,270
Pós- 0,84 (0,12) 0,54 - 1,00 0,93 (0,16) 0,50 - 1,20 Grupo 8,296 -0,111 0,038 -0,186 - -0,035 0,004

Tempo*Grupo 3,911 0,106 0,053 0,001 - 0,211 0,048

Pré- 10,55 (2,91) 5 - 15 8,97 (1,99) 5 - 13 Tempo 57,193 -0,303 0,040 -0,382 - -0,225 0,000
Pós- 9,23 (2,39) 5 - 15 12,15 (2,18) 8 - 15 Grupo 29,375 -0,290 0,053 -0,395 - -0,185 0,000

Tempo*Grupo 64,350 0,437 0,054 0,330 - 0,544 0,000

Pré- 10,68 (3,94) 1 -15 11,09 (3,51) -1 - 15 Tempo 9,805 -0,151 0,048 -0,246 - -0,057 0,002
Pós- 10,45 (3,92) 1 - 15 12,91 (2,35) 5 - 15 Grupo 9,639 -0,299 0,074 -0,373 - -0,084 0,002

Tempo*Grupo 7,974 0,175 0,062 0,054 - 0,296 0,005

Reconhecimento tardio

Evocação tardia

Interferência proativa

-0,05 0,05

-1,32 3,18

-0,23 1,82

GEE 
Variáveis

Neuro-Educa (n=31) MBHP-Educa (n=34)

Memória imediata

Capacidade de aprendizado

Evocação imediata

Interferência retroativa

-1,58 3,03

-4,42

-1,13 2,41

10,59

0,18 -0,17



67 
 

Figura 7. Efeito do programa MBHP-Educa na memória episódica 

 

 

Legenda: Gráficos “Violin-plot” com distribuição gama.  Diamantes e box representam a média ± IC para cada tempo por grupo. As escalas são diferentes 

nesta sessão com o intuito de tornar os gráficos legivéis. Foram utilizados os dados brutos de escore em todas as medidas. Em preto: medidas pré-

intervenção (baseline); em vermelho: medidas pós-intervenção.
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5.9. O programa MBHP-Educa altera os níveis séricos das citocinas 
inflamatórias 

 

      Sabendo que o mindfulness promove mudanças nos níveis circulantes de 

citocinas e outros marcadores inflamatórios (167), nós investigamos os efeitos do 

mindfulness no tempo tanto nas citocinas pro-inflamatórias  quanto nas citocinas anti-

inflamatórias. Na Tabela 7, tanto TNF, IL-10 e IL-1β geraram resultados abaixo do 

limite de detecção para o kit de ensaio; uma vez que todos os participantes eram 

saudáveis e declaravam não ter doenças crônicas, já era esperado que nosso estudo 

identificasse níveis baixos de citocinas, especialmentes estas mencionadas (168). O 

nosso número amostral no pós-intervenção para a análise dos níveis de citocinas 

periféricas foi menor, alguns voluntários por motivos pessoais não tiveram o seu 

sangue coletado. Assim, para o grupo MBHP-Educa o número amostral final foi de 20 

voluntários e o grupo Neuro-Educa foi de  21 voluntários. 

Como os níveis de IL-1β e TNF-α estivessem abaixo do limite de detecção do 

kit CBA utilizado, essas citocinas não foram utilizados nesse estudo. As interleucinas 

restantes (IL-8, IL-6 e IL-12p70) foram incluídas no estudo.  

A IL-12p70 não atingiu significância em nenhum dos efeitos: Grupo (p=0,447), 

Tempo (p=0,306), e Grupo e Tempo (p=0,904). 

A IL-8 reduziu seus níveis (pg) para o grupo MBHP-Educa (M=6,08; DP=2,77) 

em relação ao grupo controle (M=8,91; DP=3,91). O efeito de Tempo não obteve 

significância estatística (p=0,306), enquanto o efeito de Grupo (WaldX²=13,599; B=-

0,459; SE=0,124; 95%WaldIC= -0,702 - -0,215; p=0,000) e o efeito Grupo e Tempo 

(WaldX²=11,382; B=0,402; SE=0,119; 95%WaldIC=0,168 – 0,635; p=0,001) ambos 

atingiram significância. 

A IL-6 reduziu seus níveis para o grupo MBHP-Educa (M=2,74; DP=0,58) em 

relação ao grupo Neuro-Educa (M=3,33; DP=0,37). O efeito de Grupo (X²=29,895; 

B=-0,199; SE=0,047; 95%WaldIC= 0,242 – 0,513) e o efeito de Grupo e Tempo 

(X=29,895; B=0,378; SE=0,069; 95%WaldIC= 0,242 – 0,513) ambos atingiram nível 

de significância, enquanto que o efeito Tempo não (p=0,504). Ver Tabela 7 e Figura 

8. 
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Tabela 7. Análise estatística descritiva do GEE para as citocinas inflamatórias 

 
 
 

 
 

Legenda: Médias com desvio-padrão (DP), Min: mínimo, Max: máximo, delta: diferença entre pós e pré. B: estimate; B: estimate; SE: standardized error; 95% 

CI: Wald Confidence interval GEE: Equação de Estimativas Gerais (General Estimate Equation)  

Mean (SD) Min - Max Δ Mean (SD) Min - Max Δ Wald ꭓ
2 B SE  95% CI p-valor

Pré- 7,95 (3,47) 2,28 - 17,57 8,22 (3,82) 2,75 - 18,59 Grupo 13,599 -0,459 0,124 -0,702 - -0,215 0,000
Pós- 8,91 (3,98) 2,48 - 19,96 0,96 6,08 (2,77) 2,62 - 10,76 -2,14 Tempo 1,046 -0,105 0,102 -0,305 - 0,096 0,306

Grupo*Tempo 11,382 0,402 0,119 0,168 - 0,635 0,001

Pré- 3,35 (0,92) 2,23 - 5,39 3,61 (1,48) 2,38 - 8,76 Grupo 0,578 0,066 0,086 -0,103 - 0,234 0,447
Pós- 3,22 (0,94) 2,18 - 5,39 -0,13 3,50 (1,05) 2,23 - 6,34 -0,11 Tempo 0,183 0,045 0,105 -0,161 - 0,251 0,669

Grupo*Tempo 0,015 -0,016 0,135 -0,281 - 0,248 0,904

Pré- 3,20 (0,57) 2,02 - 4,09 3,87 (1,00) 2,49 - 6,03 Grupo 18,070 -0,199 0,047 -0,291 - -0,108 0,000
Pós- 3,33 (0,37) 2,39 - 3,70 0,13 2,74 (0,58) 2,15 - 4,43 -1,13 Tempo 0,446 -0,034 0,051 -0,134 - 0,066 0,504

Grupo*Tempo 29,895 0,378 0,069 0,242 - 0,513 0,000

IL-12p70 (pg/mL)

IL-6 (pg/mL)

GEE
Variáveis

Controle (n=20) MBHP-Educa (n=21)

IL-8 (pg/mL)
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Figura 8. Efeito do Programa MBHP-Educa nas citocinas inflamatórias 

 

 

Legenda: Gráficos “Violin-plot” com distribuição gama.  Diamantes e box representam a média ± IC para cada tempo por grupo. As escalas são diferentes 

nesta sessão com o intuito de tornar os gráficos legivéis. Foram utilizados os dados brutos de escore em todas as medidas. Em preto: medidas pré-intervenção 

(baseline); em vermelho: medidas pós-intervenção. 
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5.10. Efeitos de mediação do estresse percebido, resiliência, afetos, empatia, 
cinco facetas de mindfulness, memória episódica e biomarcadores 
inflamatórios nas dimensões do bem-estar psicológico 

 

         Para avaliar se as mudanças no estresse percebido (PSS), resiliência (CD-

RISC), afeto positivo e afeto negativo (PANAS), reatividade interpessoal (EMRI) e 

citocinas (IL-6, IL-8, IL-12 p70) mediaram a melhora nas dimensões do bem-estar 

psicológico (PWBS), procedemos à análise de mediação utilizando o modelo proposto 

por Montoya e Hayes (2017) (156). As análises para as variáveis de interesse são 

descritas a seguir. 

 

5.10.1. O estresse  percebido media as alterações nas dimensões Domínio do 
Ambiente, Propósito de Vida e Auto-aceitação da escala de Bem-estar 
Psicológico.  

 

A Tabela 8 revela efeitos significantes de mediação (efeitos indiretos) nas 

dimensões domínio do ambiente, propósito de vida e auto-aceitação após a 

intervenção com o programa MBHP-Educa.  

Os participantes do grupo MBHP-Educa exibiram um aumento de 3,78 escore 

em relação ao grupo controle (a= 3,78 ; p = 0,001) na dimensão Domínio do Ambiente, 

corroborando com as análises obtidas no modelo GEE, e essa análise previu um 

aumento nos escores de Domínio do Ambiente no pós-intervenção (b= -0,30; p = 

0,005). O intervalo de confiança de bootstrap para o efeito indireto (a x b= 1,154) 

baseado em 10.000 amostras de bootstrap, e ambos limites estavam inteiramente 

acima de zero (IC 95%= 0,3041 – 2,3623). Não há evidências de efeitos diretos na 

mudança dos escores de domínio de ambiente, independente de seus efeitos no 

escore de estresse percebido (c’= -2,71, t = -2,67, p = 0.960). 

Semelhantemente, também foi observado que os participantes exibiram um 

aumento de 3,78 escore para Auto-Aceitação em relação ao grupo controle (a= 3,785; 

p = 0,001), corroborando com as análises obtidas no modelo GEE, e esse aumento 

previu um aumento nos escores de auto-aceitação no pós-intervenção (b= 0,36; p = 

0,006). O intervalo de confiança de bootstrap para o efeito indireto (a x b= 1,362) 
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baseado em 10.000  amostras, sendo que ambos limites se mantiveram inteiramente 

acima de zero (IC 95%= 0,4026 – 2,6186). Não há evidências de efeitos diretos na 

mudança dos escores de  domínio de ambiente, independente de seus efeitos no 

escore de estresse percebido (c’= -3,161, t = 2,576, p = 0.124). 

Em relação ao Propósito de Vida, houve um aumento de 3,78 escore (a=3,78 

p=0,001), de acordo com as análises de GEE, no pós-intervençao (b=0,368 p=0,016). 

O intervalo de confiança bootstrap para efeitos indiretos (axb=1,3914) manteve-se 

positivo em ambos limites (0,3554 – 2,7287).  

 

 

Tabela 8. Tabela dos efeitos diretos e indiretos do modelo de mediação para o 
estresse percebido nas dimensões do bem-estar psicológico 

 

 

Legenda: R2: coeficiente de determinação; F: F de Snedcor; Coeff: curtose não-padronizada; 
t= T de Student associada à curtose não-padronizada; SE: erro padrão; Boot: efeitos indiretos 
“alavancados” (bootstrapped) usando 10.000 amostras; 95%CI: Intervalo de confiança 95%; 
“axb”= efeitos indiretoss; c’= efeitos diretos ajustados pelo efeito de mediação ; d= efeito de 

moderação. PWB: Bem-estar Psicológico (Psychological Well-being); PSP: Escala de Estresse 
Percebido. 

path Coeff. SE t Boot. 95% CI pb path Coeff. Boot. SE Boot. 95% CI

a -3.78 1.123 -3.37 -6.0282   -1.541 0.001
b -0.25 0.143 -1.74 -.5360      .0367 0.086
c' 1.317 1.39 0.947 -1.4616    4.0949 0.347
d -0.08 0.158 -0.49 -.3929      .2379 0.625

a -3.78 1.123 -3.37 -6.0282    -1.5410 0.001
b -0.3 0.105 -2.92  -.5138     -.0961 0.005
c' -2.71 1.014 -2.67 -4.7344     -.6815 0.960
d 0.162 0.115 1.407  -.0682      .3920 0.165

a -0.65 1.071 -0.60 -2.7860     1.4937 0.549
b -0.04 0.121 -0.34  -.2843      .2008 0.732
c' -0.8 1.177 -0.68 -3.1571     1.5488 0.497
d 0.088 0.134 0.66  -.1790      .3553 0.512

a -3.78 1.123 -3.37 -6.0282    -1.541 0.001
b 0.002 0.092 0.017  -.1818      .1848 0.987
c' -0.19 0.89 -0.22 -1.9725     1.5841 0.828
d -0.01 0.101 -0.1  -.2123      .1916 0.919

a 3.785 1.123 3.37 1.5410     6.0282 0.001
b 0.368 0.148 2.487  .0721      .6632 0.016
c' -1.31 1.434 -0.92 -4.1815     1.5526 0.363
d -0.08 0.158 -0.49 -.3929      .2379 0.625

a 3.785 1.123 3.37 1.5410     6.0282 0.001
b 0.36 0.127 2.846  .1071      .6127 0.006
c' 3.161 1.227 2.576  .7083     5.6137 0.124
d -0.11 0.139 -0.76 -.3839      .1730 0.452

Efeitos indiretos (mediação)
Variáveis R2 F(df) pa Efeitos diretos

a*b
1.1541

0.3974   .2706    1.8004PSP 0.0535 1.7513(2,62) 0.182 a*b 0.945

.5333 .3041     2.3623

PWB-Autonomia

PSP
.0082

.2553(2,62)
.7755

a*b
.1580 .3776 -.6911      .8370

PWB-domínio do ambiente

PSP
.1356 4.8625(2,62)

.0109

PWB-crescimento pessoal

-.5564      .5971

PWB-relação com outros

PSP
.0002 .0053(2,62) .9947

a*b -0.006
.2873

.6073 .3554     2.7287

PWB-propósito de vida

PSP
.0969 3.3260(2,62) .0425

a*b
1.3914

.4026     2.6186

PWB- auto-aceitação

PSP
.1297

4.6199(2,62)
0.013

a*b
1.3621 .5669
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5.10.2. A Resiliência media as alterações nas dimensões de auto-aceitação, 
propósito de vida, Relação com os Outros e Autonomia da escala de bem-estar 
psicológico.  

