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Resumo 
 
Objetivo: Investigar os efeitos do Programa de Promoção da Saúde Baseado em 
Mindfulness na qualidade de vida de idosos assistidos pela Atenção Primária à Saúde. 
Métodos: Foi realizado um estudo de intervenção controlado e randomizado 
aninhado a um estudo de coorte prospectivo cujos participantes foram idosos a partir 
de 60 anos de idade residentes de um bairro de classe média no município de São 
Paulo – SP. Os participantes foram randomizados em dois grupos: um de intervenção, 
no qual foram submetidos ao protocolo Mindfulness-Based Health Promotion (MBHP), 
programa psicoeducativo formatado para ensinar técnicas de meditação e 
desenvolver a consciência nas atividades diárias, e um outro grupo controle ativo de 
estimulação cognitiva, por meio de uma oficina de informática direcionada à idosos 
que utilizava a metodologia do estadiamento. Os grupos aconteceram de forma 
simultânea durante quatro meses e tiveram coleta antes e após as intervenções. Para 
a coleta de dados, utilizaram-se métodos quantitativos (por meio de instrumentos 
psicométricos e um teste neuropsicológico) e qualitativos (grupo focal e técnica de 
associação livre de palavras). O desfecho primário avaliado neste estudo foi a 
qualidade de vida medida por meio do WHOQOL-bref e WHOQOL-old e os desfechos 
secundários foram a melhora da função cognitiva e medidas de bem-estar (nível de 
mindfulness, qualidade do sono, ansiedade, depressão, stress e religiosidade). 
Resultados: Iniciou-se o estudo com o N=96, no qual N=50 estavam alocados para 
o grupo intervenção, e N=46 para o controle. Da amostra total, 84,4% (N=81) eram 
mulheres e 40,63% (N=39) tinham nível superior completo, a média de idade dos 
participantes foi de 74,58 (DP±5,77) anos. Foram realizadas análises por protocolo e 
por intenção de tratar. Concluiu-se o estudo com N=37 para o grupo intervenção e 
N=43 no grupo controle ativo. Observou-se que o grupo controle ativo foi mais eficaz 
na melhora dos escores psicométricos da qualidade de vida e na função cognitiva. A 
análise delta, no comparativo de diferenças médias, demonstrou que o programa 
MBHP obteve resultados positivos nos sintomas de estresse e qualidade de sono, 
confirmados pelo Número Necessário para Tratar. As análises qualitativas sugerem 
melhoras dos relacionamentos e suporte social dos participantes submetidos ao 
programa de mindfulness. Conclusão: Os resultados desta pesquisa diferem de 
outros estudos previamente realizados, o que nos faz acreditar que a proporção dos 
efeitos das Intervenções Baseadas em Mindfulness em idosos vão depender das 
particularidades e condições do grau de severidade no qual se encontra o universo 
amostral antes de ser submetido à intervenção. O programa MBHP não apresentou 
efeitos estatisticamente significantes nas medidas psicométricas de qualidade de vida, 
porém foram observadas melhoras nos sintomas de estresse, ansiedade, na 
qualidade do sono, religiosidade intrínseca e no suporte social. Novos estudos devem 
ser realizados com diferentes contextos sociodemográficos para confirmar os 
resultados na população geral de idosos. 
 
Palavras-chave: MBHP; Mindfulness; Idosos; Qualidade de vida; Envelhecimento 
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Abstract 

 
Objective: Investigating the effects of the Mindfulness-Based Health Promotion 
Program on the quality of life of elderly people assisted by Primary Health Care. 
Methods: A controlled and randomized intervention study was carried out, nested in 
a prospective cohort study whose participants were elderly above 60 years old living 
in a middle class neighborhood in the city of São Paulo – Brazil. Participants were 
randomized into two groups: an intervention group in which they were submitted to the 
Mindfulness-Based Health Promotion (MBHP) protocol, a psychoeducational program 
designed to teach meditation techniques and develop awareness in daily activities, 
and another active control group of a computer-based cognitive stimulation aimed at 
elderly that used the staging methodology. Both groups took place simultaneously over 
four months and data were collected before and after the interventions. For data 
collection, quantitative methods (psychometric instruments and a neuropsychological 
test) and qualitative methods (a focus group and free word association technique) were 
performed. The primary outcome was the quality of life measured by WHOQOL-bref 
and WHOQOL-old and secondary outcomes were the improvement of cognitive 
function and measures of well-being (level of mindfulness, quality of sleep, anxiety, 
depression, stress and religiosity). Results: The study started with N=96 in which 
N=50 were allocated to the intervention group and N=46 to the control group. Overall, 
84.4% (N=81) were women and 40.63% (N=39) had completed higher education, the 
mean age of the participants was 74.58(SD±5.77) years old. Analyzes were performed 
by intention-to-treat and per protocol. The study were concluded with N=37 for the 
intervention group and N=43 in the active control group. It was noticed that the active 
control group was more effective in improving psychometric scores for quality of life 
and cognitive function. The delta analysis, in the comparison of mean differences, 
showed that the MBHP program had positive outcomes in the symptoms of stress and 
quality of sleep, confirmed by Number Needed to Treat. Qualitative analyzes suggest 
improvements in the relationships and social support of participants submitted to the 
mindfulness program. Conclusion: The results of this research differ from other 
studies previously carried out, which make us believe that the proportion of the effects 
of Mindfulness-Based Intervention on older adults depends on the particularities and 
conditions of severity in which the sample is found before submitted to the intervention. 
The MBHP program did not have statistically significant effects on psychometric 
measures of quality of life, but improvements were observed in the symptoms of stress, 
anxiety, quality of sleep, intrinsic religiosity and social support. New studies should be 
carried out with different sociodemographic contexts to confirm the results in the 
general elderly population. 
 
Keywords: MBHP; Mindfulness; Older adults; Quality of Life; Aging 



 

 
 

1 

1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 Envelhecimento populacional  

 

O envelhecimento populacional é um fenômeno global que tem crescido de 

forma rápida e progressiva mundialmente, em destaque nos países em 

desenvolvimento, o que tem chamado atenção tanto em pesquisas científicas quanto 

na perspectiva de políticas públicas necessárias que promovam qualidade de vida 

para atender essa demanda. Como se trata de um fenômeno mundial, organizações 

têm estudado e estimado o envelhecimento populacional em todos os países do 

mundo.  

Segundo o documento World Population Prospect, elaborado pelas Nações 

Unidas em 2017, atualmente a maior parte da população com idade de 60 anos ou 

mais está centralizada na Europa. Contudo, esse progressivo envelhecimento 

populacional irá acontecer em outras partes do planeta nos próximos anos, e é 

previsto que, até 2050, todos os continentes terão aproximadamente um quarto ou 

mais da população de idosos, com exceção dos países africanos. 

Segundo dados do IBGE de 2018, é previsto que em 2060 o percentual da 

população com 65 anos ou mais no Brasil chegue a 25,5% (58,2 milhões), enquanto 

em 2018 essa proporção foi de 9,2% (19,2 milhões). Além disso, as projeções 

apontam que haverá mais idosos que crianças e adolescentes no Brasil em 2030. O 

Brasil atingiu 7% do total de sua população de idosos em 2012, e é previsto chegar 

aos 14% em 2031 e 28% em 2062 (Alves, 2018), em outras palavras, é estimado que, 

em 52 anos, a porcentagem de habitantes acima de 60 anos irá quadruplicar no país.  

Vale destacar que a ideia de envelhecimento também tem seu caráter 

individual. A Organização Pan-Americana de Saúde define o envelhecimento humano 

como um processo sequencial, natural, individual, irreversível, universal, acumulativo, 

contínuo e não patológico, em que se observa diminuição gradual e progressiva das 

capacidades funcional e cognitiva, decorrentes de senescência e senilidade (Brasil, 

2006a). Além disso, apresentam que a idade cronológica não é uma boa medida para 

descrever as múltiplas alterações que ocorrem durante o envelhecimento pelos 

diversos modos como cada indivíduo vive esse processo. Em outras palavras, Minayo 

e Firmo (2019) afirmam que o envelhecimento pode ser classificados, tanto por critério 

demográfico por faixa de idade, que seria o idoso-jovem, dos 60 a 79 anos, e o idoso-
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velho, de 80 anos ou mais, como também por parâmetro individual, que seria a partir 

da forma que o idoso conduz a sua vida, sua herança genética e personalidade. 

O aumento da população de idosos é quase inevitável, considerando o número 

de nascimentos nas décadas recentes. No caso do Brasil, o país teve uma rápida 

transição no número de nascimentos devido à diminuição das taxas mortalidade 

infantil, aumentando o percentual de crianças sobreviventes devido a melhorias nas 

condições da nação e, em seguida, a diminuição das taxas de fecundidades e 

aumento da expectativa de vida (Alves, 2018; Chaimowicz, 2013). 

Mundialmente, número de pessoas acima de 80 anos de idade é projetado a 

ser 425 milhões em 2050, comparado com 137 milhões em 2017 (United Nations, 

2017). No Brasil, indivíduos com mais de 80 anos de idade representarão 21% do total 

de idosos e 2,7% dos brasileiros em 2030 (Chaimowicz, 2013). Nessa faixa-etária, os 

idosos se diferenciam dos mais jovens, ao ser considerado o grau de dependência 

funcional, prevalência de doenças, consumo dos recursos do sistema de saúde, além 

do impacto na dinâmica familiar, social e econômica (Chaimowicz, 2013).  

Em virtude desse crescimento significativo do número de idosos e a 

configuração dessa nova realidade demográfica, ocorre também um aumento nos 

riscos de serem desenvolvidas doenças neurodegenerativas e morbidades que 

afetem a saúde, a autonomia e a qualidade de vida dos idosos, implicando em altos 

custos aos serviços de saúde. Em outras palavras, pode-se identificar que a transição 

demográfica relacionada ao envelhecimento populacional também está acompanhada 

de uma transição epidemiológica, pois acontece uma modificação nos padrões de 

morbidades, invalidez e morte que caracterizam essa população.  

O envelhecimento populacional repercute diretamente nos sistemas de saúde 

e mercado financeiro, tanto por conta da redução da proporção do número da 

população em idade ativa e contribuintes de previdência, como também devido ao 

aumento do número de pessoas beneficiárias (Alves, 2018). Do ponto de vista 

epidemiológico, Chaimowicz (2013) apresenta algumas mudanças que podem ocorrer 

com essa transição demográfica: 1) Substituição das doenças transmissíveis por 

doenças não transmissíveis; 2) O deslocamento da carga de morbimortalidade dos 

mais jovens para os mais idosos; 3) A transformação de uma situação de predomínio 

de mortalidade para outra em que a morbidade é dominante.  

Por este motivo, essa transição demográfica tem desafiado habilidade de 
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produzir intervenções de políticas de saúde que atendam às necessidades das 

pessoas longevas, principalmente em um país em caráter de desenvolvimento com 

dimensões continentais como o Brasil, com cenários de desigualdade social, pobreza 

em diversas localidades e com diferenças culturais. A falta de planejamento para essa 

nova realidade demográfica pode afetar diretamente a qualidade de vida dessa 

população, uma vez que a assistência direcionada à saúde física e mental será 

crescente e serão necessários recursos e intervenções de promoção de saúde para 

atender esse novo momento social da nação. 

Os profissionais de saúde devem estar preparados para atender as 

necessidades dessa população com políticas para um envelhecimento ativo e 

saudável, por meio de trabalhos com uma equipe multidisciplinar no planejamento das 

ações e estratégias que atendam essa população. Dessa forma, o desenvolvimento 

de políticas públicas que promovam a saúde e a qualidade de vida desse grupo 

populacional devem ser estimuladas, estudadas e implementadas. 

 

1.2 Qualidade de Vida no Envelhecimento 
 

A transição demográfica no Brasil tem sido um tema que vem sendo investigado 

em diferentes áreas de conhecimento. Uma das áreas que tem sido estudada são 

maneiras de como o envelhecimento populacional pode acontecer com qualidade de 

vida para os idosos de forma multidisciplinar. A população mundial vem envelhecendo 

e o Brasil tem acompanhado essa tendência com uma velocidade um pouco maior 

que o padrão de crescimento, em que o aumento do número de idosos tem sido mais 

expressivo que o número de jovens e crianças (Alves, 2018). 

Em virtude desse crescimento considerável do número de idosos, relacionado 

a diversos fatores, como o aumento da expectativa de vida e diminuição das taxas de 

natalidade, ocorre também um aumento nos riscos de serem desenvolvidas condições 

crônicas de saúde que afetam a saúde e a qualidade de vida, implicando em altos 

custos dos serviços de saúde. Por se tratar de um fenômeno novo, as demandas de 

uma população envelhecida passaram a ser conhecidas apenas mais recentemente. 

Elas não se limitam apenas aos serviços de saúde, mas também no que se refere ao 

transporte, moradia, emprego, estrutura familiar, apoio social e aposentadoria. 

Apesar da experiência exitosa em aumentar a expectativa de vida, a 
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longevidade não significa sinônimo de saúde para todos, pois o avançar da idade não 

está correlacionado com viver bem e com qualidade de vida. Uma vez que com o 

aumento da idade, crescem também a prevalência de condições crônicas e 

incapacitantes (Ramos, 2003). Contudo, vale destacar que, dentro da perspectiva do 

idoso, mesmo que se tenha mais de uma condição crônica instalada, ele ainda pode 

ser considerado um indivíduo saudável, desde que mantenha a sua capacidade 

funcional, por isso que a Política Nacional de Saúde do Idoso  (Portaria nº 2.528 de 

19 de outubro de 2006) coloca como principal problema que pode afetar o idoso é a 

perda de sua capacidade funcional, pois, sem ela, as atividades de vida diária ficam 

comprometidas. 

O constructo da Qualidade de Vida é complexo de ser conceituado e pode ser 

interpretado de forma multidisciplinar devido os diferentes valores culturais, éticos, 

religiosos e pessoais que influenciam a forma como é percebida (Paskulin et al., 

2010). É consenso que para medir qualidade de vida devem ser considerados 

aspectos objetivos e subjetivos da percepção pessoal. Os parâmetros objetivos têm a 

vantagem de serem menos enviesados pelo olhar do observador e podem ser 

mensurados por meio de escalas e instrumentos validados, como é o caso do 

WHOQOL-100 que foi desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde (The 

Whoqol, 1998). Os parâmetros subjetivos incluem-se o bem-estar, a felicidade e a 

realização pessoal que envolvem as vidas dos indivíduos (Paskulin et al., 2010).  

A definição de qualidade de vida, segundo o Grupo de Qualidade de Vida da 

Organização Mundial de Saúde (Grupo WHOQOL), está ligada à “percepção do 

indivíduo da sua posição na vida no contexto de sua cultura e dos sistemas de valores 

da sociedade em que vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações’’ (The Whoqol, 1995). A partir dessa conceituação, pode-se entender 

que a percepção da qualidade de vida tem seu caráter subjetivo, multidimensional e 

contextual.  

Com a perspectiva de medir a qualidade de vida direcionada ao público 

longevo, a Organização Mundial de Saúde desenvolveu o módulo WHOQOL-OLD que 

segue a mesma metodologia do WHOQOL-100, mas com o objetivo de avaliar 

qualidade de vida específica do público idoso. Contudo, pode-se afirmar que 

qualidade de vida para a pessoa idosa é um conceito multidimensional que está 

entrelaçado com sua satisfação com a vida, autonomia e independência na execução 
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de suas atividades de vida diárias (Rondon Garcia; Ramirez Navarro, 2018), o que 

está de acordo com a OMS (2005) indicando que a qualidade de vida no processo de 

envelhecimento é determinada pela habilidade do indivíduo de manter sua autonomia 

e independência.  

Rondon Garcia e Ramirez Navarro (2018) pontuam que, para medir qualidade 

de vida, devem ser consideradas a satisfação com a vida, o contexto cultural, o sentido 

da vida na perspectiva da pessoa e como eles sentem e interpretam suas vidas em 

relação as outras pessoas. Walker e Mollenkopf (2007) afirmam que as pesquisas de 

qualidade de vida devem incluir aspectos sociais, ambientais, estruturais e aspectos 

relacionados à saúde dentro de uma perspectiva interdisciplinar, estando alguns 

desses aspectos estão presentes nos domínios e facetas englobados no WHOQOL-

Bref e WHOQOL-Old.  

Outro grande fator que influencia na qualidade de vida do idoso é a sua 

qualidade do sono. Problemas com o sono tendem a aumentar à medida que a pessoa 

envelhece (Ohayon, 2002), por motivos que passam desde dificuldade para 

adormecer, quanto por ter que acordar diversas vezes durante a noite para ir ao 

banheiro. Uma boa qualidade do sono está associada a uma melhor qualidade de 

vida. Por outro lado, uma má qualidade do sono pode afetar a pessoa idosa de 

diversas maneiras, pois atua para uma qualidade de vida ruim (Ferreira et al., 2018; 

Tel, 2013).  

Os transtornos depressivos e de ansiedade são as condições de saúde mental 

que mais comprometem a qualidade de vida no envelhecimento (Shrestha et al., 2015; 

Sivertsen et al., 2015). Segundo Harris et al. (2006), a depressão em indivíduos 

longevos está associada ao seu grau de incapacidade, à saúde em geral, ao apoio 

social, e a fatores socioeconômicos. O transtorno depressivo pode ocasionar sérios 

danos à autonomia e à saúde do idoso por prejudicar diretamente a função de 

Atividade de Vida Diária (AVD), as habilidades cognitivas e as interações sociais 

(Hegadoren et al., 2009), além de estar associada ao aumento da utilização dos 

serviços de saúde e o aumento da medicalização que agregam diversos efeitos 

colaterais que podem comprometer tratamentos primários ou secundários já 

realizados pelo idoso em sua reabilitação. 

Para promover mais qualidade de vida ao idoso, é necessário o 

desenvolvimento de ações relacionadas à sua promoção de saúde e autonomia, uma 



 

 
 

6 

vez que nas últimas décadas têm ocorrido progressivas mudanças demográficas e 

epidemiológicas a essa população, aumentando as demandas referentes às 

atividades de cuidados com a saúde, e pouca oferta de programas psicoeducativos 

voltados para sua qualidade de vida.   

 

1.3 Políticas de Saúde Direcionada à Pessoa Idosa 
 
O acelerado ritmo do crescimento populacional de idosos no Brasil e no mundo 

tem ocasionado também o interesse de se criar políticas públicas capazes de gerar 

impactos para que esse envelhecimento populacional aconteça de forma saudável e 

com qualidade de vida. Atualmente, os idosos possuem o direito de utilizar o Sistema 

Único de Saúde (SUS) de forma equitativa e integral (Martins et al., 2014), que tem 

uma de suas diretrizes fundamental a gestão do cuidado a saúde do idoso. 

Dentro dessa perspectiva, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 

(Portaria Nº 2.528 de 19 de Outubro de 2006) surge com a finalidade de “recuperar, 

manter e promover a autonomia e independência dos indivíduos idosos, direcionando 

medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em consonância com os 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde” em que está orientado que a 

Atenção Primária à Saúde  e o Programa Saúde da Família como porta de entrada 

para assistir essa população. É considerado idoso todo cidadão brasileiro com 60 

anos de idade ou mais.  

No que diz respeito aos avanços em termos de políticas públicas à saúde da 

população idosa, pode-se destacar o Pacto pela Vida (Portaria Nº 399), promulgado 

em 2006, que preconiza a saúde do idoso como uma das seis prioridades entre as 

esferas do governo. 

A atenção ao indivíduo longevo não deve ser voltada apenas ao 

assistencialismo direcionada a sintomas de um diagnóstico, mas sim orientado a 

ações e intervenções que colocam o envelhecimento saudável como meta. Aliadas às 

atividades de promoção da saúde existem as propostas de educação voltadas a 

promoção da saúde das pessoas idosas, por meio do desenvolvimento de habilidades 

que permitam a sua tomada de decisão e o autocuidado de sua saúde com a mudança 

de comportamentos individuais ensinadas por meio de programas psicoeducativos. 
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Entre essas atividades de mudança de comportamento, pode-se destacar o 

papel da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares  (PNPIC) 

(Brasil, 2006c) que tem por objetivo implementar estas práticas dentro do SUS com a 

finalidade de prevenir agravos, promover e recuperar a saúde da população de forma 

humanizada com ênfase à atenção básica. Apesar do grande avanço das Práticas 

Integrativas e Complementares serem incluídas e regularizadas dentro do SUS, a sua 

implantação ainda tem obtido pouco apoio e investimento em formação quando 

comparado com a medicina tradicional na atenção primária à saúde (Sousa; Tesser, 

2017). 

Mais recentemente, foi incluída, dentro da PNPIC, as práticas meditativas 

(Brasil, 2018) que passam a ser estimuladas e encorajadas por meio dessa política. 

Entre os diversos formatos de práticas meditativas, existem as intervenções baseadas 

em mindfulness cujos efeitos sobre a promoção de saúde e qualidade de vida tem 

sido estudado junto a sua implementação na Atenção Primária (Demarzo et al., 2015; 

Salvo et al., 2016) e seus benefícios com o público idoso (Creswell et al., 2012; Foulk 

et al., 2014; Gallegos et al., 2013; Morone et al., 2008; Paller et al., 2015; Wong et al., 

2017).  

 

1.4 Mindfulness 
 

De origem inglesa, a palavra mindfulness muitas vezes é traduzida ao 

português como Atenção Plena. Contudo, a origem do seu significado vem da palavra 

“Sati’’, do dialeto indiano Pali que, por sua vez, significa “lembrança” ou “lembrar”, 

assim como também pode ser traduzido por “estar atento” (Grossman; Van Dam, 

2011). Nesse sentido, não significa lembrar na perspectiva de viver memórias, mas 

de recordar para reorientar a atenção e estar alerta para experiência do momento 

presente de maneira receptiva e incondicional (Germer, 2016). O primeiro registro 

desse termo traduzido no ocidente como mindfulness foi em 1881 por T. W. Rhys 

Davids (Gethin, 2011). O Pali foi um dos idiomas em que foram escritos os discursos 

de Buda, e o conceito de Sati aparece no seu sermão Satipatthana Sutta (Os Quatro 

Elementos da Atenção). Dentro dessa filosofia, mindfulness é considerada como o 

“coração das meditações budistas” (Thera, 1962). 

Apesar de receber influências provenientes do budismo em sua conceituação, 
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as Intervenções Baseadas em Mindfulness (IBMs) são revisões laicas e científicas e 

o seu conceito no ocidente é de difícil definição devido à própria dificuldade de 

tradução da palavra “Sati” ao inglês. Por ser complexo de ser definido, diversos 

estudos têm se dedicado a encontrar uma definição clara do termo no contexto 

ocidental (Bishop et al., 2004; Grossman, 2010; Grossman; Van Dam, 2011), e o que 

se percebe é que a definição do conceito de mindfulness diferem de acordo com o 

contexto cultural, social e científico (Grossman; Van Dam, 2011).  

No caso do Brasil, ainda existe a dificuldade de interpretação do inglês para o 

português, pois a tradução literal da palavra “mindfulness’’ pode variar entre “atenção 

plena”, “consciência plena”, “mente alerta”, “observação vigilante”, entre outras. No 

meio científico, o termo mais utilizado para traduzi-la é Atenção Plena. Então, dentro 

dessa pesquisa iremos referir as palavras Mindfulness e Atenção Plena como tendo 

o mesmo conceito.  

No ocidente, mindfulness pode ser definido como um estado ou traço que se 

refere à capacidade de estar atento ao que acontece no momento presente 

intencionalmente e sem julgamento, e envolve dois componentes fundamentais: a 

autorregulação da atenção e uma orientação aberta à própria experiência com 

curiosidade, abertura e aceitação (Bishop et al., 2004; Cebolla; Demarzo, 2016; Kabat-

Zinn, 2003). Essa qualidade de atenção é inerente ao ser humano, podendo ser 

aprendida e treinada com o uso regular de técnicas e práticas específicas como a 

meditação (Kabat-Zinn, 2003; Walach et al., 2006). Por isso, mindfulness, muitas 

vezes está associado a uma série de exercícios, técnicas ou práticas que treinam e 

cultivam o estado psicológico de atenção plena derivadas de práticas meditativas 

tradicionais como o zen-budismo, o yoga e o vipassana (Demarzo et al., 2015). 

Kabat-Zinn (2003) faz uma definição operacional de mindfulness como a 

consciência que emerge ao prestar atenção no momento presente e sem julgamento 

momento a momento. Segundo Shapiro et al. (2006), o mecanismo de mindfulness é 

composto por três aspectos que seriam a Intenção, a Atenção e a Atitude. A primeira 

se refere à ideia que a intenção de praticar mindfulness vem a partir do próprio 

individuo; a Atenção está relacionada ao foco atencional, a um determinado objeto, 

como o exemplo da respiração, e trazer de forma contínua a atenção de volta a esse 

objeto quando acontece alguma distração; e a Atitude está relacionado à ideia de não 

julgamento direcionado aos pensamentos, emoções e sensações que emergem e 
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abertura à experiência do momento presente com aceitação e curiosidade.  

A meditação é uma prática encontrada em diversas tradições culturais, 

religiosas e filosóficas, e sua prática secular tem sido cada vez mais integrada em 

intervenções clínicas. Apesar de mindfulness ser muitas vezes confundida com 

meditação, essas práticas não são exatamente a mesma. A meditação é constituída 

por um número enorme de práticas com métodos diferentes, mas nem todas têm o 

objetivo aumentar ou treinar a capacidade de atenção plena, por exemplo, “é possível 

meditar sem praticar mindfulness, assim como é possível praticar mindfulness sem 

fazer a meditação formal’’ (Cebolla; Demarzo, 2016). 

Para o aprimoramento do traço de mindfulness existente podem ser realizadas 

tanto as técnicas formais quanto as informais. A primeira se caracteriza por adotar 

uma postura cômoda e sentada levando a atenção à sensação física do ar entrando 

pelo nariz ou a qualquer objeto ou fenômeno que se manifesta no momento presente, 

por exemplo, uma parte do corpo, sons ou pensamentos. Já as práticas informais, são 

os exercícios de tomada de consciência em eventos cotidianos, em que são 

observados os sentidos e atenção que ocorre no presente, sem necessariamente 

estar em uma posição sentada e de olhos fechados para serem praticados, dois 

exemplos de práticas informais seriam caminhar consciente e comer consciente 

(Germer, 2016). 

Em 1979, Jon Kabat-Zinn e colaboradores desenvolveram o Programa de 

Redução de Estresse Baseado em Mindfulness, o MBSR (Mindfulness-Based Stress 

Reduction - MBSR). Inicialmente idealizado para tratar pacientes com dor crônica, seu 

programa, e outros protocolos baseado nele, têm mostrado eficácia também no 

tratamento de condições como sintomas de ansiedade (Hofmann et al., 2010), no 

tratamento de prevenção de recaída de depressão (Kuyken et al., 2016), nível de 

estresse (Chiesa; Serretti, 2009; Demarzo et al., 2014), na dor (Kabat-Zinn et al., 1985; 

Morone et al., 2016; Rosenzweig et al., 2010) e em outras condições crônicas (Sanada 

et al., 2017). 

Diversos protocolos foram desenvolvidos baseados no modelo do MBSR 

direcionados a públicos específicos, e são conhecidos como Intervenções Baseadas 

em Mindfulness (IBMs). Por sua vez, estas são intervenções psicossociais nas quais 

as práticas de Atenção Plena são ensinadas de maneira estruturada e com conteúdo 

definitivo. Entre esses protocolos, destacam-se o Mindfulness-Based Cognitive 
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Therapy (MBCT), direcionado a pacientes com recaída de depressão; o Mindfulness-

Based Relapse Prevention (MBRP), para indivíduos em recuperação de dependência 

química; Mindfulness-Based Chronic Pain Management (MBCPM), para o tratamento 

de dor crônica; o Mindfulness-Based Cognitive Approache for Seniors (MBCAS), 

direcionado para idosos, entre outros protocolos. Para esta pesquisa foi aplicado o 

Mindfulness-Based Health Promotion (MBHP) para avaliar os efeitos na qualidade de 

vida em idosos assistidos pela Atenção Primária.   

Segundo Demarzo (2015), as pessoas que praticam Atenção Plena em suas 

vidas apresentam menos sintomas de ansiedade e depressão, e lidam melhor com 

quadros de estresse disfuncional e dor crônica. Na população idosa, pesquisas têm 

demonstrado resultados positivos no alivio desses sintomas (Foulk et al., 2014; 

Gallegos et al., 2013; Helmes; Ward, 2015; Morone et al., 2016; Smith et al., 2007; 

Splevins et al., 2009; Wetherell et al., 2017). 

As IBMs já estão sendo implementadas dentro das políticas públicas, como 

exemplo do NHS (National Health Services), o sistema público de saúde no Reino 

Unido. No Brasil, as práticas meditativas têm sido encorajadas e incentivas junto a 

outras práticas, por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares do Sistema Único de Saúde (2006), e atualmente, estão incluídas 

no grupo das Práticas Corporais e Mentais (Brasil, 2018). Em São Paulo – SP, também 

existe o Centro Brasileiro de Mindfulness e Promoção de Saúde - Mente Aberta, que 

promove e divulga as IBMs no Brasil por meio de um Programa de Extensão Social 

da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 

 

1.5 Programa de Promoção de Saúde Baseada em Mindfulness 
 

O programa Promoção de Saúde Baseado em Mindfulness (do inglês 

Mindfulness Based Health Promotion – MBHP) foi inspirado no modelo original do 

MBSR, porém adaptado ao contexto da Atenção Primária à Saúde (APS) e da 

Promoção de Saúde, e tem sido aplicado pelo Centro Mente Aberta, no Brasil, e pela 

Universidade de Zaragoza, na Espanha. Nesse programa, os participantes se reúnem 

em sessões de uma hora e trinta minutos (ou duas horas) uma vez por semana, em 

oito encontros, para a vivência das técnicas, semelhante ao MBSR.  

São passadas atividades para serem realizadas diariamente em ambiente 
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domiciliar ou de trabalho, por meio de exercícios de cultivo de atenção plena com 

duração média de 15-20 minutos, a fim de incorporarem a ideia de mindfulness em 

suas vidas diárias por meio de práticas formais e informais. 

As principais técnicas utilizadas nesse programa são a “atenção plena na 

respiração’’, “escaneamento corporal’’, “caminhada com atenção plena’’, “sons e 

pensamentos” e “movimentos com atenção plena’’, além de dinâmicas que facilitam o 

entendimento dos conceitos apresentados como a do “primeiro e segundo 

sofrimento’’, ‘’oi-obrigado-tchau’’ e a prática dos três minutos de mindfulness 

(adaptada do programa do Instituto Breathworks, do Reino Unido). Nesse programa, 

é introduzido também a prática de kindly awereness que trabalha aspectos inter-

relacionais e de equanimidade baseado nas práticas budistas de compaixão e 

autocompaixão. Uma das sessões é realizada em silêncio com o objetivo de 

aprofundar a prática pessoal.1 

A compaixão é uma das práticas meditativas inseridas em alguns protocolos de 

intervenções baseadas na Atenção Plena, e o seu conceito perpassa por diversos 

olhares filosóficos, psicológicos e etimológicos. Em uma perspectiva psicológica, pode 

ser definida como o sentimento afetivo que surge ao se presenciar o sofrimento do 

outro e que motiva um desejo subsequente de ajudar, associado à atitude integradora 

complexa de diversos elementos mentais como a atenção, a empatia, a simpatia e a 

ação de aliviar o sofrimento (Goetz et al., 2010; Souza; Hutz, 2016).  

Dentro do contexto da autocompaixão, o mindfulness envolve a atitude de estar 

atento à própria experiência dolorosa de uma maneira em que acontece um equilíbrio 

entre não ignorar e nem ruminar a respeito dos aspectos da vida do sujeito que são 

desagradáveis (Neff; Germer, 2013).   

Pode-se dizer que um elemento fundamental na prática de mindfulness é o 

autocuidado, proporcionando uma atitude gentil e não julgadora do sofrimento, o que 

dá a ideia de uma atitude autocompassiva com a experiência do momento presente. 

No processo de envelhecimento são comumente vivenciadas a perda de entes 

queridos, o declínio da saúde física e cognitiva, da capacidade funcional e uma 

reavaliação natural do seu passado, que podem gerar a ruminação dos 

acontecimentos e dos atos praticados. Dessa forma, torna-se importante que os 

 
1Demarzo, M.; Campayo, J. G. Mindfulness Aplicado à Saúde (Mindfulness for Health); 2017 
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idosos desenvolvam habilidades com o intuito de promover o melhor manejo na 

regulação de suas emoções e que promovam saúde tanto física quanto mental.  

Zellner Keller et al. (2014) sugerem que programas de mindfulness auxiliam os 

idosos a viverem de forma mais conscientes e aprenderem a lidar com as dificuldades 

da vida diária com aceitação ao processo de envelhecimento com uma atitude de 

compaixão, por exemplo, ao próprio corpo. Por este motivo, sugere-se que o programa 

de Promoção de Saúde Baseado em Mindfulness (MBHP) para idosos é indicado, 

pois sua estrutura é semelhante aos principais protocolos de IBMs e entre seus 

elementos inclui no programa práticas de compaixão e autocompaixão.  

 É importante ressaltar que pesquisas investigando Intervenções Baseadas em 

Mindfulness aplicadas a idosos ainda são escassas e limitadas, principalmente no 

contexto brasileiro. Contudo, elas podem ser promissoras, devido às pesquisas 

realizadas com jovens e adultos demonstrarem os benefícios dessa prática na 

promoção de bem-estar e qualidade de vida.  

 

1.6 Intervenções Baseadas em Mindfulness com idosos 
 

As Intervenções Baseadas em Mindfulness têm sido associadas a qualidade 

de vida em adultos em alguns estudos (Berk et al., 2018; Carlson et al., 2003; 

Grossman et al., 2010; Nyklicek; Kuijpers, 2008). Apesar do crescente número de 

pesquisas que investigam os efeitos das intervenções com o público idoso (Creswell 

et al., 2012; Foulk et al., 2014; Gallegos et al., 2013; Helmes; Ward, 2015; Morone et 

al., 2016; Morone et al., 2008; Smith et al., 2007; Splevins et al., 2009; Wetherell et 

al., 2017; Wong et al., 2017; Young; Baime, 2010), elas ainda são escassas e algumas 

sem grupo controle, não-randomizadas, inconclusivas, com amostra pequena, e com 

alto risco de viés, como também aponta a revisão de Berk; Van Boxtel; et al. (2017). 

Alguns dos estudos realizados investigando os efeitos da meditação e das IBMs 

em pacientes idosos têm diferentes metodologias e englobam desfechos específicos. 

Uma meta-análise realizada por Geiger et al. (2016) demonstrou que a maior parte 

dos estudos de IBMs que avaliaram variáveis de saúde psicológica em idosos 

mostraram resultados positivos no bem-estar deles. Alguns estudos já avaliaram os 

efeitos em idosos na saúde psicológica (Gallegos et al., 2013; Young; Baime, 2010), 

sintomas depressivos e de ansiedade (Foulk et al., 2014; Gallegos et al., 2013; 
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Helmes; Ward, 2015; Smith et al., 2007; Splevins et al., 2009), insônia e qualidade do 

sono (Black et al., 2015; Perach et al., 2019), função cognitiva em pacientes com 

comprometimento cognitivo leve (Wong et al., 2017),  percepção de solidão (Creswell 

et al., 2012) e dor crônica (Morone et al., 2016; Morone et al., 2008).  

Um estudo controlado e randomizado demonstrou que, após um programa de 

MBSR, os idosos apresentaram melhoras na memória, menores preocupações e 

sintomas de depressão na pós-intervenção, e após seis meses foi apresentado 

também diminuição dos sintomas de ansiedade (Wetherell et al., 2017). Alguns 

estudos demonstraram efeitos positivos no aumento da concentração da matéria 

cinzenta do hipocampo esquerdo, a partir de imagens de ressonância magnética, nos 

indivíduos que participaram de um programa de oito semanas de Intervenção 

Baseada em Mindfulness (Hölzel et al., 2011). Demonstrando que a prática diária da 

Atenção Plena tem efeito tanto na regulação da emoção quanto no mecanismo de 

neuroplasticidade do cérebro.  

Russell-Williams et al. (2018) acreditam que o MBSR pode ser uma abordagem 

eficaz no manejo da doença do Alzheimer e das questões emocionais envolvidas, 

devido a essa prática envolver alterações no mecanismo de neuroplasticidade do 

sistema límbico, que inclui o hipocampo e a amígdala, responsáveis pela memória e 

regulação emocional. A prática meditativa também está associada ao aumento da 

média do comprimento dos telômeros, enquanto o seu encurtamento, que está 

associado com o processo de envelhecimento natural, é um fator de risco para o 

desencadeamento de doenças como hipertensão, doenças cardiovascular, declínio 

cognitivo, demência e outras (Alda et al., 2016; Schutte et al., 2020). 

Foulk et al. (2014), realizaram uma pesquisa no qual aplicaram o MBCT e 

descreveram, a partir do experimento, que os participantes reportaram menos 

sintomas de ansiedade, pensamentos ruminativos e problemas com o sono, além de 

melhoras nos sintomas de depressão após o programa. Apesar disso, a falta de grupo 

controle para comparar os resultados demonstra ser uma limitação para este estudo. 

Quanto a estudos de abordagem qualitativa, as pesquisas de intervenções 

baseadas em mindfulness aplicado em idosos são limitadas, porém qualitativamente 

alguns autores demonstraram efeitos positivos das IBMs na redução da dor, manejo 

do estresse, melhora na qualidade do sono, bem-estar, atenção, relacionamentos 

interpessoais, suporte social, autocompaixão (Morone et al., 2008; Moss, Aleezé S. et 
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al., 2015; Parra et al., 2019; Szanton et al., 2011), entre os métodos utilizados 

destacam-se análise de narrativas e grupos focais.  

No experimento de Helmes e Ward (2015), com a aplicação do programa MBCT 

em idosos de uma casa de repouso, foi percebido que os sintomas de ansiedade 

foram reduzidos significativamente após a intervenção e se mantiveram após um mês 

de follow up quando comparado com o grupo controle. Esse resultado se difere do 

estudo de Splevins et al. (2009) que avaliaram os sintomas, depressão e estresse, e 

os sintomas de ansiedade foram os que tiveram resultados menores das três 

condições avaliadas, porém neste estudo não tiveram grupo controle para ser 

comparado.  

Vale ressaltar que o treinamento da Atenção Plena não é recomendado em 

casos de sintomas de ansiedade e depressão grave e não-controlada, a não ser que 

seja acompanhado por profissionais treinados e psicoterapeutas experientes (Young; 

Baime, 2010). Foram encontrados, na literatura, resultados positivos nos sintomas de 

depressão, ansiedade e estresse quando aplicados naqueles com sintomas 

depressivos leves a moderados (Gallegos et al., 2013; Splevins et al., 2009).  

A maior parte das pesquisas encontradas de IBMs com o público idoso utilizou 

o protocolo Mindfulness-Based Stress Reduction - MBSR (Gallegos et al., 2013; 

Wetherell et al., 2017; Young; Baime, 2010) e o Mindfulnss-Based Cognitive Therapy 

– MBCT  (Foulk et al., 2014; Helmes; Ward, 2015; Smith et al., 2007; Splevins et al., 

2009). Contudo, segundo Geiger et al. (2016), às vezes, podem ser necessárias 

modificações dos protocolos de mindfulness para aumentar a viabilidade para o 

público idoso, ao ser considerando as limitações físicas, de tempo ou de saúde. Essas 

modificações podem ser desde a duração das sessões até na forma de serem 

executados os exercícios. 

Zellner Keller et al. (2014) desenvolveram o protocolo Mindfulness-Based 

Cognitive Approache for Seniors (MBCAS) formatado em oito meses de duração e é 

direcionado especificamente à idosos acima de 65 anos de idade saudáveis. Este é 

um protocolo mais longo que os outros tradicionais, pois as autoras consideram que 

os idosos têm menos necessidade de viver um programa intensivo de oito semanas e 

um programa mais longo proporciona a eles viver o aprendizado em seu próprio ritmo 

e perceber em detalhes as práticas de Atenção Plena. No artigo, as autoras 

apresentaram que os participantes relataram melhoras na qualidade de vida após o 
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programa. Contudo, não foram encontrados relatos na literatura que utilizam desse 

protocolo como grupo de tratamento.  

Apesar de serem crescentes, muitas pesquisas de IBMs com idosos ainda são 

não-controladas, não-randomizadas e com amostra pequena, o que demonstra que 

este ainda é um campo a ser aprofundado em estudos nos próximos anos e que ainda 

se tem um longo caminho pela frente para concluir quais os efeitos das práticas de 

Atenção Plena em indivíduos longevos. Pode-se constatar que intervenções de baixo-

custo devem ser estudadas, desenvolvidas e implementadas com o objetivo de 

promover saúde e qualidade de vida para essa população que a cada ano que passa 

está crescendo mais e tendo uma representativa numérica na população geral. 

Esta pesquisa pretende ampliar o conhecimento científico a respeito de 

intervenções que promovam saúde e qualidade de vida a idosos que naturalmente 

passam por uma debilitação natural da saúde devido ao avançar da idade. Dessa 

forma, temos por hipótese a ideia de que o Programa de Promoção de Saúde Baseado 

em Mindfulness pode ser uma alternativa eficaz na promoção de qualidade de vida 

em indivíduos longevos e que está atrelada a melhoras na saúde psicológica, 

qualidade do sono, função cognitiva e religiosidade em idosos. 

A partir de medidas quantitativas e qualitativas, pretende-se apresentar, nesta 

pesquisa, dados que dialoguem com outras publicações já realizadas no tema, 

possibilitando ampliar o conhecimento científico quanto aos efeitos das IBMs em 

indivíduos longevos. Acredita-se que, caso os resultados sejam positivos, o programa 

de Promoção da Saúde Baseado em Mindfulness possa ser implementado como uma 

intervenção utilizada por meio das políticas públicas direcionadas à saúde do idoso, 

pelos seus possíveis efeitos e baixo custo financeiro para a sua implementação na 

Atenção Primária. 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

O envelhecimento populacional é um fenômeno que tem ocorrido 

mundialmente, e de forma acelerada nos países em desenvolvimento como é o caso 

do Brasil. A partir desse crescimento exponencial do número de idosos surge a 

necessidade de serem investigadas e implementadas intervenções psicoeducativas 

de promoção de saúde e qualidade de vida para essa população.  

O presente estudo trata-se de uma pesquisa em que foram investigados os 

efeitos de um programa psicoeducativo intitulado Programa de Promoção da Saúde 

Baseado em Mindfulness (tradução de Mindfulness-Based Health Promotion - MBHP) 

na qualidade de vida de idosos. Apesar de nos últimos anos, dentro do meio científico, 

o número de publicações investigando os efeitos das Intervenções Baseadas em 

Mindfulness em indivíduos longevos terem sido crescentes, poucas delas foram 

realizadas com um grupo controle ativo, randomizadas e com métodos quantitativos 

e qualitativos. No cenário brasileiro, esta pesquisa é inédita, ainda mais considerando 

a qualidade de vida como o desfecho primário do estudo.  

Estudos prévios demonstram os efeitos de programas de estimulação cognitiva 

por meio de computadores na qualidade de vida de idosos. Dessa forma, optou-se por 

utilizar este como sendo um grupo controle ativo de nossa pesquisa a fim de se 

investigar os efeitos que o programa MBHP tem comparado com uma intervenção que 

já apresenta resultados positivos na melhora da qualidade de vida. Portanto, a nossa 

pesquisa é inédita tanto no cenário nacional quanto internacional. 
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3 OBJETIVOS 
 
 3.1 Objetivo Geral 
 

Avaliar os efeitos do Programa de Promoção da Saúde Baseado em 

Mindfulness (Mindfulness-Based Health Promotion – MBHP) na qualidade de vida de 

idosos assistidos pela Atenção Primária à Saúde. 

 

 3.2 Objetivos específicos 
 

a.  Analisar se a intervenção baseada no programa MBHP melhora a qualidade de 

vida de idosos de forma quantitativa e qualitativa; 

b.  Analisar se a intervenção baseada no programa MBHP melhora a função 

cognitiva e o bem-estar psicológico (nível de mindfulness, qualidade do sono, 

religiosidade, saúde psicológica) em idosos; 

c. Comparar os resultados obtidos do programa MBHP com o grupo controle ativo 

submetido a uma estimulação cognitiva por meio de computadores. 
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4 HIPÓTESES 
 
4.1 Hipótese 1 
 

O programa de Promoção de Saúde Baseado em Mindfulness é eficaz na 

promoção de qualidade de vida em idosos acima de 60 anos e superior ao grupo 

controle ativo; 

 

4.2 Hipótese 2 
 

Os idosos submetidos ao programa de mindfulness apresentarão menores 

níveis de ansiedade, depressão e estresse e melhoras na qualidade do sono, no nível 

de mindfulness e nos escores de um teste neuropsicológico, após a intervenção 

quando comparados com o grupo controle ativo.  
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5 METODOLOGIA 
 
5.1 Tipo de Estudo 
 

Trata-se de estudo de intervenção, controlado, randomizado, prospectivo, 

fechado e longitudinal com dois grupos (intervenção e controle) e dois momentos de 

avaliação (baseline e pós-intervenção). A coleta de dados ocorreu entre outubro 2018 

e dezembro de 2019 e analisados por métodos quantitativos e qualitativos.  

 

5.2 Desenho do Estudo 
 

Foi realizado um estudo de intervenção controlado e randomizado, aninhado a 

um estudo de coorte prospectivo, cujos participantes foram idosos assistidos pela 

Atenção Primária à Saúde do Centro de Estudos do Envelhecimento (CEE) da 

Universidade Federal de São Paulo – Unifesp - campus Vila Clementino. As etapas 

do presente estudo foram conduzidas com base nas diretrizes do CONSORT 

(Consolodated Standards of Reporting Trials) para reportar estudos clínicos de 

maneira clara, transparente e abrangente.  

Esta pesquisa teve como foco analisar os efeitos do programa MBHP 

(Mindfulness-Based Health Promotion) na qualidade de vida de idosos comparando 

com um grupo controle ativo. Para isso, a amostra foi distribuída em dois grupos 

compostos por indivíduos acima de 60 anos: I) Grupo Intervenção em que os idosos 

tiveram um encontro semanal de uma hora e trinta minutos de duração, durante oito 

semanas, para a realização das Intervenções Baseadas em Mindfulness, juntamente 

com tarefas a serem realizados em casa, seguindo o protocolo MBHP, acompanhados 

de mais quatro reuniões de uma hora de duração por meio de um grupo de 

manutenção após a conclusão do programa, com encontros uma vez a cada quinze 

dias, totalizando quatro meses total de intervenção; II) Grupo Controle Ativo de 

pacientes idosos que foram submetidos a uma oficina de informática de estimulação 

cognitiva com um encontro semanal, com uma hora e trinta minutos de duração, 

durante quatro meses. Em todos os grupos foram aplicados os instrumentos de coleta 

de dados quantitativos e qualitativos (veja anexo 1, 2 e 3) no baseline (T0) e após a 

intervenção e/ou controle (T1). 
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5.3 Local do Estudo 
 
O local de estudo foi o Centro de Estudos do Envelhecimento (CEE) da 

Universidade Federal de São Paulo – Unifesp - campus Vila Clementino. O CEE 

desenvolve, desde 1991, o projeto EPIDOSO (Epidemiologia do Idoso) no qual realiza 

estudos de seguimento com idosos residentes de Vila Clementino (delimitado entre a 

Av. Sena Madureira, Av. Domingo de Moraes, Av. Altino Arantes e Av. Ascendino 

Reis) e busca formas de intervenção que aumentem a autonomia dos idosos com a 

finalidade de fazer o processo de envelhecimento acontecer de forma saudável e com 

qualidade de vida. Para todos os idosos do CEE, é oferecido o seguimento 

assistencial na Atenção Primária à Saúde, pelo SUS no complexo assistencial 

Hospital São Paulo / EPM.  

 

5.3.1 Estrutura Física 
 
O CEE é localizado em uma casa onde também acontecem os atendimentos 

vinculados ao Hospital São Paulo em uma região central no bairro Vila Clementino e 

de fácil acesso ao transporte público. A estrutura física é composta de uma sala de 

recepção ampla, três salas de atendimentos e uma de reunião, além de espaços para 

a secretaria, laboratório de informática e uma varanda onde se localiza uma horta 

comunitária em que alguns idosos realizam atividades. As sessões do grupo 

intervenção aconteceram na sala de reunião. As sessões que tinham práticas de 

movimentos foram realizadas na área da horta comunitária e na sala da recepção. As 

atividades do grupo controle ativo aconteceram em um laboratório de informática fora 

do CEE, porém pertencente à Universidade Federal de São Paulo do Departamento 

da UAB (Universidade Aberta do Brasil), por ter mais espaço e ser composta de 30 

computadores. 

 

5.3.2 Projeto EPIDOSO 
 
O projeto EPIDOSO é o primeiro estudo longitudinal na América Latina que 

objetivou identificar fatores que influenciariam o envelhecimento saudável e fatores 

relacionados à mortalidade e à incapacidade funcional em idosos residentes na 
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comunidade. Iniciou suas atividades em meados de 1991 com o recrutamento de 

idosos que residiam no bairro Vila Clementino no município de São Paulo – SP. Vila 

Clementino é caracterizado por ser um bairro com uma população homogênea sem 

uma grande significância de migração para dentro ou fora do bairro e representado 

por uma população majoritária de classe média. 

Entre os anos de 1991 e 1992, aproximadamente 1667 idosos com 65 anos ou 

mais foram entrevistados em suas residências, por meio de questionários estruturados 

e avaliações clínicas (Ramos et al., 2001; Ramos et al., 1998). Em 1994, o mesmo 

questionário foi reaplicado aos participantes que permaneceram no estudo de coorte.  

Entre dezembro de 2007 e abril de 2008, uma nova amostra aleatória de idosos 

serviu de base para um projeto multicêntrico populacional transversal (Ramos et al., 

2013). Após a conclusão desse projeto, mais 1498 idosos foram convidados a 

participar de uma nova onda desta coorte, denominada Epidoso 2, que foram incluídos 

mais 912 participantes que começaram a ser reavaliados com o mesmo questionário 

a partir de agosto de 2012.  

O questionário estruturado aplicado é chamado de Avaliação Geriátrica e 

Gerontológica Ampla (AGGA) e é baseado em um conjunto de questionários que 

envolvem avaliações da capacidade funcional, saúde mental, função cognitiva, 

qualidade de vida, entre outros dados sociodemográficos (Anexo 1). 

Após o primeiro acolhimento, é oferecido aos participantes do Projeto 

EPIDOSO o seguimento assistencial na Atenção Primária à Saúde (APS), pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS) no complexo assistencial Hospital 

Universitário/Escola Paulista de Medicina (HU/EPM) tendo o local do Centro de 

Estudos do Envelhecimento como porta de entrada. 

 

5.4 Participantes e Elegibilidade 
 

A amostra da pesquisa foi composta por uma subamostra de participantes da 

coorte de idosos acima de 60 anos de idade do sexo masculino e feminino assistidos 

pelo Projeto EPIDOSO do Centro de Estudos do Envelhecimento – CEE - do 

Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal de São Paulo – 

Unifesp - campus Vila Clementino, os quais formaram um Grupo de Intervenção e um 

Grupo Controle.  
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5.4.1 Critérios de inclusão 
   

a) homens e mulheres com idade igual ou superior a 60 anos;  

b) fazer parte do projeto EPIDOSO;  

c) idosos classificados como cognitivamente normais e/ou com 

Comprometimento Cognitivo Leve medidos pelo Clinical Dementia Rating (CDR);  

d) ser alfabetizado;  

e) ter uma boa audição para acompanhar as práticas. 

 

5.4.2 Critérios de exclusão  
 

a) pacientes com fase aguda de depressão (GDS-15 acima ou igual a 7);  

b) pacientes com Parkinson, degeneração da mácula e/ou visão comprometida;  

c) apresentam transtornos psicóticos;  

d) possuir nível avançado de informática. 

 
5.5 Cálculo Amostral 

 
Foi realizado um cálculo amostral supondo que as correlações entre as 

diferenças dos escores em cada momento de avaliação em relação basal fossem em 

torno de 0.6 e os tamanhos de efeito sejam 0.5 no segundo e no terceiro momentos 

de avaliação (considerando um possível follow up). Para isso, 128 indivíduos (64 no 

grupo de intervenção, 64 no grupo controle) deveriam terminar o estudo para se ter 

80% de chances (poder) de se encontrar essa diferença ao nível de significância de 

5%. Esses cálculos foram realizados utilizando o programa GPower 3.1 para a 

comparação entre dois grupos de intervenção com respeito às diferenças médias dos 

escores em cada momento de avaliação em relação ao momento basal. Portanto, 

assumindo-se uma perda de seguimento máxima de 15%, 152 indivíduos deveriam 

ser randomizados para receberem uma das intervenções (76 no grupo de intervenção, 

76 no grupo controle). 

Dentro dessa perspectiva, inicialmente para se ter uma um resultado 

estatisticamente significante, foram randomizados N=169 idosos que aceitaram 

participar previamente da pesquisa, dos quais, foram randomizados N=85 para o 
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grupo intervenção e N=84 para o grupo controle. Contudo, uma perda maior que a 

prevista ocorreu ao iniciar o estudo o que fez com que iniciássemos com N=50 no 

Grupo Intervenção e N=46 no Grupo Controle. Como se tinha um curto período de 

tempo, considerando a data de defesa da presente dissertação e pelo fato de a 

intervenção ter uma duração longa, não foi possível recrutar mais participantes e fazer 

uma nova randomização, então foi decidido dar continuidade a pesquisa nessas 

condições. 

 

5.6 Grupos de participantes  
 
Os participantes foram randomizados em dois grupos de intervenção descritos 

a seguir: 

 (I) Grupo Intervenção – os idosos tiveram um encontro semanal de uma hora 

e trinta minutos de duração, durante oito semanas, para a realização das intervenções 

baseadas em mindfulness, juntamente com tarefas a serem realizados em casa, 

seguindo o protocolo Mindfulnes Based Health Promotion – MBHP (Anexo 7), 

acompanhados de mais quatro encontros de uma hora de duração por meio de um 

grupo de manutenção, após a conclusão da oitava semana, com encontros uma vez 

a cada quinze dias; 

(II) Grupo Controle Ativo – pacientes idosos submetidos a um programa de 

estimulação cognitiva, por meio de uma oficina básica de informática durante quatro 

meses com um encontro semanal de uma hora e trinta minutos de duração.  

 

5.6.1 Grupo Intervenção: Mindfulness-Based Health Promotion (MBHP) 
 

A intervenção executada neste estudo foi o protocolo Mindfulness-Based 

Health Promotion (MBHP), traduzido como programa de Promoção de Saúde 

Baseado em Mindfulness (Demarzo; Campayo, 2015). Trata-se de um programa de 

oito semanas baseado no modelo original Mindfulness-Based Stress Reduction 

(MBSR) desenvolvido por Jon Kabat-Zinn e colaboradores (Kabat-Zinn, 2003). O 

programa MBHP foi elaborado em uma parceria entre o Centro Mente Aberta, no 

Brasil, e a Universidade de Zaragoza, na Espanha. 
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O MBHP é um protocolo adaptado para ser aplicado na Atenção Primária à 

Saúde e foi estruturado para populações de diferentes níveis de escolaridades. No 

programa são ensinadas técnicas para serem incorporadas as práticas de mindfulness 

em casa e no ambiente de trabalho, por meio de práticas formais como a meditação 

e práticas informais aplicadas ao cotidiano como por meio de caminhadas, 

movimentos e alimentação com atenção plena.  

As principais técnicas usadas no programa são “atenção plena na respiração”, 

“escaneamento corporal”, “caminhada com atenção plena”, “prática dos três minutos” 

(adaptação do programa Breathtworks). São ensinados também conceitos como o 

“primeiro e o segundo sofrimento” e do “oi-obrigado-tchau”. As práticas de compaixão 

e autocompaixão também estão incluídas nesse protocolo, o que dentro dessa 

pesquisa pode ser útil para os idosos que estão lidando com as mudanças corporais 

e com conflitos nos relacionamentos pessoais.  

Como dito, o programa é constituído de um encontro semanal durante oito 

semanas e cada sessão teve uma hora e trinta minutos de duração. Cada encontro 

foi ensinado alguma prática de mindfulness, feito a partilha da experiência (momento 

chamado de inquiry) e dialogado a respeito de alguns tópicos específicos ao tema de 

cada sessão e, por vezes, feito alguma dinâmica de tomada de consciência. Após 

cada sessão, são sugeridos alguns exercícios para serem realizados em casa, ou no 

ambiente que for mais adequado, entre práticas formais de meditação e práticas 

informais. É sugerida uma prática meditativa diária de 15 a 20 minutos e, para os que 

tiverem melhor adesão, práticas mais longas de 40 minutos. 

No programa MBHP também é possível ter sessões de manutenção após a 

oitava semana com o objetivo de manter as práticas e, no caso do presente estudo, 

aconteceram quatro encontros, um a cada quinze dias, de uma hora de duração 

durante dois meses, a fim de totalizar quatro meses de intervenção desde o momento 

inicial.  

Foi criado um grupo online em um aplicativo de troca de mensagens de celular 

com os participantes da pesquisa, e ao término de cada sessão era compartilhado um 

áudio-guia com a voz de um instrutor conduzindo a meditação da semana a fim de 

facilitar a prática deles em casa. Os áudios foram padronizados e elaborados por 

nosso grupo de pesquisa. Para os participantes que não tinham celulares, foi 

disponibilizado um CD com o áudio gravado. Além disso, era entregue um diário 
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impresso em um papel ao final de cada sessão para eles relatarem como foi cada 

experiência de realizar a meditação da semana.  

Os participantes do Grupo Intervenção, por sua vez, foram divididos em quatro 

subgrupos menores submetidos ao mesmo protocolo em dias e horários diferentes. A 

aplicação do protocolo foi ministrada por quatro instrutoras certificadas pelo Centro 

Mente Aberta de Promoção de Saúde que segue as diretrizes britânicas e brasileiras 

para as boas práticas de mindfulness2 e todas já tinham experiência prévia 

conduzindo grupos seguindo o programa MBHP e uma prática pessoal formal de 

mindfulness estabelecida conforme recomenda Shonin e Van Gordon (2015).  

Todas as conduções foram realizadas conforme descrito no protocolo que se 

encontra no Anexo 7 e, após a conclusão da sessão, cada instrutora escrevia um 

diário de como foi a condução da mesma e o que notaram em cada uma delas. As 

instrutoras também se reuniram com o pesquisador antes de iniciar o protocolo e 

houve diálogos ao longo dos quatro meses de intervenção, por meio de um aplicativo 

de troca de mensagens, antes e após cada sessão, com o objetivo de reforçar a 

padronização do protocolo em cada encontro entre os grupos. 

 

5.6.2 Grupo Controle Ativo: Oficina de Informática 
 

Para o grupo controle ativo dessa pesquisa, foi oferecido uma oficina de 

computação básica como forma de estimulação cognitiva. O modelo da oficina foi 

baseado em Xavier; Ramos; Santos; et al.  que usam a metodologia de estadiamento, 

em que é considerado a deficiência e os recursos cognitivos e funcionais de cada 

participante.  

Todo o conteúdo do curso é dado de forma gradual passando desde o 

desenvolvimento da motricidade do uso do mouse, teclado e funções técnicas do 

Pacote Office da Microsoft à navegação na internet, utilização de redes sociais e jogos 

virtuais, intercalado com jogos desenvolvidos pela International School of Game para 

estimulação cognitiva de idosos. Esta oficina teve duração de quatro meses com um 

encontro semanal durante uma hora e trinta minutos e foram realizadas no laboratório 

 
2 UK Network of Mindfulness Teacher Training Organizations. Good Practice Guidance for Teachers 
(2015). <http://www.mindfulnessteachersuk.org.uk>. Acessado em 20 de junho de 2018. 
 

http://www.mindfulnessteachersuk.org.uk/
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de informática da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) que tinha 

aproximadamente 30 computadores.  

As atividades dessa oficina foram elaborados de acordo com a evolução de 

cada turma e de seus participantes a fim de que, em quatro meses, eles 

apresentassem o mesmo nível de alfabetização digital passando por quatro níveis de 

aprendizado: Nível 1 – Desenvolvimento da Psicomotricidade no uso do mouse, 

teclado e uso do Pacote Microsoft Office; Nível 2 - Identidade, surgimento do 

observador ao explorar os vários dispositivos e tarefas interativas, por meio da 

navegação na Internet, jogos individuais; Nível 3 - Autoconsciência, crítica e 

responsabilidade no uso de dispositivos e tarefas interativas utilizando máquina de 

busca, blogs, jogos de perguntas e respostas, jogos de realidade virtual; Nível 4 - 

Alteridade, autonomia e cooperação por meio de chat, messenger, netmeeting, jogos 

cooperativos, correio eletrônico, lista de discussão (Xavier; Ramos; Santos; et al.). Os 

instrutores para a condução dessa oficina eram técnicos em informática e os 

monitores eram alunos da medicina, tecnologia oftálmica da Unifesp e da Gerontologia 

da USP que foram treinados previamente para conduzir a mesma. 

 

5.7 Procedimentos 
 

5.7.1 Recrutamento  
 

O recrutamento dos participantes foi feito pelo Centro de Estudos do 

Envelhecimento (CEE) por meio de ligação telefônica entre agosto de 2018 e junho 

de 2019 aos idosos que fazem parte do Projeto EPIDOSO. Nesse primeiro contato, 

foi divulgado os projetos de pesquisa que seriam realizados pelo CEE, entre eles, a 

Oficina de Informática e uma de Intervenção Baseada em Mindfulness, nesse caso 

divulgado como Oficina de Meditação para os idosos. Foi anunciado dessa forma, pois 

muitos idosos não estão familiarizados com o termo mindfulness ou atenção plena. 

Os participantes que demonstraram interesse em participar dos projetos foram 

convidados a irem ao CEE para atualizar o banco de dados da coorte por meio de 

uma avaliação geriátrica e gerontológica já aplicada pelo Projeto EPIDOSO de tempos 

em tempos (Ramos; Goihman, 1989; Ramos et al., 2001).  
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À medida que os candidatos à pesquisa chegavam ao CEE, era aplicada a 

Avaliação Geriátrica e Gerontológica Ampla – AGGA (Anexo 1) por um dos 

pesquisadores e colaboradores do projeto, que é constituída de um questionário 

socioeconômico demográfico e alguns instrumentos para avaliar a qualidade de vida 

(WHOQOL-BREF e WHOQOL-OLD), Atividade de Vida Diária (AVD), saúde 

psicológica (Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage - GDS-15), memória e 

função cognitiva (Mini Exame do Estado Mental). Após a conclusão da AGGA é 

aplicado o Montreal Cognitive Assessment (MoCA) (Anexo 3) para também avaliar a 

sua função cognitiva por meio desse instrumento.  

Em seguida, algum acompanhante ou pessoa próxima ao idoso era convidado 

a fornecer informações para o preenchimento do Clinical Dementia Rating (CDR), 

instrumento utilizado pelo CEE e aplicado por uma gerontóloga treinada em sua 

aplicação, para avaliar demência nos idosos assistidos pelo projeto EPIDOSO.  Para 

responder o CDR é necessário um cuidador, um familiar ou alguém de convívio 

próximo ao idoso para fornecerem algumas informações. Os idosos que, a partir das 

respostas fornecidas, pontuam 0.0 no CDR são classificados como cognitivamente 

normais e os que pontuaram 0.5 como com comprometimento cognitivo leve ou 

questionável (Montaño; Ramos, 2005; Morris, 1993), os que pontuaram acima disso 

foram excluídos desta pesquisa. Após esse primeiro momento, foi agendada uma 

consulta para uma avaliação médica geriátrica para dar seguimento ao estudo da 

coorte.  

Foram recrutados 169 idosos, aprovados no procedimento de triagem seguindo 

os critérios de elegibilidade, tendo em vista 85 participantes randomizados para o 

grupo submetido ao protocolo MBHP (Grupo Intervenção) e 84 para o grupo de 

estimulação cognitiva (Grupo Controle). Esse número era mais do que o necessário 

para ter um resultado estatisticamente significante conforme o cálculo amostral 

realizado, uma vez que foi considerado uma margem de evasão de 15%. Após essa 

primeira randomização, os participantes poderiam escolher qual horário realizar a 

oficina de acordo com a sua disponibilidade, sendo oferecidas quatro turmas de 

horários diferentes para o Grupo Intervenção e quatro turmas em horários diferentes 

para o Grupo Controle.  
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5.7.2 Randomização 
 

A randomização foi realizada por uma profissional de estatística que é 

professora da Universidade Federal de São Paulo – Unifesp - e com larga experiência 

na área. Foi utilizado o software Microsoft Office Excel e cada participante foi 

aleatorizado individualmente para cada um dos dois grupos. A profissional que 

realizou a randomização via computador recebeu apenas o número de identificação 

de cada participante e não interagiu em nenhum momento com eles antes, durante e 

após as intervenções. Os casais foram estratificados para serem randomizados nos 

mesmos grupos, uma vez que foi considerado que se fossem randomizados para 

grupos diferentes, um poderia ensinar o que foi ensinado para o outro e contaminar a 

amostra.  

 

5.7.3 Palestra Introdutória e Termo de Consentimento 
 
Após o recrutamento, para os idosos que obedeceram aos critérios de 

elegibilidade (N=169) foi agendada uma palestra introdutória, a fim de esclarecer os 

objetivos e os procedimentos da pesquisa, assim como explicar mais detalhadamente 

como seriam as oficinas de intervenção baseadas em mindfulness e a de informática. 

Aqueles que concordaram em dar continuidade na participação da pesquisa do 

referente estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 

1). Vale ressaltar que, antes de entrar para a coorte, os participantes assinam um 

outro TCLE para entrar no Projeto EPIDOSO, ou seja, no momento da aplicação da 

AGGA eles tinham aceitado participar do projeto previamente. 

Contudo, para o momento da palestra, houve uma perda considerável na 

amostra pelos seguintes motivos: alguns participantes desistiram de dar continuidade 

ao estudo; o telefone de contato estava incorreto; e alguns casos de falecimento ou 

de agravamento da saúde que comprometessem sair de casa. Compareceram para a 

palestra um total de 95 participantes divididos em dois horários diferentes.  

Nesse momento da palestra, foi anunciado quem foi randomizado para o grupo 

de intervenção e o de controle. Foram divulgados quatro possibilidades de horários 

para as turmas da oficina de meditação (como dito anteriormente, foi utilizado o nome 

meditação para se referir ao programa de Intervenção Baseada em Mindfulness) e 



 

 
 

29 

quatro para de informática (estimulação cognitiva, por meio de uma oficina de 

informática básica). Cada participante escolheu o horário que seria mais conveniente 

para poder participar, mas todos seguiram na oficina na qual foi randomizado. Pela 

natureza desta pesquisa, trata-se de um estudo não cego em que tanto os 

participantes quanto o pesquisador sabiam em que grupo estavam. 

Após a palestra introdutória, os idosos que concordaram em fazer parte da 

pesquisa, ao assinarem o termo de consentimento, foram convocados novamente 

para serem preenchidos os instrumentos que caracterizaram a linha de base da 

pesquisa que não foram preenchidos anteriormente quando foi aplicado a AGGA, 

como o Mindful Attention and Awereness Scale (MAAS), o Depression Anxiety and 

Stress Scale (DASS-21), o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburg e Escala de 

Religiosidade de Duke descritos no tópico 5.8 Pesquisa Quantitativa e presentes no 

Anexo 2. Nesse momento também foi aplicado a técnica de evocação de palavras 

descrita no item 5.9 Pesquisa Qualitativa para a coleta de dados qualitativos. Vale 

ressaltar que o desfecho primário que é qualidade de vida mensurados pelo 

WHOQOL-BREF e WHOQOL-OLD, e o um dos secundários que é função cognitiva 

medido pelo Montreal Cognitive Assessment (MoCA) foram coletados durante o 

recrutamento como parte dos dados de coletado no seguimento do Projeto EPIDOSO. 

 

5.7.4 Início do Grupo Intervenção e Controle 
 
Os quatro grupos de IBMs foram submetidos ao mesmo protocolo MBHP e 

foram conduzidos por instrutores certificados pelo Centro Mente Aberta com 

experiência prévia conduzindo outros grupos de mindfulness nesse protocolo.  A 

escolha por fazer quatro subgrupos foi devido ao fato de as intervenções baseadas 

em mindfulness serem melhor aproveitadas em grupos de até 20 participantes para 

um melhor acompanhamento. A oficina de informática também foi conduzida com 

base em seu protocolo e em quatro subgrupos devido ao espaço da sala de 

informática. 

Os grupos que foram submetidos à intervenção de mindfulness iniciaram as 

suas atividades na semana seguinte da finalização da coleta do baseline, todos os 

quatro grupos iniciando na mesma semana e seguindo rigorosamente o protocolo de 

oito semanas do MBHP acompanhados de mais quatro sessões de manutenções. O 
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grupo controle ativo, também iniciou no mesmo período, e foi conduzido por 

profissionais certificados para a realização da oficina básica de computação, contando 

com uma hora e trinta minutos de duração cada sessão, um encontro semanal, 

durante quatro meses. Todos os grupos foram submetidos aos mesmos 

procedimentos de coleta de dados quantitativos.  

Com o objetivo de se ter um resultado estatisticamente significante foram 

randomizados N=169 que aceitaram participar previamente do estudo no qual foram 

alocados N=85 para o grupo intervenção e N=84 para o grupo controle. Destes, 

iniciaram a pesquisa N=50 no Grupo Intervenção e N=46 no Grupo Controle, ou seja, 

houve uma perda amostral maior que a prevista ao iniciar as intervenções. Os motivos 

destacados para as desistências foram viagens não programadas; perda do interesse 

em dar continuidade nas intervenções; não foram randomizados para a oficina que 

queriam; doenças; e por estarem cuidando de algum familiar. 

Além disso, após o inicio das intervenções foi notado uma perda ainda maior 

que a prevista no cálculo amostral, o que fez com a pesquisa iniciasse com N=50 no 

grupo intervenção e terminasse com N=39 (participaram de quatro ou mais sessões), 

o grupo controle iniciou com N= 46, terminou com N=43.  

 

5.7.5 Coleta de Dados 
 

A coleta de dados quantitativos ocorreu em três fases: a primeira durante o 

recrutamento ao ser aplicado a AGGA que incluiu dados sócios demográficos, 

questionários de qualidade de vida (WHOQOL-BREF e WHOQOL-OLD) e função 

cognitiva (Montreal Cognitive Assessment - MoCA), além do CDR que foi utilizado 

apenas como critério de elegibilidade. A segunda, foi após a randomização em que 

foi aplicado os demais questionários que faziam parte da linha de base da pesquisa:  

DASS-21, Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh, DUREL e MASS. O momento 

em que cada uma dessas medidas psicométricas foram realizadas podem ser 

visualizadas na Tabela 1.  

O terceiro momento de coleta aconteceu após a conclusão das intervenções 

em duas etapas: uma em que foi preenchido individualmente o MoCA, o WHOQOL-

Bref e o WHOQOL-Old e um outro dia (na mesma semana ou na semana seguinte) 

para o preenchimento dos demais instrumentos do desfecho secundários juntamente 
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com o Questionário de Quantidade de Práticas e o Questionário de Efeitos Não 

Esperados aos participantes que fizeram parte do grupo intervenção (Anexo 4 e 5). 

Optou-se por fazer a terceira coleta em dois dias devido à quantidade de questionários 

a serem respondidos.  

 
Tabela 1. Momento em que cada um dos instrumentos quantitativos foi aplicado na pesquisa 

Instrumento Medida T0 T0 T1 
  Recrutamento Pré-Intervenção Pós-Intervenção 

WHOQOL-BREF Qualidade de Vida X  X 

WHOQOL-OLD Qualidade de Vida em 
Idosos X  X 

MoCA Função Cognitiva X  X 
CDR Demência X    

MAAS Traço de Mindfulness  X X 
PSQI Qualidade de Sono  X X 

DUREL Religiosidade  X X 
DASS-21 Saúde Psicológica  X X 

Legenda: WHOQOL-BREF: World Health Organization Bref; WHOQOL-OLD: World Health 
Organization Old; MoCA: Montreal Cognitive Assessment; CDR: Clinical Dementia Rating; MAAS: 
Mindful Attention Awareness Scale; PSQI: Pittsburgh Sleep Quality Index (Índice de Qualidade de Sono 
de Pittsburgh); DUREL: Duke Religious Index (Escala de Religiosidade de Duke); DASS-21: Depression 
Anxiety and Stress Scale (DASS-21); T0: Pré-intervenção; T1: Pós-intervenção. 

 

A coleta de dados qualitativos ocorreu em dois momentos, o primeiro, antes 

de iniciar a intervenção, por meio da Técnica de Evocação Livre de Palavras, e o 

segundo momento, após a conclusão das intervenções aplicando novamente esta 

técnica juntamente com os demais questionários da coleta quantitativa. Também foi 

realizado um Grupo Focal com uma subamostra do grupo intervenção após a sua 

conclusão. 

 
5.8 Pesquisa Quantitativa 
 

A pesquisa quantitativa é influenciada pelo pensamento positivista lógico e se 

refere a uma abordagem que utiliza a coleta e análises sobre variáveis. Por meio dela, 

é possível encontrar correlações entre variáveis e deduzir a generalização dos 

resultados por meio de uma amostra que infere a uma representatividade de uma 

população. Normalmente, implica a aplicação de questionários ou escalas 

psicométricas e é feito uma análise estatística para encontrar a associação entre 

determinados desfechos. 
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No caso do presente estudo, os efeitos do programa MBHP foram avaliados a 

partir dos instrumentos de medidas psicométricas e um teste neuropsicológico 

presentes na Tabela 1. O desfecho primário foi centrado nos escores de qualidade de 

vida e os desfechos secundários na melhora da qualidade do sono, saúde psicológica 

(depressão, ansiedade e estresse), traço de mindfulness, religiosidade e função 

cognitiva. Os instrumentos utilizados para a coleta serão descritos a seguir e estão 

presentes nos anexos. 

 

5.8.1 Avaliação Geriátrica e Gerontológica Ampla (AGGA)   
 

As características socioeconômicas demográficas foram obtidas por meio da 

AGGA, instrumento utilizado pelo projeto EPIDOSO para compor o banco de dados 

dos idosos do estudo da coorte do CEE.  Este instrumento foi baseado no BOMFAQ 

(Brazilian OARS Multidimensional Functions Assessment Questionnaire) validado por 

Ramos e Goihman (1989); no MHSQ (Mental Health Screening Questionnaire) 

validado por Blay et al. (1988) e no MMSE (Mini-Mental State Examination), validado 

por Bertolucci et al. (1994). Trata-se de um conjunto de questionários que incluem 

uma grande quantidade de variáveis independentes incluindo o perfil 

sociodemográfico e econômico, percepção da saúde, atividade de vida diária, prática 

de atividade física, alteração de sono, presença de depressão. Também estão 

incluídas na AGGA as escalas que medem qualidade de vida (WHOQOL-Bref e 

WHOQOL-Old) no qual foram extraídos para obter os dados para o baseline do 

desfecho primário desta pesquisa (Anexo 1).  

 

5.8.1.1 Questionário WHOQOL-BREF   
 

Com o objetivo de se desenvolver um instrumento transcultural e internacional 

que avaliasse qualidade de vida, a Organização Mundial da Saúde desenvolveu o 

WHOQOL-100, envolvendo a participação de vários países e representantes de 

diferentes culturas. Em seguida, surge a necessidade de se criar um instrumento mais 

abreviado, de aplicação mais rápida e com características psicométricas satisfatórias, 

o que deu origem ao WHOQOL-Bref. A versão abreviada contém 26 questões de 

autorrelato, sendo duas gerais sobre qualidade de vida e as outras 24 agrupadas em 
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quatro domínios: Físico (Domínio 1), Psicológico (Domínio 2), Relações Sociais 

(Domínio 3) e Meio Ambiente (Domínio 4). O instrumento apresenta respostas de 

escala Likert (1 a 5 pontos). Os escores em cada domínio representa a percepção do 

sujeito quanto a sua satisfação e qualidade de vida em cada aspecto da vida. Na 

validação brasileira (Fleck et al., 2000), as médias entre os domínios no teste e reteste 

não apresentam diferença significativas. Além disso, na versão brasileira, os valores 

do coeficiente de Cronbach apresentam consistência interna satisfatória variando 

entre 0,69 e 0,84 entre os domínios, e os domínios 3 e 4 são os que apresentam 

menores valores do coeficiente.  

 

5.8.1.2 Questionário WHOQOL-OLD   
 

Com a necessidade de se avaliar a qualidade de vida na população idosa de 

uma forma transcultural, considerando facetas que não estão incluídas no WHOQOL-

100 e no WHOQOL-Bref, o Grupo de Qualidade de Vida da Organização Mundial de 

Saúde desenvolveu o módulo WHOQOL-Old. Este instrumento apresenta seis facetas 

avaliadas por uma escala Likert de 1 a 5 pontos: 1) funcionamento dos sentidos; 2) 

autonomia; 3) atividades passadas, presente e futuras; 4) participação social; 5) morte 

e morrer; 6) intimidade. Para todas as facetas, o escore dos valores possíveis pode 

oscilar de 4 a 20, e somados todos os domínios se encontra escore geral. 

Basicamente, escores altos representam uma alta qualidade de vida e escores baixos 

representam uma baixa qualidade de vida. A validação brasileira do WHOQOL-Old 

apresentou consistência interna satisfatório, sendo o seu coeficiente de Cronbach de 

0,71 a 0,88 entre as facetas (Fleck et al., 2006). 

 

5.8.2 Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) 
 
O Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) é um instrumento unidimensional 

de 15 itens que mede o nível de mindfulness ou consciência no momento presente do 

indivíduo. Trata-se de perguntas que são respondidas em autorrelato numa escala de 

seis pontos na escala Likert indicando com que frequência se experiencia cada uma 

das situações perguntadas (Brown; Ryan, 2003). Os escores mais altos representam 

um maior traço de mindfulness. O MAAS demonstrou ser um instrumento com boa 
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validação e confiabilidade quando aplicado entre adultos em geral. Foi validada no 

Brasil por Barros et al. (2015) e apresentou consistência interna e confiabilidade 

satisfatória com o coeficiente de Cronbach de 0,83 e confiabilidade de teste e reteste 

em correlação linear do coeficiente de Pearson de 0,80. 

A escala MAAS já foi utilizada em alguns estudos de que avaliaram o nível de 

mindfulness em idosos (Birnie et al., 2010; Helmes; Ward, 2015; Lenze et al., 2014; 

Morone et al., 2016; Morone et al., 2009). Contudo, vale acrescentar que as 

propriedades psicométricas das escalas de mindfulness com a população idosa ainda 

precisam ser validadas. Não foi encontrada, dentro da literatura, nenhuma escala que 

mede o nível de mindfulness direcionados especificamente para essa população, 

como muitos estudos já utilizam a MAAS para essa avaliação decidiu-se mantê-la no 

estudo. 

 

5.8.3 Depression Anxiety and Stress Scale - Short Form (DASS-21) 
 
Para medir a saúde psicológica foi utilizado o DASS-21, este instrumento mede 

e diferencia os sintomas de ansiedade, depressão e estresse, no qual os participantes 

indicam o grau em que experimentaram esses sintomas na semana anterior. Trata-se 

de uma versão reduzida do DASS, que originalmente contém 42 itens enquanto a 

versão reduzida tem apenas 21, a aplicação é a mesma, porém leva metade do tempo 

para ser aplicado. Ele é formado a partir de uma escala Likert de 4 pontos que varia 

entre 0 (não se aplicou de maneira alguma) a 3 (aplicou-se muito, ou a maior parte do 

tempo). 

Os resultados são medidos a partir da soma dos pontos dos itens de cada 

subescala (ansiedade, depressão e estresse) multiplicado por dois. As notas mais 

altas em cada sub-escala se refere a estados afetivos mais negativos, ou seja, quanto 

maior o resultado, maior a gravidade do sintoma. Foi desenvolvida por Lovibond e 

Lovibond (1995) e adaptada a língua portuguesa por Vignola e Tucci (2014), 

apresentando o alfa de Cronbach de 0,92 para a subescala de depressão, 0,90 para 

a de estresse e 0,86 para a de ansiedade. 

 Gloster et al. (2008) sugerem que o DASS-21 é um instrumento eficaz quando 

aplicado em população de idosos e foi previamente utilizado em outras pesquisas de 
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Intervenções Baseadas em Mindfulness em participantes longevos (Berk et al., 2018; 

Meeten et al., 2015; Splevins et al., 2009; Wong et al., 2017).  