 

A Tabela 9 descreve os resultados da análise de mediação da Resiliência (CD-

RISC), apontando um aumento de 7,57 escore (a=7,57 p=0,000) nos escores de 

Autonomia em relação ao grupo controle, confirmando as análises de GEE, e um 

aumento nos escores no pós intervenção (b=0,29 p=0,005). O intervalo de confiança 

de bootstrap para o efeito indireto (axb=2,2054) baseado em 10.000 bootstrap 

samples ficaram ambas acima de zero (1,0502-3,8352). Não há evidências de efeitos 

diretos na mudança dos escores de autonomia (p=0,969). 

Na Relação com os Outros houve um aumento de 7,57 escore (a=757 

p=0,000), conforme as análises do GEE, apontando um aumento em relação ao grupo 

controle e em relação ao pré-intervenção (b=-0,15 p=0,018). O intervalo de bootstrap 

para o efeito indireto baseado em 10.000 bootstrap samples (axb=-1,166) e ambos 

limites mantiveram-se negativos (-2,2642 - -0,0716). 

Na dimensão Propósito na Vida, houve também um aumento de 7,57 escore 

(a=7,57 p=0,000), a partir das análises do GEE, apontando um aumento nos níveis 

pós-intervenção (b=0,26 p=0,020). O intervalo de bootstrap para o efeito indireto 

(axb=1,952) e ambos limites no intervalo de confiança mantiveram-se negativos (-

0,2805 - -3,8726). 

Em relação a Auto-aceitação, também vemos um aumento de 7,57 (a=7,57 

p=0,000), com um aumento nos níveis pós-intervenção (b=0,23; p=0,015) a partir das 

análises do GEE. Também, intervalo bootstrap para efeito indireto (axb) foi de 1,764 

e o intervalo de confiança manteve-se com ambos valores acima de zero (0,7049 – 

2,9007). Ver Tabela 9. 
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Tabela 9. Tabela dos efeitos diretos e indiretos do modelo de mediação para a 
resiliência nas dimensões do bem-estar psicológico 
 

 

Legenda: R2: coeficiente de determinação; F: F de Snedcor; Coeff: curtose não-padronizada; 
t= T de Student associada à curtose não-padronizada; SE: erro padrão; Boot: efeitos indiretos 
“alavancados” (bootstrapped) usando 10.000 amostras; 95%CI: Intervalo de confiança 95%; 
“axb”= efeitos indiretos; c’= efeitos diretos ajustados pelo efeito de mediação ; d= efeito de 

moderação. PWB: Bem-estar Psicológico (Psychological Well-being); Resilience: Resiliência. 
 
 
 

5.10.3. O afeto positivo e negativo percebido mediam as alterações nas 
dimensões da escala de bem-estar psicológico.  

 

A Tabela 10 descreve efeitos significantes de mediação (efeitos indiretos) nas 

dimensões Autonomia, Domínio do Ambiente, e Auto-aceitação.  

Na dimensão Autonomia, os afetos positivos associaram-se a um aumento de 

2,63 escore (a=2,63 p=0,006), conforme as análises do GEE, apontando um aumento 

em relação ao grupo controle e em relação ao pré-intervenção (b=0,48; p=0,006). O 

path Coeff. SE t Boot. 95% CI pb path Coeff. Boot. SE Boot. 95% CI

a 7.57 1.56 4.84  4.4460 - 10.6925 0.000
b 0.29 0.10 2.94   .0933 -   .4894 0.005
c' 0.06 1.43 0.04 -2.8059  -  2.9181 0.969
d 0.07 0.11 0.67  -.1446 -   .2915 0.503

a 7.57 1.56 4.84 4.4460  - 10.6925 0.000
b 0.15 0.08 1.92 -.0058  -  .3089 0.059
c' -2.70 1.14 -2.37 -4.9748 -   -0.426 0.021
d -0.11 0.09 -1.25 -.2818  -   .0647 0.215

a 7.57 1.56 4.84 4.4460 -  10.6925 0.000
b -0.08 0.09 -0.87 -.2509  -   .0986 0.387
c' -0.07 1.26 -0.06 2.5950 -  2.4553 0.956
d 0.09 0.10 0.96 -.1004  -   .2843 0.343

a 7.57 1.56 4.84 4.4460 -  10.6925 0.000
b -0.15 0.06 -2.42 -0.2812 -   -0.0269 0.018
c' 0.97 0.92 1.05 -.8714 -  2.8034 0.297
d 0.02 0.07 0.34 -.1164  -  .1635 0.738

a 7.57 1.56 4.84 4.4460 -  10.6925 0.000
b 0.26 0.11 2.39  .0421  -   .4739 0.020
c' -1.88 1.56 -1.20 -4.9952  -  1.2433 0.234
d -0.08 0.12 -0.68 -.3181 -   .1572 0.501

a 7.57 1.56 4.84 4.4460 -   10.6925 0.000
b 0.23 0.09 2.50  .0466  -    .4196 0.015
c' 2.76 1.35 2.05  .0635 -    5.4535 0.045
d 0.04 0.10 0.38 -.1662  -    .2444 0.705

a*b
2.2054

PWB-Autonomia

1.1470 .5083 .1918 -  2.2054

Variável R2 F(df) pa Efeitos diretos Efeitos indiretos (mediação)

PWB-domínio do ambiente

.7030 1.0502 -   3.8352
Resiliência

.1404 5.0624(2,62) .0092

Resilience
.0685 2.2796(2,62) .1108

a*b

-0.576
.7429 -2.0131 -  .9632

PWB-relação com outros

PWB-crescimento pessoal

Resilience
.0224 .7100(2,62) .4956

a*b

PWB-propósito de vida

a*b -1.166
.5567

-2.2642 -  -0.0716Resilience
.0865 2.9365(2,62) .0305

1.764 .5573 .7049 -  2.9007

1.0531 -.2805 -  3.8723

Resilience
.1007 3.4727(2,62) .0372

a*b

PWB- auto-aceitação

Resilience
.0852 2.8864(2,62) .0333

a*b
1.9529
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intervalo de bootstrap para o efeito indireto baseado em 10.000 bootstrap samples 

(axb=1,2526) e ambos limites mantiveram-se negativos (0,2790 – 2,7854). Já os 

afetos negativos tiveram um efeito de redução de 3,71 escores (a=-3,71; p=0,000), 

conforme o GEE, indicando uma redução em relação ao grupo controle e em relação 

ao pré-intervenção (b=-0,36; p=0,003). O intervalo de confiança bootstrap para o 

efeito indireto (axb=1,3884) baseado em 10.000 amostras manteve-se inteiramente 

acima de zero (0,2372 – 2,9426). Na amostra, houve mediação tanto de afetos 

positivos quanto de afetos negativos.  

Na dimensão Dominio de Ambiente, os afetos positivos associaram-se a um 

aumento de 2,63 escore (a=2,63 p=0,006), conforme as análises do GEE, apontando 

um aumento em relação ao grupo controle e em relação ao pré-intervenção (b=0,35; 

p=0,008). O intervalo de bootstrap para o efeito indireto baseado em 10.000 bootstrap 

samples (axb=0,9238) e ambos limites mantiveram-se positivos (0,1758 – 2,2571). Já 

os afetos negativos não tiveram um efeito significativo de mediação (p=0,373).  

Na dimensão Propósito de Vida, os afetos positivos associaram-se a um 

aumento de 2,63 escore (a=2,63; p=0,006), conforme as análises do GEE, apontando 

um aumento em relação ao grupo controle e em relação ao pré-intervenção (b=0,35; 

p=0,008). O intervalo de bootstrap para o efeito indireto baseado em 10.000 bootstrap 

samples (axb=0,9238) e ambos limites mantiveram-se positivos (0,1758 – 2,2571). Já 

os afetos negativos tiveram um efeito significativo de mediação (a=-3,71; p=0,000), 

conforme o GEE, indicando um efeito de diminuição em relação ao grupo controle e 

em relação ao pré-intervenção (b=-0,52; p=0,003). O intervalo bootstrap para efeito 

indireto (axb=1,9366). 

Em relação ao Propósito de Vida,  os afetos positivos não apresentaram efeito 

mediador, tendo o intervalo de 95% compreendido o zero, havendo inversão de sinal 

dentro do Intervalo de Confiança (IC= -0,1875 – 2,1853). Já os afetos positivos 

apresentaram efeito mediador com escore 3,71 (a=3,72 p=0,000). O intervalo de 

bootstrap para efeito indireto (axb=1,2277) e ambos extremos do intervalo de 

confiança mantiveram o mesmo sinal (0,6077 – 3,9176). 

Na dimensão Auto-aceitação, os afetos positivos associaram-se a um aumento 

de 2,63 escore (a=2,63; p=0,006), conforme as análises do GEE, apontando um 

aumento em relação ao grupo controle e em relação ao pré-intervenção (b=0,47; 

p=0,003). O intervalo de bootstrap (axb=1,2277) e ambos limites do intervalo de 

confiança mantiveram-se positivos (0,2955 – 2,4236). Já os afetos negativos também 
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tiveram um efeito significativo de mediação (a=-3,71; p=0,000), conforme o GEE, 

apontando um efeito de diminuição em relação ao grupo controle e em relação ao 

pré-intervenção (b=-0,70; p=0,000). O intervalo bootstrap para efeito indireto 

(axb=2,606) e ambos limites mantiveram-se inteiramente positivos (1,0468 – 4,6687). 

Para mais detalhes, ver Tabela 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 10. Tabela dos efeitos diretos e indiretos do modelo de mediação para 
os afetos positivos e negativos  nas dimensões Autonomia, Dominio de 
Ambiente, Propósito de Vida e Auto-Aceitação do bem-estar psicológico 
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Legenda: R2: coeficiente de determinação; F: F de Snedcor; Coeff: curtose não-padronizada; t= T de 
Student associada à curtose não-padronizada; SE: erro padrão; Boot: efeitos indiretos “alavancados” 

(bootstrapped) usando 10.000 amostras; 95%CI: Intervalo de confiança 95%; “axb”= efeitos indiretoss; 

c’= efeitos diretos ajustados pelo efeito de mediação ; d= efeito de moderação. PWB: Bem-estar 
Psicológico (Psychological Well-being); 

 
 
 
 
 
 
 

path Coeff. SE t Boot. 95% CI pb path Coeff. Boot. SE Boot. 95% CI

a 2.63 0.92 2.86   .7907     4.4708 0.006
b 0.48 0.17 2.85   .1416      .8107 0.006
c' 1.01 1.31 0.77 -1.6059     3.6237 0.444
d -0.18 0.20 -0.91  -.5697      .2146 0.369
a -3.71 0.95 -3.88 -5.6149    -1.8005 0.000
b -0.36 0.17 -3.06 -.8637     -.1809 0.003
c' 0.92 1.44 -1.29 -4.7357     1.0163 0.201
d 0.01 0.19 -1.04  -.5700      .1787 0.300

a 2.63 0.92 2.86   .7907     4.4708 0.006
b 0.35 0.13 2.73   .0941      .6082 0.008
c' 2.48 1.01 -2.46 -4.487     -0.4682 0.165
d -0.10 0.15 -0.66  -.4008      .2019 0.512
a -3.71 0.95 -3.88 -5.6149    -1.8005 0.000
b -0.27 0.13 -2.13  -.5276     -.0165 0.373
c' -2.56 1.08 -2.38 -4.7153     -0.4101 0.020
d -0.12 0.14 -0.85  -.3993      .1611 0.399

a 2.63 0.92 2.86   .7907     4.4708 0.006
b 0.14 0.15 0.96  -.1509      .4299 0.341
c' -1.01 1.14 -0.89 -3.2835     1.2571 0.376
d 0.18 0.17 1.09  -.1556      .5253 0.282
a -3.71 0.95 -3.88 -5.6149    -1.8005 0.000
b 0.10 0.14 0.69  -.1855      .3796 0.495
c' -0.29 1.19 -0.24 -2.6662     2.0934 0.811
d -0.19 0.16 -1.23  -.5001      .1194 0.224

a 0.72 0.36 2.00 .0000     1.4462 0.050
b -0.14 0.28 -0.51  -.7116      .4219 0.611
c' -0.10 0.84 -0.11 -1.7799     1.5893 0.9104
d -0.02 0.42 -0.05  -.8530      .8149 0.964
a 1.03 0.40 2.58  .2327     1.8289 0.012
b -0.32 0.25 -1.27   -.8257      .1855 0.210
c' 0.13 0.85 0.15  -1.5662     1.8261 0.8788
d 0.20 0.39 0.52   -.5769      .9786 0.608

a 2.63 0.92 2.86   .7907     4.4708 0.006
b 0.31 0.18 1.72  -.0501      .6784 0.090
c' -0.75 1.42 -0.53 -3.5967     2.0978 0.601
d -0.29 0.21 -1.33  -.7120      .1419 0.187
a -3.71 0.95 -3.88 -5.6149    -1.8005 0.000
b -0.52 0.17 -3.06  -.8637     -.1809 0.003
c' -1.86 1.44 -1.29 -4.7357     1.0163 0.201
d -0.20 0.19 -1.04  -.5700      .1787 0.300

a 2.63 0.92 2.86  .7907     4.4708 0.006
b 0.47 0.15 3.06  .1616      .7718 0.003
c' 3.30 1.19 2.76  .9103     5.6804 0.088
d -0.17 0.18 -0.96 -.5300      .1854 0.339
a -3.71 0.95 -3.88 -5.6149    -1.8005 0.000
b -0.70 0.13 -5.32  -.9669     -.4389 0.000
c' 1.92 1.11 1.72  -.3068     4.1409 0.090
d -0.24 0.14 -1.63  -.5248      .0541 0.109