 

5.8.4 Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) 
 

O PSQI (do inglês Pittsburgh Sleep Quality Index, tradução livre para Índice de 

Qualidade do Sono de Pittsburgh) foi desenvolvido por Buysse et al. (1989) e trata-se 

de um instrumento que avalia a qualidade do sono do último mês, constituído por 19 

itens em autorrelato. Foi validado no Brasil por Bertolazi et al. (2011), apresentando 

boa consistência interna com o alfa de Cronbach igual a 0,82. Os componentes do 

PSQI são: 1) qualidade subjetiva do sono; 2) latência do sono; 3) duração do sono; 4) 

eficiência habitual do sono; 5) alteração do sono; 6) uso de medicamento para dormir; 

e 7) disfunção diurna do sono. A soma dos resultados de cada componente gera um 

escore global, em que quanto maior o número pior a qualidade do sono. Escores totais 

acima de 5 indicam que o indivíduo está apresentando dificuldade em pelo menos 

dois componentes, ou disfunções moderadas em pelo menos três deles (Araujo et al., 

2015), categorizando-se como qualidade de sono ruim. 

 

5.8.5 Escala de Religiosidade de Duke (Duke Religious Index - DUREL) 
 

Trata-se de uma escala de cinco itens que mede três dimensões da 

religiosidade: 1) Organizacional: a frequência em que se participa de atividade 

religiosas coletivas como missas, cultos, cerimônias, etc.; 2) Não-organizacional: as 

atividades religiosas privadas, por exemplo, orações, leitura das escrituras, assistir 

programas religiosos na televisão ou escutar programas religiosos na rádio; 3) 

Intrínseca: a busca de internalizar e vivência plena da religiosidade como principal 

objetivo do indivíduo. Foi desenvolvida por Koenig et al. (1997) e validada no Brasil 

com consistência interna adequada para diferentes amostras (Taunay et al., 2012). 

Para esse instrumento, os escores mais altos representam menores níveis de 

religiosidade. 

A escolha por utilizar este instrumento foi devido se considerar que as práticas 

formais de mindfulness, acessadas por meio da meditação, fossem já previamente 

vivenciadas pelos idosos ao realizar orações. A segunda pergunta do DUREL inclui a 



 

 
 

36 

prática de meditações como sendo uma atividade religiosa Não-Organizacional, assim 

como orações e leitura da bíblia. 

 

5.8.6. Teste Neuropsicológico 
    
Para a avaliação de um dos desfechos secundário, que é a função cognitiva, 

foi  utilizado o Montreal Cognitive Assessment (MoCA) desenvolvido por Nasreddine 

et al. (2005) e validado no Brasil por Memoria et al. (2013). Trata-se de um teste 

neuropsicológico que foi aplicado individualmente em um horário previamente 

marcado com cada participante da amostra desta pesquisa, tanto no baseline, quanto 

após a intervenção.  

Esse teste avalia as funções cognitivas em oito domínios: função visuoespacial 

e função executiva, nomeação de animais, memória imediata, atenção, linguagem, 

abstração, memória de longo prazo e orientação temporal e espacial. O presente 

instrumento também é indicado para o rastreio de Comprometimento Cognitivo Leve 

(CCL) em indivíduos.  O teste totaliza 30 pontos, quando a soma dos escores é maior 

ou igual a 26 pontos indica normalidade e, se for menor, indica CCL. O objetivo é 

avaliar se o programa MBHP proporcionou alguma mudança na função cognitiva 

medida pelo escore geral do teste. 

 

5.8.7 Análises Estatísticas 
 

Os procedimentos estatísticos foram realizados com base na intenção de tratar 

e/ou por protocolo. Os participantes que fizeram parte das análises por protocolo 

foram aqueles que participaram de quatro ou mais sessões de cada intervenção e 

participaram da coleta pré-pós. Para a tabulação e análise dos dados foram utilizados 

os programas Excel 2010 e o software SPSS versão 23.0 para Windows (SPSS Inc.; 

Chicago, IL, EUA). Todas as variáveis foram submetidas ao teste Kolmogorov-

Smirnov, para verificar a normalidade de distribuição dos dados. Foram calculados as 

médias e os desvios-padrão das variáveis contínuas, e as frequências absolutas e 

relativas das variáveis categóricas. Para a comparação inicial dos dados entre os 

grupos, foram utilizados o teste-t não pareado (bicaudal) ou Mann-Whitney (bicaudal) 
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para variáveis continuas, e o teste exato de Fisher (bicaudal) ou qui-quadrado para as 

variáveis categóricas. 

Ao final da intervenção, foi realizada uma análise comparativa intra- e inter-

grupos das escalas WHOQOL-Bref, WHOQOL-Old, MAAS, DASS, PSQI, PSQI-

Categória, DUREL e MoCA dos dados iniciais e finais com o teste-t pareado e não 

pareado (bicaudal) para as variáveis com distribuição normal (média, desvio padrão e 

intervalo de confiança de 95%), e o teste U de Mann-Whitney (bicaudal) para as 

variáveis com distribuição não normal. Foram calculadas as diferenças entre as 

médias (Δ) iniciais e finais das variáveis do estudo; e a análise comparativa dessas 

médias foi realizada usando o teste t para amostras independentes ou o teste U de 

Mann-Whitney. Sempre que possível, foi calculado o Número Necessário para Tratar 

(NNT) ou Número Necessário para Causar Dano (NND). 

Para identificar a correlação entre as variáveis do estudo e as escalas foram 

usados o coeficiente de correlação de Pearson e o de Spearman. Ao final do estudo, 

foram realizadas análises de regressão linear para avaliar a relação estatística entre 

as escalas do estudo no grupo de intervenção. O nível de significância foi ajustado 

para 5% (p<0,05) em todos os testes. 

 

5.9 Pesquisa Qualitativa 
 

A pesquisa qualitativa engloba diferentes tipos de investigações apoiados por 

variados quadros de orientação teórica e metodológica. Esse tipo de abordagem de 

pesquisa tem sido realizada dentro do âmbito das ciências sociais e possui o ambiente 

natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento fundamental 

(Godoy, 1995).  

Nessa abordagem metodológica, é valorizado o contato do pesquisador com o 

ambiente e a situação estudada e podem ser acompanhadas de equipamentos como 

gravadores ou anotações em um caderno das percepções do pesquisador diante do 

campo de pesquisa. No âmbito da saúde, a pesquisa qualitativa não busca estudar o 

fenômeno em si, mas sim entender o seu significado individual ou coletivo para a vida 

das pessoas (Turato, 2005). 

Em outras palavras, pode-se dizer que o método qualitativo tem a finalidade de 

criar um modelo de entendimento profundo de ligações entre elementos dentro de 
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uma perspectiva invisível aos olhos e que procura entender como o objeto acontece 

sem almejar um produto específico matematicamente trabalhado (Turato, 2005). O 

foco do pesquisador se direciona a como os fenômenos se manifestam nas atividades, 

procedimentos e interações diárias, além do significado que as pessoas dão às coisas 

(Godoy, 1995). 

O planejamento das análises qualitativas depende de muitos fatores que 

perpassam desde a natureza dos dados coletados, o instrumento de coleta e o 

referencial teórico que norteia a investigação (Prodanov; Ernani, 2013). Entre as 

técnicas utilizadas para a coleta de dados qualitativos que almejam o entendimento e 

a descrição do universo de significados coletivos, pode-se citar os Grupos Focais, 

que, nas últimas décadas, tem sido crescente a sua utilização em pesquisas no campo 

da Saúde Coletiva no Brasil (Trad, 2009), e a Técnica de Associação Livre de Palavras 

apoiada pela teoria das Representações Sociais. 

Enquanto os resultados das pesquisas quantitativas são organizados e 

apresentados geralmente em tabelas e gráficos, os da pesquisa qualitativa são por 

meio de textos narrativos, descritivos e esquemas (Prodanov; Ernani, 2013). Dessa 

forma, por algumas vezes a análise de dados qualitativos tendem a ser uma tarefa 

complexa para o pesquisador diante do volume de dados, por isso tem sido cada vez 

mais comum o uso de softwares que apoiam esta etapa da análise (Nunes; Woloszyn, 

2017). 

Atualmente, as pesquisas qualitativa e quantitativa podem ser aliadas uma da 

outra na construção de análise de dados coletados e em sua interpretação, inclusive 

por meio de técnicas que fazem um diálogo entre as duas abordagens. Entre técnicas 

que proporcionam essa coesão pode-se referenciar a Técnica de Evocação Livre de 

Palavras. Existe também um tipo de análise qualitativa que quantifica as informações 

para facilitar a codificação e categorização de temas chamada Análise de Conteúdo 

(Bardin, 1977). 

Dentro dessa perspectiva, para a produção de dados qualitativos para esta 

pesquisa que investigou os efeitos do Programa de Promoção de Saúde Baseado em 

Mindfulness na Qualidade de Vida de idosos, utilizou-se desses dois métodos de 

coleta: o Grupo Focal e a Técnica de Associação Livre de Palavras que foram 

analisadas com ajuda dos softwares NVivo, IRAMUTEQ e EVOC® . 
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5.9.1 Técnica de Evocação Livre de Palavras 
 
Como descrito anteriormente, foi utilizado para a produção dos dados 

qualitativos desta pesquisa a Técnica de Evocação Livre de Palavras (TELP). 

Segundo Vieira (2019), a Técnica da Associação Livre de Palavras (como também 

pode ser chamada), pode trazer características singulares e complexas de uma 

comunidade e pode ser trabalhada tanto na área humana como na saúde.  

A utilização de associação livre de palavras a partir de termos indutores 

específicos tem suas raízes históricas de aplicação na filosofia, psicologia e psiquiatria 

passando por tempos históricos e culturais que conduziram os trabalhos de 

Aristóteles, Freud, Breuer e Jung (Merten, 1992). 

Atualmente, a técnica de evocação livre de palavra tem sido utilizada para 

caracterizar a Representação Social (RS) de uma amostra populacional em que é 

calculada a frequência, as ordens de evocação das palavras e a categorização das 

evocações avaliando a sua frequência, composições e coocorrencias (Wachelke; 

Wolter, 2011). Por meio das evocações dadas, é possível acessar conteúdos internos 

dos participantes associados a determinados termos indutores possibilitando 

identificar a estrutura das representações a partir da Teoria do Núcleo Central 

proposta por Abric (1994).  

De acordo com Moscovici (1978), a Representação Social é o senso comum 

que se tem sobre um determinado tema e incluem preconceitos, ideologias e 

características específicas das atividades cotidianas das pessoas. Dentro deste 

estudo, procurou-se identificar as RS diante da qualidade de vida na ótica de idosos 

submetidos a uma intervenção de mindfulness e um grupo controle, compreendendo 

os seus significados construídos coletivamente. Segundo Lima et al. (2009), cada 

indivíduo elabora e apresenta a representação social de algo que tem relação com o 

grupo a que pertence. 

Conforme Vieira (2019), para facilitar o processo de compreensão das 

representações sociais em um conhecimento científico, é importante seguir duas 

etapas: a objetivação e a ancoragem. A primeira se refere ao processo de 

materialização dos excessos de significações que passa a representação do abstrato 

até chegar ao concreto. Já a ancoragem se refere à maneira como a representação e 
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o seu objeto se tornam familiar ao ser inserido no social quando se procura classificar, 

nomear e integrá-lo ao meio familiar. 

A teoria proposta por Abric apresenta que as representações sociais seriam 

regidas por um sistema duplo, porém complementares denominados: Núcleo Central 

e Sistema Periférico (Sá, 1996). Segundo essa teoria, o Núcleo Central pode ser 

atribuído a memórias coletivas refletidas de condições sócio-históricas e valores do 

grupo, possui uma base comum e consensual compartilhada coletivamente, é estável 

e resistente a mudanças e pouco sensível ao contexto social e material em que a 

representação se manifesta (Sá, 1996).  

Acompanhada do Núcleo Central, vem o Sistema Periférico, constituído por 

experiências contextuais, heterogênicas, flexíveis e de caráter mais individualizado 

das representações sociais (Sá, 1996). 

Resumidamente, a TELP se inspira nesses conceitos apresentados de 

Moscovici e Abric ao ser solicitado aos participantes palavras que vem a mente 

quando escutam um determinado termo indutor e em seguida é organizada seguindo 

a objetivação e ancoragem e analisadas por meio da teoria do Núcleo Central e 

Periférico que pode ser apoiada por meio do software EVOC® na construção de suas 

análises. 

De forma prática, para esta pesquisa, a técnica foi aplicada ao ser solicitado 

aos participantes que escrevessem as cinco primeiras palavras (simples ou composta) 

que vinham à mente quando escutavam os termos indutores: qualidade de vida, corpo 

e meditação. Em seguida, foi perguntado qual das palavras foi a mais importante e o 

porquê. Essa coleta de dados foi feita durante o baseline e após as intervenções, e 

aplicado tanto no grupo controle quanto no grupo intervenção a fim de analisar se 

houve mudanças nas evocações predominantes para cada um dos termos indutores. 

Considerando a dificuldade de alguns participantes de lembrar cinco palavras, alguns 

deles escreveram o máximo de palavras que conseguiram lembrar. 

O termo indutor qualidade de vida foi escolhido por ser o desfecho primário 

dessa pesquisa e, segundo a própria definição da World Health Organization Quality 

of Life, descrita anteriormente na introdução dessa dissertação, considera-se o caráter 

subjetivo de cada indivíduo na percepção de sua qualidade de vida. Por meio das 

evocações, pode-se identificar a representação social do que está por trás desse 

termo dentro do coletivo. Ao ser comparado as evocações associadas a ela antes e 
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após as intervenções, pode-se analisar mudanças em sua percepção decorrente da 

intervenção. 

A ideia de se utilizar a palavra corpo como um dos termos indutores veio após 

perceber a relação do envelhecimento e do corpo, pois possuir um corpo está 

entrelaçado com assumir compromissos e estar envolvido no mundo (Teixeira et al., 

2012), este é um veículo do ser-no-mundo segundo a ótica de Marleau-Ponty (1999). 

Cada etapa da vida está entrelaçada com uma imagem corporal que está em 

constante mudanças, no momento da velhice, a relação com essa imagem pode sofrer 

algumas distorções relacionadas a alguma visão negativa diante da velhice por isso 

Blessmann (2004) cita: 

 
Sendo a velhice considerada uma etapa, assim como a infância e a 

juventude, é nela que se concentra o momento mais dramático de 

imagem corporal, porque é difícil aceitar uma imagem envelhecida em 

uma sociedade que tem como referência a beleza da juventude. 

 

Não foram encontrados, na literatura, estudos publicados que demonstram a 

percepção de como os idosos enxergam o termo meditação e o que está associado a 

ele. Como se trata de uma pesquisa que se investiga os efeitos de um programa de 

promoção de saúde que inclui as práticas de meditação em seu protocolo, foi 

considerado pertinente incluir esse termo indutor para investigar o que está associado 

a ele para essa população e analisar as respostas antes e após a intervenção.  

As evocações, assim como a justificativa das palavras mais significativas, 

foram inicialmente tabuladas no programa Microsoft Office Excel. Em seguida, elas 

foram organizadas pela ordem de frequência e aparecimento com auxílio dos 

softwares EVOC® e o IRAMUTEQ com o objetivo de auxiliar nas análises. 

 

5.9.2 Análise Técnica de Evocação Livre de Palavras 
 
Após serem coletados os dados, as evocações da TELP foram organizadas 

pela ordem e frequência de aparecimento com o auxílio do software EVOC® - 

Ensemble de Programmes Permettant l’Analyse de Évocations (Conjunto de 

programas para análise de evocações), versão 2005, desenvolvido por Piérre Vergès. 
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Esse recurso possibilita a análise do método das evocações livres de palavras ao criar 

quadrantes que combinam a frequência de palavras evocadas com a ordem e a média 

em que elas aparecem.  

As evocações foram analisadas por sua frequência e pela ordem da sequência 

evocada, estimando a sua Ordem Média de Evocação (OME). Considerando que a 

ordem e a frequência em que as primeiras palavras evocadas como as que 

demonstram associações mais fortemente ligadas aos afetos e imaginários coletivos. 

Menores OME representam palavras que foram mais vezes escritas nas primeiras 

linhas. As evocações foram analisadas tomando como referencial teórico-

metodológico a Teoria das Representações Sociais de Moscovici (2003), assim como 

a teoria do Núcleo Central de Abric (Sá, 1996). Considera-se que as palavras 

evocadas podem trazer aspectos das representações sociais que podem indicar 

sentidos.  

Com o auxílio do EVOC®, foi possível fazer uma análise do banco de dados 

das evocações geradas pelos participantes por meio de uma análise estrutural das 

representações sociais e o seus elementos centrais e periféricos (Ribeiro, 2016; 

Vieira, 2019). 

Além disso, as evocações foram transcritas, organizadas e submetidas também 

à análise de similitude com o auxílio do software IRAMUTEQ (Interface de R pour les 

Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires). O IRAMUTEQ é um 

software gratuito desenvolvido por Pierre Ratinaud (2009) que possibilita diferentes 

tipos de análises de dados textuais, das mais simples, como cálculo de frequência de 

palavras, a outras mais complexas, como classificação hierárquica, descentes, 

análise de similitude e nuvem de palavra (Camargo; Justo, 2013). 

Para esta pesquisa, as evocações analisadas pelo IRAMUTEQ foram 

organizadas por meio da análise de similitude. Esse tipo de análise baseia-se na teoria 

dos grafos e possibilita construir uma representação gráfica e identificar as 

coocorências entre as palavras e indicações de possíveis conexões entre elas e 

distinguir as partes comuns e específicas das variáveis codificadas e assim descrever 

representações sociais (Marchand; Ratinaud, 2012). 

O conteúdo das justificativas das palavras obtido nas evocações foi transcrito 

nos programas da Microsoft Office Word e Excel para consulta, caso necessário, 

possibilitando uma análise de dados de algumas dessas evocações. Elas foram 



 

 
 

43 

categorizadas a partir da análise de conteúdo temático-categorial, organizando-as a 

partir da frequência em que apareceram e suas respectivas justificativas. Para auxiliar 

o processamento, a organização, a codificação e análise temática, foi utilizado o 

software NVivo versão 12. 

 

5.9.3 Grupo Focal 
 
Com a finalidade de coletar dados qualitativos para avaliar os efeitos e a 

percepção dos participantes a respeito do programa MBHP foi realizado também um 

Grupo Focal após a finalização da intervenção. Os grupos focais são utilizados como 

uma metodologia de pesquisa social derivada de entrevistas grupais que coleta 

informações a partir de interações do grupo (Morgan, 1997). Além disso, consideram 

a visão de diferentes sujeitos e fenômenos, e tem sido crescente a utilização dessa 

metodologia em pesquisas na área da saúde nos últimos anos (Trad, 2009).  

Os grupos focais são projetados para valorizar a interação grupal para fornecer 

tipos distintos de dados, ou seja, em vez de um entrevistador fazer perguntas 

individualmente é estimulado os participantes a falarem de suas experiências 

coletivamente a fim de trocarem histórias, pontos de vista, experiências e construir 

uma narrativa em seus significados individuais e coletivos.  

Trad (2009) aponta que a utilização dos grupos focais, combinada ou não, com 

outras técnicas de coletas de dados primários, são úteis em pesquisas avaliativas, 

pois reúnem informações detalhadas de um tópico específico a partir de um grupo de 

participantes selecionados, o que possibilita uma maior compreensão das 

percepções, crenças e atitudes referentes àquele determinado tema.  

Para a realização do Grupo Focal nesta pesquisa, foram randomizados três 

participantes de cada um dos quatro grupos submetidos ao programa MBHP para 

totalizar doze participantes. Essa escolha foi devido a ser sugerido que os grupos 

focais tenham uma variação entre seis a quinze participantes (Trad, 2009), pois é o 

tamanho ideal para uma participação efetiva dos participantes nas discussões do tema 

(Pizzol, 2004).  

A elaboração das perguntas dos grupos focais foi construída junto a um 

colaborador com experiência na área, e focaram em avaliar a percepção dos 

participantes em relação a mudanças na qualidade de vida que a oficina ofereceu. 
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Segundo Lindemann et al. (2019) a autopercepção de saúde pode ser considerada 

um indicador válido de qualidade de vida, por isso a importância de se coletar dados 

qualitativos para avaliá-la. As perguntas aos Grupos Focais estão localizadas no 

Apêndice 2.  

O Grupo Focal foi composto de 12 idosos randomizados da lista dos que 

frequentaram os quatro meses de intervenção, e desses, 3 eram do sexo masculino 

e 9 do sexo feminino. Foi conduzido por uma colaboradora da pesquisa experiente na 

condução de entrevistas semiestruturadas por meio de grupos focais, e teve duração 

58 minutos. A entrevista foi gravada e transcrita na íntegra por uma empresa 

especializada na transcrição de áudios e confirmada pelo o pesquisador.  

 

5.9.4 Análise Qualitativa do Grupo Focal 
 

Com a finalidade de seguir um procedimento sistemático de análise qualitativa, 

optou-se por realizar uma Análise de Conteúdo Temática-Categorial no qual foi 

seguido as indicações de Bardin que envolveu pré-análise, codificação do material, 

tratamento dos resultados, inferência e interpretação. A técnica de análise de 

conteúdo se destina à descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo 

manifesto na comunicação que tem por finalidade a sua interpretação (Bardin, 1977). 

Seguir os procedimentos sistemáticos da análise de conteúdo permite dar ao 

pesquisador um caminho a seguir e ao mesmo tempo proporcionar a replicabilidade 

da técnica que podem ser comparadas em diferentes estudos (Oliveira, 2008). 

Durante a pré-análise, foi escolhido a transcrição do Grupo Focal como sendo 

o corpus no qual foi realizada uma leitura flutuante a fim de conhecer o conteúdo do 

material e encontrar indicadores que fundamentaram a interpretação nas etapas 

seguintes ao serem formuladas hipóteses e os objetivos da análise.  

Para a codificação do material, fomos apoiados pelo software NVivo, versão 

12, o qual nos auxiliou na transformação dos dados em unidades de acordo com a 

sua frequência a ponto de encontrar com mais exatidão as características essenciais 

dos conteúdos das falas dos participantes. Nessa etapa, também foi utilizada uma 

codificação, por meio da leitura do pesquisador, na qual foram determinadas unidades 

de registro (palavra, frases, acontecimentos, temas) que formaram categorias dessas 

unidades mais importantes conforme os objetivos estabelecidos da pesquisa. 
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Na terceira etapa, os dados foram tratados com base na frequência 

quantificada das falas, a ponto de serem destacados na análise para interpretações 

inferenciais e reflexiva dos conteúdos temáticos. Para realizar essa etapa, foi de 

fundamental importância a codificação previamente realizada que facilitou a 

organização do conteúdo a ser analisado conforme a suas categorias, semelhanças 

e frequência. Para embasar a interpretação inferencial dos dados, foram utilizados 

referenciais teóricos e os diários elaborados pelos instrutores que conduziram os 

grupos do programa MBHP dessa pesquisa. 

O NVivo é um dos programas de computador que auxilia na codificação e 

categorização de uma grande quantidade de informações qualitativas. Trata-se de um 

software desenvolvido pela Universidade de La Trobe e QSR International, e é 

utilizado para análise de dados qualitativos que integra diversas ferramentas para o 

trabalho com documentos textuais e facilita a organização de entrevistas, áudios, 

discussões em grupos, leis e o armazenado do conteúdo em categorias (Alves da 

Silva et al., 2015). 

Por mais que existam críticas a respeito da mecanicidade das análises de 

dados qualitativos por meio do uso desses softwares, a sua codificação é gerenciada 

a partir do olhar do pesquisador (Nunes; Woloszyn, 2017), além disso, a 

responsabilidade do pesquisador na interpretação dos resultados não é substituída 

(Alves da Silva et al., 2015). 

Por mais que na Análise de Conteúdo sejam utilizadas etapas no qual se 

quantificam os temas e as categoriais no momento de construção de suas análises e 

possam surgir críticas na quantificação dos dados qualitativos, acreditamos que a 

pesquisa quantitativa e a qualitativa podem ser aliadas uma da outra na análise de 

dados e em sua interpretação. A utilização de técnicas que fazem o diálogo dessas 

duas abordagens pode ser benéfica ao se complementarem na produção de 

conhecimento científico. 

 

5.10 Aspectos Éticos  
 

Ao se tratar de uma pesquisa com seres humanos, um projeto foi submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa/Plataforma Brasil – Unifesp - e aprovado sob o CAAE 

89700318.0.0000.5505 e número de parecer 3.557.601. Seguiram-se as Diretrizes e 

Normas de Pesquisa envolvendo seres humanos, estipuladas pela Resolução nº 466, 
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versão 2012, do Conselho Nacional de Saúde. O presente estudo também foi 

registrado no ClinicalTrials.gov, em 11 de outubro de 2018 com o número 

NCT03706807. 
Os idosos que desejaram participar da pesquisa foram devidamente 

esclarecidos sobre todas as etapas do estudo e informados de que a adesão se daria 

de forma voluntária, garantindo-lhes a possibilidade de interrupção da participação na 

pesquisa em qualquer fase, e de que sua saída não geraria quaisquer ônus. No caso 

das referida intervenção, a confirmação da participação e a autorização para coleta 

de dados foi feita por meio de assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1).  
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6 RESULTADOS 
 

6.1 Análise Quantitativa 
 

6.1.1 Caracterização sociodemográficas 
 
Tabela 2. Caracterização da amostra e análise descritiva dos dados sociodemográficos entre os 
grupos. 

 
Todos os números são absolutos, exceto os números entre parênteses, que representam porcentagens. 
DP Desvio Padrão. 
IC 95% Intervalo de confiança de 95%. 
b Avaliado usando o teste exato de Fisher (bicaudal). 
c Avaliado usando o teste do qui-quadrado. 
d Avaliado usando o teste t não pareado (bicaudal). 
† Não aplicável. 

 

Com relação às características sociodemográficas da amostra total (N=96), a 

média de idade dos participantes foi de 74,58 (DP 5,77) anos. Desses, 84,4% (N=81) 

eram do sexo feminino. No que diz respeito à escolaridade, 40,63% (N=39) tinham 

superior completo e 1,04% (N=1) tinha o primário incompleto, mas era alfabetizada. 

Quanto ao estado conjugal, 42,71% (N=41) afirmaram estarem casados e 36,46% 

(N=35) registraram que moram só, diante dos 22,92% (N=22) que afirmaram serem 

solteiros, o que demonstra outros arranjos no local onde moram.  

 

 

 

Variável Medida 
Grupo da intervenção Grupo dos controles IC 95% Valor-p 

n Valor n Valor   
Idade 

Média±DP Anos 50 74,26±5,76 46 74,93±5,83 -3,03, 1,68 ,57d 

Estado conjugal 
n(%) 

Nunca se casou 
Casado 
Viúvo 

Divorciado 

50 

11 (22,00) 
21 (42,00) 
10 (20,00) 
8 (16,00) 

46 

11 (23,91) 
20 (43,48) 
10 (21,74) 
5 (10,87) 

† ,91c 

Mora com 
n(%) 

Só 
Com cuidador 
Com o cônjuge 

Com outros da sua geração 
Com filhos 
Com netos 

Outros arranjos 

50 

22 (44,00) 
0 

13 (26,00) 
0 

9 (18,00) 
1 (2,00) 

5 (10,00) 

46 

13 (28,26) 
1 (2,17) 

13 (28,26) 
4 (8,70) 

8 (17,39) 
1 (2,17) 

6 (13,04) 

† ,29c 

Tipo de moradia 
n(%) 

Própria 
Alugada 50 46 (92,00) 

4 (8,00) 46 42 (91,30) 
4 (8,70) † > ,99b 

Tabagismo 
n(%) 

Não 
Fumou e parou 

Fuma 
50 

35 (70,00) 
11 (22,00) 

4 (8,00) 
46 

34 (73,91) 
11 (23,91) 

1 (2,17) 
† ,44c 

Atividade remunerada 
n(%) Sim 50 14 (28,00) 46 8 (17,39) † ,24b 

 
 
Todos os números são absolutos, exceto os números entre parênteses, que representam porcentagens. 
DP Desvio padrão. 
IC 95% Intervalo de confiança de 95%. 
a Avaliado usando o teste U de Mann-Whitney (bicaudal). 
 



 

 
 

48 

Gráfico 1. Comparativo da distribuição dos participantes da amostra total conforme sexo 

 
Números brutos 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tanto para o grupo intervenção quanto para o grupo controle, notou-se que a 

maioria dos participantes eram do sexo feminino (Gráfico 1). A frequência da 

predominância do número de mulheres na pesquisa pode ser explicada por, em geral, 

as mulheres se cuidarem mais, no sentido de procurarem intervenções de promoção 

de saúde, quanto também pelo fato de que estatisticamente existem mais mulheres 

idosas que homens devido aos próprios indicadores de projeções da população por 

sexo e idade no Brasil (IBGE, 2018b). 

Quanto à idade, a maior parte dos participantes da pesquisa tinham entre 70-

79 anos, tanto na amostra geral, quanto entre os grupos. Mais detalhes da distribuição 

da idade dos participantes entre os grupos podem ser consultados no Gráfico 2.  

 
Gráfico 2. Comparativo da frequência de idade entre os participantes da amostra e entre grupos de 
acordo com a faixa-etária 

 
Números brutos 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Algo que também chama atenção nessa amostra é a quantidade de 

participantes com nível superior completo, o que demonstra que se trata de uma 
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população diferenciada ao compararmos com a população geral. Segundo dados do 

IBGE, a população com ensino superior completo no Brasil representa apenas 15,3% 

da população brasileira de 25 anos de idade ou mais. Entre o grupo etário de 55 a 64 

anos com superior completo é registrado que representam apenas 13,6% e 

diminuindo a porcentagem com faixas etárias mais avançadas (IBGE, 2018c).  

As informações mais detalhadas quanto ao nível de instrução entre os grupos 

da amostra desta pesquisa podem ser encontradas na Tabela 3. 

 
Tabela 3. Análise comparativa das características dos participantes de acordo com o nível de 
escolaridade antes da intervenção 

 
Todos os números são absolutos, exceto os números entre parênteses, que representam porcentagens. 
IC 95% Intervalo de confiança de 95%. 
c Avaliado usando o teste do qui-quadrado. 
† Não aplicável. 
 

No Gráfico 3, é apresentado como foram distribuídos, entre os grupos, os 

participantes conforme a classificação do Clinical Dementia Rating (CDR). Os que 

pontuaram 0 eram classificados como cognitivamente normais e os que pontuaram 

0,5 eram classificados com algum grau de comprometimento cognitivo leve ou 

questionável. 

 
Gráfico 3. Distribuição dos participantes da amostra conforme os escores no Clinical Dementia Rating 

 
Números brutos 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Variável Medida 
Grupo Intervenção Grupo Controle 

IC 95% Valor-p 
n Valor n Valor 

Escolaridade 
n(%) 

Sabe ler/escrever ou primário incompleto  
Primário completo/Ginásio incompleto  

Ginásio completo 
Ingresso no Ensino Médio 

Ingresso no Ensino Técnico 
Superior Incompleto 
Superior Completo 

Pós Graduação 

50 

1 (2,00) 
4 (8,00) 

14 (28,00) 
4 (8,00) 

5 (10,00) 
3 (6,00) 

19 (38,00) 
0 

46 

0 
6 (13,04) 
7 (15,22) 
3 (6,52) 

6 (13,04) 
1 (2,17) 

20 (43,48) 
3 (6,52) 

† ,35c 
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Ao serem questionados se tiveram contato com alguma prática de meditação 

nos últimos seis meses, oito participantes (16%) do grupo intervenção e dez (21,74%) 

do controle afirmaram que sim, porém apenas sete do primeiro e nove do segundo 

declararam de qual tipo entrou em contato (Tabela 4). Essa informação demonstra 

que esse universo amostral se trata de idosos com fácil acesso a intervenções de 

saúde. 
 

Tabela 4. Participantes que praticaram algum tipo de meditação nos últimos seis meses 

 
Todos os números são absolutos, exceto os números entre parênteses, que representam porcentagens. 
IC 95% Intervalo de confiança de 95%. 
b Avaliado usando o teste exato de Fisher (bicaudal). 
c Avaliado usando o teste do qui-quadrado. 
† Não aplicável. 

 

6.1.2 Análises descritivas das variáveis  
 

6.1.2.1 Qualidade de Vida 
 

Como dito anteriormente, foi aplicado para a mensuração da qualidade de vida 

o WHOQOL-Bref. Este instrumento contém quatro domínios que possui por objetivo 

analisar a qualidade de vida dentro de uma perspectiva física, psicológica, de relações 

sociais e o meio ambiente em que o indivíduo está inserido. As informações do que 

está englobado em cada um dos domínios estão descritas a seguir (Fleck et al., 2000):  

• Domínio físico – dor e desconforto, energia e fadiga, sono e repouso, 

mobilidade, atividade de vida cotidiana, dependência de medicação ou de tratamento, 

capacidade de trabalho; 

• Domínio psicológico – sentimentos positivos, pensar, aprender, memória 

e concentração, autoestima, imagem corporal e aparência, sentimentos negativos, 

espiritualidade/religião/crenças pessoais; 

Variável Medida 
Grupo da intervenção Grupo dos controles 

IC 95% Valor-p 
n Valor n Valor 

Praticou meditação nos últimos 6 meses 
n(%) 

Sim 50 8 (16,00) 46 10 (21,74) † ,60b 

Tipo 

Yoga 
Minfulness 

Zen Budismo 
Vipassana 

Tai-chi-chuan 
Outro 

7 

0 
0 
0 
0 

2 (28,57) 
5 (71,43) 

9 

1 (11,11) 
4 (44,44) 

0 
0 

1 (11,11) 
3 (33,33) 

† ,13c 
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• Domínio relações sociais – relações pessoais, suporte/apoio social, 

atividade sexual; 

• Domínio meio ambiente – segurança física e proteção, ambiente no lar, 

recursos financeiros, cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade, 

oportunidades de adquirir novas informações e habilidades, participação em, e 

oportunidade de recreação e lazer, ambiente físico (quanto à poluição, ruído, trânsito, 

clima) e transporte. 

Os resultados relacionados aos domínios de qualidade de vida da amostra 

antes e após a intervenção, na análise por protocolo, estão organizados na Tabela 5, 

por meio de seus escores brutos e distribuídos entre o grupo intervenção e o grupo 

controle. O escore geral representa o cálculo da média entre os domínios e 

autoavaliação da qualidade de vida.  

Quanto aos resultados no WHOQOL-Bref, observa-se que a qualidade de vida 

no grupo controle ativo melhorou de maneira mais significativa em todos os domínios, 

e de maneira estatisticamente significante em todos eles. No grupo submetido à 

intervenção de mindfulness, observou-se que as melhoras foram muito pequenas e 

estatisticamente não significantes, e no caso do domínio físico foi negativa. Com 

relação ao domínio das relações sociais, a melhora da média dos escores entre os 

grupos foi semelhante antes e após a intervenção, porém no grupo de mindfulness 

ela não foi estatisticamente significativa.  

 
Tabela 5. Análise comparativa do WHOQOL-BREF antes e depois da intervenção, por protocolo 

 
DP Desvio Padrão. 
IC 95% Intervalo de confiança de 95%. 
a Avaliado usando o teste t pareado (bicaudal). 
b Avaliado usando o teste U de Mann-Whitney (bicaudal). 

 

Variável 
Grupo Intervenção (n=37) Grupo Controle (n=43) 

Antes  
Média±DP 

Depois 
Média±DP IC 95% Valor-p Antes 

Média±DP 
Depois 

Média±DP IC 95% Valor-p 

WHOQOL-BREF         
Domínio físico 15,35±2,38 15,04±2,14 -0,32, 0,94 ,33a 15,24±2,61 16,74±2,54 -2,61, -0,40 ,0083a 

Domínio psicológico 15,03±2,11 15,39±2,08 -1,04, 0,32 ,59b 15,15±1,86 16,65±2,02 -2,12, -0,89 ,00026b 
Relações sociais 14,74±1,86 15,39±2,56 -1,55, 0,25 ,32b 15,10±1,53 16,06±2,14 -1,66, -0,26 ,0114b 
Meio ambiente 14,88±1,64 15,16±1,72 -0,93, 0,36 ,48b 14,91±1,76 16,33±2,08 -2,14, -0,70 ,00016b 

Geral 15,09±1,62 15,24±1,50 -0,64, 0,32 ,51a 15,08±1,71 16,48±1,91 -2,01, -0,80 < ,00001a 
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Realizou-se também uma análise por intenção de tratar, no qual foram incluídos 

os participantes que não terminaram as intervenções do protocolo e foi percebido que 

os resultados foram semelhantes aos notados na análise por protocolo (Tabela 6). 
 
Tabela 6. Análise comparativa de WHOQOL-BREF antes e depois da intervenção e entre os grupos 
depois da intervenção, por intenção de tratar. 

 
DP Desvio Padrão. 
IC 95% Intervalo de confiança de 95%. 
a Avaliado usando o teste t não pareado (bicaudal). 
b Avaliado usando o teste U de Mann-Whitney (bicaudal). 
d IC de 95% entre os grupos depois da intervenção. 
e Valor-p entre os grupos depois da intervenção. 

 

Para dar seguimento à avaliação da qualidade de vida de idosos, aplicou-se a 

segunda escala denominada WHOQOL-Old. Trata-se de um módulo complementar 

ao WHOQOL-Bref direcionado a idosos com utilização internacional e transcultural 

que engloba 24 itens atribuídos a seis facetas que formam um domínio adicional 

relacionado ao envelhecimento. As facetas que constituem a escala estão 

apresentadas a seguir (Fleck et al., 2006): 

• Faceta 1: Funcionamento dos sentidos - Perdas nos sentidos que afetam 

a vida diária, perda de funcionamento dos sentidos que afeta a participação em 

atividades, problema com o funcionamento dos sentidos interferindo na habilidade de 

interagir; 

• Faceta 2: Autonomia – Liberdade para tomar suas próprias decisões, 

sente que controla seu futuro, pessoas ao seu redor respeitam a sua liberdade, capaz 

de fazer as coisas que gostaria de fazer;  

• Faceta 3: Atividades passadas, presentes e futuras – Satisfeito com as 

suas oportunidades para continuar alcançando outras realizações, recebeu o 

reconhecimento que merece em sua vida, satisfeito com aquilo que alcançou em sua 

vida, feliz com as coisas que pode esperar daqui para frente; 

Variável 
Grupo Intervenção Grupo Controle 

IC 95%d Valor-pe Antes (n=50) 
Média±DP 

Depois (n=47) 
Média±DP IC 95% Valor-p Antes (n=46) 

Média±DP 
Depois (n=43) 

Média±DP IC 95% Valor-p 

WHOQOL-BREF           
Domínio físico 15,41±2,53 15,23±2,29 -0,80, 1,15 ,73a 15,42±2,65 16,74±2,54 -2,42, -0,23 ,0181a -2,52, -0,50 ,0039a 

Domínio psicológico 15,09±2,36 15,49±2,07 -1,29, 0,50 ,69b 15,22±1,83 16,65±2,02 -2,25, -0,62 ,0003b -2,02, -0,30 ,00496b 
Relações sociais 14,77±2,17 15,35±2,42 -1,50, 0,35 ,35b 15,10±1,49 16,06±2,14 -1,73, -0,19 ,00988b -1,67, 0,25 ,16b 
Meio ambiente 15,03±1,83 15,28±1,75 -0,97, 0,47 ,67b 14,97±1,71 16,33±2,08 -2,16, -0,56 ,00012b -1,85, -0,25 ,00132b 

Geral 15,17±1,78 15,36±1,57 -0,86, 0,49 ,59a 15,16±1,70 16,48±1,91 -2,08, -0,56 ,0009a -1,86, -0,40 ,0029a 
 
 
 

Variável 
Grupo Intervenção Grupo Controle 

IC 95%d Valor-pe Antes (n=50) 
Média±DP 

Depois (n=47) 
Média±DP IC 95% Valor-p Antes (n=46) 

Média±DP 
Depois (n=43) 

Média±DP IC 95% Valor-p 

MAAS           
Geral 4,03±0,84 4,32±0,85 -0,63, 0,05 ,10a 4,35±0,89 4,65±0,90 -0,68, 0,08 ,12a -0,69, 0,04 ,08a 
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• Faceta 4: Participação Social – Tem o suficiente para fazer em cada dia, 

satisfeito com a maneira a qual usa o seu tempo, satisfeito com o nível de atividade, 

satisfeito com as oportunidades para participar de atividades na comunidade; 

• Faceta 5: Morte e morrer – Preocupado com a maneira pela qual irá 

morrer, medo de não poder controlar a sua morte, medo de morrer, teme sofrer dor 

antes de morrer; 

• Faceta 6: Intimidade – Tem um sentimento de companheirismo na vida, 

sente amor em sua vida, oportunidades para amar, oportunidades para ser amado.  

Assim como no WHOQOL-Bref, os escores do WHOQOL-Old apresentaram 

melhoras mais significativas no grupo controle ativo, enquanto no grupo de 

mindfulness o pós-intervenção se manteve semelhante ao basal ou até diminuindo as 

médias (Tabela 7). No grupo intervenção, foram notadas pequenas melhoras na 

faceta da Autonomia, porém não foram estatisticamente significantes. No grupo 

controle ativo, foi notada melhora em todas as facetas com relevância estatística em 

todas, com exceção de Autonomia e Morte e Morrer. 

 
Tabela 7. Análise comparativa de WHOQOL-Old antes e depois da intervenção, por protocolo 

 
Todos os números são absolutos, exceto os números entre parênteses, que representam porcentagens. 
PPF: Presente, Passado e Futuro 
DP Desvio Padrão. 
IC 95% Intervalo de confiança de 95%. 
a Avaliado usando o teste t pareado (bicaudal). 
b Avaliado usando o teste U de Mann-Whitney (bicaudal). 

 

Foi realizada também uma análise por intenção de tratar que tiveram resultados 

semelhantes com as análises por protocolo, porém as facetas da Autonomia, 

Atividades Passadas, Presentes e Futuras, e Morte e Morrer não obtiveram relevância 

estatística para o grupo controle. 
 

Variável 
Grupo Intervenção (n=37) Grupo Controle (n=43) 

Antes  
Média±DP 

Depois 
Média±DP IC 95% Valor-p Antes 

Média±DP 
Depois 

Média±DP IC 95% Valor-p 

WHOQOL-OLD         
Habilidades sensoriais 16,51±3,08 16,03±3,10 -0,49, 1,47 ,50b 16,30±2,92 17,77±2,79 -2,61, -0,32 ,00672b 

Autonomia 13,89±2,57 14,46±1,91 -1,39, 0,25 ,17a 14,42±2,34 15,12±2,18 -1,47, 0,08 ,08a 
Atividades PPF 15,11±2,37 14,81±2,11 -0,40, 1,00 ,45b 15,47±2,18 16,33±2,30 -1,73, 0,01 ,04036b 

Participação social 15,41±2,34 14,84±2,15 -0,28, 1,42 ,19a 14,98±2,29 16,70±2,44 -2,65, -0,79 ,0005a 
Morte e morrer 14,86±4,38 14,05±4,38 -0,42, 2,04 ,19a 14,653,95± 16,16±3,48 -3,11, 0,09 ,06a 

Intimidade 16,73±2,74 15,97±2,47 -0,24, 1,75 ,20b 16,19±2,29 17,65±2,29 -2,39, -0,54 ,0056b 
Total 92,51±11,54 90,16±8,03 -0,92, 5,62 ,15a 92,00±10,44 99,72±11,10 -12,21, -3,23 ,0012a 
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Tabela 8. Análise comparativa de WHOQOL-Old antes e depois da intervenção e entre os grupos 
depois da intervenção, por intenção de tratar. 

 
Todos os números são absolutos, exceto os números entre parênteses, que representam porcentagens. 
PPF: Presente, Passado e Futuro 
DP Desvio Padrão. 
IC 95% Intervalo de confiança de 95%. 
a Avaliado usando o teste t não pareado (bicaudal). 
b Avaliado usando o teste U de Mann-Whitney (bicaudal). 
d IC de 95% entre os grupos depois da intervenção. 
e Valor-p entre os grupos depois da intervenção. 

 

6.1.2.1.1 Correlações e Qualidade de Vida 
 

 Realizou-se também uma análise estatística quanto as correlações entre as 

variáveis dos dados sociodemográficos e os domínios do WHOQOL-Bref depois da 

intervenção. Percebe-se uma correlação estatisticamente significante entre quanto 

maior a idade, maior escore da média do domínio físico. No caso do WHOQOL-Old, 

foi notado uma correlação estatisticamente significante em que quanto maior a idade 

pior os escores das habilidades sensoriais.  

 
Tabela 9. Análise de correlação entre as variáveis do estudo (Grupo da Intervenção, n=37) e a escala 
WHOQOL-Bref depois da intervenção 

 
a Calculado usando o coeficiente de correlação de postos de Spearman (Valor-rs e p (bicaudal)). 
b Calculado usando o coeficiente de correlação de Pearson (Valor-r e p). 
 

Variável 
Grupo Intervenção Grupo Controle 

IC 95%d Valor-pe Antes (n=50) 
Média±DP 

Depois (n=47) 
Média±DP IC 95% Valor-p Antes (n=46) 

Média±DP 
Depois (n=43) 

Média±DP IC 95% Valor-p 

WHOQOL-OLD           
Habilidades sensoriais 16,42±3,06 15,98±3,17 -,081, 1,70 ,52b 16,46±2,89 17,77±2,79 -2,51, -0,11 ,00988b -3,04, -0,53 ,00452b 

Autonomia 14,22±2,56 14,79±2,09 -1,51, 0,38 ,24a 14,39±2,28 15,12±2,18 -1,67, 0,22 ,13a -1,23, 0,57 ,47a 
Atividades PPF 15,12±2,65 15,09±2,23 -0,96, 1,03 ,67b 15,52±2,16 16,33±2,30 -1,74, 0,13 ,05b -2,19, -0,29 ,00614b 

Participação social 15,40±2,40 15,21±2,41 -0,78, 1,16 ,70a 15,20±2,41 16,70±2,44 -2,52, -0,48 ,0044a -2,50, -0,47 ,0047a 
Morte e morrer 14,90±4,36 14,53±4,10 -1,34, 2,08 ,67a 14,74±4,10 16,16±3,48 -3,03, 0,18 ,08a -3,23, -0,03 ,0457a 

Intimidade 16,68±2,53 16,13±2,39 -0,44, 1,55 ,31b 16,17±2,21 17,65±2,29 -2,43, -0,53 ,0041b -2,51, -0,54 ,00496b 
Total 92,74±11,41 91,72±9,32 -3,20, 5,23 ,63a 92,48±10,49 99,72±11,10 -11,79, -2,69 ,0021a -12,28, -3,72 ,0004a 

 

Tabela 7. Análise de correlação entre as variáveis do estudo (Grupo da Intervenção, n=37) e a escala WHOQOL-BREF depois da intervenção. 
 
 

Variável 
Domínio físico Domínio psicológico Relações sociais Meio ambiente Geral 
Valor-

r(s) Valor-p Valor- 
r(s) 

Valor- 
p Valor-r(s) Valor-p Valor-

r(s) Valor-p Valor-
r(s) 

Valor-
p 

Sexo (Feminino) 0,41 ,01278a 0,09 ,60a 0,14 ,42a 0,11 ,51a 0,27 ,10a 
Número de sessões 0,22 ,19b 0,13 ,43b 0,22 ,18b 0,05 ,76b 0,23 ,17b 

Escolaridade -0,02 ,90a -0,03 ,87a -0,21 ,22a -0,11 ,54a -0,12 ,47a 
Idade -0,19 ,26b -0,05 ,79b -0,02 ,89b -0,11 ,53b -0,15 ,36b 
Renda -0,06 ,72b 0,04 ,81b 0,03 ,86b 0,06 ,71b 0,04 ,81b 

Tipo de moradia (Própria) -0,12 ,47a 0,02 ,89a -0,12 ,48a 0,06 ,72a -0,01 ,95a 
Fuma (Sim) -0,03 ,85a -0,14 ,41a 0,22 ,20a -0,07 ,68a -0,10 ,55a 

Atividade remunerada (Sim) 0,11 ,53a -0,22 ,19a -0,20 ,24a -0,11 ,52a -0,11 ,52a 
Praticou meditação nos últimos 6 

meses (Sim) 0,09 ,61a 0,01 ,94a 0,04 ,81a 0,21 ,22a 0,20 ,24a 
 

a Calculado usando o coeficiente de correlação de postos de Spearman (Valor-rs e p (bicaudal)). 
b Calculado usando o coeficiente de correlação de Pearson (Valor-r e p). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

55 

Tabela 10. Análise de correlação entre as variáveis do estudo (Grupo da Intervenção, n=37) e a 
escala WHOQOL-OLD depois da intervenção. 

 
a Calculado usando o coeficiente de correlação de postos de Spearman (Valor-rs e p (bicaudal)). 
b Calculado usando o coeficiente de correlação de Pearson (Valor-r e p). 

 

6.1.2.2 Saúde Psicológica 
 

Os dados coletados do DASS-21 no baseline demonstraram que, na amostra 

total, a média dos escores foi de 11,15 (DP8,73) para a subescala de estresse, 5,65 

(DP5,45) para a de ansiedade e 7,0 (DP7,16) para a de depressão. Seguindo o 

grau de severidade do instrumento (Vignola; Tucci, 2014), pode-se inferir que a maior 

parte dos participantes apresentavam um grau normal de estresse, ansiedade e 

depressão, o que indica que os participantes já apresentavam uma boa saúde 

psicológica nessas variáveis desde antes das intervenções iniciarem.  

Uma porcentagem de participantes apresentou grau de severidade de leve à 

moderada nessas variáveis. A minoria apresentou um grau considerado 

extremamente severo entre elas. A Tabela 11 foi elaborada para ficar mais fácil a 

visualização dessa distribuição. 

 
Tabela 11. Distribuição da amostra total de acordo com o grau de severidade no DASS-21 na linha de 
base da pesquisa 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
Baseado nos dados coletados do DASS-21 

 

 

Tabela 8. Análise de correlação entre as variáveis do estudo (Grupo da Intervenção, n=37) e a escala WHOQOL-OLD depois da intervenção. 
 

Variável 
Habilidades 
sensoriais Autonomia Atividades 

PPF 
Participação 

social Morte e morrer Intimidade Total 
Valor- 

r(s) 
Valor- 

p 
Valor- 

r(s) 
Valor- 

p 
Valor-

r(s) 
Valor-

p 
Valor- 

r(s) 
Valor- 

p 
Valor- 

r(s) 
Valor- 

p 
Valor-

r(s) 
Valor-

p 
Valor- 

r(s) 
Valor- 

p 
Sexo (Feminino) 0,28 ,10a -0,03 ,85a 0,14 ,42a 0,13 ,45a -0,00 ,98a 0,07 ,68a 0,22 ,18a 

Número de sessões -0,04 ,81b -0,07 ,67b 0,15 ,37b 0,13 ,43b 0,14 ,40b 0,07 ,69b 0,14 ,41b 
Escolaridade 0,17 ,32a -0,06 ,71a -0,05 ,79a 0,18 ,28a 0,10 ,56a -0,04 ,83a 0,11 ,53a 

Idade -0,34 ,04108b -0,24 ,15b -0,32 ,06b -0,14 ,41b 0,14 ,40b -0,04 ,87b -0,24 ,15b 
Renda -0,02 ,92b -0,06 ,73b 0,22 ,20b 0,18 ,27b -0,08 ,64b 0,30 ,07b 0,13 ,43b 

Tipo de moradia (Própria) -0,07 ,69a 0,11 ,50a 0,02 ,92a -0,05 ,79a 0,14 ,41a -0,10 ,54a -0,01 ,97a 
Fuma (Sim) 0,10 ,54a 0,21 ,21a -0,23 ,16a -0,15 ,39a -0,14 ,43a -0,29 ,08a -0,22 ,18a 

Atividade remunerada (Sim) 0,03 ,84a -0,03 ,85a -0,06 ,72a -0,10 ,54a -0,05 ,78a -0,27 ,11a -0,18 ,29a 
Praticou meditação nos últimos 6 meses 

(Sim) -0,13 ,44a 0,12 ,49a 0,18 ,28a -0,04 ,81a -0,08 ,63a 0,23 ,17a -0,18 ,29a 
 

a Calculado usando o coeficiente de correlação de postos de Spearman (Valor-rs e p (bicaudal)). 
b Calculado usando o coeficiente de correlação de Pearson (Valor-r e p). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estresse Ansiedade Depressão 
  % N % N % N 
Normal 71,92 70 63,54 61 69,79 67 
Leve 5,21 5 12,50 12 15,63 15 
Moderado 13,54 13 16,67 16 7,29 7 
Severo 5,21 5 5,21 5 5,21 5 
Extrem. Severo 3,13 3 2,08 2 2,08 2 

 



 

 
 

56 

O DASS-21 considera que quanto maior os resultados nas subescalas de 

estresse, ansiedade e depressão, maior é o grau de severidade destes sintomas. Foi 

observado que nas análises por protocolo, no grupo de mindfulness, todos os 

resultados das subescalas diminuíram após a intervenção quando comparados aos 

resultados finais com o basal (Tabela 12). A que teve maior diferença foi nos sintomas 

de estresse (pré M=13,30, pós M= 9,95) que tiveram uma diferença de 3,35 e 

resultado estatisticamente significante com um p=,0148, enquanto nessa mesma 

subescala aumentou 1,49 para o grupo controle ativo (pré M= 9,21, pós M=10,70), 

demonstrando que a oficina do grupo controle ativo teve um efeito negativo nos 

sintomas de estresse para essa população. 

A média da subescala de ansiedade diminuiu para os dois grupos, porém essa 

diferença foi mais expressiva e estatisticamente significante (p=0,4884) para o grupo 

de mindfulness (pré M= 5,89, pós M=3,57). Quanto à subescala de depressão, 

observou-se uma diminuição de 1,67 pontos da média para o grupo intervenção, 

porém ela não foi estatisticamente significante, e no grupo controle ativo ela se 

manteve semelhante nos dois tempos. 

 
Tabela 12. Análise comparativa de DASS-21 antes e depois da intervenção, por protocolo 

 
DP Desvio Padrão. 
IC 95% Intervalo de confiança de 95%. 
a Avaliado usando o teste t pareado (bicaudal). 
b Avaliado usando o teste U de Mann-Whitney (bicaudal). 

 

Foi realizada também uma análise por intenção de tratar entre os grupos de 

participantes, e as diferenças entre médias pré-pós foram semelhantes a análise por 

protocolo, porém elas deixaram de ser estatisticamente significantes (Tabela 13).  

 

 

 

Variável 
Grupo Intervenção (n=37) Grupo Controle (n=43) 

Antes  
Média±DP 

Depois 
Média±DP IC 95% Valor-p Antes 

Média±DP 
Depois 

Média±DP IC 95% Valor-p 

DASS         
Estresse 13,30±9,41 9,95±7,67 0,70, 6,01 ,0148a 9,21±6,89 10,70±8,72 -4,54, 1,56 ,33a 

Ansiedade 5,89±5,44 3,57±4,14 0,53, 4,12 ,04884b 5,72±5,04 4,37±4,50 -0,16, 2,86 ,18b 
Depressão 8,16±8,71 6,49±6,87 -1,38, 4,73 ,36b 6,93±6,19 6,74±6,63 -2,10, 2,47 ,92b 

 
 
 

Variável 
Grupo Intervenção (n=37) Grupo Controle (n=43) 

Antes  
Média±DP 

Depois 
Média±DP IC 95% Valor-p Antes 

Média±DP 
Depois 

Média±DP IC 95% Valor-p 

MAAS         
Geral 4,01±0,82 4,30±0,84 -0,64, 0,04 ,08a 4,35±0,92 4,65±0,90 -0,48, -0,12 ,0018a 

 
 
 

Variável 
Grupo Intervenção (n=37) Grupo Controle (n=43) 

Antes  
Média±DP 

Depois 
Média±DP IC 95% Valor-p Antes 

Média±DP 
Depois 

Média±DP IC 95% Valor-p 

MoCA         
Total 26,19±3,29 26,08±2,24 -0,72, 0,94 ,38b 25,72±2,60 28,81±1,59 -3,68, -2,50 < ,00001b 
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Tabela 13. Análise comparativa de DASS-21 antes e depois da intervenção e entre os grupos depois 
da intervenção, por intenção de tratar. 

 
Todos os números são absolutos, exceto os números entre parênteses, que representam porcentagens. 
DP Desvio Padrão. 
IC 95% Intervalo de confiança de 95%. 
a Avaliado usando o teste t não pareado (bicaudal). 
b Avaliado usando o teste U de Mann-Whitney (bicaudal). 
d IC de 95% entre os grupos depois da intervenção. 
e Valor-p entre os grupos depois da intervenção. 

 

6.1.2.3 Qualidade do Sono 
 

Quanto à qualidade do sono, foi utilizada a nota de corte recomendada por 

Buysse et al. (1989), em que é orientado que quanto maior o escore geral do Índice 

de Qualidade de Sono de Pittsburgh (do inglês Pittsburgh Sleep Quality Index – PSQI) 

pior a qualidade do sono, e acima de 5 no escore geral indica qualidade ruim. 

A partir disso, observa-se que, na pré-intervenção, 70,83% (N=68) dos 

participantes da amostra total apresentaram escores global acima de 5 o que 

demonstra ter uma qualidade de sono ruim, e 29,17% (N=28) apresentaram abaixo 

desse valor, que representa uma boa qualidade. A média do escore geral do PSQI 

para a amostra total no basal foi de 8,13 (DP±3,65). 

Na Tabela 14, é apresentada como foi distribuída a classificação da qualidade 

do sono entre os grupos antes da intervenção iniciar. 

 
Tabela 14. Análise comparativa da qualidade do sono dos participantes do estudo (intervenção vs. 
controle) antes da intervenção de acordo com a classificação 

 
Todos os números são absolutos, exceto os números entre parênteses, 
que representam porcentagens. 
c Avaliado usando o teste do qui-quadrado. 
 

Variável 
Grupo Intervenção Grupo Controle 

IC 95%d Valor-pe Antes (n=50) 
Média±DP 

Depois (n=47) 
Média±DP IC 95% Valor-p Antes (n=46) 

Média±DP 
Depois (n=43) 

Média±DP IC 95% Valor-p 

DASS           
Estresse 12,52±9,46 9,62±7,39 -0,53, 6,34 ,10a 9,65±7,69 10,70±8,72 -4,50, 2,41 ,55a -4,46, 2,29 ,53a 

Ansiedade 5,80±5,87 3,83±4,53 -0,15, 4,09 ,08b 5,48±5,01 4,37±4,50 -0,91, 3,12 ,28b -2,44, 1,35 ,42b 
Depressão 7,24±8,00 6,26±6,80 -2,02, 3,99 ,50b 6,74±6,20 6,74, ±6,63 -2,71, 2,70 ,92b -3,31, 2,333 ,57b 
 

 

Variável Medida 
Grupo da 

intervenção 
Grupo dos 
controles IC 95% Valor-p 

n Valor n Valor 

PSQI-Categórica 
n(%) 

Boa 
 

Ruim 
50 

14 (28,00) 
 

36 (72,00) 
46 

14 (30,43) 
 

32 (69,57) 
† ,83c 

 
 
Todos os números são absolutos, exceto os números entre parênteses, que representam porcentagens. 
DP Desvio padrão. 
IC 95% Intervalo de confiança de 95%. 
a Avaliado usando o teste t não pareado (bicaudal). 
b Avaliado usando o teste U de Mann-Whitney (bicaudal). 
c Avaliado usando o teste do qui-quadrado. 
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Dessa forma, pode-se observar que a qualidade do sono deste universo 

amostral estava bem comprometida no momento do basal. Má qualidade de sono é 

comum entre a população idosa, em que já é indicado em estudos que existe uma 

correlação entre a idade e a prevalência de queixas do sono (Crowley, 2011). 
 

Tabela 15. Análise comparativa do PSQI antes e depois da intervenção, por protocolo 

 
Todos os números são absolutos, exceto os números entre parênteses, que representam 
porcentagens. 
DP Desvio Padrão. 
IC 95% Intervalo de confiança de 95%. 
a Avaliado usando o teste t pareado (bicaudal). 
c Avaliado usando o teste do qui-quadrado. 
† Não aplicável. 
 

Ao analisar os participantes que concluíram o protocolo do estudo, percebe-se 

que aqueles submetidos ao programa MBHP tiveram pequenas melhoras nos escores 

do PSQI (pré M=8,27, pós M=7,49), indicando que teve uma redução de 0,78 no 

escore geral do questionário. Apesar deste resultado não ser estatisticamente 

significante, aconteceu que 3 participantes deixassem a categoria de qualidade de 

sono ruim para boa conforme sugerem as análises da avaliação. Por outro lado, o 

número de participantes que passou a ter qualidade de sono ruim na pós-intervenção 

aumentou para o grupo controle ativo (Tabela 15). Na análise por intenção de tratar 

(Tabela 16), os resultados foram semelhantes aos observados na análise por 

protocolo. 

Em ambas as análises, percebeu-se que a qualidade do sono do grupo controle 

ativo estava mais comprometida que do grupo intervenção no momento do basal. 

Mesmo assim, foi possível observar uma leve piora na qualidade do sono deste grupo, 

enquanto no grupo da intervenção baseada em mindfulness foi notado uma leve 

melhora ao comparar a pós-intervenção com o basal. Estes resultados não foram 

estatisticamente significantes. Contudo, ao serem feitas análises comparando a 

diferença das médias por método delta, entre os grupos antes e depois da 

intervenção, o resultado passou a ser estatisticamente significante (Tabela 23). 

Variável 
Grupo Intervenção (n=37) Grupo Controle (n=43) 

Antes  
Média±DP 

Depois 
Média±DP IC 95% Valor-p Antes 

Média±DP 
Depois 

Média±DP IC 95% Valor-p 

PSQI         
Geral 8,27±3,62 7,49±4,22 -0,17, 1,73 ,10a 8,37±3,81 8,77±3,78 -1,14, 0,35 ,29a 

PSQI-Categórica         
Boa 10 (27,03) 13 (35,14) † ,62c 12 (27,91) 10 (23,26) † ,81c 
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Tabela 16. Análise comparativa do PSQI antes e depois da intervenção e entre os grupos depois da 
intervenção, por intenção de tratar. 

 
Todos os números são absolutos, exceto os números entre parênteses, que representam porcentagens. 
DP Desvio Padrão. 
IC 95% Intervalo de confiança de 95%. 
a Avaliado usando o teste t não pareado (bicaudal). 
c Avaliado usando o teste do qui-quadrado. 
d IC de 95% entre os grupos depois da intervenção. 
e Valor-p entre os grupos depois da intervenção. 
† Não aplicável. 

 

6.1.2.4 Atenção Plena 
 

Quanto ao MAAS, a média total da amostra no baseline foi de 4,19 (DP±0,88). 

Observa-se que, nesta amostra, o nível de mindfulness já era bem elevado na linha 

de base, semelhante a meditadores já experientes, o que foi observado em outros 

estudos realizados com idosos (Birnie et al., 2010; Morone et al., 2016). Este dado 

nos faz questionar se naturalmente essa população já tem esse traço mais 

desenvolvido, ou se o instrumento não é sensível suficiente para medi-lo nessa faixa 

etária. Não existe um consenso na literatura quanto a isso ainda.  

 
Tabela 17. Análise comparativa de MAAS antes e depois da intervenção, por protocolo 

 
DP Desvio Padrão. 
IC 95% Intervalo de confiança de 95%. 
a Avaliado usando o teste t pareado (bicaudal). 
 

Na análise por protocolo, nota-se que a média dos escores aumentou de forma 

semelhante entre os grupos, porém ela foi estatisticamente significante (p=,0018) 

apenas para o grupo controle ativo (Tabela 17). 

Variável 
Grupo Intervenção Grupo Controle 

IC 95%d Valor-pe Antes (n=50) 
Média±DP 

Depois (n=47) 
Média±DP IC 95% Valor-p Antes (n=46) 

Média±DP 
Depois (n=43) 

Média±DP IC 95% Valor-p 

PSQI           
Geral 7,96±3,55 7,36±4,14 -0,95, 2,15 ,45a 8,30±3,79 8,77±3,78 -2,06, 1,13 ,57a -3,07, 0,26 ,10a 

PSQI-Categória           
Boa 14 (28,00) 17 (36,17) † ,51c 14 (30,43) 10 (23,26) † ,48c † ,25c 

 

Variável 
Grupo Intervenção (n=37) Grupo Controle (n=43) 

Antes  
Média±DP 

Depois 
Média±DP IC 95% Valor-p Antes 

Média±DP 
Depois 

Média±DP IC 95% Valor-p 

DASS         
Estresse 13,30±9,41 9,95±7,67 0,70, 6,01 ,0148a 9,21±6,89 10,70±8,72 -4,54, 1,56 ,33a 

Ansiedade 5,89±5,44 3,57±4,14 0,53, 4,12 ,04884b 5,72±5,04 4,37±4,50 -0,16, 2,86 ,18b 
Depressão 8,16±8,71 6,49±6,87 -1,38, 4,73 ,36b 6,93±6,19 6,74±6,63 -2,10, 2,47 ,92b 

 
 
 

Variável 
Grupo Intervenção (n=37) Grupo Controle (n=43) 

Antes  
Média±DP 

Depois 
Média±DP IC 95% Valor-p Antes 

Média±DP 
Depois 

Média±DP IC 95% Valor-p 

MAAS         
Geral 4,01±0,82 4,30±0,84 -0,64, 0,04 ,08a 4,35±0,92 4,65±0,90 -0,48, -0,12 ,0018a 

 
 
 

Variável 
Grupo Intervenção (n=37) Grupo Controle (n=43) 

Antes  
Média±DP 

Depois 
Média±DP IC 95% Valor-p Antes 

Média±DP 
Depois 

Média±DP IC 95% Valor-p 

MoCA         
Total 26,19±3,29 26,08±2,24 -0,72, 0,94 ,38b 25,72±2,60 28,81±1,59 -3,68, -2,50 < ,00001b 
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É sugerido também que os resultados nos escores do MAAS podem indicar 

que tanto a oficina de informática quanto o programa MBHP podem melhorar o traço 

de mindfulness, mas é difícil mensurar se os resultados, no caso do grupo do MBHP, 

é devido a após o programa eles estarem mais familiarizados com os conceitos de 

atenção plena e a notar mais os momentos que se distraem, e serem mais fidedignos 

nas respostas do questionário, ou se as duas intervenções tiveram resultados 

semelhantes por si só. 

Realizou-se análises por intenção de tratar (Tabela 18), no qual apresentaram 

resultados semelhantes a análise por protocolo, porém não foram estatisticamente 

significantes, similar ao estudo com idosos de Morone et al. (2016).   

 
Tabela 18. Análise comparativa de MAAS antes e depois da intervenção e entre os grupos depois da 
intervenção, por intenção de tratar 

 
DP Desvio Padrão. 
IC 95% Intervalo de confiança de 95%. 
a Avaliado usando o teste t não pareado (bicaudal). 
d IC de 95% entre os grupos depois da intervenção. 
e Valor-p entre os grupos depois da intervenção. 

 

6.1.2.5 Religiosidade 
 

Ao ser analisado o DUREL, deve-se considerar os escores mais baixo como 

aqueles relacionados com resultados mais positivos no quesito de frequência e 

relação religiosa. Na análise por protocolo (Tabela 19), não foi percebido mudanças 

expressivas na Religiosidade Organizacional (RO) dos participantes, o que demonstra 

que as oficinas não interferiram na forma em que frequentaram atividades 

organizacionais religiosas. 

Quanto à Religiosidade Não-Organizacional (RNO) que se refere a atividades 

religiosas privadas como orações, leitura da bíblia, meditações, observou-se que, 

após os quatro meses de intervenção, elas foram mais frequentes entre os grupos, 

independente da intervenção submetida, porém ela foi estatisticamente significante 

(p=0,0139) para o grupo controle ativo. 

Variável 
Grupo Intervenção Grupo Controle 

IC 95%d Valor-pe Antes (n=50) 
Média±DP 

Depois (n=47) 
Média±DP IC 95% Valor-p Antes (n=46) 

Média±DP 
Depois (n=43) 

Média±DP IC 95% Valor-p 

WHOQOL-BREF           
Domínio físico 15,41±2,53 15,23±2,29 -0,80, 1,15 ,73a 15,42±2,65 16,74±2,54 -2,42, -0,23 ,0181a -2,52, -0,50 ,0039a 

Domínio psicológico 15,09±2,36 15,49±2,07 -1,29, 0,50 ,69b 15,22±1,83 16,65±2,02 -2,25, -0,62 ,0003b -2,02, -0,30 ,00496b 
Relações sociais 14,77±2,17 15,35±2,42 -1,50, 0,35 ,35b 15,10±1,49 16,06±2,14 -1,73, -0,19 ,00988b -1,67, 0,25 ,16b 
Meio ambiente 15,03±1,83 15,28±1,75 -0,97, 0,47 ,67b 14,97±1,71 16,33±2,08 -2,16, -0,56 ,00012b -1,85, -0,25 ,00132b 

Geral 15,17±1,78 15,36±1,57 -0,86, 0,49 ,59a 15,16±1,70 16,48±1,91 -2,08, -0,56 ,0009a -1,86, -0,40 ,0029a 
 
 
 

Variável 
Grupo Intervenção Grupo Controle 

IC 95%d Valor-pe Antes (n=50) 
Média±DP 

Depois (n=47) 
Média±DP IC 95% Valor-p Antes (n=46) 

Média±DP 
Depois (n=43) 

Média±DP IC 95% Valor-p 

MAAS           
Geral 4,03±0,84 4,32±0,85 -0,63, 0,05 ,10a 4,35±0,89 4,65±0,90 -0,68, 0,08 ,12a -0,69, 0,04 ,08a 
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Foi notado que a Religiosidade Intrínseca (RI) melhorou levemente para o 

grupo intervenção e piorou para o grupo controle ativo, o que demonstra que a oficina 

de meditação pode ter proporcionado uma experiência de internalizar a religiosidade 

em sua vida diária. Estes dados foram confirmados por meio do Número Necessário 

para Tratar (NNT) presente na Tabela 30. 

 
Tabela 19. Análise comparativa de DUREL antes e depois da intervenção, por protocolo 

 
DP Desvio Padrão. 
IC 95% Intervalo de confiança de 95%. 
b Avaliado usando o teste U de Mann-Whitney (bicaudal). 
RO: Religiosidade Organizacional 
RNO: Religiosidade Não-Organizacional 
RI: Religiosidade Intrínseca. 

 

Quanto aos resultados nas análises por intenção de tratar referentes à 

religiosidade dos participantes (Tabela 20), percebeu-se que a Religiosidade 

Organizacional se manteve semelhante entre os grupos considerando o pré-pós 

intervenção. Com uma diferença mínima observada no grupo intervenção (pré 

M=2,96, pós M=3,09).  

 
Tabela 20. Análise comparativa do DUREL antes e depois da intervenção e entre os grupos depois 
da intervenção, por intenção de tratar 

 
Todos os números são absolutos, exceto os números entre parênteses, que representam porcentagens. 
DP Desvio Padrão. 
IC 95% Intervalo de confiança de 95%. 
b Avaliado usando o teste U de Mann-Whitney (bicaudal). 
d IC de 95% entre os grupos depois da intervenção. 
e Valor-p entre os grupos depois da intervenção 
RO: Religiosidade Organizacional 
RNO: Religiosidade Não-Organizacional 
RI: Religiosidade Intrínseca. 

Variável 
Grupo Intervenção (n=37) Grupo Controle (n=43) 

Antes  
Média±DP 

Depois 
Média±DP IC 95% Valor-p Antes 

Média±DP 
Depois 

Média±DP IC 95% Valor-p 

DUREL         
RO 3,00±1,45 3,08±1,50 -0,35, 0,18 ,79b 3,21±1,36 3,16±1,31 -0,20, 0,29 ,87b 

RNO 2,97±1,64 2,62±1,48 -0,13, 0,84 ,38b 2,86±1,39 2,30±1,50 0,26, 0,85 ,0139b 
RI 5,38±2,61 5,22±2,94 -0,59, 0,91 ,37b 4,77±2,80 5,05±2,79 -0,99, 0,43 ,44b 

 

Variável 
Grupo Intervenção Grupo Controle 

IC 95%d Valor-pe Antes (n=50) 
Média±DP 

Depois (n=47) 
Média±DP IC 95% Valor-p Antes (n=46) 

Média±DP 
Depois (n=43) 

Média±DP IC 95% Valor-p 

DUREL           
RO 2,96±1,34 3,09±1,43 -0,68, 0,43 ,63b 3,15±1,41 3,16±1,31 -0,59, 0,56 ,99b -0,65, 0,50 ,80b 

RNO 2,88±1,69 2,62±1,50 -0,38, 0,91 ,52b 2,80±1,36 2,30±1,50 -0,10, 1,11 ,01684b -0,31, 0,94 ,23b 
RI 5,14±2,47 5,09±2,71 -0,99, 1,10 ,56b 4,85±2,78 5,05±2,79 -1,37, 0,98 ,58b -1,11, 1,19 ,98b 

 
 
 
 

Variável 
Grupo Intervenção Grupo Controle 

IC 95%d Valor-pe Antes (n=50) 
Média±DP 

Depois (n=47) 
Média±DP IC 95% Valor-p Antes (n=46) 

Média±DP 
Depois (n=43) 

Média±DP IC 95% Valor-p 

MoCA           
Total 25,84±3,64 25,79±2,67 -1,24, 1,33 ,39b 25,70±2,70 28,81±1,59 -4,06, -2,18 < ,00001b -3,95, -2,09 < ,00001b 
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Na Religiosidade Não-Organizacional, observou-se uma melhora em ambos 

os grupos, porém, no grupo controle ativo, apresentou-se de maneira estatisticamente 

significante p=0,01684. 

Quanto à Religiosidade Intrínseca, o grupo controle ativo apresentou uma leve 

piora (pré M= 4,85, pós M= 5,05) e o grupo intervenção uma melhora (pré M=5,14, 

pós M= 5,09). Porém ambos os grupos não foram estatisticamente significantes nesse 

tipo de análise. 

 

6.1.2.6 Teste Neuropsicológico 
 
Quanto ao Montreal Cognitive Assessment (MoCA) a média da amostra total 

foi de 25,77(DP3,21) no baseline. Segundo os autores do teste, a nota de corte para 

indicar algum tipo comprometimento cognitivo são escores abaixo de 26, acima desse 

valor indica normalidade (Nasreddine et al., 2005). Ao serem analisados os dados do 

baseline, foi percebido que os participantes foram homogeneamente distribuídos entre 

os grupos.  

Na análise por protocolo (Tabela 21), foi notado que a média dos escores do 

MoCA aumentaram de maneira mais expressiva nos participantes que foram 

submetidos a oficina de estimulação cognitiva (pré M=25,72, pós M=28,81) e com 

resultados estatisticamente significantes (p<0,00001). No grupo intervenção, 

submetido ao protocolo MBHP, não foi observado qualquer alteração no teste 

neuropsicológico comparando o antes e o depois da intervenção. 
 
Tabela 21. Análise comparativa de MoCA antes e depois da intervenção, por protocolo 

 
DP Desvio Padrão. 
IC 95% Intervalo de confiança de 95%. 
b Avaliado usando o teste U de Mann-Whitney (bicaudal). 

 

Como dito anteriormente, o grupo controle recebeu uma oficina de informática. 

Estudos apontando o papel de aulas de computação na melhora da cognição de 

idosos já foram previamente relatados (Frain; Chen, 2018; Krug et al., 2017). 

Variável 
Grupo Intervenção (n=37) Grupo Controle (n=43) 

Antes  
Média±DP 

Depois 
Média±DP IC 95% Valor-p Antes 

Média±DP 
Depois 

Média±DP IC 95% Valor-p 

DASS         
Estresse 13,30±9,41 9,95±7,67 0,70, 6,01 ,0148a 9,21±6,89 10,70±8,72 -4,54, 1,56 ,33a 

Ansiedade 5,89±5,44 3,57±4,14 0,53, 4,12 ,04884b 5,72±5,04 4,37±4,50 -0,16, 2,86 ,18b 
Depressão 8,16±8,71 6,49±6,87 -1,38, 4,73 ,36b 6,93±6,19 6,74±6,63 -2,10, 2,47 ,92b 

 
 
 

Variável 
Grupo Intervenção (n=37) Grupo Controle (n=43) 

Antes  
Média±DP 

Depois 
Média±DP IC 95% Valor-p Antes 

Média±DP 
Depois 

Média±DP IC 95% Valor-p 

MAAS         
Geral 4,01±0,82 4,30±0,84 -0,64, 0,04 ,08a 4,35±0,92 4,65±0,90 -0,48, -0,12 ,0018a 

 
 
 

Variável 
Grupo Intervenção (n=37) Grupo Controle (n=43) 

Antes  
Média±DP 

Depois 
Média±DP IC 95% Valor-p Antes 

Média±DP 
Depois 

Média±DP IC 95% Valor-p 

MoCA         
Total 26,19±3,29 26,08±2,24 -0,72, 0,94 ,38b 25,72±2,60 28,81±1,59 -3,68, -2,50 < ,00001b 

 



 

 
 

63 

Os resultados da análise por intenção de tratar foram semelhantes as por 

protocolo (Tabela 22): 

 
Tabela 22. Análise comparativa de MoCA antes e depois da intervenção e entre os grupos depois da 
intervenção, por intenção de tratar 

 
DP Desvio Padrão. 
IC 95% Intervalo de confiança de 95%. 
b Avaliado usando o teste U de Mann-Whitney (bicaudal). 
d IC de 95% entre os grupos depois da intervenção. 
e Valor-p entre os grupos depois da intervenção. 

 
No grupo submetido ao programa MBHP, os resultados do pós-intervenção 

foram semelhantes ao baseline, o que indica que essa oficina não surgiu efeito na 

melhora da função cognitiva dos idosos. Os resultados desta pesquisa foram 

diferentes de Wong et al. (2017), que indicaram melhoras nos escores do MoCA em 

idosos submetidos a um programa de Intervenção Baseado em Mindfulness.  

 

6.1.3 Análise Delta 
 

Foi realizada uma análise comparativa do delta (Δ) de todas as escalas 

utilizadas antes e depois da intervenção intergrupos. Foi observado melhoras 

estatisticamente significantes no grupo submetido ao protocolo MBHP para a 

qualidade do sono medida pelo PSQI e nos sintomas de estresse avaliado pelo DASS-

21. As diferenças positivas para o grupo controle ativo no WHOQOL-Bref, WHOQOL-

Old e MoCA se mantiveram (Tabela 23). 

 

 

 

 

 

 

 

Variável 
Grupo Intervenção Grupo Controle 

IC 95%d Valor-pe Antes (n=50) 
Média±DP 

Depois (n=47) 
Média±DP IC 95% Valor-p Antes (n=46) 

Média±DP 
Depois (n=43) 

Média±DP IC 95% Valor-p 

DUREL           
RO 2,96±1,34 3,09±1,43 -0,68, 0,43 ,63b 3,15±1,41 3,16±1,31 -0,59, 0,56 ,99b -0,65, 0,50 ,80b 

RNO 2,88±1,69 2,62±1,50 -0,38, 0,91 ,52b 2,80±1,36 2,30±1,50 -0,10, 1,11 ,01684b -0,31, 0,94 ,23b 
RI 5,14±2,47 5,09±2,71 -0,99, 1,10 ,56b 4,85±2,78 5,05±2,79 -1,37, 0,98 ,58b -1,11, 1,19 ,98b 

 
 
 
 

Variável 
Grupo Intervenção Grupo Controle 

IC 95%d Valor-pe Antes (n=50) 
Média±DP 

Depois (n=47) 
Média±DP IC 95% Valor-p Antes (n=46) 

Média±DP 
Depois (n=43) 

Média±DP IC 95% Valor-p 

MoCA           
Total 25,84±3,64 25,79±2,67 -1,24, 1,33 ,39b 25,70±2,70 28,81±1,59 -4,06, -2,18 < ,00001b -3,95, -2,09 < ,00001b 
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Tabela 23. Análise comparativa da diferença de médias (Δ) de WHOQOL-BREF, WHOQOL-OLD, 
MAAS, DASS, PSQI, DUREL e MoCA antes e depois da intervenção. 