PWB- auto-aceitação

Afeto 
negativo

.1358 4.8720(2,62) .0108 a*b 1.9366

.9240 1.0468     4.6687Afeto 
negativo

.3196 14.5622(2,62) .0000 a*b 2.606

.2955     2.4236Afeto 
positivo

.1393 5.0151(2,62) .0096 a*b 1.2277 .5483

.6011 -.1875     2.1853Afeto 
positivo

.0684 2.277(2,62) .1111 a*b .8264

.8490 .6077     3.9176

PWB-propósito de vida

a*b -0.3299  .3095  -1.1028      .1040Afeto 
negativo

 .0284 .9065(2,62)  .4092

Afeto 
positivo

.0043 .1349(2,62)  .8741 a*b -0.1047  .2069  -.6030      .2216

-0.3598 .7031 -1.9705      .8012

PWB-relação com outros

.0971 a*b 1.0088

PWB-crescimento pessoal

Afeto 
negativo

.0351 1.1293(2,62) .3298 a*b

.5345 .1758     2.2571Afeto 
positivo

.1110 3.8723(2,62) .0260 a*b .9238

.5862 .0162     2.2979

Afeto 
positivo

.0343 1.0995(2,62) .3395 a*b .3670 .4386 -.4053     1.3656

Afeto 
negativo

.0725 2.421(2,62)

Variáveis R2 F(df) pa Efeitos diretos Efeitos indiretos (mediação)

PWB-domínio do ambiente

.6377 .2790     2.7854Afeto 
positivo

.1231 4.3506(2,62) .0171 a*b 1.2526

PWB-Autonomia

Afeto 
negativo

.0715 2.3859(2,62) .1004 a*b 1.3384 .7008 .2372     2.9426
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5.10.4. As dimensões de Consideração Empática, Angústia Pessoal e Tomada 
de Perspectiva mediam as alterações nas dimensões da escala de Bem-estar 
psicológico.  
 

A Tabela 11 revela efeitos significantes de mediação (efeitos indiretos) nas 

dimensões Autonomia, Domínio do Ambiente, e auto-aceitação após a intervenção 

com o programa MBHP-Educa.  

A  Dimensão Angústia Pessoal exibiu um a redução de 1,54 escore (a=-1,54 

p=0,000), corroborando as análises obtidas no modelo GEE, e essa análise previu 

uma diminuição nos escores da Angústia Pessoal no pós-intervenção (b=-1,15 

p=0,0024). O intervalo de bootstrap para efeito indireto (axb=1,7750) manteve-se 

inteiramente acima de zero (0,5919 – 3,5179). Não há evidências de efeitos diretos 

na mudança dos escores de Angústia Pessoal, independente de seus efeitos no 

escore de reatividade interpessoal (c’= 0,49 p=0,743) 

A dimensão Domínio de Ambiente exibiu uma redução de 1,54 escore (a=-1,54 

p=0,000) e uma redução dos escores de domínio do ambiente na pós-intervenção 

(b=-0,81 p= 0,034). O intervalo de confiança para efeito indireto (axb=1,2441) estava 

inteiramente acima de zero (0,1340 – 2,5035). Não houve evidência de efeitos no 

escore de reatividade interpessoal (c’=-2,80 p=0,159).  

Semelhantemente, também foi observado que os participantes exibiram uma 

redução de 2,18 escore para Auto-aceitação em relação ao grupo controle (a= -1,54 

p=0,000), corroborando com as análises obtidas no modelo GEE, e essa redução  

previu uma redução nos escores de Auto-aceitação no pós-intervenção (b= -0,92  p = 

0,039). O intervalo de confiança de bootstrap para o efeito indireto (a x b= 1,4171) 

baseado em 10.000 bootstrap samples estavam inteiramente acima de zero (IC95%= 

0,1895 – 2,9467). Não há evidências de efeitos diretos na mudança dos escores de  

domínio de ambiente, independente de seus efeitos no escore de estresse percebido 

(c’= 3,11 p = 0,02). Não foi atingido nível de significância para efeitos diretos  

Em relação à dimensão Tomada de Perspectiva, foi observado um aumento 

de 2,18 escore em relação ao grupo-controle (a=2,18 p=0,000), confirmando o 

observado no GEE, sendo que tal aumento previu um aumento nos escore no pós-

intervenção (b=1,32 p=0,003). O intervalo de confiança bootstrap (axb=2,8860) 

manteve-se positivo em toda sua extensão (1,0218 – 5,6377). Não foi atingido nível 

de significância para efeito direto no escore de Tomada de Perspectiva (c’=-0,62 t=-

0,41 p=0,683). 
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A Auto-aceitação apontou um aumento de 2,18 escore no grupo MBHP-Educa 

em relação ao Neuro-Educa (a=2,18 p=0,000), em acordo com o observado no GEE, 

tendo previsto esse aumento no pós-intervenção (b=1,27 p=0,002). O intervalo de 

confiança 95% bootstrap manteve-se sem troca de sinal em seus extremos (1,2680 – 

5,0116). Não houve efeito direto no escore de Auto-aceitação (c’=1,76 t=1,26 

p=0,212). 

A dimensão Consideração Empática mostrou um aumento de 1,49 escore do 

grupo de intervenção em relação ao grupo controle (a=1,49 p=0,000), conforme a 

Equação Geral de Estimativa (a=1,49 p=0,000). O aumento se confirma no pós-

intervenção (b=1,21 p=0,002). O intervalo de confiança bootstrap (axb=1,8122) 

manteve-se inteiramente positivo (0,4277 – 4,033). Sem efeitos diretos no escore 

(c’=2,71  t=2,18  p=0,033). 
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Tabela 11. Tabela dos efeitos diretos e indiretos do modelo de mediação para 
a reatividade interpessoal  nas dimensões do bem-estar psicológico. 

 
 

Legenda: R2: coeficiente de determinação; F: F de Snedcor; Coeff: curtose não-padronizada; t= T de 
Student associada à curtose não-padronizada; SE: erro padrão; Boot: efeitos indiretos “alavancados” 

(bootstrapped) usando 10.000 amostras; 95%CI: Intervalo de confiança 95%; “axb”= efeitos indiretoss; 
c’= efeitos diretos ajustados pelo efeito de mediação ; d= efeito de moderação. PWB: Bem-estar 
Psicológico (Psychological Well-being); EMRI (Escala Multidimensional de Reatividade Interpessoal); 
AC=Angústia Pessoal; TP=Tomada de Perspectiva; CE=Consideração Empática. 
  

path Coeff. SE t Boot. 95% CI pb path Coeff. Boot. SE Boot. 95% CI

a -1,54 0,32 -4,83 -2.1749     -0.9021 0,000
b -1,15 0,50 -2,32   -2.1474     -.1601 0,024
c' 0,49 1,48 0,33   -2.4625     3.4356 0,743
d 0,06 0,50 0,12    -.9329     1.0490 0,907
a 2,18 0,37 5,92 1.4479     2.9214 0,000
b 1,32 0,42 3,16    .4845     2.1576 0,003
c' -0,62 1,52 -0,41  -3.6700     2.4212 0,683
d 0,49 0,50 0,99   -.4991     1.4867 0,324
a 1,49 0,37 4,03   .7527     2.2320 0,000
b 0,86 0,43 2,01   .0041     1.7077 0,049
c' 0,98 1,41 0,70  -1.8288     3.7973 0,487
d 0,65 0,54 1,21  -.4254     1.7318 0,231

a -1,54 0,32 -4,83 -2.1749     -0.9021 0,000
b -0,81 0,38 -2,13   -1.5686     -.0487 0,037
c' -2,80 1,13 -2,48   -5.0534     -.5426 0,016
d 0,37 0,38 0,97    -.3917     1.1241 0,338
a 2,18 0,37 5,92 1.4479     2.9214 0,000
b 0,05 0,34 0,14   -.6346      .7336 0,886
c' -1,66 1,25 -1,33  -4.1527      .8287 0,187
d 0,39 0,41 0,95   -.4260     1.1979 0,346
a 1,49 0,37 4,03     .7527     2.2320 0,000
b 0,44 0,33 1,36   -.2099     1.0960 0,180
c' -2,22 1,08 -2,05  -4.3711     -.0589 0,044
d 0,73 0,41 1,76   -.0980     1.5554 0,083

a -1,54 0,32 -4,83 -2.1749     -0.9021 0,000
b -0,59 0,37 -1,61   -1.3258      .141 0,112
c' -1,56 1,09 -1,43   -3.7344      .619 0,158
d 1,69 0,37 4,61     .9540     2.417 0,000
a 2,18 0,37 5,92 1.4479     2.9214 0,000
b 0,20 0,37 0,52   -.5497      .9408 0,602
c' -1,07 1,36 -0,79  -3.7866     1.6398 0,432
d 0,08 0,44 0,18   -.8070      .9621 0,861
a 1,49 0,37 4,03    .7527     2.2320 0,000
b -0,28 0,37 -0,77  -1.0138      .4526 0,447
c' -0,23 1,21 -0,19 -2.6486     2.1939 0,852
d 0,29 0,46 0,63   -.6353     1.2215 0,530

a -1,54 0,32 -4,83 -2.1749     -0.9021 0,000
b 0,18 0,30 0,62    -.4118      .7781 0,541
c' 0,08 0,88 0,09   -1.6841     1.8476 0,927
d -0,98 0,30 -3,29   -1.5692     -.3825 0,002
a 2,18 0,37 5,92 1.4479     2.9214 0,000
b -0,09 0,28 -0,31   -.6500      .4733 0,754
c' -0,01 1,02 -0,01  -2.0520     2.0380 0,995
d 0,03 0,33 0,10   -.6324      .7010 0,918
a 1,49 0,37 4,03 .7527     2.2320 0,000
b 0,05 0,27 0,19  -.4903      .5933 0,850
c' -0,28 0,90 -0,31 -2.0661     1.5123 0,758
d -0,62 0,34 -1,81 -1.3058      .0663 0,076

a -1,54 0,32 -4,83 2.1749     -.9021 0,000
b -0,46 0,53 -0,86  -1.5289      .6070 0,392
c' -0,63 1,59 -0,40  -3.8018     2.5373 0,691
d -0,78 0,53 -1,46  -1.8421      .2879 0,150
a 2,18 0,37 5,92 1.4479     2.9214 0,000
b -0,03 0,46 -0,07   -.9608      .8957 0,944
c' 0,15 1,69 0,09  -3.2314     3.5274 0,931
d 1,01 0,55 1,82   -.0960     2.1074 0,073
a 1,49 0,37 4,03 .7527     2.2320 0,000
b 0,51 0,47 1,09  -.4224     1.4449 0,278
c' -0,69 1,54 -0,44 -3.7691     2.3971 0,658
d 0,06 0,59 0,11 -1.1178     1.2466 0,914

a -1,54 0,32 -4,83 -2.1749     -0.9021 0,000
b -0,92 0,44 -2,11   -1.7931     -.0491 0,039
c' 3,11 1,29 2,40     .5180     5.6940 0,02
d -1,12 0,44 -2,58   -1.9905     -.2512 0,012
a 2,18 0,37 5,92 1.4479     2.9214 0,000
b 1,27 0,38 3,30    .4997     2.0317 0,002
c' 1,76 1,40 1,26  -1.0309     4.5468 0,212
d 0,37 0,45 0,82   -.5359     1.2824 0,415
a 1,49 0,37 4,03 .7527     2.2320 0,000
b 1,21 0,38 3,22   .4611     1.9676 0,002
c' 2,71 1,24 2,18   .2234     5.1985 0,033
d 0,40 0,48 0,84  -.5520     1.3556 0,403

Variables R2 F(df) pa Direct Effects Indirect Effects (Mediation)