 
Todos os números são absolutos. 
DP Desvio Padrão. 
IC 95% Intervalo de confiança de 95%. 
a Avaliado usando o teste t não pareado (bicaudal). 
b Avaliado usando o teste U de Mann-Whitney (bicaudal).  

 
 
6.1.4. Análise Regressão Linear 
 

Foram realizadas análises de Regressão Linear para o grupo intervenção no 

final do estudo com o objetivo de explicar as medidas de qualidade de vida por meio 

das outras variáveis utilizadas.  

Variável 
Grupo Intervenção Grupo Controle 

IC 95% Valor-p 
Δ 

Média±DP (n=37) 
Δ 

Média±DP (n=43) 
WHOQOL-BREF     

Domínio físico -0,31±1,90 1,50±2,78 -2,89, -0,73 ,0013a 
Domínio psicológico 0,36±2,05 1,50±1,99 -2,04, -0,24 ,0134a 

Relações sociais 0,65±2,70 0,96±2,28 -1,42, 0,79 ,58a 
Meio ambiente 0,28±1,92 1,42±2,33 -2,10, -0,17 ,0212a 

Geral 0,16±1,45 1,41±1,97 -2,03, -0,47 ,0021a 
WHOQOL-OLD     
Habilidades sensoriais -0,49±2,94 1,47±3,73 -3,46, -0,44 ,0121a 

Autonomia 0,57±2,46 0,70±2,52 -1,24, 0,98 ,82a 
Atividades PPF -0,30±2,09 0,86±2,82 -2,28, -0,04 ,0433a 

Participação social -0,57±2,56 1,72±3,01 -3,54, -1,03 ,0005a 
Morte e morrer -0,81±3,70 1,51±5,19 -4,36, -0,29 ,0260a 

Intimidade -0,76±2,98 1,47±3,00 -3,56, -0,89 ,0014a 
Total -2,35±9,80 7,72±14,58 -15,70, -

4,45 ,0006a 

MAAS     
Geral 0,30±1,01 0,30±0,59 -0,37, 0,36 ,99a 

DASS     
Estresse -3,35±7,96 1,49±9,91 -8,88, -0,80 ,0196a 

Ansiedade -2,32±5,39 -1,35±4,91 -3,27, 1,32 ,75b 
Depressão -1,68±9,17 -0,19±7,42 -5,18, 2,20 ,99b 

PSQI     
Geral -0,78±2,85 0,40±2,41 -2,35, -0,01 ,0484a 

DUREL     
RO 0,08±0,80 -0,05±0,79 -0,23, 0,48 ,53b 

RNO -0,35±1,46 -0,56±0,96 -0,34, 0,75 ,20b 
RI -0,16±2,24 0,28±2,31 -1,46, 0,58 ,18b 

MoCA     
Total -0,11±2,48 3,09±1,91 -4,18, -2,22 < 

,00001a 
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Foi observardo que quase todos os domínios do WHOQOL-Bref puderam ser 

explicados de maneira estatisticamente significante, por meio das variáveis do 

estresse e ansiedade do DASS-21 na pós-intervenção. A subescala de depressão 

demonstrou resultados estatisticamente significantes apenas com o Domínio 

Psicológico (Tabela 24).  

 
Tabela 24. Análise da regressão linear entre WHOQOL-BREF e DASS-21 para o grupo de 
intervenção no final do estudo. 

 
 

Quanto aos resultados do MAAS, foi encontrada uma relação positiva de 

maneira estatisticamente significante com os resultados do Domínio Psicológico, de 

Relações Sociais e da Média Geral entre os domínios do WHOQOL-Bref (Tabela 25).  
 

Tabela 25. Análise da regressão linear entre WHOQOL-BREF e MAAS para o grupo de intervenção 
no final do estudo. 

 

Tabela 16. Análise da regressão linear entre WHOQOL-BREF e DASS para o grupo de 
intervenção no final do estudo. 
 
 
 
 DASS - Estresse 
Variável R R2 R2 ajustado DP F Valor-p 
WHOQOL-BREF       

Domínio físico ,230 ,053 ,026 7,57 1,952 ,17 
Domínio psicológico ,656 ,431 ,415 5,87 26,492 < ,00001 

Relações sociais ,390 ,152 ,128 7,16 6,270 ,017 
Meio ambiente ,354 ,126 ,101 7,27 5,029 ,031 

Geral ,545 ,298 ,277 6,52 14,826 < ,00001 
  

DASS – Ansiedade 
WHOQOL-BREF       

Domínio físico ,331 ,110 ,084 3,96 4,317 ,045 
Domínio psicológico ,398 ,159 ,134 3,85 6,593 ,015 

Relações sociais ,367 ,135 ,110 3,91 5,464 ,025 
Meio ambiente ,309 ,095 ,070 3,99 3,694 0,6 

Geral ,475 ,225 ,203 3,70 10,174 ,003 
  

DASS – Depressão  
WHOQOL-BREF       

Domínio físico ,013 ,000 - ,028 6,97 0,006 ,94 
Domínio psicológico ,329 ,108 ,083 6,58 4,255 ,047 

Relações sociais ,243 ,059 ,032 6,76 2,202 ,15 
Meio ambiente ,284 ,080 ,054 6,68 3,060 ,09 

Geral ,285 ,081 ,055 6,68 3,105 ,09 
DP Desvio padrão 

Tabela 15. Análise da regressão linear entre WHOQOL-BREF e MAAS para o grupo 
de intervenção no final do estudo. 
 
 MAAS (Geral) 
Variável R R2 R2 ajustado DP F Valor-p 
WHOQOL-BREF       

Domínio físico ,074 ,006 - ,023 0,85 0,194 ,66 
Domínio psicológico ,566 ,321 ,301 0,70 16,510 < ,00001 

Relações sociais ,404 ,163 ,139 0,78 6,821 ,013 
Meio ambiente ,286 ,082 ,055 0,81 3,115 ,09 

Geral ,408 ,166 ,143 0,77 6,983 ,012 
DP Desvio padrão 
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Contudo, com relação ao escore geral do PSQI, é notado que ele incidiu de 

maneira estatisticamente significante apenas no Domínio Físico do WHOQOL-Bref 

(Tabela 26). Pode-se justificar o motivo desse resultado com o fato de, entre as facetas 

englobadas no Domínio Físico, estão incluídos sono e repouso. 

 
Tabela 26. Análise da regressão linear entre WHOQOL-BREF e PSQI para o grupo de intervenção ao 
final do estudo. 

 
 

Para as variáveis do DUREL, não foi encontrado uma relação estatisticamente 

significante entre a Religiosidade Organizacional, Religiosidade Não-Organizacional 

e a Religiosidade Intrínseca que possa explicar os resultados entre os domínios do 

WHOQOL-Bref (Tabela 27). 

 
Tabela 27. Análise da regressão linear entre WHOQOL-BREF e DUREL para o grupo de intervenção 
ao final do estudo. 

 

Tabela 17. Análise da regressão linear entre WHOQOL-BREF e PSQI para o grupo de 
intervenção no final do estudo. 
 
 
 PSQI (Geral) 
Variável R R2 R2 ajustado DP F Valor-p 
WHOQOL-BREF       

Domínio físico ,341 ,116 ,091 4,02 4,603 ,039 
Domínio psicológico ,128 ,016 - ,012 4,25 0,582 ,45 

Relações sociais ,042 ,002 - ,027 4,28 0,062 ,81 
Meio ambiente ,103 ,011 - ,018 4,26 0,373 ,55 

Geral ,233 ,054 ,027 4,16 2,006 ,17 
DP Desvio padrão 

Tabela 18. Análise da regressão linear entre WHOQOL-BREF e DUREL para o grupo 
de intervenção no final do estudo. 
 
 DUREL - RO 
Variável R R2 R2 ajustado DP F Valor-p 
WHOQOL-BREF       

Domínio físico ,099 ,010 - ,018 1,51 0,346 ,56 
Domínio psicológico ,216 ,047 ,019 1,48 1,712 ,20 

Relações sociais ,129 ,017 - ,011 1,51 0,592 ,45 
Meio ambiente ,006 ,000 - ,029 1,52 0,001 ,97 

Geral ,094 ,009 - ,020 1,51 0,311 ,58 
  

DUREL – RNO 
WHOQOL-BREF       

Domínio físico ,183 ,034 ,006 1,47 1,213 ,28 
Domínio psicológico ,253 ,064 ,037 1,45 2,387 ,13 

Relações sociais ,307 ,094 ,068 1,43 3,642 ,07 
Meio ambiente ,095 ,009 - ,019 1,49 0,320 ,58 

Geral ,260 ,068 ,041 1,45 2,542 ,12 
  

DUREL – RI  
WHOQOL-BREF       

Domínio físico ,171 ,029 ,001 2,93 1,053 ,31 
Domínio psicológico ,206 ,042 ,015 2,91 1,546 ,22 

Relações sociais ,252 ,064 ,037 2,88 2,383 ,13 
Meio ambiente ,131 ,017 - ,011 2,95 0,607 ,44 

Geral ,280 ,078 ,052 2,86 2,967 ,09 
DP Desvio padrão 
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No que se refere aos resultados obtidos no teste neuropsicológico MoCA, não 

foram encontradas mudanças significativas após o programa. Além disso, a partir da 

regressão linear, não foi identificou que os resultados desse teste pudessem explicar 

de maneira estatisticamente significante os escores dos domínios do WHOQOL-Bref 

neste estudo (Tabela 28). 
 

Tabela 28. Análise da regressão linear entre WHOQOL-BREF e MoCA para o grupo de intervenção 
ao final do estudo 

 
 

Para concluir as análises de regressão linear, foram analisados os dados do 

escore geral na WHOQOL-Old da pós-intervenção com as demais variáveis, notou-se 

que este esteve alinhado de maneira estatisticamente significante apenas com os 

resultados do MAAS e da subescala de estresse do DASS-21 (Tabela 29). 

 
Tabela 29. Análise da regressão linear entre WHOQOL-OLD e MAAS, DASS, PSQI, DUREL e MoCA 
para o grupo de intervenção ao final do estudo. 

 
 

 
 

Tabela 19. Análise da regressão linear entre WHOQOL-BREF e MoCA para o grupo 
de intervenção no final do estudo. 
 
 MoCA (Total) 
Variável R R2 R2 ajustado DP F Valor-p 
WHOQOL-BREF       

Domínio físico ,169 ,029 ,001 2,24 1,027 ,32 
Domínio psicológico ,172 ,030 ,002 2,24 1,070 ,31 

Relações sociais ,030 ,001 - ,028 2,27 0,031 ,86 
Meio ambiente ,065 ,004 - ,024 2,27 0,147 ,70 

Geral ,156 ,024 - ,004 2,24 0,869 ,36 
DP Desvio padrão 

 WHOQOL-OLD (Total) 
Variável R R2 R2 ajustado DP F Valor-p 
MAAS       

Geral ,360 ,130 ,105 7,60 5,216 ,029 
DASS       
Estresse ,495 ,245 ,224 7,07 11,379 ,002 

Ansiedade ,294 ,086 ,060 7,78 3,302 ,08 
Depressão ,297 ,088 ,062 7,78 3,375 ,08 
PSQI       

Geral ,129 ,017 - ,011 8,07 0,596 ,45 
DUREL       

RO ,200 ,040 ,012 7,98 1,455 ,24 
RNO ,170 ,029 ,001 8,02 1,044 ,31 

RI ,307 ,094 ,068 7,75 3,635 ,07 
MoCA       

Total ,013 ,000 - ,028 8,14 0,006 ,94 
DP Desvio padrão 
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6.1.5. Número Necessário para Tratar 
 

Foi calculado também o Número Necessário para Tratar (Tabela 30) que 

também demonstrou que o grupo controle ativo foi mais efetivo que o grupo 

intervenção na maioria das variáveis. O grupo intervenção apresentou resultados 

positivos na variável de estresse do DASS-21, no escore geral da qualidade do sono 

do PSQI e na religiosidade intrínseca do DUREL.  

 
Tabela 30. Análise comparativa do Número Necessário para Tratar (NNT) de WHOQOL-BREF, 
WHOQOL-OLD, MAAS, DASS, PSQI, DUREL e MoCA. 

 
Desfecho adverso = participantes não apresentaram um melhor desempenho no escore. 
RRA Redução de Risco Absoluto. 
ARA Aumento de Risco Absoluto. 
IC 95% Intervalo de Confiança de 95%. 
NNT Número Necessário para Tratar. 
NNH Número Necessário para Causar Dano. 

 
 
6.1.6 Viabilidade 
 

O grupo intervenção iniciou com 50 participantes e terminou com 39, o que 

demonstra que houve uma perda de 22% (N=11). O grupo controle iniciou com 46 

participantes e houve uma perda amostral de 6,52% (N=3) que desistiram no decorrer 

do estudo.  

Tabela 21. Analise comparativa do número necessário para tratar (NNT) de WHOQOL-

BREF, WHOQOL-OLD, MAAS, DASS, PSQI, DUREL e MoCA. 

 

Variável Desfecho adverso (%) RRA 
(%) 

ARA 
(%) IC 95% NNT NNH Intervenção Controle 

WHOQOL-BREF        
Domínio físico 62,16 37,21  24,95 3,67, 46,23  5 

Domínio psicológico 54,05 25,58  28,47 7,79, 49,16  4 
Relações sociais 48,65 46,51  2,14 -19,81, 24,08  47 
Meio ambiente 51,35 23,26  28,10 7,63, 48,56  4 

Geral 59,46 25,58  33,88 13,38, 54,38  3 
WHOQOL-OLD        

Total 64,86 30,23  34,63 14,02, 55,25  3 
MAAS        

Geral 37,84 34,88  2,95 -18,19, 24,10  34 
DASS        

Estresse 45,95 56,10 10,15  -11,95, 32,26 10  
Ansiedade 51,35 48,84  2,51 -19,45, 24,48  40 
Depressão 56,76 51,16  5,59 -16,27, 27,46  18 

PSQI        
Geral 43,24 65,12 21,87  0,48, 43,27 5  

DUREL        
RO 83,78 74,42  9,37 -8,27, 27,00  11 

RNO 64,86 53,49  11,38 -10,04, 32,80  9 
RI 64,86 79,07 14,20  -5,40, 33,81 8  

MoCA        
Total 64,86 6,98  57,89 40,72, 75,05  2 

 
 
Desfecho adverso = participantes não apresentaram um melhor desempenho no escore. 
RRA Redução de risco absoluto. 
ARA Aumento de risco absoluto. 
IC 95% Intervalo de confiança de 95%. 
NNT Número necessário para tratar. 
NNH Número necessário para causar dano. 
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Todos participantes que desistiram do grupo submetido ao programa MBHP 

anunciaram a sua desistência antes do terceiro encontro. Isto indica que eles não 

tiveram a oportunidade de vivenciar algumas das principais técnicas do programa e 

perceber quaisquer benefícios mediante a prática. Os benefícios das intervenções de 

mindfulness emergem à medida que a pessoa pratica e à longo prazo (Lloyd et al., 

2018). Os motivos pelo qual os participantes desistiram do estudo foram justificados 

por todos eles após o contato do pesquisador, sendo relatado os seguintes: problema 

de saúde que impossibilitava ir às sessões (3), falta de tempo por realizar muitas 

atividades (6), mudou de cidade (1), realizou uma viagem longa não programada (1).  

Os participantes que não concluíram o protocolo do grupo controle ativo 

justificaram os motivos: participante teve que viajar (1), não se interessava pelo curso 

(1) e não conseguimos contato mesmo fazendo ligação para diferentes telefones, em 

dias e horários alternados (1) 

Não foi possível coletar dados de dois participantes do grupo intervenção que 

acompanharam o programa até o final pelos motivos justificados a seguir: estava 

acompanhando um familiar acamado (1); estavam em viagem (1).  

Quanto à assiduidade das sessões, nota-se que os participantes do grupo 

intervenção estiveram presentes em média de 7,74(DP±4,01) dos 12 encontros, o que 

equivale a 64,5% de assiduidade. Enquanto os do grupo controle ativo frequentaram 

12,78(DP±3,11) dos 15 encontros, equivalente a 85,2% dos encontros. Vale lembrar 

que, no caso do grupo intervenção, após a oitava semana os encontros passaram a 

ser quinzenais, e foi, nesse momento, que alguns participantes passaram a faltar 

mais, esse pode ter sido um dos motivos pelo qual quebrou o ritmo de assiduidade 

nesse grupo ativo.  

Todas as faltas foram justificadas pelos seguintes motivos: necessidade de 

acompanhar o cônjuge em algum tratamento médico, por trabalho e viagem não 

programada.  

O motivo pelo qual foram feitos encontros quinzenais após a oitava semana foi 

com o objetivo de se trabalhar a autonomia dos participantes em sua prática pessoal 

de mindfulness e comparar os resultados com os quatro meses de intervenção do 

controle. 

Em termos de assiduidade, os participantes do grupo controle ativo estiveram 

presentes em mais encontros quando comparado com o que foi notado no grupo 
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submetido ao mindfulness. Contudo, deve-se considerar que no programa MBHP 

existem também atividades para serem realizadas em casa, e mesmo quando algum 

participante faltava, ele continuava a receber o áudio-guia da prática a ser realizada 

na semana por meio de um aplicativo do celular, o que o possibilitava a aplicar o que 

foi dado na sessão no qual faltou. 

 

6.1.6.1 Quantidade de Práticas 
 
No momento da coleta da pós-intervenção, no quarto mês após o seu início, foi 

aplicado um questionário intitulado Questionário de Quantidade de Práticas (Anexo 4) 

que se refere a um questionário de autorrelato, no qual mensura quais as práticas de 

mindfulness foram realizadas pelos participantes, quantas vezes foi praticada cada 

uma e por quanto tempo, após a conclusão da oitava semana do protocolo MBHP, 

quando todas elas já foram ensinadas. 

O objetivo desse questionário é avaliar se os participantes do programa MBHP 

continuaram a realizar as práticas formais e informais ensinadas e se elas foram 

aplicadas no dia a dia de forma autônoma. Dos 37 participantes que terminaram o 

protocolo, 83,78% (N=31) disseram que continuaram a fazer as práticas ensinadas e 

22,22% (N=6) afirmaram que não continuaram. 

A partir do que os participantes registraram, foi constatado que a prática da 

“Atenção Plena na Respiração”, “Meditação Caminhando”, “Movimentos com Atenção 

Plena” e “Prática dos 3 minutos” foram as mais realizadas durante o dia a dia dos 

idosos que fizeram parte do grupo MBHP. Outra que também se destacou em 

frequência foram as Práticas Informais, e segundo relataram tanto no questionário 

quanto por meio do Grupo Focal, foram as que tiveram uma maior adesão juntamente 

com a Caminhada com Atenção Plena. No que diz respeito à adesão as técnicas 

ensinadas, conforme reportaram no questionário, foi possível perceber que foi efetiva 

entre os participantes ao realizar as práticas formais e informais em casa. 

Entre os relatos das principais dificuldades registradas pelos participantes  em 

continuar praticando, após o término da oitava semana do programa, foi reportado: 

falta de tempo para praticar (6); falta de disciplina ou determinação para praticar 

diariamente (4); falta do grupo (3) ; dificuldade de acessar o áudio (1); dificuldade de 
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se concentrar (3); esquecer de fazer (2). Alguns desses semelhantes com as 

dificuldades reportadas em outras pesquisas (Berk et al., 2018).  

De forma qualitativa, as dificuldades em continuar praticando também 

emergiram no grupo focal no qual os participantes relataram a dificuldade de fazer as 

práticas em casa por sentirem aflição, autocobrança, sonolência ou a falta do grupo. 

Contudo, de forma quantitativa, de acordo com o que eles responderam no 

Questionário de Quantidade de Prática, percebe-se que eles tiveram uma boa média 

de volume de práticas realizadas em casa, o que demonstra uma discrepância entre 

os resultados qualitativos e quantitativos. 

 

6.1.6.2 Efeitos Inesperados 
 

Foi aplicado também um questionário chamado Efeitos Não Esperados em 

Mindfulness3 (Anexo 5). Entre os efeitos adversos, três participantes afirmaram que 

experienciaram reações inesperadas decorrentes das práticas formais. Todos eles 

marcaram que tiveram esses efeitos durante a prática individual em casa, o que se 

assemelha a pesquisa de Cebolla et al. (2017). Dois participantes disseram que esses 

efeitos foram contínuos e um disse que foi transitório e a duração da prática que 

emergiu esse efeito foram respectivamente 10, 20 e 30 minutos segundo relataram.  

Ao ser solicitado para descreverem o que ocorreu os participantes justificaram: 

“Parei para refletir e me assustei”, “Revelação, palpitação” e uma participante registrou 

que sentiu um efeito inesperado durante a prática da compaixão no qual emergiu algo 

diferente do que estava prevendo: “Ao contrário, senti muita compaixão e amor por 

pessoas que achava fria e sem expressão. Foi dura revelação. Antes sentia 

indiferença”. 

Percebe-se que os efeitos adversos foram relacionados a uma experiência de 

autorreflexão durante alguma prática específica, sem efeitos negativos duradouros e 

que não impediram os participantes de continuar praticando, semelhante também ao 

que Cebolla et al. (2017) encontraram. 

 

 

 
3 CEBOLLA, A.; DEMARZO, M.; MARTINS, P.; SOLER, J. et al. Unwanted effects: Is there a negative 
side of meditation? A multicentre survey. PLoS One, 12, n. 9, p. e0183137, 2017. 
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6.2 Análise Qualitativa 
 

6.2.1 Análise Lexicográfica das Representações Sociais  
 
Neste tópico, será apresentado a análise das evocações obtidas por meio da 

técnica de associação livre de palavras processadas pelo software EVOC® versão 

2005. Seguindo o modelo proposto pelo software, foi construído um quadro de quatro 

casas baseada nas evocações citadas pelos termos-indutores escolhidos para a 

pesquisa (qualidade de vida, corpo e meditação).  

Inicialmente os dados coletados por meio da TELP foram digitados no 

programa Excel Microsoft Office. Foi construído uma tabela para cada termo indutor 

e para o baseline foram utilizadas 96 linhas (46 para o controle e 50 para intervenção), 

no qual cada uma representava um participante, e cinco colunas, que representavam 

a ordem de evocações máximas permitidas na coleta. O mesmo foi feito na pós-

intervenção, porém foram utilizadas 89 linhas (42 para controle e 47 para intervenção). 

Ao serem conduzidas as análises das evocações pelo software EVOC®, versão 

2005, é possível visualizar, por meio de um quadro, as evocações mais 

predominantes. O exemplo de um modelo do quadro de como é apresentado no 

programa está demonstrado na Figura 1.  

 
Figura 1. Quadro de Quatro Casas gerado a partir do termo indutor “Qualidade de Vida” 

 
Fonte: EVOC (2005) 
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O programa oferece uma organização dos termos pela ordem e frequência de 

aparecimento e identifica a posição na sequência evocada e estima a Ordem Média 

de Evocações (OME). Podem ser configuradas as preferências, como, por exemplo, 

marcar a frequência mínima e intermediária das evocações a serem visualizadas e a 

média dos Rang (média das ordens médias de evocações). Os Rang de 2,5 foram 

padronizados para todos os termos indutores considerando que foram 5 palavras 

evocadas. 

As evocações podem ser analisadas segundo o modelo de quatro casas de 

Vergès. O primeiro quadrante, chamado de Núcleo de Central, é localizado no lado 

superior esquerdo e apresenta as palavras que tem sua frequência acima da mediana 

e abaixo da média da ordem em que os termos foram evocados (Sarubbi Jr. et al., 

2017). O Núcleo Central apresenta a função de organizar e dar sentido à 

representação social (Vieira, 2019). 

É considerado que as primeiras palavras evocadas e a maior frequência delas 

como sendo uma maneira de representar associações fortemente associadas aos 

afetos e imaginários coletivos (Sarubbi Jr. et al., 2017). Dessa forma, quanto menor o 

OME, mais frequentemente a palavra foi evocada entre as primeiras das cinco 

palavras sugeridas para serem escritas aos determinados termos indutores, indicando 

o seu lugar no Núcleo Central das representações sociais. 

É importante ressaltar que, por mais que estas palavras sejam frequentes no 

quadrante do Núcleo Central, elas não são suficientes para dizer que são uma 

Representação Social, por isso deve-se conhecer a população no aspecto contextual, 

sociodemográficos e cultural a fim de compreender a escolha destas evocações. 

Dessa forma, optou-se por fazer uma intervenção e um controle ativo para analisar se 

o contexto causou alguma diferença nas evocações do suposto Núcleo Central na pré 

e na pós-intervenção. 

O Sistema Periférico é composto da Primeira e Segunda Periferia e, como dito 

anteriormente, são constituídos por experiências contextuais, flexíveis e de caráter 

mais individualizado das Representações Sociais (Sá, 1996). O quadrante superior 

direito indica as palavras relacionadas à Primeira Periferia e contém as palavras que 

tiveram alta frequência, mas eram citadas mais frequentemente nas últimas posições, 

atrelando uma alta OME. A Segunda Periferia, localizada no quadrante inferior direito, 
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se referem às palavras evocadas menos vezes e nas últimas colocações, portando 

tinham uma OME elevada. 

A Zona de Contraste, localizada no lado inferior esquerdo, apresentam palavras 

com baixa frequência, mas que foram evocadas nas primeiras posições, ou seja, 

mesmo com frequência baixa, podem ter uma grande representação qualitativa nos 

significados coletivos para um determinado grupo da amostra. 

Com o objetivo de tornar mais clara a visualização desses quadrantes, assim 

como a frequência e o OME das evocações para os termos indutores, foram 

elaborados quadros baseados no modelo proposto pelo EVOC® que serão 

apresentados nas análises. 

Optou-se também por realizar uma análise de similitude das evocações 

auxiliada pelo software IRAMUTEQ como uma forma de complementar a análise 

prototípica a fim de encontrar as palavras consideradas como o suposto Núcleo 

Central das Representações Sociais referente aos termos indutores escolhidos.  

A análise de similitude auxilia no reconhecimento desse Núcleo Central ao 

identificar a organização interna das Representações Sociais ao serem apresentadas 

as semelhanças na forma de representar o objeto (Lima et al., 2009). Para facilitar a 

visualização dessas similitudes, é gerada, pelo programa, uma árvore de palavras em 

que são apresentadas as semelhanças e as particularidades de cada grupo de acordo 

com suas evocações que serão expostas em nossas análises. 

 
6.2.1.1 Análise estrutural para o termo indutor qualidade de vida 

 
Dos dados tabulados para as palavras evocadas, referentes ao termo indutor 

qualidade de vida, obtiveram-se 419 palavras citadas na pré-intervenção, dessas 175 

eram diferentes e a média geral dos Rangs foi de 2,83. Entre as palavras mais 

frequentes se destacam no quadrante do Núcleo Central (primeiro quadrante) as 

palavras saúde (40) e alimentação (28). Contudo, entre as mais escritas nas primeiras 

linhas, a palavra boa se destacou, o que se pode deduzir que os participantes 

consideravam a sua própria qualidade de vida como boa. Em segundo lugar, nas 

palavras com baixa OME, ou seja, mais vezes escritas entre as primeiras linhas 

destaca-se saúde, o que implica que qualidade de vida está associada com saúde 

para essa população (Quadro 1). 
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A palavra alimentação também tem seu destaque em uma suposta centralidade 

para a qualidade de vida antes da intervenção iniciar. É importante considerar, nos 

estudos de Representação Sociais, o contexto sociocultural em que o coletivo 

pertence a fim de compreender as possíveis influências geradas pelo meio sobre as 

representações simbólicas entre os indivíduos. 

 
Quadro 1. Quadro de Quatro Casas para o termo indutor Qualidade de Vida na Pré-Intervenção 

 
Legenda: Freq: Frequência; Rang: valor hierárquico; OME: Ordem 
Média das Evocações 
Quadro elaborado pelo autor com base nos valores do Quadro de 
Quatro Casas de Vergès elaborado pelo software EVOC® 

 
Ao examinar o contexto, cabe ressaltar que os idosos que fizeram parte da 

amostra deste estudo fazem parte da coorte do Projeto EPIDOSO em que são 

realizados alguns projetos de pesquisa ao longo do tempo, entre eles, projetos que 

envolveram trabalhos com alimentação, o que pode explicar a associação feita entre 

alimentação e qualidade de vida. Algumas justificativas encontradas para essa 

palavra foram citadas por dois participantes: “Comer bem, se alimentar bem é uma 

das coisas boas da vida” (feminino, 74 anos) e “Alimentação saudável para uma vida 

melhor” (feminino, 82 anos). 

Quanto ao termo saúde, ele destaca-se em frequência em relação a todos os 

outros termos, entre os grupos e gêneros (Tabela 31), isso também aconteceu nas 

evocações da pós-intervenção (Tabela 32). Pode-se concluir então que essa palavra 

tem a sua centralidade no que diz respeito à qualidade de vida entre essa população 

de idosos, independente do contexto e intervenção utilizada. Deve-se considerar a 

ideia de que saúde na velhice não está ligada com a presença ou não de alguma 

Quadrante para o termo indutor Qualidade de Vida para a amostra de idosos 
  RANG < 2,50 RANG ≥ 2,50 

  Centralidade Freq  
OME 1ª Periferia Freq  

OME 
  alimentação 28 2,464 alegria 18 3 

Freq ≥ 14 boa 20 1,3 felicidade 14 2,929 
  saúde 40 1,675 viajar 18 2,833 
       

    
  RANG < 2,50 RANG ≥ 2,50 

  Zona de Contraste Freq  
OME 2ª Periferia Freq  

OME 
  ginástica 5 2,4 amigos 11 3,091 

Freq      atividade 6 2,667 
 <= 5 e < 13     bem-estar 8 2,5 

      exercícios 11 2,727 
      família 9 4 
      passear 11 3,182 
      saudável 6 3 
              

 
 

Termos evocados  
Controle 
(N=46) 

Mindfulness 
(N=50) 

Masculino 
(N=18) 

Feminino 
(N=78) 

alimentação 14 (30,43%) 14 (28,0%) 2 (11,11%) 26 (33,33%) 
alegria 5 (10,86%) 13 (26,0%) 2 (11,11%) 16 (20,51%) 
amigos 8 (17,39%) 3 (6,0%) 1 (5,55%) 10 (12,82%) 
saúde 16 (34,78%) 24 (48,0%) 9 (50%) 31 (39,74%) 
viajar 11 (23,91%) 7 (14,0%) 3 (16,66%) 15 (19,23%) 

bem-estar 6 (13,04%) 2 (4,0%) 2 (11,11%) 6 (7,69%) 
exercícios 7 (15,21%) 4 (8,0%) 1 (5,55%) 10 (12,82%) 

paz 1 (2,17%) 1 (2,0%) 0 (0%) 2 (2,56%) 
 

Quadrante para o termo Qualidade de Vida para a amostra de idosos 
  RANG < 2,50 RANG ≥ 2,50 
  Centralidade Freq  OME 1ª Periferia Freq  OME 
  saúde 37 2,081 alegria 19 3,421 
Freq ≥ 16     alimentação 30 2,633 
     amigos 23 3,652 

     viajar 17 2,588 
  RANG < 2,50 RANG ≥ 2,50 
  Zona de Contraste Freq  OME 2ª Periferia Freq  OME 

  atividade-física 13 2,385 amor 11 4 
Freq  bem-estar 8 1,5 família 9 3,222 

<= 8 e < 15   boa 14 1,286 lazer 9 2,667 
      passear 9 2,667 
        paz 8 2,625 
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doença instalada, uma vez que à medida que a pessoa envelhece é comum aumentar 

o número de morbidades.  

 
Tabela 31. Distribuição da frequência das evocações relacionadas ao termo indutor Qualidade de 
Vida entre os grupos e gêneros na pré-intervenção 

 
Números absolutos e porcentagem dos que evocaram no grupo entre 
parêntese 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 
O conceito de saúde para o indivíduo idoso está mais relacionado a sua 

condição de autonomia e independência que pela presença ou ausência de doença 

orgânica (Brasil, 2006a). Atualmente é considerado saudável aquele indivíduo que, 

mesmo diagnosticado com alguma doença crônica, mantém sua completa capacidade 

funcional (Reboucas et al., 2017). A partir dessa conceituação, pode-se entender o 

sistema periférico em volta do núcleo central da saúde, que engloba a realização de 

atividades como viajar, passear, exercícios. Um participante justificou a escolha da 

palavra viajar da seguinte forma: “Viajar significa que você está em boas condições 

pra viver o momento” (feminino, 74 anos). 

Segundo Jardim et al. (2006) o convívio familiar tem um papel fundamental na 

vida do idoso durante o envelhecimento. Por isso, também estiveram presentes no 

sistema periférico palavras de caráter afetivo e social como família e amigos que são 

justificadas da seguinte maneira: 

 
“Família, porque é tudo na vida” (masculino, 81 anos); 

 “Amigos, importante na minha vida” (feminino, 64 anos); 

“Família, ser família é tudo na vida, realizações e apoio” (feminino, 71 

anos). 

 

Foi realizada uma análise de similitude das evocações para o termo indutor 

qualidade de vida na pré-intervenção entre o grupo intervenção e controle conduzidos 

Quadrante para o termo indutor Qualidade de Vida para a amostra de idosos 
  RANG < 2,50 RANG ≥ 2,50 

  Centralidade Freq  
OME 1ª Periferia Freq  

OME 
  alimentação 28 2,464 alegria 18 3 

Freq ≥ 14 boa 20 1,3 felicidade 14 2,929 
  saúde 40 1,675 viajar 18 2,833 
       

    
  RANG < 2,50 RANG ≥ 2,50 

  Zona de Contraste Freq  
OME 2ª Periferia Freq  

OME 
  ginástica 5 2,4 amigos 11 3,091 

Freq      atividade 6 2,667 
 <= 5 e < 13     bem-estar 8 2,5 

      exercícios 11 2,727 
      família 9 4 
      passear 11 3,182 
      saudável 6 3 
              

 
 

Termos evocados  
Controle 
(N=46) 

Mindfulness 
(N=50) 

Masculino 
(N=18) 

Feminino 
(N=78) 

alimentação 14 (30,43%) 14 (28,0%) 2 (11,11%) 26 (33,33%) 
alegria 5 (10,86%) 13 (26,0%) 2 (11,11%) 16 (20,51%) 
amigos 8 (17,39%) 3 (6,0%) 1 (5,55%) 10 (12,82%) 
saúde 16 (34,78%) 24 (48,0%) 9 (50%) 31 (39,74%) 
viajar 11 (23,91%) 7 (14,0%) 3 (16,66%) 15 (19,23%) 

bem-estar 6 (13,04%) 2 (4,0%) 2 (11,11%) 6 (7,69%) 
exercícios 7 (15,21%) 4 (8,0%) 1 (5,55%) 10 (12,82%) 

paz 1 (2,17%) 1 (2,0%) 0 (0%) 2 (2,56%) 
 

Quadrante para o termo Qualidade de Vida para a amostra de idosos 
  RANG < 2,50 RANG ≥ 2,50 
  Centralidade Freq  OME 1ª Periferia Freq  OME 
  saúde 37 2,081 alegria 19 3,421 
Freq ≥ 16     alimentação 30 2,633 
     amigos 23 3,652 

     viajar 17 2,588 
  RANG < 2,50 RANG ≥ 2,50 
  Zona de Contraste Freq  OME 2ª Periferia Freq  OME 

  atividade-física 13 2,385 amor 11 4 
Freq  bem-estar 8 1,5 família 9 3,222 

<= 8 e < 15   boa 14 1,286 lazer 9 2,667 
      passear 9 2,667 
        paz 8 2,625 
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pelo software IRAMUTEQ, no qual apresentou quais palavras estiveram mais 

presentes em cada um dos grupos (Figura 2). 
 
Figura 2. Análise de similitude: árvore máxima de palavras para o indutor Qualidade de Vida (pré-
intervenção) 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
Imagem elaborada pelo software IRAMUTEQ 

 

A partir da imagem acima, pode-se confirmar que saúde se manteve como o 

termo central em frequência entre os dois grupos como a mais frequentemente 

associada com qualidade de vida, apresentando-se 24 vezes no grupo de mindfulness 

e 16 vezes no controle. Entre as justificativas dos participantes para saúde destacam-

se: 

 
 “Saúde é fundamental para todas as atividades diárias” (feminino, 86 

anos); 

“Saúde, sem saúde não existe qualidade de vida” (feminino, 77 anos); 

“Saúde, base de tudo para enfrentar a vida diária” (feminino, 69 anos). 

 

A análise de similitude apresentada na Figura 2 também demonstra que houve 

uma distribuição de palavras de forma homogênea entre os grupos relacionadas a 

autonomia associada à qualidade de vida, como, por exemplo, passear e viajar no 

grupo controle, e exercícios, atividade e independência no grupo intervenção. Essas 

evocações estão de acordo com a definição de qualidade de vida para a pessoa idosa 

encontrada na literatura, que apresenta que está entrelaçada à satisfação com a vida, 

autonomia e independência na realização de atividades (Rondon Garcia; Ramirez 

Navarro, 2018), 
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Ao ser conduzida a Técnica de Evocação Livre de Palavras na Pós-Intervenção 

com o termo indutor qualidade de vida, foram tabulados um total de 414 palavras 

citadas, dos quais 160 eram diferentes e a média geral dos Rangs foi de 2,92. Entre 

as mais citadas, destacam-se saúde, presente no quadrante do Núcleo Central, e 

alimentação, presente no quadrante da primeira periferia, conforme pode-se observar 

no Quadro 2. Estas duas evocações também foram as mais presentes na pré-

intervenção. 

 
Quadro 2. Quadro de Quatro Casas para o termo indutor Qualidade de Vida na Pós-Intervenção 

 
Legenda: Freq: Frequência; Rang: valor hierárquico; OME: Ordem 
Média das Evocações 
Quadro elaborado pelo autor com base nos valores do Quadro de 
Quatro Casas de Vergès elaborado pelo software EVOC® 

 

A palavra alimentação que previamente estava no Núcleo Central passou para 

a primeira periferia na pós-intervenção devido ao aumento de sua OME. Na Zona de 

Contaste surgiram palavras com baixa média de evocações como bem-estar e boa. 

Dessa forma, alimentação que anteriormente representava uma associação simbólica 

fortemente associada à qualidade de vida deixou esse lugar após as intervenções, 

pois foi citada mais vezes nas últimas linhas. A evocação bem-estar, que previamente 

teve uma OME de 2,5, na pós-intervenção, passou a ser 1,5, o que demonstra que 

ela foi mais vezes citada nas primeiras linhas e mais fortemente associada à qualidade 

de vida para um grupo de participantes da amostra. 

Observou-se que o termo alimentação teve uma presença maior no grupo 

controle na pós-intevenção e o bem-estar esteve mais presente no grupo submetido 

ao programa de mindfulness (Tabela 32), o que demonstra a influência do contexto 

nas associações referentes à qualidade de vida, uma vez que a frequência das 

evocações entre os grupos se alteraram de acordo com a intervenção.  

Quadrante para o termo indutor Qualidade de Vida para a amostra de idosos 
  RANG < 2,50 RANG ≥ 2,50 

  Centralidade Freq  
OME 1ª Periferia Freq  

OME 
  alimentação 28 2,464 alegria 18 3 

Freq ≥ 14 boa 20 1,3 felicidade 14 2,929 
  saúde 40 1,675 viajar 18 2,833 
       

    
  RANG < 2,50 RANG ≥ 2,50 

  Zona de Contraste Freq  
OME 2ª Periferia Freq  

OME 
  ginástica 5 2,4 amigos 11 3,091 

Freq      atividade 6 2,667 
 <= 5 e < 13     bem-estar 8 2,5 

      exercícios 11 2,727 
      família 9 4 
      passear 11 3,182 
      saudável 6 3 
              

 
 

Termos evocados  
Controle 
(N=46) 

Mindfulness 
(N=50) 

Masculino 
(N=18) 

Feminino 
(N=78) 

alimentação 14 (30,43%) 14 (28,0%) 2 (11,11%) 26 (33,33%) 
alegria 5 (10,86%) 13 (26,0%) 2 (11,11%) 16 (20,51%) 
amigos 8 (17,39%) 3 (6,0%) 1 (5,55%) 10 (12,82%) 
saúde 16 (34,78%) 24 (48,0%) 9 (50%) 31 (39,74%) 
viajar 11 (23,91%) 7 (14,0%) 3 (16,66%) 15 (19,23%) 

bem-estar 6 (13,04%) 2 (4,0%) 2 (11,11%) 6 (7,69%) 
exercícios 7 (15,21%) 4 (8,0%) 1 (5,55%) 10 (12,82%) 

paz 1 (2,17%) 1 (2,0%) 0 (0%) 2 (2,56%) 
 

Quadrante para o termo Qualidade de Vida para a amostra de idosos 
  RANG < 2,50 RANG ≥ 2,50 
  Centralidade Freq  OME 1ª Periferia Freq  OME 
  saúde 37 2,081 alegria 19 3,421 
Freq ≥ 16     alimentação 30 2,633 
     amigos 23 3,652 

     viajar 17 2,588 
  RANG < 2,50 RANG ≥ 2,50 
  Zona de Contraste Freq  OME 2ª Periferia Freq  OME 

  atividade-física 13 2,385 amor 11 4 
Freq  bem-estar 8 1,5 família 9 3,222 

<= 8 e < 15   boa 14 1,286 lazer 9 2,667 
      passear 9 2,667 
        paz 8 2,625 
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Outra palavra nova que emergiu na Zona de Contraste foi atividade física, o 

que exemplifica que algo emergiu a partir das oficinas em despertar a importância de 

se cuidar fisicamente para ter uma boa qualidade de vida para um grupo da amostra. 

Quando se observa com que frequência ela se distribuiu entre os grupos,  esteve 

predominantemente frequente no grupo intervenção, o que demonstra que essa 

oficina também despertou o reconhecimento da importância do autocuidado na 

construção da qualidade de vida.  

O sistema periférico foi bem semelhante antes e após a intervenção, porém a 

palavra amigos passou de 11 para 23 em sua frequência (Quadro 1 e Quadro 2). Foi 

deduzido que a frequência dessa evocação após a intervenção esteja relacionada ao 

fato que, por meio das oficinas, eles puderam conhecer novas pessoas e fazer novos 

vínculos de amizades, sendo esse um fator relacionado à diferença na qualidade de 

vida antes e após a oficina. Percebe-se que a predominância da escolha desta palavra 

foi mais frequente no grupo intervenção (Tabela 32), o que demonstra que a qualidade 

de vida esteve associada com os vínculos de amizades estabelecidos durante a 

intervenção do programa MBHP.  

 
Tabela 32. Distribuição da frequência das evocações relacionadas ao termo indutor Qualidade de 
Vida entre os grupos e gêneros na pós-intervenção 

 
Números absolutos e porcentagem dos que evocaram no grupo entre parêntese 
Fonte: Dados da Pesquisa 

  

Destaca-se a conclusão de que o programa de mindfulness influenciou no 

reconhecimento do valor das amizades para a qualidade de vida quando se observa 

a Tabela 31 e a palavra amigos esteve mais presente no grupo controle no baseline, 

e na pós-intervenção ela saltou no grupo intervenção. Dessa forma, interpreta-se que 

a participação dos idosos no programa MBHP fez com que eles reconhecessem a 

importância dos vínculos e suportes sociais construídos ao longo do programa como 

Termos 
evocados 

Controle 
(N=42) 

Mindfulness 
(N=47) 

Masculino 
(N=15) 

Feminino 
(N=74) 

alegria 6 (14,28%) 13 (27,65%) 2 (13,33%) 17 (22,97%) 
alimentação 17 (40,47%) 13 (27,65%) 4 (26,66%) 26 (35,13%) 

amigos 9 (21,42%) 14 (29,78%) 4 (26,66%) 19 (25,67%) 
amor 6 (14,28%) 5 (10,63%) 2 (13,33%) 9 (12,16%) 
boa 6 (14,28%) 8 (17,02%) 2 (13,33%) 12 (16,21%) 

saúde 13 (30,95%) 24 (51,06%) 7 (46,66%) 30 (40,54%) 
viajar 9 (21,42%) 8 (17,02%) 2 (13,33%) 15 (20,27%) 

bem-estar 3 (7,14%) 5 (10,63%) 1 (6,66%) 7 (9,45%) 
paz 3 (7,14%) 5 (10,63%) 2 (13,33%) 6 (8,10%) 

tranquilidade 2 (4,76%) 4 (8,51%) 2 (13,33%) 4 (5,40%) 
atividade física 5 (11,90%) 8 (17,02%) 3 (20%) 10 (13,51%) 
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algo atrelado à qualidade de vida, e essa afirmação é sustentada, por meio da 

entrevista semi-estruturada do Grupo Focal. 

Quanto ao termo bem-estar, esse foi mais frequente no grupo submetido ao 

mindfulness na pós-intervenção, o que nos leva a acreditar que esse termo passou a 

ser mais valorizado após o programa em que foram reconhecida, a partir das técnicas 

ensinadas, a importância de se cultivar estados de bem-estar na velhice.  

Segundo Cachioni et al. (2017) existem dois tipos de bem-estar associados à 

velhice bem-sucedida, o psicológico, que engloba a saúde mental positiva 

proporcionada por relações sociais positivas, propósito, crescimento pessoal e 

autonomia, e também o bem-estar subjetivo, que está ligado à satisfação geral com a 

vida e domínios específicos como saúde, relações sociais, integração social, atividade 

e senso de significado de existência. Além disso, segundo Fleck et al. (2006) o 

conceito de qualidade de vida para idosos está relacionado ao bem estar, aos 

sentimentos positivos e à saúde.   

 A partir dessa definição, e analisando o quadro de quatro casas, percebe-se 

que a baixa OME de bem-estar, pode ter ancorado outras associações para justificar 

esse termo nessa amostra, como por exemplo as evocações amigos, alegria e paz 

que também tiveram uma frequência elevada na pós-intervenção para o grupo 

submetido ao mindfulness. Por estarem localizadas no sistema periférico podem 

ancorar o Núcleo Central representada pela palavra saúde e também o bem-estar na 

Zona de Contraste.   

 
Figura 3. Análise de similitude: árvore máxima de palavras para o indutor Qualidade de Vida (pós-
intervenção) 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
Imagem elaborada pelo software IRAMUTEQ 

 

Foi realizada uma análise de similitude entre o grupo intervenção e controle das 

evocações da pós-intervenção para o termo indutor qualidade de vida que confirma 

que a saúde se manteve como o termo central nos dois grupos, mesmo após as 
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intervenções, e que as palavras mais frequentes passaram de um grupo para o outro 

(Figura 3). 

Na pré-intervenção, a palavra saúde foi conectada com ginástica (Figura 2), 

mas após a conclusão das oficinas surgiram outras duas conexões com saúde: viajar 

e paz (Figura 3). A primeira palavra esteve mais presente no grupo controle ativo, o 

que demonstra a relação entre qualidade de vida e poder realizar atividades, já a 

segunda foi mais presente no grupo submetido a intervenção de mindfulness, que 

pode se referir a um estado que passou a ser mais valorizado após a oficina. 

Dentro dessa perspectiva, pode-se perceber que, nessa amostra, as 

intervenções tiveram um efeito no que diz respeito às associações feitas com 

qualidade de vida, e elas foram diferentes entre o grupo controle e intervenção. Para 

ambos os grupos, manteve-se a ideia de que qualidade de vida está associada à 

saúde. Porém, no grupo intervenção, após a oficina de meditação, pode-se destacar 

a valorização do papel dos vínculos sociais de amizade no que se considera qualidade 

de vida para os participantes, além de estar vinculada a estados de alegria e paz, 

possivelmente cultivadas por meio da oficina. 

 

6.2.1.2 Análise estrutural para o termo indutor corpo 
 
Para o termo indutor corpo, foram tabuladas um total de 372 palavras citadas 

no banco de dados para o baseline. Dessas, verificou-se que 200 eram diferentes e a 

média geral dos Rangs foi de 2,70. Foi possível observar uma discrepância grande 

entre a palavra mais frequentemente citadas e a segunda, que tiveram 

respectivamente 31 e 13 repetições. 

No eixo da centralidade (quadrante superior esquerdo) das evocações do 

baseline, destaca-se a palavra saudável como a mais citada (Quadro 3). Contudo, a 

palavra que obteve menor OME foi cuidado, ou seja, esteve presente nas primeiras 

linhas na maioria das vezes. Outras palavras que tiveram sua centralidade destacada 

foram dores e saúde associadas a corpo. 
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Quadro 3. Quadro de Quatro Casas para o termo indutor Corpo na Pré-Intervenção 

 
Legenda: Freq: Frequência; Rang: valor hierárquico; OME: Ordem Média 
das Evocações 
Quadro elaborado pelo autor com base nos valores do Quadro de Quatro 
Casas de Vergès elaborado pelo software EVOC® 

 

Entre as justificativas para o termo saudável, nota-se que existe uma percepção 

da importância de cuidar da saúde do corpo nessa fase do envelhecimento para 

preservar a independência, a saúde e a qualidade de vida: 
 

“Saudável, ser saudável é não dar trabalho pra ninguém” (feminino, 80 

anos); 

“Saudável, fazer e cuidar das necessidades diárias para ser feliz” 

(feminino, 72 anos); 

“Saudável, porque corpo não saudável não tem qualidade de vida” 

(masculino, 69 anos) 

 

No baseline, na primeira periferia (quadro superior direito) para a palavra corpo, 

estiveram presentes apenas os termos exercícios e higiene. Essas duas palavras 

parecem estar associadas a cuidado presente no primeiro quadrante. Na segunda 

periferia (quadrante inferior direito), as palavras bonito, envelhecimento, aceitação e 

alimentação foram as mais frequentes.  

No que diz respeito à palavra bonito, pode-se dizer que esse termo pode estar 

ancorado à imagem e ao conceito de beleza predominante na contemporaneidade e 

que as mudanças corporais no decorrer do envelhecimento podem estar relacionadas 

 
 

Termos 
evocados 

Controle 
(N=42) 

Mindfulness 
(N=47) 

Masculino 
(N=15) 

Feminino 
(N=74) 

alegria 6 (14,28%) 13 (27,65%) 2 (13,33%) 17 (22,97%) 
alimentação 17 (40,47%) 13 (27,65%) 4 (26,66%) 26 (35,13%) 

amigos 9 (21,42%) 14 (29,78%) 4 (26,66%) 19 (25,67%) 
amor 6 (14,28%) 5 (10,63%) 2 (13,33%) 9 (12,16%) 
boa 6 (14,28%) 8 (17,02%) 2 (13,33%) 12 (16,21%) 

saúde 13 (30,95%) 24 (51,06%) 7 (46,66%) 30 (40,54%) 
viajar 9 (21,42%) 8 (17,02%) 2 (13,33%) 15 (20,27%) 

bem-estar 3 (7,14%) 5 (10,63%) 1 (6,66%) 7 (9,45%) 
paz 3 (7,14%) 5 (10,63%) 2 (13,33%) 6 (8,10%) 

tranquilidade 2 (4,76%) 4 (8,51%) 2 (13,33%) 4 (5,40%) 
atividade física 4 (9,52) 9 (19,14) 3 (20%) 10 (13,51%) 

 
 

Quadrante para o termo indutor Corpo para a amostra de idosos 
  RANG < 2,50 RANG ≥ 2,50 

  
Centralidade Freq  

OME 
1ª Periferia Freq  

OME 
  cuidado 13 1,692 exercícios 11 2,727 
  dores 11 2,455 higiene 9 3,000 
  saudável 31 2,258 

    
Freq ≥ 9 saúde 11 2,273 

    
          

  RANG < 2,50 RANG ≥ 2,50 

  
Zona de Contraste Freq  

OME 2ª Periferia Freq  
OME 

  cabeça 6 1,667 aceitação 6 3,000 
Freq  forte 4 2,000 alimentação 6 2,667 

 <= 4 e < 8 ginástica 7 1,857 bonito 8 2,750 
  gordo 5 2,400 envelhecimento 4 3,750 
  magro 5 2,200 frágil 4 3,000 
  ágil 7 2,000 mente 4 4,000 
        perfeito 4 3,250 

 
 
 
 
 

Termos evocados 
Controle 
(N=46) 

Mindfulness 
(N=50) 

Masculino 
(N=18) 

Feminino 
(N=78) 

saudável 9 (19,56%) 22 (44,0%) 5 (27,77%) 26 (33,33%) 
exercícios 4 (8,69%) 7 (14,0%) 2 (11,11%) 9 (11,53%) 
dores 3 (6,52%) 8 (16,0%) 3 (16,66%) 8 (10,25%) 
cuidado 3 (6,52%) 10 (20,0%) 0 (0%) 13 (16,66%) 
saúde 6 (13,04%) 5 (10,0%) 5 (27,77%) 6 (7,69%) 
bonito 5 (10,86%) 3 (6,0%) 1 (5,55%) 7 (8,97%) 
gordo 3 (6,52%) 2 (4,0%) 1 (5,55%) 4 (5,12%) 
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às perdas do que eles valorizam ser bonito e saudável no corpo. Nota-se também que 

a palavra aceitação esteve presente entre as mais frequentes na pré-intervenção, o 

que demonstra que as evocações bonito, envelhecimento e aceitação podem estar 

entrelaçadas. 

A imagem corporal e a aparência demonstram ter uma relação com a qualidade 

de vida, inclusive essas facetas estão presentes no Domínio Psicológico do 

WHOQOL. As mudanças físicas ocasionadas no decorrer do envelhecimento trazem 

ao indivíduo uma mudança gradual de sua própria imagem e muitas vezes podem 

gerar uma diferença entre a imagem desejada e a imagem real, e a forma como essa 

imagem é percebida podem ter consequências sobre a saúde e a qualidade de vida 

dos idosos (Skopinski et al., 2015).  

Entre as justificativas encontras para quem escreveu bonito no baseline como 

a palavra mais importante para corpo, destaca-se esse relato: “Escolhi bonito, porque 

sou idosa envelhecer me incomoda” (feminino, 72 anos). Segundo Craciun e Flick 

(2014) a pessoa se reconhece como idosa muitas vezes ao se tornarem visíveis os 

sinais na aparência (rugas, cabelo branco) e nos movimentos lentificados. Dentro 

dessa perspectiva, pode-se afirmar que o corpo e a velhice estão associados em uma 

relação subjetiva no processo do envelhecimento.  

Percebe-se, a partir dos termos evocados, que a palavra aceitação teve 

também o seu destaque, e, nas justificativas é notado que está atrelada às mudanças 

corporais durante o envelhecimento também no que diz respeito à beleza: 
 

“Aceitar a velhice, trabalhando aparência” (feminino, 67 anos); 

“Aceitação, porque passei a aceitar os meus defeitos” (feminino, 84 

anos); 

 “Aceitação, esquecer as rugas e aproveitar o que ainda se tem de 

produtivo” (feminino, 82 anos). 

 

Segundo Blessmann (2004), a aceitação da velhice como uma etapa de vida 

exige um reposicionamento dos valores. Foi notado que a palavra aceitação não 

esteve mais presente no sistema periférico da pós-intervenção (Quadro 4), pode-se 

deduzir o motivo ao fato de ter sido realizado um novo posicionamento nos valores 

dos participantes relacionado ao corpo e a velhice após a intervenção, em que em vez 

de enxergar o envelhecimento como algo a ser aceito, passaram a se tornar ativos na 
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forma de se cuidar e aproveitar essa fase da vida com novos aprendizados oferecidos 

pelas oficinas. 

Na Zona de Contraste (quadrante inferior esquerdo) da pré-intervenção, 

apresentaram-se algumas palavras que também foram frequentes, como por 

exemplo, ginástica, ágil, forte, gordo e magro, que se relacionam com as demais 

evocações quando, por exemplo, relaciona-se as duas primeiras palavras ao cuidado 

e saúde  (presente no Núcleo Central) para realizar as atividades diárias com 

agilidade.  As três últimas se categorizam como palavras relacionas ao caráter 

estético-físico relacionado ao corpo que podem estar atreladas ao conceito de beleza 

e ao saudável associada por eles.  

Outra palavra presente na Zona de Contraste é cabeça. Segundo Blessmann 

(2004) a cabeça é vista como a sede dos pensamentos, das emoções e que por mais 

que o corpo envelheça, a cabeça é o lugar onde se mantém jovem e resistente à 

velhice. Dentro dessa ótica, é interessante notar que a palavra cabeça teve a OME 

mais baixa de todas as palavras, por mais que ela tenha sido citada poucas vezes, 

ancora-se na segunda periferia onde  se encontra a palavra mente, demonstrando 

que é reconhecido que existe uma relação importante entre a mente e o corpo nessa 

fase da vida. 

 
Figura 4. Análise de similitude: árvore máxima de palavras para o indutor Corpo (pré-intervenção) 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
Imagem elaborada pelo software IRAMUTEQ 

 

A partir da análise de similitude das evocações (Figura 4), percebe-se que a 

palavra localizada como Núcleo Central entre os grupos foi saudável e, por mais que 

ela tenha obtido esse destaque, houve uma discrepância considerável no que diz 
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respeito à frequência de vezes em que foi citada entre os grupos. Por exemplo, no 

grupo submetido ao mindfulness, ela foi citada por 44% dos participantes e em 19,56% 

do controle. Outra palavra que foi possível notar uma discrepância foi cuidado que foi 

citada por 20% no primeiro grupo e por apenas 6,52% no controle, além disso, essa 

foi citada exclusivamente por pessoas do sexo feminino no baseline (Tabela 33). 

 
Tabela 33. Distribuição da frequência das evocações relacionadas ao termo indutor Corpo entre os 
grupos e gêneros na pré-intervenção 

 
Números absolutos e porcentagem dos que evocaram no grupo entre parêntese 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Entre os dois grupos, observa-se que a relação do corpo com a ideia do 

saudável parece ser muito significativa para essa fase do envelhecimento. Foi notado 

que cinco pessoas que escreveram saudável também escreveram bonito, o que 

demonstra que existe um ideal de beleza relacionado à ideia de estar saudável.  

Ao analisar os dados tabulados das evocações na pós-intervenção para o 

termo corpo, apresentam-se 207 palavras diferentes de 391 citadas e com média geral 

do Rangs de 2,85. A palavra saudável manteve-se como a mais frequente e com mais 

baixa OME e, dessa vez, foi mais homogeneamente distribuída entre os grupos. Além 

disso, o termo saúde passou a ser mais valorizado na pós-intervenção como algo 

associado ao corpo (Quadro 4). 

No Núcleo Central, também emergiu uma nova palavra que não tinha se 

destacado previamente na pré-intervenção que foi envelhecido. Apesar de não ter 

sido frequente, ela teve uma baixa OME, o que demonstra que tem um alto significado 

na relação com o corpo. Segundo Blessmann (2004), no envelhecimento, o corpo 

perde o significado quando deixa de apresentar as características jovens baseadas 

no padrão valorizado pela contemporaneidade. 

A palavra dores saiu do Núcleo Central, mas dor e dores entraram para a Zona 

de Contraste, se forem somados a sua frequência totalizam 10 vezes, o que faz com 

que dores tenha se mantido como uma palavra central em frequência. A frequência 

Termos evocados 
Controle 
(N=46) 

Mindfulness 
(N=50) 

Masculino 
(N=18) 

Feminino 
(N=78) 

saudável 9 (19,56%) 22 (44,0%) 5 (27,77%) 26 (33,33%) 
exercícios 4 (8,69%) 7 (14,0%) 2 (11,11%) 9 (11,53%) 
dores 3 (6,52%) 8 (16,0%) 3 (16,66%) 8 (10,25%) 
cuidado 3 (6,52%) 10 (20,0%) 0 (0%) 13 (16,66%) 
saúde 6 (13,04%) 5 (10,0%) 5 (27,77%) 6 (7,69%) 
bonito 5 (10,86%) 3 (6,0%) 1 (5,55%) 7 (8,97%) 
gordo 3 (6,52%) 2 (4,0%) 1 (5,55%) 4 (5,12%) 
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desta palavra na pré-intervenção foi 11 vezes. Dessa forma, é possível observar que 

as oficinas não diminuíram a associação do corpo com dores após as intervenções. 

Entre as condições crônicas que estão sujeitas a surgirem no decorrer do 

envelhecimento, a dor é uma das mais comuns. A dor é um dos sintomas mais 

frequentes citados como desencadeadores de condições incapacitantes em idosos 

(Patel et al., 2013). 

 
Quadro 4. Quadro de Quatro Casas para o termo indutor Corpo na Pós-Intervenção 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
Legenda: Freq: Frequência; Rang: valor hierárquico; OME: Ordem 
Média das Evocações 
Quadro elaborado pelo autor com base nos valores do Quadro de 
quatro casas de Vergès elaborado pelo software EVOC® 

 

Do ponto de vista qualitativo, não foi possível fazer um pareamento destes 

resultados com o que outros autores concluíram, de que as Intervenções Baseadas 

em Mindfulness podem auxiliar idosos a lidar melhor com a intensidade da dor 

(Morone et al., 2016; Morone et al., 2008). No caso do nosso estudo, a ideia de dor 

se manteve associada a corpo antes e após a intervenção, independente da 

intervenção submetida. Não foi possível avaliar se algo mudou na forma como os 

participantes de nossa amostra se relacionavam com a dor ou se algo mudou em sua 

intensidade. Contudo, no grupo focal, uma participante relatou que melhorou de suas 

dores durante o programa MBHP.  

 
 
 

Quadrante para o termo Corpo para a amostra de idosos 
  RANG < 2,50 RANG ≥ 2,50 

  
Centralidade Freq  

OME 
1ª Periferia Freq  

OME 
  envelhecido 7 1,714 alimentação 7 2,857 
  saudável 26 1,385 beleza 10 2,800 
  saúde 18 1,722 cuidado 14 3,000 
Freq ≥ 7      exercícios 14 3,214 

       higiene 8 3,000 
       movimento 8 3,125 
           
           

  RANG < 2,50 RANG ≥ 2,50 

  
Zona de Contraste Freq  

OME 2ª Periferia Freq  
OME 

  atividade 3 1,667 belo 3 3,000 
Freq  cabeça 5 2,000 bem-estar 4 3,500 

<= 3 e < 6 cansado 3 2,333 coração 3 3,667 
  dor 5 2,200 gordo 3 3,000 
  dores 5 2,200 lento 4 4,500 
  forte 3 2,333 meditação 4 4,000 
  magro 5 2,200 peso 3 3,333 
  mente 3 2,000 sadio 3 2,667 
  perfeito 5 2,200 são 3 4,667 
       ágil 3 3,667 
              

 
 

Termos evocados  
Controle 
(N=42) 

Mindfulness 
(N=47) 

Masculino 
(N=15) 

Feminino 
(N=74) 

saudável 14 (33,33%) 12 (25,53%) 5 (33,33%) 21 (28,37%) 
saúde 7 (16,66%) 11 (23,40%) 2 (13,33%) 16 (21,62%) 

cuidado 6 (14,28%) 8 (17,02%) 1 (6,66%) 13 (17,56%) 
exercícios 4 (9,52%) 10 (21,27%) 3 (20%) 11 (14,86%) 
movimento 4 (9,52%) 4 (8,51%) 3 (20%) 5 (6,75%) 
meditação 1 (2,38%) 3 (6,38%) 0 (0%) 4 (5,40%) 

envelhecido 3 (7,14%) 4 (8,51%) 1 (6,66%) 6 (8,10%) 
atividade 1 (2,38%) 2 (4,25%) 0 (0%) 3 (4,05%) 
bem-estar 1 (2,38%) 3 (6,28%) 0 (0%) 4 (5,40%) 

alegria 1 (2,38%) 2 (4,25%) 0 (0%) 3 (4,05%) 
beleza 6 (14,28%) 4 (8,51%) 0 (0%) 10(13,51%) 
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Na Zona de Contraste, entraram palavras como cansado, atividade e mente, 

que representam ter um lugar na centralidade para uma amostra do grupo. A palavra 

cansado associada ao corpo pode estar atrelada as limitações percebidas do corpo 

em relação a atividades de vida diárias. Além disso, segundo Ribeiro (2016), o 

cansaço pode ser originado a partir do desgaste natural do corpo e ser também um 

sinal do desencadeamento de doenças nessa fase da vida, gerando motivos de 

preocupação. 

Destaca-se também a palavra atividade que emergiu na pós-intervenção entre 

os grupos, por mais que a frequência dessa evocação tenha sido baixa, ela apresenta 

uma OME baixa e está localizada na Zona de Contraste, o que representa que, para 

uma amostra do grupo, significa uma palavra com grande força simbólica. A 

importância dada à atividade como algo associada ao corpo pode estar relacionado 

ao despertar da importância que as oficinas proporcionaram em estarem ativos com 

o corpo, relacionando o estar ativo com o estar se cuidando. 

Foi realizada também uma tabela apresentando a distribuição da frequência 

das principais palavras evocadas entre os grupos e gêneros na pós-intervenção 

localiza abaixo: 

 
Tabela 34. Distribuição da frequência das evocações relacionadas ao termo indutor Corpo entre os 
grupos e gêneros na pós-intervenção 

 
Números absolutos e porcentagem dos que evocaram no grupo entre parêntese 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A palavra exercícios esteve mais presente no grupo submetido ao programa 

MBHP na pós-intervenção (Tabela 34), talvez relacionado com a ideia de fazer 

exercícios é estar se cuidando e foi percebido os efeitos do programa MBHP no 

autocuidado dos participantes relacionados ao corpo. Com relação ao autocuidado, 

 
 
 

Quadrante para o termo Corpo para a amostra de idosos 
  RANG < 2,50 RANG ≥ 2,50 

  
Centralidade Freq  

OME 
1ª Periferia Freq  

OME 
  envelhecido 7 1,714 alimentação 7 2,857 
  saudável 26 1,385 beleza 10 2,800 
  saúde 18 1,722 cuidado 14 3,000 
Freq ≥ 7      exercícios 14 3,214 

       higiene 8 3,000 
       movimento 8 3,125 
           
           

  RANG < 2,50 RANG ≥ 2,50 

  
Zona de Contraste Freq  

OME 2ª Periferia Freq  
OME 

  atividade 3 1,667 belo 3 3,000 
Freq  cabeça 5 2,000 bem-estar 4 3,500 

<= 3 e < 6 cansado 3 2,333 coração 3 3,667 
  dor 5 2,200 gordo 3 3,000 
  dores 5 2,200 lento 4 4,500 
  forte 3 2,333 meditação 4 4,000 
  magro 5 2,200 peso 3 3,333 
  mente 3 2,000 sadio 3 2,667 
  perfeito 5 2,200 são 3 4,667 
       ágil 3 3,667 
              

 
 

Termos evocados  
Controle 
(N=42) 

Mindfulness 
(N=47) 

Masculino 
(N=15) 

Feminino 
(N=74) 

saudável 14 (33,33%) 12 (25,53%) 5 (33,33%) 21 (28,37%) 
saúde 7 (16,66%) 11 (23,40%) 2 (13,33%) 16 (21,62%) 

cuidado 6 (14,28%) 8 (17,02%) 1 (6,66%) 13 (17,56%) 
exercícios 4 (9,52%) 10 (21,27%) 3 (20%) 11 (14,86%) 
movimento 4 (9,52%) 4 (8,51%) 3 (20%) 5 (6,75%) 
meditação 1 (2,38%) 3 (6,38%) 0 (0%) 4 (5,40%) 

envelhecido 3 (7,14%) 4 (8,51%) 1 (6,66%) 6 (8,10%) 
atividade 1 (2,38%) 2 (4,25%) 0 (0%) 3 (4,05%) 
bem-estar 1 (2,38%) 3 (6,28%) 0 (0%) 4 (5,40%) 

alegria 1 (2,38%) 2 (4,25%) 0 (0%) 3 (4,05%) 
beleza 6 (14,28%) 4 (8,51%) 0 (0%) 10(13,51%) 
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esse tema emergiu no grupo focal com os participantes dessa amostra que 

perceberam que após o programa de mindfulness, passaram a dedicar mais tempo 

para se cuidar mais, e isso pode ser sustentado pela mudança do repertório das 

evocações dos participantes na pós-intervenção.  

A análise de similitude das evocações na pós-intervenção entre os grupos 

(Figura 5) demonstrou que a palavra saudável se manteve como a mais frequente 

entre os grupos. No grupo de mindfulness, foi percebido um aumento na frequência 

de mais palavras relacionadas ao autocuidado: alimentação, meditação, ativo, 

exercícios, cuidado e produtos desse autocuidado: belo, perfeito, alegria, bem-estar e 

percepções inerentes ao envelhecimento como dores, envelhecido e lento. No grupo 

controle, mantiveram-se palavras ligadas ao aspecto estético-físico do corpo como 

beleza, forte, peso, gordo, sadio e cansado. 

 
Figura 5. Análise de similitude: árvore máxima de palavras para o indutor Corpo (pós-intervenção) 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
Imagem elaborada pelo software IRAMUTEQ 

 
Houve uma maior valorização do termo beleza no grupo controle, assim como 

na pré-intervenção este termo se apresentou com a ideia de estar saudável. Contudo, 

no grupo de mindfulness esse termo não foi tão presente na pós-intervenção, e surgiu 

uma nova palavra associada que foi alegria, o que demonstra uma atitude positiva de 

se alegrar com o corpo que se tem, talvez proporcionado a partir das práticas de 

autocompaixão proposta pelo programa. A autocompaixão já foi relacionada com a 

melhora da apreciação da imagem corporal em outros estudos (Homan; Tylka, 2015).  

A partir da análise de similitude, concluiu-se também que as palavras dor e 

dores estiveram homogeneamente distribuídas entre os grupos, tanto antes quanto 
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após o que demonstra que a relação com a dor se manteve presente nessa fase do 

envelhecimento independente da intervenção submetida. Novos estudos devem ser 

realizados a fim de investigar os efeitos do programa MBHP na forma como os idosos 

lidam com suas dores físicas. 

 

6.2.1.3 Análise estrutural sobre o termo indutor meditação 
 
Para a palavra meditação, apresentaram-se um total de 372 palavras citadas, 

dessas 210 eram diferentes com média dos Rangs de 2,66. Durante a aplicação da 

TELP no baseline alguns participantes relataram, no momento de responder, 

dificuldade de encontrar palavras para este termo indutor por não saberem do que se 

tratava ou por nunca terem vivenciado algo do tipo.  
 

Quadro 5. Quadro de quatro casas para o termo indutor Meditação na Pré-Intervenção 

 
Legenda: Freq: Frequência; Rang: valor hierárquico; OME: Ordem Média das 
Evocações 
Quadro elaborado pelo autor com base nos valores do Quadro de Quatro Casas 
de Vergès elaborado pelo software EVOC®  

 

Entre as palavras mais frequentemente citadas nas primeiras linhas, oração se 

destacou com uma OME de 1,385 no Núcleo de Centralidade (Quadro 5). Dessa 

forma, pode-se dizer que o termo meditação está fortemente associado a uma espécie 

de experiência religiosa para aqueles que não tiveram um contato com a intervenção. 

 
 

Quadrante para o termo indutor Meditação para a amostra de idosos 
  RANG < 2,50 RANG ≥ 2,50 
  Centralidade Freq  OME 1ª Periferia Freq  OME 
  calma 17 1,765 foco 7 2,571 
  concentração 12 2,250 respiração 11 2,818 
  oração 13 1,385 

 
   

Freq ≥ 7 paz 13 1,846 
 

   
  relaxamento 14 1,857     
  tranquilidade 11 2,273     
           
           

  RANG < 2,50 RANG ≥ 2,50 
  Zona de Contraste Freq  OME 2ª Periferia Freq  OME 

  bom 3 2,000 alegria 4 2,750 
Freq  consciência 3 2,333 autoconhecimento 4 4,250 

≥ 3 e < 6   difícil 3 2,333 bem-estar 4 3,250 
  pensamento 3 2,000 desligar 4 2,750 
  pensamento-positivo 3 2,333 equilíbrio 5 2,800 
  sentir-bem 3 2,000 memória 3 2,667 
  silêncio 3 2,333 mente 5 4,000 
  tempo 3 2,333 muito-bom 4 2,750 

  yoga 4 1,750 paciência 4 2,500 
        rezar 3 3,333 
 

Termos evocados 
Controle 
(N=46) 

Mindfulness 
(N=50) 

Masculino 
(N=18) 

Feminino 
(N=78) 

calma 7 (15,21%) 10 (20,0%) 2 (11,11%) 15 (19,23%) 
relaxamento 4 (8,69%) 10 (20,0%) 1 (5,55%) 13 (16,66%) 

oração 9 (19,56%) 4 (8,0%) 2 (11,11%) 11 (14,10%) 
respiração 4 (8,69%) 7 (14,0%) 0 (0%) 11 (14,10%) 

concentração 5 (10,86%) 7 (14,0%) 2 (11,11%) 10 (12,82%) 
paz 5 (10,86%) 8 (16,0%) 3 (16,66%) 10 (12,82%) 
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Esta relação de meditação com oração demonstra que existe uma associação 

do ponto de vista das Representações Sociais, nessa população, de que ao estar 

orando se está meditando, essa interligação não se alterou na pós-intervenção para 

o grupo controle, enquanto no grupo de mindfulness essa associação não se tornou 

mais tão frequente como antes (Tabela 35 e 36). No Índice de Religiosidade de Duke, 

as meditações entram na mesma classificação de atividade religiosa não-

organizacional como as orações e leitura da bíblia, por exemplo (Koenig; Büssing, 

2010). A associação de meditação com uma experiência espiritual em grupos de 

idosos foi reportado previamente por Szanton et al. (2011) ao ser aplicado o programa 

MBSR. 

No suposto Núcleo Central do baseline (quadrante superior esquerdo), foi 

encontrado uma relação entre as palavras como relaxamento, tranquilidade, calma, 

paz. Entre as justificativas, percebe-se que existe uma associação com a ideia de 

meditar e orar, e que o contato com a oração promove calma e paz: “Pedir a Deus, 

porque tenho formação religiosa e meditação é importante” (feminino, 74 anos); 

“Oração, traz calma” (feminino, 74 anos); “Paz, porque sinto a presença de Deus em 

minha vida” (masculino, 74 anos).  

A palavra concentração, localizada no primeiro quadrante, pode estar ancorada 

com as palavras da primeira periferia foco e respiração, que são duas palavras que 

definem bem o conceito de meditação, pois conforme Shapiro et al. (1981) afirmam, 

meditação é um conjunto de técnicas que buscam treinar a focalização da atenção. 

Entre os objetos em que é direcionado o foco da atenção, pode-se observar a 

respiração, um som ou sensações corporais.  

Apresentaram-se um grande número de palavras citadas na Segunda Periferia 

e na Zona de Contraste como se pode ver no quadrante inferior direito e esquerdo. 

De todas essas, a que teve uma OME mais baixa foi yoga, talvez por a ideia de 

meditação estar vinculada a alguma prática oriental ou referente a algum aspecto de 

conotação religiosa ou espiritual. 

Por mais que a palavra oração tenha tido a OME mais baixa, ou seja, esta 

palavra supostamente tem uma significação mais forte ao estar atrelada com ao termo 

meditação nessa população, a palavra calma foi mais frequente e também com uma 

OME consideravelmente baixa e uniformemente distribuída entre os grupos (Tabela 

35). Na análise de similitude das evocações para o termo indutor meditação na pré-
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intervenção, entre o grupo intervenção e controle, foi encontrado a calma como a 

palavra mais presente nos dois grupos (Figura 6), isso se repetiu também na pós-

intervenção (Figura 7). 

 
Tabela 35. Distribuição da frequência das evocações relacionadas ao termo indutor Meditação entre 
os grupos e gêneros na pré-intervenção 

 
Números absolutos e porcentagem dos que evocaram no grupo entre parêntese 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 
Figura 6. Análise de similitude: árvore máxima de palavras para o indutor Meditação (pré-
intervenção) 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
Imagem elaborada pelo software IRAMUTEQ 
 

Na pós-intervenção, foram evocadas para o termo meditação um total de 386 

palavras, dessas, 203 eram diferentes, com uma média geral de Rangs de 2,82. 

Nesse segundo momento, a mais citada foi paz e as que obtiveram menor OME foram 

relaxamento e bom (Quadro 6). A palavra oração obteve um grande destaque em 

frequência no baseline, no segundo momento, apresentou uma frequência de apenas 

10 vezes, e 9 delas foram evocadas por participantes pertencente do grupo controle 

ativo que não tiveram contato com a oficina de meditação (Tabela 36).  

As palavras do Núcleo Central após intervenção para o termo meditação foram 

muito semelhantes ao baseline, mas a palavra concentração passou para o Sistema 

Periférico e foco e respiração foram para a Zona de Contraste (Quadro 6). Tanto foco 

 
 

Quadrante para o termo indutor Meditação para a amostra de idosos 
  RANG < 2,50 RANG ≥ 2,50 
  Centralidade Freq  OME 1ª Periferia Freq  OME 
  calma 17 1,765 foco 7 2,571 
  concentração 12 2,250 respiração 11 2,818 
  oração 13 1,385 

 
   

Freq ≥ 7 paz 13 1,846 
 

   
  relaxamento 14 1,857     
  tranquilidade 11 2,273     
           
           

  RANG < 2,50 RANG ≥ 2,50 
  Zona de Contraste Freq  OME 2ª Periferia Freq  OME 

  bom 3 2,000 alegria 4 2,750 
Freq  consciência 3 2,333 autoconhecimento 4 4,250 

≥ 3 e < 6   difícil 3 2,333 bem-estar 4 3,250 
  pensamento 3 2,000 desligar 4 2,750 
  pensamento-positivo 3 2,333 equilíbrio 5 2,800 
  sentir-bem 3 2,000 memória 3 2,667 
  silêncio 3 2,333 mente 5 4,000 
  tempo 3 2,333 muito-bom 4 2,750 

  yoga 4 1,750 paciência 4 2,500 
        rezar 3 3,333 
 

Termos evocados 
Controle 
(N=46) 

Mindfulness 
(N=50) 

Masculino 
(N=18) 

Feminino 
(N=78) 

calma 7 (15,21%) 10 (20,0%) 2 (11,11%) 15 (19,23%) 
relaxamento 4 (8,69%) 10 (20,0%) 1 (5,55%) 13 (16,66%) 

oração 9 (19,56%) 4 (8,0%) 2 (11,11%) 11 (14,10%) 
respiração 4 (8,69%) 7 (14,0%) 0 (0%) 11 (14,10%) 

concentração 5 (10,86%) 7 (14,0%) 2 (11,11%) 10 (12,82%) 
paz 5 (10,86%) 8 (16,0%) 3 (16,66%) 10 (12,82%) 
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como a respiração passarem a ter uma associação mais fortemente associada à 

meditação para um grupo da amostra, presentes predominantemente no grupo 

intervenção. 
 

Quadro 6. Quadro de quatro casas para o termo indutor Meditação na Pós-Intervenção 

 
Legenda: Freq: Frequência; Rang: valor hierárquico; OME: Ordem Média 
das Evocações 
Quadro elaborado pelo autor com base nos valores do Quadro de Quatro 
Casas de Vergès elaborado pelo software EVOC® 

 

O foco e a atenção na respiração estão presentes em quase todas as práticas 

formais das Intervenções Baseadas em Mindfulness. Ao ser analisado o questionário 

aplicado na pós-intervenção das práticas formais que os idosos mais realizaram em 

casa após a conclusão da oitava semana do protocolo MBHP, eles declararam que a 

prática da “atenção plena na respiração” foi uma das mais frequentes. Essa prática se 

refere a simplesmente trazer a sua atenção de forma intencional e gentil para o ato 

natural de respirar e observá-la por alguns minutos. 

A partir da análise de similitude da pós-intervenção no grupo que foi submetido 

ao programa MBHP, nota-se que novas palavras emergiram, como, por exemplo, 

autoconhecimento, gratidão, saúde, bem-estar e alegria (Figura 7). 