PWB-domínio do ambiente

EMRI-AC

 
0,076

4

 
2,5644(2,

62)

 
0,085

1
a*b 1,2441

 0,7498  0,5919     3,5179EMRI-AC
0,080

1
2,6981(2,

62)
0,075

2 a*b
 

1,7750

PWB-Autonomia

EMRI-TP

 
0,141

4

0,008
9 a*b 2,8860

EMRI-TP

 
0,004

6

 
0,1419(2,

62)

 
0,868

0
a*b

 
0,4273

EMRI-AC

 
0,267

7

11,3318 
(2,62)

 
0,000

1
a*b

 
0,9113  -0,2042     2,311

EMRI-CE

 
0,081

5

2.7500 
(2,62)

1,1860  1,0218     5,6377

EMRI-CE
0,089

2 
 3,0352 
(2,62)

 
0,055

3
a*b

 
1,2773  0,8640  0,1450     3,4442

 0,5969  ,1340     2,5035

EMRI-TP

 
0,014

4

 
0,4514(2,

62)

0,638
8 a*b 0,1081 0,6614

5.1061(2,
62)

 -1,2105     
1,4178

 0,6564 
 -0,5353     
2,0886

PWB-relação com outros

EMRI-AC

 
0,149

6

5,4553(2,
62)

 
0,006

6
a*b -2817   0,5052

0,9574
 -1,5005     
2,2851

 
0,071

7
a*b 0,6612

PWB-crescimento pessoal

EMRI-CE

 
0,014

2

0,4465(2,
62)

 
0,641

9
a*b

 -1,3094      
0,6711

 0,6418

EMRI-TP

 
0,002

0

0,0615(2,
62)

 
0,940

5
a*b -193  0,7774

 -1.7415     
1,3723

 -
0,4188  0,5655  -1,6937      0,572

PWB-propósito de vida

EMRI-AC
0,048

0
1,5623 
(2,62)

 
0,217

8
a*b 0,7092

a*b 0,0769  0,3820
 -0,6497     
0,9088EMRI-CE .0500

1,6303(2,
62)

0,204
1

 0,8037
 -0,8033     
2,3648

EMRI-TP
0,052

9
1,7319 
(2,62)

0,185
4 a*b

 -
0,0711  0,9755

 -1,8390     
1,9904

0,6935  -0,4259     2,330

PWB- auto-aceitação

EMRI-AC

 
0,164

2

6,0890 
(2,62)

 
0,003

9
a*b 1,4171  0,7028

EMRI-CE

 
0,019

7

 
0,6241(2,

62)

0,539
1 a*b

0,7629

 0,9220  0,4277     4,0333EMRI-CE

 
0,159

7

5,8922 
(2,62)

 
0,004

5
a*b 1,8122

  0,1895     
2,9467

EMRI-TP
0,150

7
5,4992(2,

62)

 
0,006

3
a*b 2,7651  0,9607 1,2680     5,0116
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5.10.5. As dimensões da FFMQ não mediam as alterações nas dimensões da 
escala de bem-estar psicológico.  
 

Não foi detectado qualquer efeito mediador para nenhuma das dimensões da 

escala de Bem-estar Psicológico. Uma vez que as análises de GEE não haviam 

mostrado diferenças significativas para as dimensões, o efeito mediador já não era 

aguardado.    

 

Tabela 12. Tabela dos efeitos diretos e indiretos do modelo de mediação para 
FFMQ  nas dimensões do bem-estar psicológico 

 

 
 
Legenda: R2: coeficiente de determinação; F: F de Snedcor; Coeff: curtose não-padronizada; 
t= T de Student associada à curtose não-padronizada; SE: erro padrão; Boot: efeitos indiretos 
“alavancados” (bootstrapped) usando 10.000 amostras; 95%CI: Intervalo de confiança 95%; 
“axb”= efeitos indiretoss; c’= efeitos diretos ajustados pelo efeito de mediação ; d= efeito de 

moderação. PWB: Bem-estar Psicológico (Psychological Well-being); FFMQ: Questionário 
das Cinco Facetas de Mindfulness  

 
 

path Coeff. SE t Boot. 95% CI pb path Coeff. Boot. SE Boot. 95% CI

a 5.43 2.51 2.16   .4073    10.4542 0.035
b 0.13 0.06 2.08   .0051      .2627 0.402
c' 1.53 1.28 1.20 -1.0266     4.0954 0.2356
d -0.08 0.06 -1.33  -.1926      .0388 0.189

a 5.43 2.51 2.16   .4073    10.4542 0.035
b 0.03 0.05 0.68  -.0631      .1278 0.501
c' 1.73 0.95 -1.82 -3.6277      .1684 0.0733
d -0.13 0.04 -3.14  -.2206     -.0491 0.003

a 5.43 2.51 2.16   .4073    10.4542 0.035
b 0.04 0.06 0.71  -.0712      .1495 0.481
c' -0.86 1.10 -0.78 -3.0528     1.3351 0.4369
d -0.08 0.05 -1.53  -.1747      .0235 0.132

a 5.43 2.51 2.16   .4073    10.4542 0.035
b 0.02 0.04 0.60  -.0573      .1063 0.551
c' -0.33 0.81 -0.41 -1.9594     1.2929 0.6835
d 0.09 0.04 2.43   .0159      .1628 0.018

a 5.43 2.51 2.16   .4073    10.4542 0.035
b 0.18 0.07 2.62   .0425      .3162 0,111
c' -0.90 1.36 -0.66 -3.6172     1.8231 0.5122
d -0.01 0.06 -0.14  -.1316      .1141 0.887

a 5.43 2.51 2.16   .4073    10.4542 0.035
b 0.20 0.06 3.43   .0826      .3138 0.501
c' 3.45 1.15 3.00  1.1484     5.7448 0.0039
d 0.02 0.05 0.33  -.0866      .1211 0.741

 - 0.1232     2.3803

PWB- auto-aceitação

FFMQ  .1660 6.1703(2,62) .3036 a*b 1.0765 .5842

.6752  -0.0263     2.6232

PWB-propósito de vida

FFMQ .1127 3.9370(2,62) .2046 a*b .9740

 -.2002      .6352

PWB-relação com outros

FFMQ  .0874 2.9700(2,62) .0586 a*b .1333 .2111

PWB-Autonomia

FFMQ .0588 1.9364(2,62) .1528 a*b .2127 .3028  -.3966      .8346

PWB-domínio do ambiente

FFMQ .0723 6.4536(2,62) .2080

PWB-crescimento pessoal

a*b .1758 

.4649  -.0358     1.8319FFMQ geral .0121 4.3126(2,62) .0716 a*b .7272

.3122  -.3355      .9162

Efeitos indiretos (mediação)
Variáveis R2 F(df) pa Efeitos diretos
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5.10.6.  A memória episódica media as alterações nas dimensões da escala de 
bem-estar psicológico.  

 

A tabela 13 revela efeitos significantes de mediação (efeitos indiretos) da 

dimensão Evocação Tardia na Autonomia após a intervenção com o programa MBHP-

Educa. Os participantes do grupo MBHP-Educa exibiram um aumento de 1,03 escore 

de evocação imediata em relação à Autonomia (a=1,03; p=0,012), corroborando com 

as análises obtidas no modelo GEE, e essa análise previu um aumento nos escores 

de evocação imediata no pós-intervenção (b= 1,13; p=0,005). O intervalo de confiança 

de bootstrap para o efeito indireto (axb=1,1616) baseado em 10.000 amostras de 

bootstrap estavam inteiramente acima de zero (IC95%= 0,1751 – 2,7914). Não há 

evidências de efeitos diretos na mudança dos escores de domínio de ambiente, 

independente de seus efeitos no escore de estresse percebido (c’= 1,10; t= 0,65 p= 

0,3984), demonstrando assim a mediação da Evocação Tardia no Bem-estar 

Psicológico. 

Semelhantemente, também foi observado que os participantes exibiram um 

aumento de 1,03 escore de Evocação Tardia no Domínio do Ambiente (a= 1,03;  p = 

0,012), corroborando com as análises obtidas no modelo GEE,  que previu um 

aumento nos escores de evocação tardia no pós-intervenção (b=0,68; p = 0,028). O 

intervalo de confiança de bootstrap para o efeito indireto (axb= 0,6967) baseado em 

10.000 bootstrap samples estavam inteiramente positivo (IC95%= 0,526 – 1,6100). 

Não há evidências de efeitos diretos na mudança dos escores de  evocação tardia, 

independente de seus efeitos no escore de estresse percebido (c’=-2,25; t =-2,23, p 

= 0.0293). 

Também se observou um efeito significante de mediação (efeitos indiretos) da 

dimensão Evocação Imediata na dimensão Auto-aceitação (a=0,72; p=0,050), 

confirmando o resultado do modelo GEE, tendo sido previsto um aumento nos 

escores de evocação tardia no pós-intervenção (b=1,09; p=0,007). O intervalo de 

confiança para o efeito indireto (axb=0,7858) e o intervalo de confiança (0,0152 – 

1,9955) mantiveram-se positivos. 

Também foi detectado um aumento de 1,03 escore de Auto-aceitação em 

relação à Evocação Tardia (a=1,03; p=0,012), também de acordo com as análises de 

GEE, que previa esse aumento em relação ao grupo-controle (b=0,91; p=0,010). O 
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intervalo de confiança de bootstrap para o efeito indireto (axb= 0,9406) baseado em 

10.000 amostras de bootstrap. O Intervalo de Confiança manteve-se inteiramente 

acima de zero (IC95%= 0,1518 – 2,0550). 

Como um todo, a Evocação Tardia e a Evocação Imediata mediaram as 

dimensões Autonomia, Dominio de Ambiente, e Auto-aceitação do Bem-estar 

Psicológico. Ver Tabela 13. 

  

Tabela 13. Tabela dos efeitos diretos e indiretos do modelo de mediação para 
a memória episódica  nas dimensões do bem-estar psicológico 
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Legenda: R2: coeficiente de determinação; F: F de Snedcor; Coeff: curtose não-padronizada; t= T de 
Student associada à curtose não-padronizada; SE: erro padrão; Boot: efeitos indiretos “alavancados” 

(bootstrapped) usando 10.000 amostras; 95%CI: Intervalo de confiança 95%; “axb”= efeitos indiretos; c’= 

efeitos diretos ajustados pelo efeito de mediação ; d= efeito de moderação. PWB: Bem-estar Psicológico 
(Psychological Well-being); 
 

 

path Coeff. SE t Boot. 95% CI pb path Coeff. Boot. SE Boot. 95% CI

a 0.83 0.44 1.89 -.0492     1.7107 0.064
b 1.39 0.34 4.11    .7154     2.0713 0.000
c' 1.10 1.20 0.92  -1.2940     3.5019 0.361
d -0.68 0.66 -1.03  -1.9989      .6401 0.307
a 0.72 0.36 2.00 .0000     1.4462 0.050
b 1.22 0.42 2.90   .3796     2.0632 0.005
c' 1.38 1.25 1.10 -1.1237     3.8804 0.275
d 0.78 0.62 1.26  -.4574     2.0199 0.212
a 1.03 0.40 2.58 .2327     1.8289 0.012
b 1.13 0.39 2.92   .3563     1.8977 0.005
c' 1.10 1.29 0.85 -1.4858     3.6856 0.3984
d 0.22 0.59 0.37  -.9684     1.4029 0.715

a 0.83 0.44 1.89 -.0492     1.7107 0.064
b 0.32 0.29 1.11   -.2578      .8958 0.273
c' -1.82 1.02 -1.78  -3.8590      .2213 0.080
d -0.42 0.56 -0.76  -1.5471      .6982 0.453
a 0.72 0.36 2.00 .0000     1.4462 0.050
b 0.76 0.33 2.27   .0898     1.4274 0.027
c' -2.10 0.99 -2.11 -4.0902     -0.1144 0.0385
d -0.19 0.49 -0.38 -1.1691      .7991 0.708
a 1.03 0.40 2.58 .2327     1.8289 0.012
b 0.68 0.30 2.25   .0747     1.2771 0.028
c' -2.25 1.01 -2.23 -4.2675     -0.2336 0.0293
d -0.44 0.46 -0.96 -1.3672      .4825 0.343

a 0.83 0.44 1.89 -.0492     1.7107 0.064
b -0.40 0.31 -1.30  -1.0117      .2127 0.197
c' -0.31 1.08 -0.29  -2.4796     1.8510 0.773
d -0.76 0.60 -1.27  -1.9469      .4361 0.210
a 0.72 0.36 2.00 .0000     1.4462 0.050
b -0.06 0.37 -0.16  -.8006      .6812 0.873
c' -0.60 1.10 -0.55 -2.8052     1.5992 0.5861
d -0.81 0.55 -1.49 -1.9023      .2782 0.142
a 1.03 0.40 2.58 .2327     1.8289 0.012
b -0.28 0.33 -0.85  -.9479      .3822 0.399
c' -0.35 1.12 -0.32 -2.5860     1.8767 0.7518
d -0.76 0.51 -1.49 -1.7876      .2587 0.140