Todos os que evocaram o termo autoconhecimento, localizado na Zona de 

Contraste, pertenciam ao grupo submetido a intervenção de mindfulness na pós-

intervenção (Tabela 36). Emergiu também novas palavras, principalmente no grupo 

da oficina de meditação, como gratidão, que foi evocada 4 vezes entre os 

Termos evocados  
Controle 
(N=42) 

Mindfulness 
(N=47) 

Masculino 
(N=15) 

Feminino 
(N=74) 

oração 9 (21,42%) 1 (2,12%) 3 (20%) 7 (9,45%) 
calma 8 (19,04%) 8 (17,02%) 2 (13,33%) 14 (18,91%) 

concentração 9 (21,42%) 8 (17,02%) 1 (6,66%) 16 (21,62%) 
relaxamento 6 (14,28%) 7 (14,89%) 0 (0%) 13 (17,56%) 

alegria 3 (7,14%) 7 (14,89%) 1 (6,66%) 9 (12,16%) 
bem-estar 1 (2,38%) 3 (6,38%) 0 (0%) 4 (5,41%) 

paz 8 (19,04%) 13 (27,65%) 5 (33,33%) 16 (21,62%) 
saúde 3 (7,14%) 6 (12,76%) 2 (13,33%) 7 (9,45%) 

respiração 1 (2,38%) 4 (8,51%) 0 (0%) 5 (6,75%) 
tranquilidade 7 (16,66%) 7 (14,89%) 3 (20%) 11 (14,86%) 

autoconhecimento 0 (0%) 4 (8,51%) 0 (0%) 4 (5,41%) 
gratidão 1 (2,38%) 4 (8,51%) 1 (6,66%) 4 (5,41%) 

foco 2 (4,76) 3 (6,38%) 1 (6,66%) 4 (5,41%) 
 
 

Quadrante para o termo Meditação para a amostra de idosos 
  RANG < 2,50 RANG ≥ 2,50 
  Centralidade Freq  OME 1ª Periferia Freq  OME 
  calma 16 2,063 alegria 10 3,800 
  oração 10 2,000 concentração 17 2,529 
  paz 21 2,286 saúde 9 3,556 
Freq ≥ 8 pensamento 8 2,250 

    
  relaxamento 13 1,846     
  tranquilidade  14 2,357     
          
          

  RANG < 2,50 RANG ≥ 2,50 
  Zona de Contraste Freq  OME 2ª Periferia Freq  OME 

  autoconhecimento 4  2,250 atenção 4 3,500 
Freq  bom 4 1,250 bem-estar 4 2,750 

≥ 3 e < 7   foco 5 2,000 controle 3 3,667 
  paciência 4 2,250 deus 4 3,000 
  prática 3 2,000 equilíbrio 4 3,000 
  respiração 5 2,400 gratidão 5 2,800 
  silêncio 5 2,000 mente 3 3,333 
      pensamentos 3 4,333 
      relaxar 3 2,667 
      tempo 4 2,500 
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participantes. A palavra alegria passou a ter um destaque após a intervenção dentro 

do Sistema Periférico, e em termos de frequência ela apareceu mais vezes no grupo 

de mindfulness que no grupo controle.  
 

Figura 7. Análise de similitude: árvore máxima de palavras para o indutor Meditação (pós-intervenção) 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
Imagem elaborada pelo software IRAMUTEQ 

 
Tabela 36. Distribuição da frequência das evocações relacionadas ao termo indutor Meditação entre 
os grupos e gêneros na pós-intervenção 

 
Números absolutos e porcentagem dos que evocaram no grupo entre 
parêntese 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A alegria associada a meditação pode estar relacionada com as evocações dos 

outros termos indutores após o programa, pois esteve presente, tanto para qualidade 

de vida, quanto para corpo, o que nos faz refletir a respeito de possíveis melhoras nos 

afetos e sentimentos positivos após o programa MBHP. Além disso, a palavra bem-

estar também obteve seu destaque nas evocações dos outros dois termos indutores 

para o grupo submetido ao programa de mindfulness na pós-intervenção. O que nos 

Termos evocados  
Controle 
(N=42) 

Mindfulness 
(N=47) 

Masculino 
(N=15) 

Feminino 
(N=74) 

oração 9 (21,42%) 1 (2,12%) 3 (20%) 7 (9,45%) 
calma 8 (19,04%) 8 (17,02%) 2 (13,33%) 14 (18,91%) 

concentração 9 (21,42%) 8 (17,02%) 1 (6,66%) 16 (21,62%) 
relaxamento 6 (14,28%) 7 (14,89%) 0 (0%) 13 (17,56%) 

alegria 3 (7,14%) 7 (14,89%) 1 (6,66%) 9 (12,16%) 
bem-estar 1 (2,38%) 3 (6,38%) 0 (0%) 4 (5,41%) 

paz 8 (19,04%) 13 (27,65%) 5 (33,33%) 16 (21,62%) 
saúde 3 (7,14%) 6 (12,76%) 2 (13,33%) 7 (9,45%) 

respiração 1 (2,38%) 4 (8,51%) 0 (0%) 5 (6,75%) 
tranquilidade 7 (16,66%) 7 (14,89%) 3 (20%) 11 (14,86%) 

autoconhecimento 0 (0%) 4 (8,51%) 0 (0%) 4 (5,41%) 
gratidão 1 (2,38%) 4 (8,51%) 1 (6,66%) 4 (5,41%) 

foco 2 (4,76) 3 (6,38%) 1 (6,66%) 4 (5,41%) 
 
 

Quadrante para o termo Meditação para a amostra de idosos 
  RANG < 2,50 RANG ≥ 2,50 
  Centralidade Freq  OME 1ª Periferia Freq  OME 
  calma 16 2,063 alegria 10 3,800 
  oração 10 2,000 concentração 17 2,529 
  paz 21 2,286 saúde 9 3,556 
Freq ≥ 8 pensamento 8 2,250 

    
  relaxamento 13 1,846     
  tranquilidade  14 2,357     
          
          

  RANG < 2,50 RANG ≥ 2,50 
  Zona de Contraste Freq  OME 2ª Periferia Freq  OME 

  autoconhecimento 4  2,250 atenção 4 3,500 
Freq  bom 4 1,250 bem-estar 4 2,750 

≥ 3 e < 7   foco 5 2,000 controle 3 3,667 
  paciência 4 2,250 deus 4 3,000 
  prática 3 2,000 equilíbrio 4 3,000 
  respiração 5 2,400 gratidão 5 2,800 
  silêncio 5 2,000 mente 3 3,333 
      pensamentos 3 4,333 
      relaxar 3 2,667 
      tempo 4 2,500 
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faz concluir que o bem-estar foi um dos efeitos proporcionado pelo programa 

associado com a qualidade de vida, a corporeidade e a meditação.  

Observou-se que a palavra relaxamento esteve mais presente no grupo 

intervenção que no controle. Durante as sessões do protocolo MBHP alguns 

instrutores perceberam que, no início, houve uma confusão no entendimento e 

diferença de mindfulness/meditação com relaxamento. O relaxamento se difere da 

prática de mindfulness, pois, no primeiro, a intenção é relaxar durante a prática por 

meio de exercícios específicos com o objetivo de diminuir a resposta ao estresse e 

proporcionar estados de calma (Jain et al., 2007), enquanto no mindfulness o foco da 

atenção é direcionado à experiência do momento presente de forma intencional e sem 

julgamento. A frequência de associações com o relaxamento a partir da meditação 

pode ser devido a esse estado ter sido atingido durante as práticas como um de seus 

efeitos. 

 

6.2.2 Grupo Focal com participantes da Oficina de Meditação  
 

A fim de favorecer a organização, as falas dos participantes do grupo focal 

foram transcritas, gerando dados a serem importados para o software NVivo, versão 

12. O programa auxilia no levantamento da frequência de repetição de trechos e falas 

possibilitando encontrar categorias de temas mais recorrentes. A partir dos relatos, 

foram construídos temas categóricos pelo software a partir do que foi valorizado pelos 

participantes em seus discursos. O olhar do pesquisador também teve participação 

nesse momento da codificação dos dados durante a leitura flutuante do material, no 

qual foi considerado o referencial teórico do campo e os objetivos da pesquisa.  

Com a finalidade de elucidar os temas identificados no corpus, foi 

compartilhado na íntegra a fala de alguns dos idosos participantes do grupo focal 

conforme os temas abordados. Foi notado que durante a realização da entrevista 

grupal, uma fala promovia uma lembrança e uma identificação de vivências 

semelhantes em outro participante, proporcionando uma troca e acréscimo aos 

conteúdos abordados.  

Os principais relatos quanto aos efeitos do programa MBHP na qualidade de 

vida dos participantes idosos, segundo as análises elaboradas pelo pesquisador com 

o auxilio do NVivo, estão reportados nesse tópico. Com o objetivo de manter o sigilo 
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dos participantes, os nomes não foram identificados e sim apenas o relato, gênero e 

idade. Os participantes do grupo focal expressaram espontaneamente, a partir de 

perguntas norteadoras, as suas reflexões, percepções, desafios, angústias, 

descobertas e melhoras que vivenciaram ao longo dos quatro meses de intervenção. 

As perguntas ao grupo focal encontram-se no Apêndice 2. 

Os idosos que participaram da oficina de meditação referiram que em geral se 

beneficiaram com o programa MBHP e as práticas ensinadas, e observaram o 

aprimoramento da percepção de calma, concentração, foco e melhoras com relação 

às dores: 

 
“Foi muito bom. A princípio, eu achei que ia ser monótono, que não 

iria gostar, mas depois comecei a gostar mesmo” (feminino, 76 anos) 

 

“Às vezes você está tão ligada nas coisas, quando você faz, se 

desliga, volta mais leve, mais concentrada, e eu gostei. Acalma...” 

(feminino, 76 anos) 

 

“Também queria colocar que desde o começo eu gostei, aos poucos 

foi aumentando a minha compreensão do trabalho, de tudo, eu estava 

com problemas mais sérios de dores, e isso me ajudou muito” 

(feminino, 76 anos) 

 

“Queria dizer que a meditação na verdade está nos reeducando. E 

também acho que a meditação nos dá poder, com a gente mesmo” 

(feminino, 77 anos) 

 

“Eu sou uma pessoa acelerada, então a meditação pra mim me ajudou 

porque eu fui ficando, criando foco, então tou ficando mais calma, em 

vez de ficar naquela saindo correndo” (feminino, 77 anos)  

 

Foi colocado também que o grupo teve uma importância para o aproveitamento 

do que foi ensinado no programa, por meio da partilha da vivência dos participantes e 

a troca de experiência: 

 



 

 
 

96 

“Agora, o curso aqui foi bem aproveitado, ouvindo o depoimento do 

pessoal, a gente aprende muita coisa e vai vendo se assimila” 

(masculino, 82 anos) 

 

“Vale muito a troca de experiência aqui que a gente tem, porque às 

vezes você tem algum problema, essa troca de experiência eu achei 

que foi muito benéfica, foi muito proveitosa” (feminino, 75 anos) 

 

Normalmente nas sessões dos programas de mindfulness acontece um 

momento chamado de inquiry, após alguma prática formal e significa uma partilha 

entre os participantes do que experienciaram na prática vivenciada em primeira 

pessoa. Por mais que os participantes tenham relatado que esse momento do 

compartilhamento de experiência foi importante, foi notado pelos instrutores que as 

partilhas ocorridas iam para além da prática meditativa realizada, entrando por outros 

assuntos que tornavam uma oportunidade de falar e trocar experiências de vida que 

foram lembradas no decorrer da prática sem necessariamente ser sobre elas. 

Também foi colocada a importância que teve o vínculo de amizade, o suporte 

social e o senso de comunidade construída entre os participantes ao longo das 

sessões: 
“[...] essa parte do grupo também é muito importante, porque são 

pessoas que se tornaram muito queridas. E é importante a gente ver 

o jeito de cada um, a diversidade e o respeito que existe, isso sempre 

aconteceu no nosso grupo” (feminino, 71 anos) 

 

“Cada um com uma dificuldade ou facilidade, uma forma de ser, e todo 

mundo ficou muito unido” (feminino, 74 anos) 

 

“Para mim, nós fizemos um grupo muito bom...” (feminino, 76 anos) 

 

Os programas de intervenções baseadas em mindfulness geralmente 

acontecem em grupos, o que fornece a oportunidade de interações sociais dentro de 

um local comunitário. Assim como também é construído um ambiente em que é 

possível trocar experiências e insights entre os membros dos grupos. A importância 

do suporte social construído ao longo de um programa de IBM com idosos foi também 
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ressaltada previamente no grupo focal de outros estudos (Parra et al., 2019; Szanton 

et al., 2011). 

Durante a realização do programa MBHP, foi percebida pelos instrutores a 

dificuldade dos participantes em fazerem os exercícios propostos para casa, e isso 

emergiu também no grupo focal a partir dos relatos dos idosos. A dificuldade de 

realizar os exercícios propostos para casa foi também mencionado em outras 

pesquisas (Berk et al., 2018; Parra et al., 2019). No caso do nosso estudo, algumas 

das dificuldades envolveram disciplina, sonolência, barulho, aflição e sensação que o 

tempo não estava passando: 

 
“Eu comecei com muito empenho, e de repente eu percebi que eu não 

arrumava tempo para mim, quando eu ia fazer à noite, eu já estava 

cansada e dormia, quando chegava no joelho eu já estava dormindo”. 

(feminino, 71 anos) 

 

 “Agora eu senti o seguinte, quando eu estava aqui fazendo, tranquilo, 

uma delícia; mas na minha casa, dava uma aflição, eu parava e eu 

sou muito acelerada, trabalho muito, então parar um tempo para mim, 

eu sempre vivi muito em função do outro, e de repente esse tempo 

que eu parava, eu falava ‘não passa esse tempo’, olhava no relógio 

para ver, no começo era uma coisa que me dava aflição” (feminino, 71 

anos) 

 

“Então a meditação em casa, é como ela falou, não é aproveitável, às 

vezes a gente fala segunda feira eu vou começar, mas sempre é 

segunda feira, e eu estou procurando ver se eu me concentro mais, 

porque eu moro em um lugar que é muito barulhento” (masculino, 82 

anos) 

 

Alguns participantes relataram no grupo focal o sentimento de auto cobrança 

que teve no decorrer do programa por não estarem realizando as práticas em casa 

como percebiam que deveriam: 
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“Não fui aquela pessoa que diariamente fez a meditação, não fiz. Mas 

isso me dá uma sensação de culpa, então por esse lado foi ruim...” 

(feminino, 71 anos) 

 

“Mas o que eu queria dizer, eu fui um péssimo aluno, não fiz lição de 

casa, mas aquilo ficou cutucando na cabeça, eu não fiz aquilo que eu 

deveria ter feito.” (masculino, 74 anos) 

 

Foi relatado também pelos instrutores em todos os grupos que os idosos 

participantes tinham um alto sentimento de auto cobrança para fazer todas as práticas 

corretamente e se frustravam quando não conseguiam, alguns inclusive chegaram a 

dizer que estavam pensando em desistir, por não conseguirem fazer as meditações 

em casa. Dessa forma, foi percebido que se tratava de uma percepção coletiva dentro 

da amostra, pois foi reforçado, diversas vezes ao longo do programa que as atividades 

para casa eram uma sugestão e não uma obrigação, mas eles se mantiveram com o 

sentimento de ser um dever a ser cumprido e gerando angústia quando não atingiam 

essa auto expectativa de perfeccionismo. 

Alguns participantes relataram que têm dificuldade em manter a disciplina de 

fazer as práticas formais em casa, mas perceberam a importância das práticas 

informais em sua vida: 

 
“Eu não sei se um dia vou chegar a isso, mas acho que informalmente 

eu posso ir utilizando isso e eu noto que isso produz um resultado bom 

para mim” (masculino, 74 anos); 

 

“Eu meditei, aquela meditação em que você está lavando louça, para 

prestar atenção” (feminino, 77 anos). 

 

Ao ser perguntado a respeito das percepções que tiveram com o programa, os 

participantes relataram principalmente as mudanças na consciência do caminhar e na 

hora da alimentação, que são práticas informais ensinadas no programa, e a 

consciência corporal: 

 
“O cuidado de andar, eu aprendi muito, saber ouvir primeiro para 

depois contestar o outro, aceitar” (masculino, 75 anos); 
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“Como essa que ela falou, do caminhar, da alimentação você começa 

a perceber a diferença como você comia antes e como você come 

agora, no mastigar e tudo, em sentir o alimento, e outra coisa, ser mais 

calma com os outros [...]” (feminino, 76 anos); 

 

“Ter foco naquilo que estou fazendo, principalmente no caminhar.” 

(feminino, 74 anos); 

 

“A gente só se deslocava. Agora não, é mais gostoso esse caminhar” 

(feminino, 76 anos); 

 

“Achei muito interessante as coisas que aprendi aqui, inclusive na hora 

de comer, de receber  cada alimento, aquela experiência que tivemos 

com a uva passa né, e no entorno na hora que você está andando, 

você fica no piloto automático e não percebe nada, eu comecei a 

perceber de descobrir essa parte de você olhar para o seu corpo” 

(feminino, 74 anos); 

 

“Então essa consciência corporal, para mim foi muito importante” 

(feminino, 71 anos) 

 

A partir das duas falas “saber ouvir primeiro para depois contestar o outro, 

aceitar” e “ser mais calma com os outros”, percebe-se também que houve a melhora 

nos relacionamentos interpessoais ao terem aprendido a tomar atitudes com mais 

calma e aceitação ao lidar com o outro. Um participante relatou nesse tema de que, 

após o programa, ele estava menos nervoso: 

 
“Ele falou esse negócio de que ele é meio nervoso, eu também sou 

assim, e agora ele falou e eu percebi que estou mais não dando muita 

bronca, conversando” (masculino, 82 anos) 

 

 Dois participantes também falaram a respeito que as técnicas ensinadas no 

programa os fizeram a ter mais cuidado no caminhar. Esse depoimento pode ter sido 

feito devido ao processo de envelhecimento ser comumente acompanhado de quedas 

decorrentes de alterações fisiológicas que podem prejudicar a saúde e qualidade de 
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vida dos indivíduos longevos (Ribeiro et al., 2008). A melhora da atenção no caminhar 

relatado pelos participantes pode ser um indicador positivo na prevenção de quedas, 

e consequentemente, da melhora da qualidade de vida dos idosos. 

Uma participante relatou em seu discurso “eu comecei a perceber de descobrir 

essa parte de você olhar para o seu corpo”, isso ocorre devido ao fato que a maioria 

das práticas ensinadas no MBHP traz o corpo como âncora, ao ser instruído aos 

participantes a notarem as sensações corporais momento a momento de forma 

intencional e sem julgamento. Por exemplo, a prática do escaneamento corporal o 

foco da atenção é direcionado a determinadas partes do corpo até englobar o corpo 

como um todo, e a prática da atenção plena na respiração o foco é direcionado ao ato 

natural de respirar podendo ser direcionada aos movimentos corporais ocasionados 

devido à respiração. 

Uma participante falou que os efeitos do mindfulness surgiram gradativamente 

com tempo à medida que ia praticando, e os efeitos emergidos com a prática a trouxe 

satisfação e a fizeram gostar mais: 

 
“Com o tempo a gente vai percebendo as diferenças que vai 

aparecendo, e a gente vai gostando cada vez mais” (feminino, 76 

anos). 

 

Uma participante deu um depoimento que a meditação aprendida durante a 

oficina a tem ajudado contra o tabagismo. Ela entrou em um programa para parar de 

fumar durante a realização do protocolo MBHP: 

 
“E outra coisa, como ele estava falando de saúde, eu entrei no 

programa aqui para parar de fumar, e tem aquelas horas que mesmo 

você tomando remédio, fazendo tudo que é para fazer, você sente 

aquela aflição, vontade de fumar desesperada; aí eu fazia meditação, 

e me ajudou a tirar isso da cabeça. Teve gente lá, que recaiu, eu 

graças a Deus não, mesmo sentindo essas vontades...” (feminino, 76 

anos) 

 
Esse relato pode ser considerado bem relevante no que diz respeito ao efeito 

do programa MBHP na qualidade de vida, uma vez que o tabagismo é considerado 
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como um representante no comprometimento da expectativa vida como também da 

qualidade de vida (Goulart et al., 2010). As Intervenções Baseadas em Mindfulness já 

foram estudadas como uma intervenção que auxilia no tratamento para parar de fumar 

em população de adultos (Brewer et al., 2011), contudo não foi encontrado, na 

literatura, alguma publicação que tenha estudado em idosos.  

Um participante relatou que utilizou uma das práticas ensinadas em um evento 

estressor que foi ir ao dentista. Segundo o relato, ele lidava com uma espécie de fobia 

ao dentista e suava muito na cadeira para fazer algum tratamento dentário, e durante 

o programa ele teve que fazer um implante e relatou que a prática de meditação o fez 

“se desligar” dessa experiência negativa: 

 
“[...]eu estava naquele terror, e pensei porque não uso a meditação 

agora, vou tentar ver se consigo escapar desse círculo que está me 

levando ao terror, aquela tensão. Daí eu me dei conta de que a minha 

mão estava começando a suar, e eu falei “preciso desligar disso” e foi 

interessante, aquele ruído do motor, diminuiu e eu comecei a me 

largar.” (masculino, 74 anos) 

 

Ao serem indagados sobre a qualidade do sono os participantes relataram 

melhoras: 
“Eu levantava bastante, mas agora não. Acordava e não conseguia 

retomar no sono, agora não, está bem mais tranquilo” (feminino, 76 

anos) 

 

“Eu acordava, e demorava um pouco para dormir. No começo eu 

usava, o exercício, a orientação, não chegava até o fim eu já tinha 

dormido antes, daí depois eu tirei, mas mesmo assim não conseguia 

dormir. Fazia o meu relaxamento, e de repente já estava no meio 

sono” (feminino, 74 anos) 

 

Quanto a esses relatos na qualidade do sono, eles são sustentados ao se 

comparar com os resultados quantitativos que os participantes apresentaram ao ser 

aplicado o Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh antes e após a intervenção, que 

demonstrou que alguns participantes que fizeram parte do grupo de mindfulness 

melhoraram a qualidade do sono. Outros estudos investigaram os efeitos das 
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Intervenções Baseadas em Mindfulness como tendo efeitos positivos na qualidade do 

sono de idosos (Black et al., 2015; Morone et al., 2008). 

Uma participante utilizou o termo relaxamento ao se referir à prática de 

meditação. Foi notado pelos instrutores que, em alguns idosos, ficaram confusos a 

ideia, os conceitos e as diferenças entre uma prática de meditação/mindfulness e um 

exercício de relaxamento, por mais que tenha sido explicada a diferença. Foi 

observado também que a palavra relaxamento esteve também bem presente nas 

evocações relacionadas ao termo meditação quando foi utilizada a Técnica de 

Evocação Livre de Palavras, tanto no grupo intervenção quanto no controle.  

O relaxamento se difere da prática de mindfulness, pois, no primeiro, a intenção 

é relaxar durante a prática por meio de exercícios específicos com o objetivo de 

diminuir a resposta ao estresse e proporcionar estados de calma (Jain et al., 2007), 

enquanto no mindfulness o foco da atenção é direcionado a experiência do momento 

presente de forma intencional e sem julgamento. 

Alguns participantes também levantaram pontos referentes à mudança que 

tiveram ao começar a prestar atenção no autocuidado a partir do programa e que 

antes se preocupavam mais de cuidar dos outros em vez de cuidar de si mesmos: 

 
“Você vai percebendo a sua respiração, os meus pensamentos, a 

mania de querer abraçar todo mundo, resolver o problema de todo 

mundo que era o que acontecia comigo né e não tinha tempo pra mim” 

(feminino, 70 anos) 

 

“Foi uma aprendizagem assim muito valiosa e realmente é essa 

parada pra enxergar a si mesmo, então assim, sempre tem tempo pra 

tudo e pra todos, e nunca tinha pra mim mesma” (feminino, 74 anos) 

 
“Você se sente com poder, de repente você se descobriu, também 

acho que a maioria sempre teve o olho no outro, sempre cuidando do 

outro, na família, sempre para os outros, nunca para si” (feminino, 77 

anos) 

 

“A busca pela melhor qualidade em viver, a melhor oportunidade da 

saúde, procurar abstração, lazer, valorizar isso em primeiro lugar que 

eu não fazia, o lazer dos outros era sempre mais importante do que o 
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meu, e agora não, agora eu já consegui encontrar o meu espaço, eu 

achei que que o mindfulness me levou a isso” (feminino, 74 anos) 

 

Outra participante relatou a melhora das práticas de meditação nos sintomas 

de ansiedade e notou a importância do autocuidado vivenciada por ela nessa melhora 

após o programa: 
 

“Para mim foi uma experiência muito boa, maravilhosa, eu era uma 

pessoa muito ansiosa. Eu olhava só por fora, eu nunca tinha tempo, e 

nunca olhava pra mim, entendeu, eu nunca me ouvia” (feminino, 74 

anos) 

 

Dentro da ótica do autocuidado, uma outra participante relatou a sua 

experiência de ter cultivado mais tranquilidade ao dedicar tempo e espaço para ela 

mesma: 
“A meditação me leva a isso, e eu termino o meu dia nessa 

tranquilidade, nesse espaço só meu” (feminino, 74 anos) 

 

As falas demonstram a atenção cultivada dos participantes ao dedicarem um 

tempo para si e ao autocuidado ao longo dos quatro meses de oficina. Ainda, segundo 

Celich e Bordin (2008), a promoção da saúde com enfoque na educação para o 

autocuidado pode contribuir no envelhecimento para que os idosos possam se cuidar, 

direcionando-se positivamente para a preservação de sua autonomia, independência 

e saúde.  

Segundo Demarzo (2015), as IBMs podem ter efeitos positivos na Promoção 

de Saúde em suas várias facetas como referentes à autonomia, empoderamento, 

intersetorialidade e qualidade de vida. Dentro do tema do empoderamento, a fala de 

uma participante marcou como o mindfulness pode ter aprimorado o sentimento de 

estar empoderada de sua saúde ao citar que “acho que a meditação nos dá poder, 

com a gente mesmo”. Segundo Carvalho e Gastaldo (2008) para a promoção de 

saúde, o empoderamento se refere à possibilidade dada aos indivíduos de um 

aprendizado que os torne capaz de viver distintas etapas e lidar com eventuais 

limitações impostas. 
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7 DISCUSSÃO 
 

A qualidade de vida tem um caráter multidimensional e pode ser medida, tanto 

por parâmetros quantitativos quanto qualitativos. Pesquisas prévias demonstraram 

efeitos positivos das IBMs na qualidade de vida de idosos (Helmes; Ward, 2015), e 

melhoras em medidas essenciais na sua avaliação, como por exemplo, na saúde 

psicológica (Gallegos et al., 2013; Helmes; Ward, 2015; Splevins et al., 2009), 

qualidade do sono (Black et al., 2015), função cognitiva (Wong et al., 2017) e bem-

estar (Geiger et al., 2016). Não foram encontrados estudos que mediram a 

religiosidade em idosos após programas de mindfulness, sendo esse um desfecho 

essencial ao considerar avaliar qualidade de vida (Chaves et al., 2014).  

Nesta pesquisa, no que diz respeito aos escores dos domínios do WHOQOL-

Bref, não foi notado melhoras significativas no grupo de mindfulness após a 

intervenção. Apresentaram-se melhoras significativas nos escores do grupo controle 

ativo quando comparado ao grupo intervenção, o que demonstra que o programa 

MBHP não é tão eficaz quanto a alfabetização digital na melhora dos domínios deste 

instrumento. Pode-se deduzir esses resultados com o fato de a oficina de informática 

ter melhorado, em curto prazo, a autonomia, independência e a satisfação dos idosos 

por meio dos aprendizados, e consequentemente a qualidade de vida. 

A melhora dos domínios do WHOQOL-Bref após a oficina proposta por Xavier; 

Ramos; Dos Santos; et al. realizada no grupo controle ativo desta pesquisa já tinha 

sido reportado de forma semelhante por Bonilha (2017). Outras pesquisas já 

demonstraram a melhora da qualidade de vida de idosos por meio de atividades com 

uso de computadores e internet em outras formas de medidas (Krug et al., 2019; 

Schneider et al., 2018).  

Além disso, uma revisão sistemática realizada por Aguirre et al. (2013) 

apresenta que, quando realizada estimulação cognitiva em pacientes com demência, 

é observado melhoras em sua qualidade de vida e bem-estar. A partir dessas 

constatações, pode-se dizer que a oficina de estimulação cognitiva apresenta 

melhoras mais efetivas e imediatas na qualidade de vida no ponto de vista quantitativo 

que o programa MBHP para essa população de idosos. 

Outros estudos que investigaram os efeitos de programas de Intervenção 

Baseada em Mindfulness em indivíduos longevos demonstraram que não ocorreram 
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mudanças significativas na qualidade de vida mensurada de forma psicométrica e em 

outras variáveis quando comparadas a um grupo controle ativo (Morone et al., 2016), 

o que está de acordo com o presente estudo. Não é a primeira vez que foi reportado 

na literatura que alguma Intervenção Baseada em Mindfulness não alterou os escores 

do WHOQOL-Bref no pré-pós. No estudo de Damiao Neto et al. (2019) e no de Berk; 

Hotterbeekx; et al. (2017) foram evidenciadas que intervenções de mindfulness não 

ocasionaram mudanças significativas nessa medida.  

Pode-se interpretar o fato de os resultados nos escores não terem sido tão 

expressivos no WHOQOL-Bref para o grupo intervenção pelo motivo que os 

programas de IBMs trabalharem maior autoconsciência e auto percepções de 

fenômenos negativos e positivos, e essa auto percepção pode ter levado a diminuição 

da média dos escores pelo fato de os participantes estarem mais conscientes e 

atentos a seus fenômenos internos ao responderem os questionários na pós-

intervenção. 

Os dados do baseline nos escores de qualidade de vida tanto no WHOQOL-

Bref quanto no WHOQOL-Old demonstram que o grupo intervenção e o grupo controle 

foram homogeneamente distribuídos na randomização. A amostra deste estudo 

apresentou ter uma qualidade de vida consideravelmente boa na linha de base da 

pesquisa, o que demonstra que o envelhecimento não é um preditor para diminuir a 

qualidade de vida. 

Apesar de o grupo controle ter apresentado melhoras em todos os domínios 

em relação ao grupo intervenção, foi possível notar uma pequena melhora na média 

no domínio das Relações Sociais do WHOQOL-Bref no grupo intervenção. Deve-se 

considerar que, nos dois grupos, aconteceram interação sociais entre os participantes 

dentro de suas respectivas intervenções, o que possibilitou que esse domínio 

aumentasse neles. É possível estimar também que simplesmente ser ativo e 

frequentar grupos semanais já são um grande contribuidor para melhorar a qualidade 

de vida (Helmes; Ward, 2015). 

O aprimoramento das relações sociais no grupo de mindfulness também foi 

notado na análise de dados qualitativos. No grupo focal, foi considerada pelos 

participantes a importância das amizades construídas no decorrer do programa e o 

valor de compartilhar as suas experiências e escutar a dos outros. Na Técnica de 

Associação Livre de Palavras, a palavra amigos teve um destaque considerado na 
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pós-intervenção em frequência referente ao termo indutor qualidade de vida para o 

grupo intervenção. Como demonstrado na revisão sistemática de Gómez-Morales et 

al. (2019), a participação em atividades sociais tem uma grande representatividade na 

qualidade de vida de indivíduos longevos. 

É comum, no processo do envelhecimento, os idosos diminuírem a rede de 

contatos sociais. Com o avançar da idade, existe uma tendência a acontecerem 

perdas decorrentes do falecimento de amigos ou cônjuge, a saída dos filhos de casa, 

ter que morar só ou ainda a perda de capacidades funcionais que proporcionam a 

interação dentro de uma comunidade. O suporte social apresenta ser um indicador de 

referência para a qualidade de vida nessa fase da vida, uma vez que estão associadas 

com maior satisfação. Por isso, considera-se a melhora das relações sociais 

proporcionada pelo programa MBHP, vista no ponto de vista qualitativo, como sendo 

um indicador importante ao ser considerado a melhora da qualidade de vida para os 

participantes da pesquisa. 

Um estudo realizado por Creswell et al. (2012), demonstra que um programa 

de Intervenção Baseada em Mindfulness diminuiu a percepção de solidão em idosos. 

A solidão é um fator de risco associado à diminuição da função cognitiva, a depressão, 

qualidade de vida e a morbidade na população envelhecida (Boss et al., 2015; 

Donovan et al., 2017). Pode-se dizer também que interações sociais a partir de 

encontro com amigos na velhice já favorece para se ter uma melhora na qualidade de 

vida percebida (Neri et al., 2018).  

Por mais que não tenha sido o destaque nesse estudo a evolução dos escores 

do WHOQOL-Bref e WHOQOL-Old, foi perecebido, dentro desta amostra, que o 

programa MBHP apresentou uma melhora significativa nos sintomas de estresse e 

ansiedade. Percebe-se que a melhora destes sintomas foram devido à intervenção de 

mindfulness, quando constatou-se que o grupo controle piorou após os quatro meses 

os sintomas de estresse. Os sintomas de depressão tiveram uma melhora leve para 

o grupo intervenção, mas não de maneira expressiva. No estudo de Splevins et al. 

(2009), os resultados das três subescalas demonstraram ter resultados mais 

significativos que os nossos, porém eles tiveram uma amostra menor e o estudo deles 

não foi randomizado e nem controlado. 

Vale ressaltar que, dentro da amostra desta pesquisa realizada, a maior parte 

dos participantes estavam com o grau de severidade normal nos resultados do DASS-
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21 na pré-intervenção, por isso a melhora apresentada não tenha sido tão expressiva 

como no estudo de Splevins et al. (2009) que indicavam sintomas moderados no 

baseline e tenha sido oferecido o protocolo MBCT que é estruturado para ser 

direcionado a pacientes com recaídas de depressão. O mindfulness tem sido 

demonstrado como sendo um tratamento efetivo nos sintomas de depressão (Kishita 

et al., 2017), no caso do nosso estudo, os efeitos na depressão foram leves, porém 

notáveis, mas sem relevância estatística. 

Dessa forma, pode-se concluir que a proporção dos efeitos das IBMs nos 

sintomas de depressão, ansiedade, estresse em idosos vão depender da população 

submetida à intervenção e ao nível de gravidade dos sintomas no baseline. O mesmo 

pode ser concluído no que se refere à qualidade de vida, pois no estudo de Helmes e 

Ward (2017) demonstraram melhoras significativas nos escores do WHOQOL-Old em 

idosos, porém os escores atingidos com a intervenção de mindfulness nesse estudo 

na pós-intervenção foi semelhante à média do baseline da nossa amostra. 

Em nosso estudo, observaram-se também os efeitos que o programa MBHP 

teve na qualidade de sono dos idosos, reportado tanto por meio dos dados 

quantitativos e qualitativos. Ao ser utilizado o método delta e o NNT foi possível notar 

significância nesses efeitos. Com base nas análises qualitativas, perceberam-se, a 

partir dos relatos, algumas melhoras no sono, o que complementaram os resultados 

quantitativos. Trata-se de um dado interessante do ponto de vista de promoção da 

saúde, uma vez que segundo Crowley (2011) é estimado que aproximadamente 50% 

dos idosos tenham alguma queixa relacionada a dificuldade de iniciar ou manter o 

sono. 

Os efeitos das Intervenções Baseadas em Mindfulness na qualidade do sono 

de idosos já tinham sido previamente estudadas por Black et al. (2015) que 

demostraram uma melhora nos escores no Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh 

quando comparada com outra intervenção de controle ativo. Contudo, em nossa 

pesquisa, a média geral indicava pior qualidade de sono comparada com esse estudo, 

e por mais que na pós-intervenção, do grupo submetido ao programa de mindfulness, 

tenha sido notado melhoras e alguns participantes tenham passado a ter qualidade 

categorizada como boa, essas melhoras não foram tão expressivas na amostra como 

um todo. O que se pode dizer é que comparado com o grupo controle ativo, que a 

qualidade do sono piorou na pós-intervenção, o programa MBHP foi mais efetivo. 
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É difícil avaliar se as melhoras que os idosos tiveram foi devido à oficina de 

meditação e as práticas que passaram a realizar ou se foi por estarem se sentindo 

cuidados e pelos vínculos sociais estabelecidos dentro da comunidade. O que se pode 

mencionar é que 83,78% (N=31) dos idosos disseram que continuavam praticando as 

meditações após a conclusão da oitava semana. Nos dados qualitativos, os 

participantes também reportaram a melhora na qualidade do sono e ansiedade devido 

à prática, assim como nas percepções das suas atividades diárias como na 

alimentação e no caminhar. 

Entre as práticas mais realizadas pelos participantes, destacam-se as práticas 

informais e a prática da caminhada com atenção plena, também reforçada por meio 

do grupo focal. As caminhadas com atenção plena podem ser importantes para os 

idosos ao ensinarem eles a prestar atenção na forma de caminhar e evitar possíveis 

quedas, que é um fator de grande preocupação pela consequência que pode gerar a 

qualidade de vida de idosos (Ribeiro et al., 2008; Siqueira et al., 2007). Este pode ser 

um dos motivos pelo qual essa técnica foi tão valorizada por essa população. 

Além disso, outra melhora, reportada qualitativamente, foi na percepção da 

importância do autocuidado que aumentou nos participantes que estavam no grupo 

intervenção, conforme os dados analisados do grupo focal e na TELP. Segundo Celich 

e Bordin (2008), as ações educativas de autocuidado contribuem para a mudança de 

condutas voluntárias o que favorece o próprio estado de saúde. As práticas de 

meditação e o formato em que é estruturado o programa MBHP, podem ser 

considerados como meios de promoção de saúde ao proporcionarem o autocuidado 

em ações grupais que valorizam a solidariedade, o empoderamento comunitário e a 

troca entre os participantes, indicadores considerados para a promoção da saúde 

(Tesser, 2009). 

Segundo relataram, os participantes da pesquisa sempre direcionavam a suas 

atividades para o cuidado do outro (filhos, netos, amigos) e a partir da experiência 

com o mindfulness perceberam que dedicavam pouco tempo para cuidar de si, e ao 

entrar em contato, por meio das meditações direcionando ao autocuidado, 

proporcionou uma experiência de autonomia na promoção de sua saúde.  

Um resultado que foi diferente de outros estudos, reportados na literatura, é 

quanto a melhora da função cognitiva. Os participantes submetidos ao programa 

MBHP tiveram resultados semelhantes tanto antes quando após a intervenção no 
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teste neuropsicológico aplicado, indicando que a intervenção não emergiu efeito sob 

a cognição, diferente do que foi relatado por Wong et al. (2017) que demonstraram a 

melhora dos escores no MoCA em idosos após um programa de mindfulness. 

Os participantes submetidos à oficina de informática tiveram melhoras 

estatisticamente significantes quando comparado antes e após a intervenção no 

escore geral do MoCA, demonstrando que a oficina de informática teve um efeito 

importante na função cognitiva dos idosos, enquanto a oficina de mindfulness não 

acessou os inputs necessários para a melhora das funções executivas nessa 

população. Vale lembrar que os idosos da amostra do estudo de Wong et al. (2017) 

eram idosos com Comprometimento Cognitivo Leve (CCL) e foi realizado com uma 

amostra pequena e não randomizada, e, no nosso estudo, idosos cognitivamente 

normais e com CCL foram randomizados juntos, além de ser uma amostra maior e 

com grupo controle.  

Intervenções por meio de computadores na estimulação cognitiva já foram 

reportadas previamente na literatura na melhora de resultados de testes 

neuropsicológicos em idosos (Frain; Chen, 2018; Krug et al., 2017). Além disso o 

treinamento cognitivo por meio de computadores tem demonstrado ser efetivo na 

melhora da performance cognitiva em idosos saudáveis (Lampit et al., 2014). 

Outro ponto a se considerar nos resultados do presente estudo, foi o nível do 

traço de mindfulness desta população no baseline, sendo este semelhante a de 

meditadores experientes, mesmo muitos não terem tido nenhum contato prévio com 

a técnica. Contudo, ao se tratar de uma população longeva, é algo frequente, o que 

nos faz questionar se o traço de mindfulness é aprimorado com o avançar da idade, 

ou se o instrumento psicométrico não é sensível suficiente para medi-lo nessa 

população. Segundo Raes et al. (2013) à medida que a pessoa envelhece, ela presta 

mais atenção ao que acontece no momento presente, ou seja, apresentam um traço 

de mindfulness mais desenvolvido. 

Durante a aplicação dos questionários, percebeu-se que o MAAS não 

demonstra ser um instrumento bem validado para ser aplicado ao público idoso. 

Alguns participantes tiveram dificuldade no entendimento de algumas questões na 

hora de respondê-las e solicitaram ajuda de algum dos aplicadores. Na pergunta 12 

“Eu dirijo no piloto automático e depois penso porque eu fui naquela direção” gerou 
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conflitos de entendimento e de como poderia ser respondida, pois muitos idosos já 

não dirigem mais e não sabiam o que responder. 