a 0.83 0.44 1.89 -.0492     1.7107 0.064
b -0.32 0.23 -1.37   -.7901      .1484 0.177
c' 0.07 0.83 0.08  -1.5932     1.7264 0.936
d 0.11 0.46 0.24   -.8055     1.0211 0.814
a 0.72 0.36 2.00 .0000     1.4462 0.050
b -0.14 0.28 -0.51  -.7116      .4219 0.611
c' -0.10 0.84 -0.11 -1.7799     1.5893 0.9104
d -0.02 0.42 -0.05  -.8530      .8149 0.964
a 1.03 0.40 2.58  .2327     1.8289 0.012
b -0.32 0.25 -1.27   -.8257      .1855 0.210
c' 0.13 0.85 0.15  -1.5662     1.8261 0.8788
d 0.20 0.39 0.52   -.5769      .9786 0.608

a 0.83 0.44 1.89 -.0492     1.7107 0.064
b 0.50 0.40 1.26   -.2930     1.3013 0.211
c' -0.34 1.41 -0.24  -3.1615     2.4776 0.809
d 0.02 0.78 0.03  -1.5307     1.5723 0.979
a 0.72 0.36 2.00 .0000     1.4462 0.050
b 0.71 0.46 1.53  -.2197     1.6386 0.132
c' -0.44 1.38 -0.32 -3.1978     2.3256 0.7533
d 0.95 0.68 1.38  -.4214     2.3130 0.172
a 1.03 0.40 2.58 .2327     1.8289 0.012
b 0.43 0.42 1.02  -.4125     1.2679 0.313
c' -0.36 1.41 -0.26 -3.1828     2.4548 0.7972
d 1.17 0.65 1.81  -.1218     2.4632 0.075

a 0.83 0.44 1.89 -.0492     1.7107 0.064
b 0.99 0.32 3.06    .3442     1.6399 0.303
c' 3.70 1.15 3.23   1.4075     5.9903 0.002
d 0.42 0.63 0.66   -.8425     1.6793 0.510
a 0.72 0.36 2.00 .0000     1.4462 0.050
b 1.09 0.39 2.82   .3160     1.8575 0.007
c' 3.74 1.15 3.26  1.4463     6.0282 0.108
d 0.93 0.57 1.64  -.2057     2.0626 0.107
a 1.03 0.40 2.58 .2327     1.8289 0.012
b 0.91 0.34 2.65   .2231     1.6018 0.010
c' 3.58 1.16 3.10  1.2698     5.8953 0.209
d 1.24 0.53 2.33   .1749     2.2958 0.223

Variáveis R2 F(df) pa Efeitos diretos Efeitos indiretos (mediação)

PWB-domínio do ambiente

Memória 
imediata

.0236 .7497(2,62) .4767 a*b .2650

.7767  -.0439     3.0261Memória 
imediata

.2142 8.4484(2,62) .0006 a*b 1.1576

PWB-Autonomia

Evocação 
imediata 0.15 5.3897(2,62) 0.007 a*b .8832  

Evocação 
imediata

 .0359  1.1539(2,62) .3221 a*b
 -

.0432

Memória 
imediata

.0640 2.1181(2,62) .1289 a*b -0.332 .3671  -1.0658      .3969

Evocação 
tardia

.7853  2.8912 (2,62)

.6005  .0288     2.3105

Evocação 
tardia

.8242 4.3965(2,62)  .0164 a*b
 

1.1616  .6757  .1751     2.7914

.3538  -.3118     1.1398

Evocação 
imediata

.0769  2.5838 (2,62)  .0836 a*b .5485  .3963  -.0160     1.4854

 .4001  .0526     1.6100

PWB-relação com outros

Memória 
imediata

.0293 .9364(2,62)  .3975 a*b
 -

.2666  .3545

.2193  -.4847      .4339

.0360 a*b .6967

PWB-crescimento pessoal

Evocação 
tardia

.0472 1.5372 (2,62)  .2231 a*b

 -1.1709      .2201

Evocação 
imediata

.0043 .1349(2,62)  .8741 a*b -0.105  .2069  -.6030      .2216

-0.292 .3520  -1.0459      .3926

PWB-propósito de vida

Memória 
imediata

 .0266 .8478(2,62) .4332 a*b .4189

a*b -0.33  .3095  -1.1028      .1040Evocação 
tardia

 .0284 .9065(2,62)  .4092

.5131  -.2912     1.6509

Evocação 
imediata

 .0701 2.3386(2,62) .1049 a*b  .5130 .5844   -.2013     2.0015

 .5897  -.4484     1.8587

PWB- auto-aceitação

Memória 
imediata

.1535 5.6206(2,62) .0057 a*b  .8242   .6231

Evocação 
tardia

.0675  2.2451(2,62)  .1145 a*b  .4409

 .4926  .1518     2.0550Evocação 
tardia

 .734  6.5041(2,62)  .0027 a*b  .9406

 -.0246     2.398

Evocação 
imediata

.574   5.7923(2,62)  .0049 a*b  .7858  .5098  .0152     1.9955
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5.10.7. A IL-6 media as alterações nas dimensões da escala de bem-estar 
psicológico.  
 

A tabela 14 revela efeitos significantes de mediação (efeitos indiretos) na 

dimensão Autonomia, com os participantes do grupo MBHP-Educa exibindo uma 

redução de 0,59 pg/ml no nível periférico de IL-6 em relação ao grupo controle (a= -

0,59;  p=0,000), corroborando com as análises obtidas no modelo GEE, e essa análise 

previu um aumento nos escores de domínio do ambiente no pós-intervenção (b= 1,95; 

p = 0,003). O intervalo de confiança de bootstrap para o efeito indireto (axb= 1,1453) 

baseado em 10.000 amostras de bootstrap estavam inteiramente acima de zero 

(IC95%= 0,2061 – 2,5832). Não há evidências de efeitos diretos na mudança dos 

níveis periféricos de IL-6, independente de seus efeitos no escore autonomia (c’= 

1,904, t = 1,296, p = 0,203). 

Também houve efeitos significantes de mediação na dimensão Auto-

aceitação, com os participantes do grupo MBHP-Educa exibindo uma redução de 0,59 

pg/ml na IL-6 sérica em relação ao grupo-controle (a= -0,59; p=0,000), confirmando 

as análises GEE, que previram um aumento no pós-intervenção (b= -3,16; p=0,042). 

O intervalo de confiança para efeito indireto (axb=1,8568), com 10.000 amostras, 

manteve-se inteirmanete acima de zero (0,7336 – 3,482). Não há evidêcia de efeitos 

diretos (c’=3,59; t=2,123; p=0,400). 

Em suma, os níveis séricos de IL-6 mediam tanto a autonomia quanto a 

autoceitação no Bem-estar Psicológico. Como já descrito acima, e já sabido na 

literatura que a ativação do sistema do estresse é feita no sentido de restituir a 

homeostase, mas que sob circunstâncias de solicitação crônica, a sobrecarga 

inflamatória (alostática) pode, de fato, estar envolvida na patogênese da depressão e 

consequente redução de bem-estar (169). Nosso estudo documentou o efeito de 

reversão de um biomarcador maior de inflamação, proporcionado por um programa 

baseado em mindfulness possibilitou no espaço de oito semanas.   
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Tabela 14. Tabela dos efeitos diretos e indiretos do modelo de mediação para a 
IL-6  nas dimensões do bem-estar psicológico. 

 

Legenda: R2: coeficiente de determinação; F: F de Snedcor; Coeff: curtose não-padronizada; t= T de 
Student associada à curtose não-padronizada; SE: erro padrão; Boot: efeitos indiretos “alavancados” 

(bootstrapped) usando 10.000 amostras; 95%CI: Intervalo de confiança 95%; “axb”= efeitos indiretoss; 

c’= efeitos diretos ajustados pelo efeito de mediação ; d= efeito de moderação. PWB: Bem-estar 
Psicológico (Psychological Well-being); 
 

path Coeff. SE t Boot. 95% CI pb path Coeff. Boot. SE Boot. 95% CI

a -0.69 0.57 -1.22 -1.8315      .4551 0.231
b -0.23 0.35 -0.65  -.9480      .4875 0.520
c' 2.89 1.29 2.24   .2758     5.5049 0.031
d 0.07 0.39 0.19  -.7155      .8630 0.851
a 0.07 0.35 0.20  -.6334      .7720 0.843
b 0.45 0.59 0.77  -.7316     1.6376 0.444
c' 3.017 1.267 2.383   .4534     5.5814 0.022
d 0.12 0.90 0.13 -1.7091     1.9527 0.894
a -0.59 0.15 -3.93   -.8891     -.2851 0.000
b 1.95 1.34 -1.46  -4.6593      .7579 0.003
c' 1.904 1.469 1.296  -1.0708     4.8777 0.203
d -0.44 1.93 -0.23  -4.3520     3.4730 0.821

a -0.69 0.57 -1.22 -1.8315      .4551 0.231
b 0.09 0.36 0.24  -.6482      .8230 0.811
c' -0.14 1.32 -0.10 -2.8146     2.5447 0.919
d -0.10 0.40 -0.25  -.9082      .7095 0.805
a 0.07 0.35 0.20   -.6334      .7720 0.843
b 0.81 0.59 1.38   -.3802     1.9906 0.177
c' -0.25 1.267 -0.2  -2.8166     2.3148 0.844
d -0.22 0.91 -0.24  -2.0499     1.6145 0.811
a -0.59 0.15 -3.93   -.8891     -.2851 0.000
b -0.62 1.40 -0.44  -3.4501     2.2137 0.661
c' -0.56 1.536 -0.36  -3.6677     2.5516 0.718
d -0.50 2.02 -0.25  -4.5858     3.5956 0.808

a -0.69 0.57 -1.22 -1.8315      .4551 0.231
b 0.05 0.32 0.17  -.5869      .6955 0.865
c' 1.47 1.15 -1.28 -3.8106      .8609 0.209
d 0.28 0.35 0.81  -.4234      .9868 0.424
a 0.07 0.35 0.20  -.6334      .7720 0.843
b 0.21 0.50 0.42  -.8018     1.2251 0.675
c' -1.53 1.084 -1.41 -3.7205      .6668 0.167
d 1.61 0.77 2.08   .0455     3.1784 0.044
a -0.59 0.15 -3.93   -.8891     -.2851 0.000
b 0.05 1.23 0.04  -2.4326     2.5401 0.965
c' -1.48 1.349 -1.1  -4.2108     1.2496 0.279
d 0.86 1.77 0.49  -2.7282     4.4548 0.629

a -0.69 0.57 -1.22 -1.8315      .4551 0.231
b -0.09 0.20 -0.47  -.5051      .3153 0.642
c' 1.45 0.74 1.96  -.0475     2.9412 0.057
d -0.35 0.22 -1.56  -.7987      .1034 0.127
a 0.07 0.35 0.20 -.6334      .7720 0.843
b 0.13 0.35 0.37 -.5716      .8260 0.715
c' 1.503 0.747 2.012 -.0091     3.0158 0.051
d 0.27 0.53 0.50 -.8142     1.3459 0.621
a -0.59 0.15 -3.93  -.8891     -.285 0.000
b 0.23 0.80 0.29 -1.3936     1.862 0.772
c' 1.65 0.883 1.869  -.1377     3.437 0.069
d 0.70 1.16 0.60 -1.6552     3.047 0.553

a -0.69 0.57 -1.22 -1.8315      .455 0.231
b -0.60 0.48 -1.26 -1.5688      .362 0.214
c' -0.61 1.74 -0.35 -4.1282     2.908 0.728
d 0.50 0.52 0.96  -.5574     1.566 0.342
a 0.07 0.35 0.20  -.6334      .7720 0.843
b 1.13 0.79 1.42  -.4814     2.7316 0.164
c' -0.27 1.718 -0.16 -3.7502     3.2041 0.875
d 0.31 1.23 0.26 -2.1698     2.7963 0.800
a -0.59 0.15 -3.93  -.8891     -.2851 0.000
b 1.29 1.88 -0.68 -5.1028     2.5284 0.499
c' -0.95 2.07 -0.46 -5.1407     3.2389 0.649
d 1.12 2.72 -0.41 -6.6364     4.3868 0.682

a -0.69 0.57 -1.22 -1.8315      .4551 0.231
b -0.75 0.39 -1.91 -1.5503      .0446 0.064
c' 4.85 1.44 3.38  1.9427     7.7529 0.002
d -0.06 0.43 -0.14  -.9373      .8166 0.890
a 0.07 0.35 0.20  -.6334      .7720 0.843
b 1.03 0.66 1.56  -.3056     2.3589 0.127
c' 5.295 1.424 3.717  2.4112     8.1783 6E-04
d 0.92 1.02 0.91 -1.1383     2.9799 0.371
a -0.59 0.15 -3.93  -.8891     -.2851 0.000
b -3.16 1.51 -2.10 -6.2099     -0.1151 0.042
c' 3.509 1.653 2.123   .1629     6.8553 0.400
d -1.07 2.17 -0.49 -5.4681     3.3357 0.627

.701  .7336     3.482
IL-6 (pg/ml)

 .1043 2.2114(2,38)  .0023
a*b

1.8568

-.3608     1.7362

IL-12p70 
(pg/ml)

.0695 1.4193(2,38) .2544
a*b

 .0711  .4210  -.8243      .9943

PWB- auto-aceitação

IL-8 (pg/ml)
.0883 1.8401(2,38) .1727

a*b
.5181 .5286

IL-6 (pg/ml)
.0143 .2750(2,38) .7610

a*b
.7558

IL-12p70 
(pg/ml)

.0502 1.0051(2,38) .3755
a*b

.0779 .4886 -1.0991     1.0066

1.0294  -.6120     3.3885

PWB-propósito de vida

IL-8 (pg/ml)
0615 1.2445(2,38) .2996

a*b
.4150

a*b
 -

.1375
 .3945  -1.1188      .4705

IL-6 (pg/ml)
.0102 .1960(2,38)  .8228

.7228 -.3103     2.389

IL-12p70 
(pg/ml)

.0086 .1644(2,38) .8490
a*b

.0088 .164  -.2338      .4683

 -
.0316

 .5720  -.8984     1.4127

  -.6455      .848

1.0245  -1.5550     2.5747

PWB-relação com outros

IL-8 (pg/ml)
.0658 1.3378(2,38) .2745

a*b
.0653 .1631

 .1596   -.2276      .4426

.8951
a*b

.3630

PWB-crescimento pessoal

IL-6 (pg/ml)
.0063 .1196(2,38)  .8876

a*b

-.2287      .4574

.2577 -.5378      .587

IL-6 (pg/ml)
.0058 .1112(2,38)

.2271 -.5154      .4696

IL-6 (pg/ml)
.0530 1.0641(2,38) .0351

a*b
1.1453 .6082 .2061     2.5832

.4318 -1.2191      .6037

IL-12p70 
(pg/ml)

.0532 1.0679(2,38)  .3538
a*b

.0558 .3488 

.2997(2,38) .7428
a*b

.0314

IL-12p70 
(pg/ml)

.1026 2.1712 (2,38)  .1280
a*b

.0147

IL-8 (pg/ml)
.0178 .3438(2,38) .7112

a*b -0.037

Variables R2 F(df) pa Direct Effects Indirect Effects (Mediation)

PWB-domínio do ambiente

IL-8 (pg/ml)
.0031 .0590(2,38) .9428

a*b -0.06

.2554 -.2843      .7444
IL-8 (pg/ml)

.0118 .2271(2,38) .7979
a*b

.1585

PWB-Autonomia

IL-12p70 
(pg/ml)

.0155
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6. Discussão 
 

  

De nosso conhecimento, este é o primeiro estudo a avaliar os efeitos do 

programa MBHP-EDUCA na promoção de saúde no contexto educacional brasileiro, 

e seu potencial para melhorar a qualidade de vida do professor via o cultivo da 

atenção plena.  

Seguindo essa idéia, a possibilidade de que o MBHP-Educa possa ser visto 

como uma estratégia de estabilização emocional é concebível.  

Três achados principais emergem deste estudo.  

Primeiro, os participantes do MBHP-Educa descreveram redução nos níveis  

de estresse percebido, níveis mais elevados de resiliência, mudanças nos afetos 

negativos em afetos positivos, melhora da empatia e relativização, e melhora da 

percepção em todos os aspectos do Bem-estar psicológico quando comparados ao 

grupo Neuro-Educa na pós-intervenção.  

Segundo, os participantes do MBHP-Educa mostraram uma redução 

significativa nos níveis circulantes de IL-6 quando comparados ao grupo Neuro-

Educa, reforçando a idéia da modificação biológica que as intervenções propiciam.  

Terceiro, a análise de mediação revelou, pela primeira vez, que a melhora na 

qualidade de vida nos participantes do MBHP-Educa no pós-intervenção foi mediada 

pela redução do estresse percebido e dos níveis de IL-6. 
 

6.1. A população do estudo 
 

A homogeneidade dos dados sociodemográficos dos dois braços de nossa 

amostra tem efeito de reforço às medidas colhidas pré e pós intervenção, havendo 

pouco a se inferir acerca de elementos ambientais que possam ter tido influência na 

responsividade às intervenções em qualquer dos grupos (170). 

 Todos os participantes eram do gênero feminino, o que, por um lado, favoreceu 

a homogeneidade de ambos grupos, mas por outro, restringiu os achados, não 

havendo abordagem às diferenças que eventualmente possa haver entre gêneros 
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(171) na resposta ao programa, pelas variáveis estudadas (172). Alguns estudos têm 

explorado efeitos distintos entre gêneros submetidos a treinamentos e intervenções 

baseadas em mindfulness (171, 173), e essa é uma avenida de pesquisa que pode 

amplificar a capilaridade da intervenção. 

 Os participantes tinham um estilo já relativamente saudável, com baixo 

tabagismo (MBHP-Educa: 70% não-fumantes; NeuroEduca: 85,7%), consumo 

moderado de álcool, caminhadas e exercícios freqüentes na semana (3 caminhadas 

semanais). De um ponto-de-vista ponderal, também era baixa a prevalência de 

obesidade, com o IMC-MBHP-Educa (M=25,81; DP=4,96) e IMC-NeuroEduca 

(M=26,29; DP=3,65). Em ambos grupos, a porcentagem de pessoas sem diagnóstico 

atual era de 61% para o grupo MBHP-Educa, e 60% para o grupo Neuro-Educa, 

caracterizando uma amostra basicamente saudável.  

 Em relação a sintomas psiquiátricos, ambos braços apresentavam no baseline 

escores de ansiedade, MBHP=13,12 (6,29), NeuroEduca=11,90 (6,96) pela escala 

BAI (Inventário de Ansiedade de Beck), e escores de depressão, MBHP-Educa=12,53 

(5,15), NeuroEduca=11,45 (5,82) pela escala BDI (Inventário de Depressão de Beck). 

Os escores de ansiedade apontam para “ansiedade leve” e os de depressão para 

“depressão mínima” a “leve”, conforme padronização dos testes (174), porém nenhum 

apresentava queixas ou encontrava-se ativamente em tratamento à época do estudo. 

Todos os participantes estavam profissionalmente ativos e sem queixas de perda de 

desempenho. Todas as medidas psicométricas colhidas no estudo foram ajustadas 

para a BAI e BDI. 

 Tem havido crescente preocupação na literatura quanto a se as técnicas de 

Mindfulness ofereceriam algum risco para os praticantes com relatos anedóticos e 

não-controlados (175), mas essa preocupação volta-se mais a populações com 

redução na funcionalidade, como transtornos psiquiátricos maiores (176, 177), e não 

com populações saudáveis e funcionais que procuram meditação mindfulness com 

refinamento de propósito e interesse (178). E mesmo em populações comprometidas, 

há estudos que demonstram efeitos benéficos das Intervenções Baseadas em 

Mindfulness (100, 104), o que afasta confortavelmente qualquer efeito lesivo da 

intervenção em nossa amostra. 
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6.2. Bem-estar psicológico e meditação mindfulness 
 
 

O conceito de Bem-estar humano vem sofrendo mudanças, e dado seu caráter 

multidimensional e evolutivo, tem recebido conceituações e abordagens cada vez 

mais elaboradas e complexas (24, 179).  

Em nosso estudo, decidimos privilegiar o Bem-estar Psicológico, dada a 

relação íntima com a Psicopatologia e outros constructos em Saúde Mental, sem 

enveredar pela discussão politico-econômica que muitas vezes ronda esse debate. 

Um ponto de flexibilidade que a abordagem oferece é de não estar circunscrita a 

“síndromes” ou “sintomas”, mas dimensões psicológicas num espectro quantitativo 

entre o fisiológico/normal e o patológico (180).  

Também é encorajadora a possibilidade de se pensar em medidas que possam 

ter efeito de prevenção primária para transtornos psiquiátricos. Além de grupos 

específicos, como dor crônica (181), transtornos alimentares, quadros ansiosos ou 

depressivos, nosso estudo mostrou que é possível avançar na idéia de “mindfulness 

para o saudável” (180, 182). 

Neste estudo foi adotada a estratégia de estabelecer o efeito indireto, de mediação 

e moderação, do estresse percebido, resiliência, afetos positivos e negativos, 

reatividade interpessoal e memória episódica no bem-estar psicológico, que 

definimos como o efeito a ser medido na investigação da mudança induzida pelo 

mindfulness (183).  

Apesar de ser um constructo reconhecido como um ideal a ser atingido, há poucos 

estudos que se dedicam a tentar desenvolver maneiras pelas quais se possa ir na 

direção desse bem-estar, ou mante-lo, uma vez bem (184). Nosso estudo demonstra 

que uma das maneiras pelas quais essa direção pode ser indicada são as práticas de 

mindfulness. 

Há poucos estudos em mindfulness na área de Educação, e a saúde mental em 

professores merece um refinamento maior do que simplesmente lidar com as 

síndromes psiquiátricas (ansiedade, depressão em especial), pois, dentro do 
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considerado “saudável”, ainda é possível estar bem ou eventualmente, 

subjetivamente desconfortável (113).  

Um ponto que vale ressaltar é o fato de que o mindfulness também tem sido alvo 

de debates em relação a ser um treinamento atencional, ou um programa que 

promove a compaixão (solidariedade empática), mas pouco tem sido falado sobre a 

potencialização que o mindfulness pode promover em valores humanos e éticos. Um 

ponto de equilíbrio delicado em nosso meio cultural é delivrar a compaixão do 

pieguismo ou do sentimentalismo excessivo, e os valores éticos do moralismo. Na 

escala de Bem-estar Psicológico, temos a subescala “Propósito da Vida” (Purporse in 

Life). Neste ponto, está implícita a idéia de Valores como elementos essenciais para 

a experiência do bem-estar (33, 185). Esses valores não são objetivos a ser atingidos, 

ou deveres que vão induzir nossa conduta, mas sim, o conjunto de valores humanos 

e éticos que podem inspirar nossa trajetória biográfica e humana, e as práticas de 

atenção plena treinam a habilidade socioemocional de depurar esses valores. 

 Tanto a Auto-aceitação, quanto a Autonomia, dimensões da Escala de Bem-

estar Psicológico, ambas guardam relação íntima com a idéia do auto-acolhimento 

não-meritoso que o mindfulness promove, que seria o aceitar-se pelo que se é, e não 

condicionar a aceitação de si mesmo à opinião que se pode ter sobre si mesmo, ou à 

natureza dos próprios feitos e opiniões, normalmente apreendidos como positivos ou 

negativos (166). Por sua vez, essa auto-inclusão não-meritosa impulsiona de maneira 

efetiva a capacidade de manter-se e conduzir-se emocionalmente a partir de si 

mesmo, e não pela indução do dever ou pelo constrangimento. Tais pressupostos 

têm encontrado confirmação na literatura (121). 

  

 

 

6.3. Estresse percebido e meditação mindfulness 
 

  

 Considerando a resposta ao estresse, nosso estudo apontou que a intervenção 

MBHP-Educa melhora a capacidade de auto-percepção de estresse através da 
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redução dos escores de estresse percebido, com evidência de que esse estresse 

percebido tem um efeito mediador significativo na qualidade de vida. Esses resultados 

estão de acordo com outros estudos, que demonstraram o efeito mediador do 

estresse percebido com qualidade de vida (75, 115). Essa percepção amplificada de 

reconhecer em si os sinais do estresse ao manter a consciência centrada no presente 

momento (114), a propriocepção e a interocepção são otimizadas, amplificando a 

sensibilidade aos sinais emocionais e corporais do estresse, quando este ainda não 

tomou dimensões lesivas à saúde ou associadas à perda de controle de impulsos e 

intempestividade (186).   

O estresse pode ser entendido como a operação em níveis extremos dos eixos 

SAM e HPA (23, 24, 50), mediado por biomarcadores biológicos (22), e que é 

desencadeado por uma disparidade entre o que se deseja do ambiente e o que o 

ambiente oferece (21). Com essa formulação, é claramente justificada a estratégia de 

treinar a sensibilização aos sinais de estresse.  

Outro conceito importante dentro do estudo do estresse é o da incrustração 

biológica (biological embedding), emolduramento, ou “forma-de-bolo” biológico (41), 

em que a fisiologia dos eixos e estruturas acima são definidos largamente nos 

primeiros anos de vida definem as margens biológicas e psicológicas de resposta às 

adversidades, e a tendência emocional é de revivescência de experiências nocivas 

ou ameaçadoras (violência, negligência) através das “assinaturas biológicas” do 

estresse (41). Essas assinaturas biológicas podem ser abordadas pela postura de 

não-julgamento, permitindo que os sinais se manifestem, e não tentando refutá-los, e 

essa abordagem poderia permitir a ressignificação dessas assinaturas, e com isso, 

alguma desativação dessa incrustração biológica. 

A redução da citocina pro-inflamatória IL-6, e seu efeito mediador no Bem-estar 

psicológico, confirmam a possibilidade de se modificar essa incrustração biológica, 

dada a íntima inter-relação entre os eixos HPA e SAM (169). 

 

 

6.4. Resiliência e meditação mindfulness 
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  De acordo com a literatura, os participantes de programas de meditação 

mindfulness tem se tornado mais resilientes frentes a adversidades (158), e nosso 

estudo indicou resultado semelhante. Os educadores mostraram maior resiliência ao 

final do programa MBHP-Educa. Nosso estudo reforça a literatura, confirmando o já 

descrito na literatura, numa amostra homogênea e saudável, evidenciando o efeito de 

aumento na resiliência dos participantes. 

 É através do cultivo do mindfulness que a atenuação da sensação de ameaça 

por estímulos internos aversivos pode se dar, via a reconsideração cognitiva, uma 

das dimensões cognitivas da experiência do mindfulness (187). Essa reconsideração 

cognitiva, por sua vez, guarda relação com a reativação e reconsolidação da memória 

episódica, discutida mais abaixo. O deslocamento da centralização dos estímulos 

internos aversivos tem sido denominado descentramento (98). 

Nosso estudo trouxe novas evidências corroborando a resiliência como um 

fator de mediação do MBHP-Educa no Bem-estar (121). A resiliência constitui-se 

numa habilidade especialmente importante para profissões com elevada exposição 

pessoal, como é a do professor (127, 188), exposto a interações humanas com 

alunos, pais, gestores, entre outros (20). Fortalecer o senso de controle emocional 

diante da adversidade, favorece sua percepção de uma melhora de Bem-estar 

psicológico. 

 

 

6.5. Afetos positivos, afetos negativos e meditação mindfulness 

 

A modificação nos escores da PANAS conforma-se com achados de outros 

estudos da literatura, e aponta para uma melhora associada à intervenção. Na análise 

de mediação, foi possível constatar o afeto positivo mediando a autonomia, o domínio 

de ambiente e a auto-aceitação da escala de Bem-estar psicológico.  

É fato estabelecido a importância da ocorrência de afetos positivos para a 

manutenção de uma vida sadia e frutífera (189). As práticas de mindfulness têm a 

função de cultivar, entre outros elementos, esses afetos positivos (190).  



94 
 

Tanto a autonomia quanto a auto-aceitação são, como já discutido, cultivadas  

nas práticas de mindfulness, e nosso estudo confirmou o efeito favorável dessa 

estratégia (56), e a auto-confiança por sua vez também é congruente com os demais 

achados de nosso estudo. 

O aumento significativo que os afetos negativos apresentaram na PANAS no 

grupo-controle, achado que chamou atenção, merece endereçamento futuro em 

novos estudos. Nossa hipótese preliminar para tal aumento é que a estrutura do 

programa Neeuro-Educa favoreça que seus participantes tenham se sensibilizado às  

suas próprias manifestações emocionais negativas via um aguçamento de seu 

insight. Alguns trabalhos formulam que quatro elementos são nucleares e devem ser 

cultivados num programa: atenção centrada no presente momento, aceitação da 

experiência, claridade da experiência interna, e a habilidade de manejar emoções 

negativas (191).  Como o conteúdo programático do Neuro-Educa não contempla 

qualquer treinamento no manejo das emoções negativas, como o MBHP-Educa prima 

por fazer, talvez tenha havido uma percepção mais nítida dos afetos negativos sem o 

desenvolvimento de qualquer habilidade para lidar com essa percepção, resultando 

nessa intensificação relativa dos afetos negativos.  

Os afetos negativos mediaram o propósito de vida e a auto-aceitação. Ambos 

(afetos positivos e afetos negativos) têm sido estudadas como elementos essenciais 

para o bem-estar e inteligência emocional (192-194). 

 

6.6. Reatividade interpessoal (empatia) e meditação mindfulness 
 
 
 

O aumento constatado nos escores da sub-escala Autonomia e Auto-aceitação 

da Escala Multidimensional de Reatividade Interpessoal para o grupo MBHP-Educa 

somam-se aos achados de outros estudos .  

Nas medidas de reatividade interpessoal (EMRI), a melhora global nos escores 

das medidas também confirma nossas hipóteses, de que a experiência com 

mindfulness pode trazer atenuação na intensidade das interações pessoais.  
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Esses resultados confirmam o fato de que mindfulness melhora a reatividade, 

gerando em seu lugar a responsividade, a habilidade de responder a desafios 

ambientais respondendo a elas, em lugar de reagir às mesmas    

Uma vez que o conteúdo do programa Neuro-Educa também inclui temas 

como emoções, subjetividade e estresse em seu conteúdo, e como foi descrito acima, 

é possível hipotetizar que tais temas tenham sensibilizado o insight dos participantes 

(194), tal qual se deu com os afetos negativos e com o estresse percebido, e 

semelhantemente, o refinamento da meta-cognição sem a contrapartida da 

experiência (195), tal como se passa nos programas de mindfulness e nas tradições, 

acabou por produzir respostas menores às escalas no pós Neuro-Educa por conta de 

uma ampliação parcial na capacidade de auto-reconhecimento da reatividade nos 

participantes (62). 

A escala de reatividade interpessoal (EMRI), inicialmente pretendida para 

portadores de Transtorno de Estresse Pós-traumático. Vale ressaltar que essa 

diferença não se associou a qualquer significado clinico, ou à qualidade de vida 

daqueles submetidos ao Neuro-Educa (196). Estudos futuros poderiam confrontar 

resultados de reatividade interpessoal com os de inteligência emocional, outro 

conceito que vem recebendo atenção crescente (160). 

 

6.7. As cinco facetas de mindfulness e a meditação mindfulness 
 
 
  

Nosso estudo constatou a ausência de resultados significativos para o 

Questionário FFMQ, o que pode parecer inesperado, mas o contexto dos 

instrumentos de mensuração das variáveis envolvidas no mindfulness ainda é campo 

em construção (197), com diversas escalas e instrumentos com uso mais ou menos 

difundido: além da FFMQ (validada para o português), temos o FMI (Inventário de 

Mindfulness de Freiburg), a MAAS (Mindful Attention Awareness Scale), a CAMS-R 

(Cognitive and Affective Mindfulness Scale-Revised), entre outras. A despeito da 

literatura que tem sido produzida (198, 199), restam ainda  lacunas para melhor 

embasar essas práticas dentro e fora dos dispositivos de Saúde (200).  
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A FFMQ baseia-se na psicometria por traços, não sendo estado-dependente, 

pretendendo ter uma leitura mais longitudinal e de personalidade, não tendo suficiente 

agilidade para detectar mudanças de curto prazo, como são as oito semanas para as 

modificações que as intervenções pretendem favorecer. 

A utilização de escalas que não são específicas de Mindfulness, além da 

FFMQ, por um lado, evitou a circularidade, uma vez que a FFMQ no auto-

preenchimento aproxima-se bastante de alguns shifters e orientações que podem 

ocorrer durante uma sessão de minfulness (estando, neste contexto, sujeita a algum 

grau de enviesamento), por outro serviu para testarmos a relação com outros 

constructos que não o Mindfulness, como é recomendado na validação de constructos 

(199).  

 

6.8. Memória episódica  e meditação mindfulness 

 

 

Um ponto decisivo em nosso estudo reside no fato de que, no MBHP-Educa 

não apresenta qualquer conteúdo ou orientação que constitua qualquer treino 

nemotécnico, e no entanto, obtivemos um resultado encorajador nos escores do 

RAVLT. 

A integridade da memória episódica, relacional e autobiográfica, tanto em sua 

ativação quanto em sua reconsolidação contínua que permite sua utilização nas 

atividades complexas, contam com a participação essencial do complexo hipocampal, 

e suas conexões com Cortex Prefrontal, entre outras (29, 62). Em condições 

fisiológicas, a contínua reconsolidação da memória episódica (29, 33) a torna sistema 

de contínua reatualização. A importância da memória episódica no trabalho de 

pedagógico é imensa, e nossos resultados demonstraram esse efeito nessa 

população.  

O entendimento do uso clínico do mindfulness em pessoas saudáveis é que a 

atitude de manter-se aberto ao inusitado – novos insights acerca do que já é 

convicção consagrada, diferentes experiências emocionais, todos eles cultivando a 

“mente do principiante” incide precisamente nesse ponto. A primazia do presente 
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momento tem a possibilidade de rearranjar efeito acumulado da carga e sobrecarga 

alostática gerada pela revivescência desse passado auto-biográfico (201).  

A prospecção e o imaginar do futuro, por sua vez, tanto em decisões pessoais 

quanto na própria condução da vida se fundam nessa capacidade plástica de reler, 

repetir ou renovar a experiência emocional da memória episódica (202). Uma atitude 

que favoreça tanto a reativação quanto a reconsolidação da memória episódica num 

ambiente protegido e solidário, é um dos pontos-chave para o entendimento do efeito 

terapêutico das MBIs (90, 195). 

 

 

6.9. Citocinas inflmatórias  e meditação mindfulness 

 

  

Nossos resultados com a IL-6, mediando as dimensões de Autonomia e Auto-

aceitação, corroboram a observação da inter-relação íntima entre a inflamação e o 

estresse. Dada a complexidade da sinalização inflamatória, envolvendo diversos 

mecanismos moleculares diferentes, nosso resultado, embora animador, aponta na 

direção de novos estudos mais específicos, com o intuito de clarificar a ação do 

mindfulness nos na memória episódica e os mecanismos epigenéticos intra e 

extracelulares envolvidos. 

Embora o efeito do mindfulness nas respostas psicológicas seja bem 

conhecida e caracterizada, diversas questões acerca da resposta fisiológica, como 

possíveis correlações entre os biomarcadores do estresse (interleucinas, TNF-α), 

ainda não pouco conhecidos. No entanto, a ativação desses biomarcadores pode 

gerar espécies reativas de oxigênio (ROS) intracelulares, dada a proximidade 

existente entre dano oxidative e inflamatório são claramente associados ao estresse 

psicológico.  

Nosso estudo demonstrou que o MBHP-Educa trouxe uma redução 

significativa nos níveis de IL-6 e IL-8, numa população não-clínica e saudável, 
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oferecendo novas evidências para o conhecimento da interação mindfulness-

inflamação (44, 74). 

A IL-6 é uma citocina pleiotrópica, pró-inflamatória, e a desregulação contribui 

para a inflamação crônica, e a IL-8 é uma quimocina que estimula a degranulação de 

enzimas dos leucócitos, e sua redução em população hígida pode significar  a 

possibilidade de promoção de saúde (via redução de atividade inflamatória) em 

indivíduos não-adoecidos (46). 
 

 

 

 

7. Limitações e futuras 
pesquisas 

 

 

 Um aspecto especialmente encorajador na amostra que escolhemos estudar 

reside no fato de que os participantes não eram praticantes de longa data de qualquer 

prática contemplativa, nem praticaram outra técnica afim durante as oito semanas do 

programa, ou seja, pudemos atribuir as mudanças à experiência imediata ao 

programa MBHP-Educa. 

 No entanto, vale lembrar que, desde sua concepção em Massachussets, com 

o MBSR, a intenção inicial de todas as MBIs é de que as oito semanas de duração 

dos programas sejam uma introdução a algo que dever ser levado adiante pelo maior 

tempo possível. Ainda com a promessa de que melhoras ainda maiores nos índices 

de bem-estar possam se dar subsequentemente, os achados que obtivemos com 

apenas oito semanas podem ser considerados encorajadores. Lamentavelmente, não 

foi possível revisitar e reavaliar os participantes após 6 meses e 1 ano de prática 

continuada. Futuros estudos, que eventualmente não venham a sofrer interrupções, 

são fonte promissora para o entendimento dos efeitos de longo prazo das 

intervenções baseadas em mindfulness. 
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De um ponto de vista clínico, o fato de a intervenção ter tido uma influência tão 

clara na autonomia e melhora da auto-estima coloca as intervenções baseadas em 

mindfulness como angulares dentro do que se pode teorizar como uma formulação 

especialmente incidente sobre a incrustração biológica, sendo a reconsolidação da 

memória episódica seu possível nicho específico. Novos estudos, abordando 

especificamente esses mecanismos, deverão trazer elucidação maior e indicação 

mais precisa das diferentes técnicas de mindfulness. 

 

 

 

 

8. Conclusões 
 

 

1. A implementação do Programa de Promoção de Saúde Baseado em 

Mindfulness para Educadores (MBHP-Educa) mostrou ser superior à 

intervenção do grupo-controle (Neuro-Educa) para o bem-estar em 

professores da rede pública de ensino em São Paulo. Com isso acrescentado 

da viabilidade da execução e realização do programa, faz dele uma alternativa 

viável e eficaz de intervenção nessa população; 

2. O programa MBHP-Educa reduziu os níveis de citocinas pró-inflamatórias 

circulantes, reduziu o estresse percebido e os afetos negativos, aumentou a 

resilência, reduziu a reatividade interpessoal e melhorou a memória episódica. 

O MBHP-Educa não alterou nenhum dos parâmetros da FFMQ; 

3. Os parâmetros psicométricos acima, a memória episódica e os biomarcadores 

inflamatórios todos mediaram o bem-estar psicológico na população estudada, 

não tendo havido efeito de moderação; 
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9. Considerações Finais 
 

 

1) Uma Intervenção Baseada em Mindfulness (MBHP-Educa), especificamente 

desenhada para o contexto escolar, trouxe benefícios ao bem-estar de 

professores da rede pública; 

2) A intervenção mostrou-se viável e aplicável ao contexto do ensino público 

brasileiro, uma vez que foi totalmente executado em dependências escolares 

em todas as suas etapas; 

3) Essa intervenção, de núcleo vivencial e de mindfulness, foi superior a um 

programa psicoeducativo instrutivo, o Neuro-Educa; 

4) A aplicação do programa Neuro-Educa favoreceu algum refinamento de 

insight, mas, por não apresentar elementos objetivos de cultivo e treino 

subjetivo, não trouxe mudança expressiva nos resultados do estudo; 

5) A melhora apresentada no bem-estar dos participantes do MBHP, medida no 

Bem-estar Psicológico, demonstrou uma melhora importante em seus índices, 

em especial em autonomia e auto-aceitação;  

6) Novos estudos, com amostra mais ampla, e sem perturbações maiores em sua 

execução, como uma interrupção confinamento pandêmico, pode trazer 

resultados de alcance maior; 

7) Estudos que contemplem também população masculina podem permitir 

reflexões e conclusões mais amplas, tanto no perfil de resposta psicológica à 

intervenção, quanto à compreensão de novas vias moleculares gênero-

específicas; 

8) Os resultados encontrados em populações saudáveis, embora de interesse 

para a prevenção primária de ansiedade e depressão, também podem não 

expressar o que se encontraria em populações clinicas, tanto na psicometria 

quanto em perfil imunológico-inflamatório. Em grupos clínicos com ansiedade 

e depressão clínicas, ou portadores de síndrome metabólica, os marcadores 

biológicos e inflamatórios poderão ter comportamento diferente do visto neste 

estudo; 
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9)  A interferência do confinamento pela pandemia CoVid-19 no 

acompanhamento de médio e longo prazo perturbou o estudo em dois 

aspectos: a quebra temporal do acompanhamento e o caráter excepcional, 

catastrófico e ameaçador da pandemia, resultando em estresse extraordinário. 

A queda temporal liquidou todo o cronograma de avaliações tardias, e o caráter 

catastrófico da pandemia submeteu todos os participantes a um estresse 

interposto de grande monta, o que também contaminou quaisquer dados que 

futuramente porventura viessem a ser associados com a intervenção. Novos 

estudos que venham a se debruçar sobre o tema, certamente lucrarão em 

explorar a evolução das variáveis estudadas. No entanto, tais esforços talvez 

tenham que partir da estaca zero, não havendo possibilidade de extrair dados 

suficientemente limpos desta população de estudo; 

10)  Outra limitação do presente estudo incluem o baixo N para a análise de 

citocinas inflamatórias, e para a elaboração dos grafos. Outra limitação foi a 

impossibilidade de se aplicar um instrumento de varredura diagnóstica na 

população, tendo sido inferida sua saúde mental pelos escores da PANAS, e 

pelo fato de estarem todas profissionalmente ativadas, sem evidência de perda 

de funcionalidade. 
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11.1. Anexo I: Tabela programa MBHP-Educa

 



115 
 

 

 

 

 

 

 

11.2. Anexo II: Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
 
 
 

 



116 
 

 



117 
 

 
 

 



118 
 

11.3. Anexo III: Tabela programa Neuro-Educa 
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Módulos Aulas Temas do Módulo Atividades em Sala 

Habilidades 

Socio-

emocionais 

 

 Histórico 

 Escolas 

promotoras de 

saúde: A escola 

como um 

ambiente de 

boas-vindas 

Os objetivos dessa 

aula são prover um 

pano-de-fundo 

histórico acerca dos 

Quatro Pilares da 

Educação sugeridos 

pela UNESCO, que 

são:  

1) Aprendendo a 

conhecer, 2) 

Aprendendo a fazer, 3) 

Aprendendo a 

conviver, 4) 

Aprendendo a ser, e 

discutir com os demais 

participantes algumas 

estratégias para 

integrar o 

conhecimento de 

múltiplas áreas e 

também a “Base 

Curricular Nacional 

Comum”, o document 

normative que define o 

conhecimento 

essencial que os 

alunos devem 

desenvolver durante o 

ensino fundamental. 

No primeiro encontro 

cada participante e 

professoer se introduz 

ao restante do grupo. 

Depois da conversa 

inicial, todos os 

particpantes são 

convidados a se 

levanter e caminhar 

pela sala até que 

recebam orientação 

para parar. São então 

convidados a lembrar-

se de quem se sentava 

a seu lado no início 

da aula e segurar em 

sua mão, sem se 

mover de seu local 

atual. O desafio era 

formar um círculo 

sem larger as mãos de 

seus parceiros.  
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Cérebro em 

Desenvolvimento 

 

 O início de tudo: 

crewscendo e 

multiplicando 

 Infância e 

Desenvolvimento 

Cerebral  

Apesar de todos os 

participantes serem 

professors do ensino 

básico, todos vieram 

de áreas diferentes 

perícia; assim, o 

objetivo inicial dessa 

aula foi de prover uma 

fundação para as 

ciências biológicas.  

was to provide a 

foundation for 

biological sciences. Os 

tópicos da aula foram 

a célula, material 

genético, fecundação, 

desenvolvimento 

embrionário e do 

Sistema Nervoso 

Autônomo.  

Juntamente com o 

conteúdo apresentado, 

os participantes foram 

convidados a 

compartilhar seu 

conhecimento prévio 

dos assuntos, 

fomentando uma 

comunicação 

dialógica entre 

pedagogia e 

neurociência. 

 

Do neurônio ao 

encáfalo! 

 

 Neurobiologia 

celular  

 Neuroanatomia 

Nesse encontro, os 

ministrantes ensinaram 

temas fundamentais de 

neurociência: 

fisiologia do neurônio, 

sinapse, organização 

estrutural do Sistema 

Nervoso Central.  

Pediu-se que os 

participantes 

andassem de um lado 

para o outro em 

diferentes 

velocidades, cada um 

representando um 

diferente tipo de 

axônio (mielinizado e 

não-mielinizado). Isso 

ofereceu uma 

ilustração do aumento 

de velocidade de 
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potenciais de ação 

nos neurônios 

mielinizados. Os 

primeiros voluntários 

deveriam andar com 

passos curtos 

colocando um pé na 

frente do outro, 

enquanto os demais 

tinham que saltar 

distâncias de um 

metro numa linha 

diferente e paralela.  

Motricidade e 

Sensações 

 

 Visão, sentir e 

tocar 

 Imaginando e 

fazendo! 

Aqui os ministrantes 

apresentam tópicos 

gerais acerca dos 

sentidos e 

processamento de 

movimentos 

voluntários: anatomia 

functional associada 

com funções sensorio-

motoras, 

comportamento 

intencional, hábitos e 

aprendizado motor.  

A porção prática da 

aula consiste de tres 

atividades ilustrativas 

dos tópicos 

ensinados. O primeiro 

foi elaborar um 

algorismo necessário 

para se pegar um 

objeto. Os 

participantes tinham 

que instruir um robo 

com os movimentos 

necessários para 

pegar uma garrafa de 

água. A segunda 

atividade era estimar 

o campo visual e a 

distribuição de cones 

e bastonetes de um 

voluntário. Foi-lhe 
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pedido que 

mantivesse seu foco 

num objeto distante 

da sala enquanto o 

examinador movia 

um outro objeto 

desconhecido 

próximo ao 

voluntário, movido de 

trás para a lateral do 

probando, e seu 

campo visual foi 

medido via o 

reconhecimento 

visual do objeto. Por 

fim, a terceira 

atividade pretendia 

demonstrar o conceito 

dos campos sensoriais 

da pele. O 

experimentador usava 

um clipe de papel 

deformado à forma de 

uma letra U,  

variando a distância 

entre estimulações 

das duas pontas da 

letra U. Os 

voluntários fechariam 

seus olhos e 

estenderiam ambos 

antebraços e o 

experimentador 
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estimularia a pela 

com ambas pontas do 

clipe em várias 

regiões do antebraço, 

mãos e dedos, e o 

voluntário teria de 

descrever quantos 

pontos de toque ele 

percebia a cada etapa 

desse exercício.   

Comunicação 

não se dá apenas 

por palavras 

 

 Ouvindo 

 Falando  

 

A primeira parte desse 

encontro focou no 

processamento 

auditivo: estímulos 

sonorous no ouvido, 

transdução, percpção 

da localização do som 

e integração cortical. 

A segunda parte foi 

dedicada às 

características verbais 

e não-verbais da 

linguagem, de um 

ponto de vista 

neurobiológico: 

Linguagem e 

neurobiologia da 

pedagogia, aquisição 

de habilitades motoras, 

aquisição de 

linguaqgem e 

alfabetização. 

Na primeira parte 

dess aula os 

participantes foram 

convidados a brincar 

de “Marco Polo” para 

ilustrar o princípio da 

localização sonora.  
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Biorritmos 

 

 Comportamento 

e o Hipotálamo 

 Sono   

 

Neste encontro, os 

ministrantes discutem 

o papel do hipotálamo 

no comportamento e 

su integração com o 

Sistema endócrino. 

Logo em seguida, é 

apresentado conteúdo 

acerca do sono, suas 

fases e sua 

importância na 

consolidação da 

memória. 

Adicionalmente, 

aprofundou-se o 

conhecimento acerca 

de metodologias 

científicas para a 

investigação da 

atividade neural (i.e. 

eletrencefalograia e 

ressonancia magnética 

funcional). 

Após a aula os 

participantes e 

ministrantes tiveram 

uma discussão aberta 

acerca dos tópicos de 

neurociência e 

pedagogia.  

Como estou me 

sentindo? 

 

 Emoções e 

sentimentos  

 Amidala e 

Sistema Límbico  

 

Emoções básicas, 

Sistema límbico e 

interação social: 

neurobiologia das 

emoções, aprendizado 

socio-emocional no 

context de Escolas 

Promotoras de Saúde. 

Após a leitura os 

participantes e 

ministrantes passaram 

algum tempo 

perguntando e 

respondendo questões 

acerca de 

neurociência e 

pedagogia.  
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Aprendendo 

para ensinar 

 

 Atenção 

 Aprendizado e 

memória 

 

Um apanhado geral 

dos processos 

atencionais e a 

neurobiologia do 

aprendizado e 

memória: estágios da 

formação da memória 

(i.e. aquisição, 

consolidação e 

recuperação) e 

mecanismos celulares 

associados à memória 

(i.e. plasticidade 

sináptica). 

Aprendizado e 

interação entre 

diversas fontes para a 

construção do 

conhecimento.  

Após a aula, os 

participantes foram 

convidados a 

descrever suas 

memórias de infância 

acerca de seu 

primeiro dia na 

escola, para reforçar a 

importância da 

emoção na 

consolidação da 

memória. Depois da 

aula os participantes e 

ministrantes 

investiram algum 

tempo perguntando e 

respondendo às 

questões acerca de 

neurociência e 

pedagogia.  
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11.4. Anexo IV: Artigo submetido (under review) 
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11.5. Anexo V: Capítulos de livro publicado  
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11.6. Anexo VI: Outros artigos publicados  

Effects of Mindfulness on Diabetes 
Mellitus: Rationale and OverviewWilson 
L Medina 1, David Wilson 1, Vera de Salvo 1, Bruna Vannucchi 1, Érika Leonardo de 
Souza 1, Leandro Lucena 1, Héctor Morillo Sarto 2, Marta Modrego-Alarcón 2, Javier Garcia-
Campayo 2, Marcelo Demarzo 1 

PMID: 27280721  

DOI: 10.2174/1573399812666160607074817 

Abstract 

Diabetes mellitus (DM) is an emerging global healthcare problem and its prevalence 

is increasing at an alarming rate. Despite improvements in both medical and 

pharmacological therapies, a complex medical condition may demand a diversified 

approach, such as: drug therapy, healthy diet and exercises, diabetes education 

programs, adherence to medical treatment and active participation of the patients in 

their lifestyle changes, such as stress management. The concept of mindfulness is 

here defined as the awareness that unfolds from the intention to attentively observe 

the current experience in a non-judgmental and non-evaluative way. This state of 

awareness can be enhanced through the use of mindfulness-based interventions 

(MBIs), which have been associated to many physical and psychological health 

indicators. The aim of this overview is to offer the rationale and potential benefits of 

mindfulness in the control of DM and its complications. 

Methods: a narrative review of the current and updated literature available on online 

database and which came up using the terms "mindfulness" and "diabetes mellitus". 

Mindfulness-based Interventions (MBIs) can be seen as preventive and 

complementary interventions in DM, particularly for the relief of symptoms related to 

depression and anxiety in diabetic patients and also in the management of other 

factors, including mindful eating, physical exercises and treatment adherence. 

Although many studies only present research protocols, mindfulness seems to have 

beneficial effects on all aspects of diabetes, including incidence, control and 

complications. Furthermore, longer term and more carefully controlled trials are 

necessary in order to draw consistent conclusions on the beneficial role of MBIs on 

DM. 

Keywords: Adherence; diabetes mellitus; health promotion; mindfulness; narrative 

review. 
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