É comum, em pesquisas com IBMs que utilizaram o MAAS ou alguma outra 

escala psicométrica que mede o traço de mindfulness, que esse tenha diminuído ou 

não aumentado de forma expressiva na pós-intervenção, isso se dá pelo fato de os 

participantes estarem mais atentos a si mesmos e ao questionário após o programa, 

alterando a resposta para como se percebem. No caso do grupo controle, eles não 

receberam as intervenções de mindfulness para o aprimoramento de uma melhor 

autopercepção de seus fenômenos internos. A escala MAAS já foi utilizada em alguns 

estudos de que avaliaram o nível de mindfulness em idosos e perceberam resultados 

semelhantes aos de nossa pesquisa (Birnie et al., 2010; Lenze et al., 2014; Morone et 

al., 2016; Van Den Hurk et al., 2015). 

Houve uma melhora comum, tanto no grupo intervenção quanto no controle, o 

que nos faz questionar se a oficina de informática também proporciona um efeito na 

melhora do traço de mindfulness, ou se os participantes dessa oficina não 

compreenderam bem as perguntas do questionário ao responderem devido a alguns 

termos como “piloto automático”, “foco” e “estar consciente”, presentes nesta escala, 

serem mais bem trabalhados nos grupos de atenção plena. 

No caso deste estudo, também foi observado que a melhora da percepção do 

traço de mindfulness do ponto de vista qualitativo manifesta-se pelos relatos do grupo 

focal em que os participantes reportaram estarem mais atentos ao caminhar, ao se 

alimentar e na consciência corporal. Na escala MAAS existem perguntas que tratam 

dessas ações, se estão sendo feitas com atenção plena ou não, e foram respondidas 

espontaneamente no grupo focal. 

A suposição realizada no planejamento do presente estudo, a respeito da 

importância de se utilizar uma escala de religiosidade para esta amostra, confirmou-

se quando foi aplicado a TELP com o termo indutor meditação. De fato, existe uma 

associação forte de que meditação e oração tem o mesmo sentido para essa amostra 

populacional, principalmente para os que nunca tiveram um contato com práticas 

formais de meditação ou mindfulness previamente. Percebe-se que essa associação 

mudou para os participantes do grupo intervenção, pois deixaram de fazer essa 

conexão entre os dois termos na pós-intervenção. 
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A importância da religiosidade/espiritualidade é englobada como um dos 

pontos a ser considerado no Domínio Psicológico do WHOQOL-Bref, e demonstra 

estar associado à qualidade de vida e à saúde (Fleck; Skevington, 2007). Ao ser 

conduzida a análise por NNT, foi notado que a religiosidade intrínseca do grupo 

submetido ao mindfulness na pós-intervenção passou a ser estatisticamente 

significante. A religiosidade intrínseca está relacionada às crenças internalizadas e a 

vivência plena da religiosidade, em que é demonstrado um compromisso com a 

tradição de fé por razões sinceras relacionadas com à busca de Deus (Barricelli et al., 

2012). Estudos apontam que melhores índices de religiosidade intrínseca como 

associado com melhores satisfação com vida e qualidade de vida em idosos (Abdala 

et al., 2015). Não foi encontrado, na literatura, estudos que investigaram o aumento 

da religiosidade intrínseca em idosos submetidos a IBMs, o que demonstra que se 

trata de um dado novo. 

Quanto à estrutura do programa, observou-se que foram benéficas para os 

idosos as práticas em grupo nos encontros, muitos participantes relataram a 

dificuldade de fazer as práticas em casa, mas, quando estavam dentro do grupo, 

gostavam de fazer as meditações mais longas. A partir dessa experiência, sugere-se 

algumas adaptações ao protocolo MBHP direcionado ao público idoso. Recomenda-

se fazer práticas mais longas durante as sessões e passar algumas mais curtas para 

casa e aumentando aos poucos, a fim de que possam se adaptar e realizá-las mais 

frequentemente. 

Tanto os participantes quanto os instrutores afirmaram que a duração do 

programa ser feita em quatro meses foi positiva para essa população. Por meio das 

manutenções quinzenais, após a oitava semana, foi possível que os participantes se 

tornassem mais autônomos em sua prática pessoal. Notou-se que, a partir da sexta 

sessão, os idosos começaram a se engajar mais nos exercícios propostos para casa, 

enquanto no começo do programa alguns relataram ter dificuldades e terem 

demonstrado a sensação de que não conseguiriam se engajar. Algumas experiências 

já demonstraram que mais encontros podem ser positivos ao ensinar o conteúdo de 

mindfulness para idosos (Lenze et al., 2014; Smith, 2004; Zellner Keller et al., 2014). 

Os encontros quinzenais, após a conclusão do protocolo MBHP, favoreceram 

para que eles pudessem ter mais tempo para realizar as práticas formais no seu 

próprio ritmo e de forma supervisionada. Como se trata de uma população de idosos 
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e muitos já estão aposentados, não é necessário que a duração do programa seja 

feita às pressas em oito semanas enquanto pode ser realizado mais lentamente ao 

longo de quatro meses. Observou-se também que a duração de uma hora e meia para 

os oito primeiros encontros do protocolo MBHP foram essenciais, se tivessem sido 

feito em duas horas poderia ter sido mais exaustivo nessa população. 

No decorrer dos encontros, segundo o relato dos instrutores e também 

apresentado no grupo focal, foi percebido que o modelo em que é estruturado o 

programa MBHP no qual é proposto realizar atividades em casa, alguns idosos se 

sentiram “cobrados” para a sua realização, apesar de a ideia de ser realizada os 

exercícios ser uma proposta e não uma obrigação. Alguns idosos relataram vontade 

em desistir do programa por perceberam que não conseguiam fazer as práticas em 

casa, mas, a partir da terceira sessão, essas queixas deixaram de acontecer.  

Quanto a realização dos diários das práticas em casa foi unanime entre os 

grupos que a maioria dos idosos reportaram que era muito difícil escrever o que 

vivenciaram ou sentiram nos exercícios, esse depoimento foi semelhante com a 

experiência no estudo de Zellner Keller et al. (2014). Alguns demonstraram se 

sentirem autocobrados a escreverem e se sentiam mal por não fazerem.  

Foram percebidas particularidades dessa população, a autocobrança, o 

perfeccionismo na execução das atividades e o descontentamento ao não atingir a 

própria expectativa de perfeição. Não foi encontrado na literatura se essas 

características são comuns dentro da população geral de idosos ou se foi uma 

especificidade da amostra. Contudo, apesar de os participantes terem relatado a 

dificuldade em realizar os exercícios propostos para casa, os dados quantitativos 

respondidos pelo questionário do volume de práticas demonstram que eles seguiram 

uma boa média de práticas semanais, o que nos faz questionar a fidedignidade das 

respostas dadas nesse questionário. 

A importância dada às práticas informais ensinadas no programa foram bem 

valorizas nessa população e confirmadas pelo questionário de quantidade de práticas, 

no grupo focal e pelas instrutoras. Dessa forma, por mais que alguns participantes 

relataram dificuldades de fazer as meditações guiadas em casa, as práticas informais 

foram executadas no dia a dia e manifesta na mudança que perceberam nessa 

tomada de consciência dentro dos grupos, desde a maneira do caminhar, do 
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alimentar-se e até na percepção dos momentos de reatividade e que estavam no 

“piloto automático”. 

As instrutoras, após a conclusão do protocolo, afirmaram que entre as 

sugestões de adaptações que fariam, a partir do que observaram nos grupos, seria 

reforçar a importância das práticas informais e da caminhada com atenção plena 

nessa população, pois estas demonstraram terem sido mais aplicáveis e reconhecidas 

a sua importância na vida diária dos idosos. Outra sugestão dada a fim de incentivar 

os idosos a praticarem em casa é ter algum familiar ou acompanhante também 

participando do encontro, alguns exemplos desse formato já foram realizados 

previamente com idosos com comprometimento cognitivo (Paller et al., 2015; Wong 

et al., 2017), mas não foi encontrado algum relato de experiência no caso de idosos 

sem algum diagnóstico cognitivo específico. 

Pode-se dizer que um dos efeitos que o programa MBHP teve nos idosos foi 

na melhora dos relacionamentos sociais e foi possível perceber, por meio das análises 

qualitativas, que as partilhas e as amizades construídas ao longo das sessões foram 

significativas para os participantes. As trocas estabelecidas os fizeram notar que a 

dificuldade que um tinha o outro também tinha, e isso os tranquilizavam ao 

perceberem que a dificuldade não era individual e sim coletiva no aprendizado de 

mindfulness e que a forma de aplicação no dia a dia das técnicas ensinadas era 

gradual.  

Além disso, percebe-se que os efeitos do programa MBHP na qualidade de 

vida de idosos não se limita apenas aos sintomas de depressão, ansiedade e estresse 

como apresenta a maioria dos estudos, mas eles se ampliam também na melhora do 

suporte social e dos relacionamentos interpessoais, que demonstra ter uma relação 

direta com a qualidade de vida (Helgeson, 2003). 

Contudo, do ponto de vista quantitativo no que diz respeito às variáveis de 

indicadores para a melhora da qualidade de vida, foi percebido que os efeitos das 

IBMs com o público idoso vão depender das particularidades da amostra no qual foi 

submetida a intervenção, pois os estudos diferem os seus resultados entre si. Esta 

pesquisa se assemelha aos dados qualitativos de outros estudos (Moss, A. S. et al., 

2015; Parra et al., 2019; Szanton et al., 2011), mas se diferencia de outros estudos 

prévios quantitativos, como exposto anteriormente. 

No caso de nossa amostra, ela era constituída por algumas particularidades 
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relativas ao contexto socioeconômico demográfico no qual estavam inseridos. A maior 

parte dos participantes tinha o nível superior completo, alguns autores apontam que 

o grau de escolaridade pode estar relacionado com a qualidade de vida de idosos 

(Conde-Sala et al., 2017) , porém não existe um consenso na literatura de que se trata 

de uma relação direta.  

Além disso, os idosos participantes da pesquisa faziam parte de um estudo de 

coorte e tinham fácil acesso aos serviços de saúde fornecidos pelo Centro de Estudos 

do Envelhecimento, além de serem ativos e participarem de diversas atividades de 

pesquisa promovidas pelo CEE ao longo do tempo, o que já indica uma boa qualidade 

de vida. 

Quanto à viabilidade e adesão de participantes, percebeu-se uma perda 

amostral mais expressiva no grupo submetido ao programa MBHP no decorrer da 

intervenção que no grupo controle ativo. Por mais que as desistências tenham sido 

justificadas por motivos de saúde, viagens ou problemas na agenda, esse dado 

demonstra que a evasão também está relacionada com à intervenção dada. 

Observou-se que a maior parte das evasões se deu nas duas primeiras semanas, e 

os participantes que seguiram da terceira semana adiante não desistiram no decorrer 

do estudo, o que indica que, após conheceram e vivenciarem mais o programa, fez 

com que percebessem os benefícios da intervenção e dessem continuidade. 

Pesquisas investigando as Intervenções Baseadas em Mindfulness e o 

programa MBHP com público idoso ainda tem um longo caminho pela frente do ponto 

de vista metodológico para se encontrar os reais efeitos que podem ter na qualidade 

de vida dessa população que tem crescido exponencialmente nos últimos anos. Novos 

estudos devem ser realizados para que seja mais bem compreendido se estas podem 

ser intervenções eficazes a serem implementadas nos Sistemas Públicos de Saúde 

com o objetivo de promover saúde aos indivíduos longevos. Por mais que sejam 

observado efeitos positivos em alguns indicadores para qualidade de vida, deve-se 

considerar as particularidades da população da amostra, o que demonstra a 

necessidade da reaplicabilidade do método deste estudo com outros contextos 

socioeconômico demográficos de idosos para comparar ou ainda acrescentar no 

conhecimento a respeito do tema. 
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7.1 Limitações do Estudo e Perspectivas Futuras 
 

Entre as limitações deste estudo uma que emergiu no decorrer de sua 

execução foi a perda amostral que foi superior ao que foi calculado estatisticamente. 

No momento da triagem foi recrutado uma amostra que inicialmente tinha 

demonstrado interesse nos projetos do estudo, porém, no momento de iniciar e após 

a randomização, muitos recusaram ou não compareceram às palestras introdutórias 

e ao início das intervenções. Alguns participantes também desistiram após iniciarem, 

o que fez com que a pesquisa concluísse com uma amostra bem inferior ao que havia 

se esperado e comprometendo a relevância dos resultados estatísticos. 

Outra limitação foi a quantidade de questionários, pois muitos participantes 

demonstraram estar cansados enquanto os respondiam e isso pode ter interferido na 

fidedignidade das respostas dadas. A técnica de evocação livre de palavras também 

não se demonstrou adequada para essa população, muitos relataram dificuldade para 

lembrar de cinco palavras ou até mesmo justificá-las.  

O fato de não ser monitorado a fidedignidade da quantidade de práticas que os 

participantes realizaram diariamente pode também ser uma limitação do estudo. Foi 

aplicado um questionário para os participantes relatarem isso, porém não é possível 

confirmar a veracidade dos dados para poder reportar se os efeitos e as mudanças 

nos escores dos questionários alteraram pelo volume de prática ou não. Por isso, não 

podemos mensurar se os efeitos do programa MBHP estão relacionados às práticas 

formais e técnicas ensinadas ou se foi devido os participantes estarem se sentindo 

cuidados, terem adquirido suporte social e construído amizades ao longo do curso.  

A falta de um grupo controle passivo, de participantes que não receberam 

nenhuma intervenção, pode ter sido uma limitação. Se houvesse esse grupo, seria 

possível comparar os resultados das escalas e verificar se a melhora ou a piora dos 

resultados foram devido às intervenções dadas ou se teve algum outro fator que 

proporcionasse isso. 

Além disso, as duas intervenções eram muito diferentes uma da outra, inclusive 

no número de sessões presenciais, foi observado que o MBHP, enquanto uma 

intervenção psicoeducativa, não é tão eficaz quanto uma intervenção com inputs mais 

intensos quanto à estimulação cognitiva por meio de aulas de informática na qualidade 



 

 
 

116 

de vida e função cognitiva. Sugere-se realizar outro grupo psicoeducativo como 

controle a fim de comparar as três intervenções e os efeitos entre elas.  

Ainda, a falta de um grupo focal para a coleta de dados qualitativos do grupo 

controle ativo pode ter sido uma limitação para interpretar os resultados na melhora 

da qualidade de vida. Por mais que o foco deste estudo fosse os efeitos do programa 

MBHP na qualidade de vida dos idosos, adentrar nos resultados do grupo da oficina 

de informática poderia complementar um maior entendimento das análises. 

Outra limitação foi quanto à própria particularidade da amostra, em que 

previamente já tinham uma boa qualidade de vida, boa saúde psicológica alguns já 

tinham tido contato prévios com meditação, o que não torna possível generalizar 

esses resultados para outros idosos de outros contextos sociais. Quanto à amostra, 

percebe-se que a maior parte dela era composta de pessoas do sexo feminino.  

As limitações apresentadas desta pesquisa podem servir de base para futuros 

estudos a fim de evitar possíveis vieses nos resultados dos efeitos das Intervenções 

Baseadas em Mindfulness com o público idoso. A importância de se ter uma 

homogeneidade de participantes do sexo masculino e feminino deve ser considerada 

para ser investigado os efeitos e adesão entre os gêneros. Além disso, deve ser 

considerada o recrutamento de um número maior de participantes na amostra a fim 

de ter um grupo controle passivo que siga as mesmas fases metodológicas de coleta 

de dados para comparar os resultados. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Considera-se a presente pesquisa de grande relevância ao se refletir que 

poucos estudos foram realizados a respeito dos efeitos das Intervenções Baseadas 

em Mindfulness com o público idoso no contexto nacional e internacional. Por mais 

que muitos dos resultados não tenham sido estatisticamente significantes e que 

algumas de nossas hipóteses quanto a melhora dos escores de qualidade de vida não 

tenham sido comprovadas, acredita-se que esta pesquisa tem muito a contribuir no 

que campo do conhecimento científico a respeito de intervenções de promoção de 

saúde para o envelhecimento ativo e saudável. 

Nota-se na literatura que os estudos envolvendo as IBMs com o público idoso 

tem sido crescente, porém ainda são escassos e muitos ainda não têm grupo controle, 

não são randomizadas e com alguns tipos de vieses metodológicos.  Ainda existem 

poucos que tenham utilizado métodos qualitativos em suas análises. Como este 

estudo foi uma pesquisa de intervenção controlada e randomizada com métodos 

qualitativos e quantitativos, acreditamos que esta pode demonstrar alguns dados 

interessantes a serem considerados em pesquisas de mindfulness com idosos.  

A qualidade de vida tem um aspecto multidimensional e de difícil mensuração, 

no qual envolvem diversos indicadores tanto quantitativos quanto qualitativos. Em 

geral, observa-se que o programa MBHP traz benefícios à população de idosos, 

principalmente no que diz respeito a construção de vínculos sociais e solidariedade, 

promoção do autocuidado, melhoras na religiosidade intrínseca, qualidade do sono e 

em condições de estresse e ansiedade, porém não se deve generalizar esses 

resultados devido às particularidades socioeconômica demográficas de nosso 

amostra. Quanto à função cognitiva, foi concluído que o programa MBHP não teve 

qualquer efeito na melhora dos resultados avaliados por um teste neuropsicológico. 

A importância do grupo controle ativo foi demonstrada nesta pesquisa, pois foi 

possível comparar os efeitos do programa MBHP com uma intervenção distinta e que 

trouxe resultados diferenciados. Por exemplo, no que diz respeito aos escores de 

qualidade de vida e a função cognitiva, a oficina de informática obteve resultados mais 

relevantes, porém pioras foram notadas em condições de saúde psicológica e na 

qualidade do sono, enquanto nessas duas últimas variáveis melhoraram para os 

participantes do MBHP. A partir disso, pode-se inferir que as duas intervenções, 
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mindfulness e computação, podem ser complementares uma da outra para a 

promoção de saúde e qualidade de vida da pessoa idosa. 

Percebe-se a importância de se utilizar métodos mistos (qualitativos e 

quantitativos) em estudos que avaliam qualidade de vida e os efeitos das Intervenções 

Baseadas em Mindfulness. Foi notado que existe uma diferença entre os resultados 

quantitativos e qualitativos, e a utilização dos dois métodos pode fazer um diálogo 

para esclarecer dúvidas, gerar hipóteses e construir novos questionamentos que 

possam ampliar o conhecimento científico. 

Por ter ocorrido um grande número de perda e evasão no grupo intervenção, 

percebe-se que as IBMs são um tipo de intervenção que exige a adesão por parte dos 

participantes porque os resultados a partir das práticas são lentos e mediante a 

dedicação pessoal diária, e não são todos que estão dispostos a isso quando 

comparados com intervenções mais breves e com resultados mais imediatos e 

notáveis do ponto de vista prático como é o caso da oficina de informática. 

Por ser uma abordagem ainda nova em sua expansão no contexto brasileiro, 

nota-se que o conceito, o objetivo e o formato das IBMs ainda não são claros para o 

público idoso em geral. A ideia de mindfulness ou meditação ainda está muito 

associado a uma experiência religiosa ou algo atrelado a fé ou a práticas de oração, 

e no caso do presente estudo, à medida que os participantes foram vivenciando o 

programa MBHP ocorreu uma dissociação destes conceitos tornando mais claro o 

papel e a importância de se cultivar atenção plena. 

Algo que se pode considerar também, a partir da revisão de literatura e os 

resultados desta pesquisa, foi que o grau de alguns efeitos das IBMs no público idoso 

vai depender das particularidades da amostra e da gravidade das condições clínicas 

observadas no momento do baseline. Como em nossa pesquisa os participantes já 

apresentavam uma boa qualidade de vida, condições de saúde psicológica dentro da 

normalidade e um traço de mindfulness elevado, por mais que tenha sido observadas 

melhoras, elas não foram tão expressivas como em outros estudos que o universo 

amostral apresentava estas condições mais comprometidas.  

Conclui-se que o mindfulness pode sim melhorar a qualidade de vida dos 

idosos, porém deve ser considerado que ele melhora em alguns aspectos e não em 

todos envolvidos na multidimensionalidade da qualidade de vida. Além disso, os 

efeitos do programa podem variar de acordo com o perfil sociodemográfico dos idosos 
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e do grau de severidade em que se encontram antes de ser submetido à intervenção. 

Ainda, o programa MBHP pode ser benéfico na promoção da qualidade de vida de 

idosos, mas, para ter efeitos mais relevantes, deve ser acompanhado de outras 

intervenções como, por exemplo, a estimulação cognitiva. Novos estudos devem ser 

realizados com universo amostral maior e com diferentes populações 

sociodemográficas para confirmar os efeitos das Intervenções Baseadas em 

Mindfulness com o público geral de idosos. 
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ANEXO 1   
AVALIAÇÃO GERIÁTRICA GERONTOLÓGICA AMPLA 

 
 

Departamento de Medicina Preventiva 
Setor de Estudos do Envelhecimento  

UNIFESP- EPM 
 

Projeto EPIDOSO II (2017 - 2021) 
Estudo longitudinal - populacional com idosos no município de São Paulo 

  
A. AVALIAÇÃO GERONTOLÓGICA 
 
I - IDENTIFICAÇÃO    Número de Ordem________________ 
 
         Entrevistador_____________________ 

  
NOME:______________________________________________________________
_________________ 
 
Data da Entrevista: ___/___/______ início: _________ término: __________ 
 
1) Quem responde: (1) idoso   (2) Informante_____________________________ 
 
1a) Se informante, conhece o idoso há + de 10 anos ?  (0) Não   (1) Sim(7)NA  (8)NS(9)NR 
 
2) Sexo:(1)Masculino       (2)Feminino 
 
3) O(a)Sr.(a) está com   _____   anos  Data de nascimento ____/____/_______ 
 
4) Origem:     (0) Brasileira  (1) Japonesa               (2) Africana   
    (Buysse et al.) Oriente Médio (4) Portuguesa (5) Espanhola          
    (6) Italiana          (7) Outros ______________ 
 (8)NS  
(9)NR 
4a) Pai (   ) _______________ 
 (8)NS  
(9)NR 
4b) Mãe (   ) _______________ 
 (8)NS  
(9)NR 
 
5) Qual o seu estado conjugal? 
(1) Nunca se casou ou morou com companheiro(a)    (tempo em anos) 
 (2) Mora com esposo(a) ou companheiro(a)__________  
 (Buysse et al.) Viúvo (a) __________ 
 (4) Separado (a), desquitado (a) ou divorciado(a) __________ 
                         (8)NS   
(9)NR 
 
6) Escolaridade: 
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 (1) Analfabeto 
 (2) Sabe ler/escrever ou primário incompleto (≤ 3 anos) 
 (Buysse et al.) Primário completo/ Ginásio incompleto (4 a 7 anos) 
 (4) Ginásio completo ou mais( ≥ 8 anos) Especificar:___________ 
                                                                                                                                                                            
(8)NS   (9)NR 
            
7) Tipo de moradia:  (0) própria (1) aluguel         (2) de outras 
pessoas:_______________ 
 
7a) O (a) Sr.(a) mora com: 

(1) Só(ninguém mais vive permanentemente junto) 
(2) Somente com o cuidador  profissional (1 ou +) 
(Buysse et al.) Com o cônjuge (com ou sem cuidador) 
(4) Com outros de sua geração (com ou sem cônjuge) 
(5) Com filhos (com ou sem cônjuge) 
(6) Com netos (com ou sem cônjuge, com ou sem filhos) 
(7) Outros arranjos:_____________________________ 
                                                                                                                                                                

(8)NS   (9)NR 
 
 
7b) Quantas pessoas vivem com o (a) Sr. (a) ?_______ 
 
8) Em relação à sua vida financeira o (a)Sr.(a) tem algum tipo de renda? 
     (0) NÃO (dona de casa, dependente) – PASSAR P/ 
QUESTÃO 10 
     (1) Sim (salário, aposentadoria, pensão, aluguel, 
etc) 
            (8)NS   
(9)NR 
 
8a)Tem atividade remunerada atualmente?            (0) Não  
      (1) Sim   Qual?__________________________ 
            (8)NS   
(9)NR 
 
8b) Recebe aposentadoria ?  (0) Não     
                                                           (1) Sim, por idade  
     (2) Sim, por tempo de serviço 
      (Buysse et al.) Sim, por invalidez/doença 
            (8)NS   
(9)NR 
8c) Recebe pensão ?    (0) Não 
     (1) Sim, do cônjuge  
     (2) Sim, vitalícia 
            (8)NS   
(9)NR 
 
8d) Recebe outra renda ?  (0) Não  
     (1) Sim    Qual?__________________________ 
            (8)NS   
(9)NR 
 
9) Quanto o(a) Sr.(a) recebe, no total, por mês?R$  _________,00               
(8)NS   (9)NR 
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9a) Quantas pessoas dependem dessa renda?    
            (1) só eu          (2) 2          (Buysse et al.) 3         (4) 4      (5) ≥5              
(8)NS   (9)NR 
 
 
II  -  INTERROGATÓRIO GERAL: ESTILO E QUALIDADE DE VIDA 
 
 
10) Com a sua situação econômica, de que forma o(a) Sr.(a) satisfaz as suas necessidades                                    

básicas (alimentação, moradia, saúde, lazer, vestuário, etc.)? 
(1) Muito bem        (2) Bem   (Buysse et al.) Regular     
(4) Mal           (5) Muito mal              (8)NS   (9)NR 

 
 
11) Sua satisfação com a vida em geral, no momento,  é : 
          (1) Muita (2) Média (regular) (Buysse et al.) Pouca                                                     
(8)NS   (9)NR 
 
 
12) Em geral, o(a) Sr. (a) diria que sua saúde é: 
           (1) Ótima   (2) Boa       (Buysse et al.) Má        (4) Péssima                                             
(8)NS   (9)NR 
 
 
13) Em comparação com a saúde de outras pessoas que o(a) Sr.(a) conhece da sua idade, 
o(a) Sr.(a) diria que sua saúde é: 
          (1) Muito pior          (2) Pior            (Buysse et al.) Igual      (4) Melhor    (5) Muito 
melhor       (8)NS   (9)NR 
 
 
14) O que o(a) Sr.(a) gostaria de fazer e que não está fazendo?  
 (1) Trabalho     (2) Lazer      (Buysse et al.) Contato familiar       (4) Não deixo de 
fazer nada      
            (5) outro___________________                                                                          (8)NS   
(9)NR 
 
 
15) O(a) Sr.(a) fuma ou fumou cigarros?  
(0)NÃO –PASSAR P/ QUESTÃO 16   (1) Sim                   
(8)NS   (9)NR 
 
 
           (1) Fumou e parou 
15a)  Fumou _______  anos                                          (77)NA    (88)NS    
(99) NR 
15b)   nº _______  cigarros/dia                                                              (77)NA    (88)NS    
(99) NR 
15c)  Parou há  _______anos                                                    (77)NA    (88)NS    

(99)NR 
 
 (2) Fuma 
15d)  Há _______ anos                                             (77)NA   (88)NS   (99)NR 
15e)   nº_______cigarros/dia                          (77)NA   (88)NS   (99)NR 
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16) Que tipo de bebidas o (a)  Sr.(a) costuma consumir? 
        (1)Cerveja     (2)Vinho    (Buysse et al.) Destilados         (4) Outras    (5) Nenhuma        
(7)NA   (8)NS   (9)NR 
 
 
16a) O(a) Sr.(a) já pensou em parar de beber?                    
           (0) Não     (1) Sim                                                                     (7)NA   (8)NS   
(9)NR 
 
16b) O(a) Sr.(a) sente-se culpado pela forma como bebe?     
           (0) Não    (1) Sim                                                                      (7)NA   (8)NS   
(9)NR 
 
16c) As pessoas lhe aborrecem comentando seus hábitos de bebida?  

(0) Não       (1) Sim                                                                                       (7)NA   (8)NS   
(9)NR 

 
16d) Alguma vez bebeu pela manhã para afastar o nervosismo?         
           (0) Não (1) Sim                                                                                 (7)NA   (8)NS   
(9)NR 
 
18) O(a)  Sr.(a) dirige?    
            (0) Não     (1) Sim                                               
(9) NR 
 
 
19) O(a) Sr.(a) anda sozinho (a) e sem apoios:    
           (0) Não   (1) Sim 
                                                              (8)NS   
(9)NR 
 
 
20) O(a) Sr.(a) utiliza para se locomover: 
(1) bengala   (2) muleta (Buysse et al.) andador (4) cadeira de rodas  (5) 
cuidador/acompanhante  (7)NA  (8)NS   (9)NR 

 
 
21) O(a)  Sr.(a) tem algum dos seguintes problemas? 
 
 

 Não Sim 
21a) Restrição ao Leito / Cadeira 0 1 

21b) Amputação de membro(s) 0 1 

21c) Paralisia de membro(s) 
 

0 1 

 
 
 
 
 

 
22) Agora eu gostaria de perguntar sobre algumas atividades e tarefas do seu dia a dia: 
 
O (a) Sr.(a) precisa de ajuda no dia-a-dia  para: 
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 NÃO SIM NÃO 

REALIZA 

SOZINHO 

AJUDADO 

POR (*) 

22a) Deitar/ levantar da cama 0 1            3  

22b) Comer 0 1 3  

22c) Cuidar da aparência 0 1 3  

22d) Andar no plano(100 m) 0 1 3  

22e) Tomar banho 0 1 3  

22f)  Vestir-se 0 1 3  

22g) Ir ao banheiro em tempo 0 1 3  

22h) Subir escada (1 lance) 0 1 3  

22i)  Medicar-se na hora 0 1 3  

22j)  Andar perto de casa 0 1 3  

22k) Fazer  compras 0 1 3  

22l)  Preparar refeições 0 1 3  

22m) Cortar as unhas dos pés 0 1 3  

22n)  Sair de condução 0 1 3  

22o) Fazer limpeza de casa 0 1 3  

 
(*) Ajudado por: (1) Cônjuge    (2) Filho/Neto      (Buysse et al.) Cuidador formal    (4) 
Outros                                                            
(7)NA   (8)NS   (9)NR 
 
23) Cuidador Principal:  
(1) Cônjuge          (2) Filho/Neto         (Buysse et al.) Cuidador formal        
(4) Outros     (5) Sem cuidador fixo                                                                  (7)NA   (8)NS   

(9)NR 
 
 

• Quedas 
 

24) O(a) Sr.(a) sofreu alguma queda no último ano? 
(0) Não (1) Uma        (2) Duas a quatro      
(Buysse et al.) Cinco ou + (especificar) _____________________________                      (7)NA   
(8)NS   (9)NR 
 
24a) Causas/circunstâncias das quedas:  
(1) Tropeção/escorregão  (2) Perda da consciência   (Buysse et al.) sem motivo aparente
  
(4) Doença aguda     (5) Outro (especificar) _______________                           (7)NA   (8)NS   
(9)NR 
 
24b) Teve fratura?  
 (0) Não             (1) Sim, Vértebra       (2) Sim, Fêmur (Buysse et al.) Sim, Antebraço 
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 (4) Sim, outro (especificar) _______________         (7)NA   (8)NS   (9)NR 
 
24c) Teve outras lesões:       (0) Não        (1) Sim (especificar) _____________(7)NA   (8)NS   
(9)NR 
  
24d) Alguma queda foi na área domiciliar?    (0) Não     (1) Sim                     (7)NA   (8)NS   
(9)NR 
 
 
25) ESCALA DE DEPRESSÃO GERIÁTRICA 

 
YESAVAGE – VERSÃO REDUZIDA (GDS – 15) 

 
1. Você está satisfeito com a sua vida? SIM (0) NÃO (1) 

2. Você deixou de lado muitos de suas atividades e interesses? SIM (1) NÃO (0) 

3. Você sente que sua vida está vazia? SIM (1) NÃO (0) 

4. Você sente-se aborrecido com frequência? SIM (1) NÃO (0) 

5. Está você de bom humor na maioria das vezes? SIM (0) NÃO (1) 

6. Você teme que algo de ruim lhe aconteça? SIM (1) NÃO (0) 

7. Você se sente feliz na maioria das vezes? SIM (0) NÃO (1) 

8. Você se sente frequentemente desamparado? SIM (1) NÃO (0) 

9. Você prefere permanecer em casa a sair e fazer coisas novas? SIM (1) NÃO (0) 

10. Você sente que tem mais problemas de memória que antes? SIM (1) NÃO (0) 

11. Você pensa que é maravilhoso estar vivo? SIM (0) NÃO (1) 

12. Você se sente inútil? SIM (1) NÃO (0) 

13. Você se sente cheio de energia? SIM (0) NÃO (1) 

14. Você sente que sua situação é sem esperança? SIM (1) NÃO (0) 

15. Você pensa de que a maioria das pessoas está melhor do que você? SIM (1) NÃO (0) 

 
TOTAL DE PONTOS: ______________ 

CONTAGEM MÁXIMA = 15  
 5/15 = DEPRESSÃO NO IDOSO  
11/15 = DEPRESSÃO GRAVE  
 
 
26) Mini Exame do Estado Mental(1) aceitou responder                           (9) NR 
Agora faremos algumas perguntas para saber como está sua memória. Sabemos que com  
o tempoas pessoas vão tendo mais dificuldades para se lembrar das coisas.  
Não se preocupe com os resultados das perguntas. 
 Classifique: (1) resposta  correta     (0) resposta errada    
 
26a)  Pergunte ao indivíduo:(Dê um ponto para cada resposta correta) 
     1- Que dia do mês é hoje? (   ) 
     2- Em que mês estamos? (   )     
     3- Em que ano estamos? (   ) 
     4- Em que dia da semana estamos? (   ) 
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     5- Qual é a hora aproximada?  (   ) 
(Considere a variação de + ou -1 hora) 
 
26b)  Pergunte ao indivíduo: (Dê um ponto para cada resposta correta). 
   1- Em que local nós estamos? (   ) 
     2- Em que rua nós estamos? (   ) 
   3- Em que bairro nós estamos? (   ) 
     4- Em qual cidade nós estamos? (   ) 
     5- Em qual estado nós estamos? (   ) 
26c) Eu vou dizer 3 palavras e o(a) Sr.(a) irá repetí-las a seguir:  CARRO,  VASO,  TIJOLO 
  1. CARRO(    )        2. VASO  (    ) 3.TIJOLO  (   ) 
 
Se ele não conseguir acertar as três palavras, repita pausadamente mais 3 vezes, 
no máximo. Conte as tentativas e registre: Tentativas ___________ 
 
26d)  O(a) Sr.(a) faz cálculos / contas?          (1) Sim          (0) Não 
Se a resposta for Sim, pergunte: Se de 100 reais forem tirados 7, quanto resta? E se 
retirarmos mais 7 reais, quanto resta? (total de 5 subtrações) 
    

1-  (100-7= 93)  ______  (    ) 
   2-  (93-7=   86)  ______  (    ) 
   3-  (86- 7=  79)  ______  (    ) 
   4-  (79-7=   72)  ______  (    ) 
   5-  (72-7=   65)  ______  (    ) 
 
Se a resposta for Não, peça-lhe para soletrar a palavra “MUNDO” de trás para diante.  
 
1-  O (   )     2-  D (   )         3-  N  (    )        4-  U  (    )5-  M (    ) 
 
 
26e)  O(a) Sr. (a) poderia repetir as três palavras que disse há pouco? Registre as palavras 

que foram repetidas, corretamente. Se houver erros, corrija-os e prossiga.  
(Considere correto se o entrevistado espontaneamente se auto-corrigir). 
 
1-______________(    )       2- ______________  (    )    3-______________(    ) 
 
 
26f) Mostre um relógio de pulso e pergunte-lhe: O que é isto?   Repita com a caneta. 
Registre as respostas corretas.      
 1- Relógio  (    )      2- Caneta  (    ) 
 
26g) Preste atenção: vou lhe dizer uma frase e quero que o(a) Sr.(a) a repita depois de mim:  
(Considere acerto somente se a repetição for perfeita). 
 
“NEM AQUI, NEM ALI,NEM LÁ”  (   )   
 
 
26h). Diga: Pegue este papel com a mão direita, dobre-o ao meio com as 2 mãos 
e coloque-o no chão:  
1- Com a mão direita (    )       2- dobre-o ao meio (    )      3-coloque-o no chão(    ) 
(Considere acerto a realização de cada etapa pedida. Se o indivíduo pedir ajuda no meio da tarefa não dê dicas). 
 
 
26i) Leia e faça o seguinte: (mostre o cartão) “FECHE OS OLHOS”(    ) 
(Não auxilie se pedir ajuda ou se só ler a frase sem realizar o comando). 
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26j) Peça - lhe para escrever uma frase. Se não compreender o significado ajude com: “alguma frase 

que  tenha começo, meio e fim; ou alguma coisa que queira dizer ou alguma coisa que aconteceu hoje”.  
 
 
_______________________________________________________________________(  ) 

26k) Copie este desenho: (mostre o cartão).  
Peça–lhe que copie o desenho no VERSO DA FOLHA, da melhor forma possível.() 
 
 
 
 
26l)                                                                                    TOTAL___/3 
 
 

IPAC - QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA 
Versão 8 (forma longa, semana usual) 

 
Nome:_____________________________________________________  Data: ___/ ___ / 
___  
 
Idade : _______anos completos.                Sexo: F (     ) M (     )              N Ordem _________ 
 
 
Nesta entrevista estamos interessados em saber que tipo de atividades físicas o (a) senhor 
(a) faz em uma semana normal (típica). Suas respostas ajudarão a entender quão ativos são 
as pessoas da sua idade.  
As perguntas que irei fazer estão relacionadas ao tempo que você gasta fazendo atividades 
físicas nos deslocamentos a pé ou de bicicleta e no seu tempo de lazer (esportes, exercícios, 
etc.). 
Portanto, considere como atividades físicas todo movimento corporal que envolve algum 
esforço físico. Lembre que atividades VIGOROSAS  são aquelas que precisam de um grande 
esforço físico e que fazem respirar MUITO mais forte que o normal. As atividades físicas  
 
MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e que fazem respirar UM 
POUCO mais forte que o normal.  
 
 

SEÇÃO 1 - ATIVIDADE FÍSICA COMO MEIO DE TRANSPORTE 
 

As perguntas desta seção estão relacionadas às atividades que você realiza para se deslocar 
de um lugar para outro. Você deve incluir os deslocamentos para o trabalho (se você trabalha), 
encontro de grupo de terceira idade, cinema, supermercado, lojas ou qualquer outro local. 
 
1a. Em quantos dias de uma semana normal você anda de carro, ônibus, metrô ou trem? 

 
________dias por SEMANA  (   ) não utiliza veículo motor - Vá para questão 

1b. 
 
 Quanto tempo no total você usualmente gasta POR DIA andando de carro, ônibus, 
 metrô ou trem?      _____horas 
_________minutos 

 
Agora pense somente em relação aos deslocamentos que você realiza a pé ou de bicicleta 
para ir de um lugar para outro! Não inclua as atividades que você faz por diversão ou exercício. 
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1b. Em quantos dias de uma semana normal você anda de bicicleta por pelo menos 10 

minutos contínuos para ir de um lugar para outro? (NÃO inclua o pedalar por lazer 
ou exercício) 
 
_____ dias por  SEMANA  (   )  Não anda de bicicleta- Vá para a questão 

1c.  
 

 Nos dias que você pedala quanto tempo no total você gasta POR DIA para ir de um 
lugar 

para outro?       _______ horas _____  
minutos 

 
1c. Em quantos dias de uma semana normal você caminha por pelo menos 10 minutos 

contínuos para ir de um lugar para outro? (NÃO inclua as caminhadas por lazer ou 
exercício) 
 
______ dias por  SEMANA  (   )  Não faz caminhadas- Vá para a Seção 2. 

 
 Quando você caminha para ir de um lugar para outro quanto tempo POR DIA você 

gasta? (NÃO inclua as caminhadas por lazer ou exercício)               _______ horas 
_____  minutos 

 
 
 
 
 

 
SEÇÃO 2 - ATIVIDADES FÍSICAS DE RECREAÇÃO, ESPORTE, EXERCÍCIO E DE 

LAZER. 
 

As perguntas desta seção estão relacionadas às atividades que o (a) senhor(a) realiza em 
uma semana normal (habitual) unicamente por recreação, esporte, exercício ou lazer. 
Novamente pense somente nas atividades físicas que faz por pelo menos 10 minutos 
contínuos. Por favor, NÃO inclua atividades que você já tenha citado. 
 
2a.  No seu tempo livre, sem contar qualquer caminhada que você tenha citado 
 anteriormente, em quantos dias de uma semana normal você caminha, por pelo 
menos 10 minutos contínuos? 
 
 _____ dias por SEMANA  (   ) Não faz caminhadas no lazer  - Vá para questão 2b 
 
 Nos dias em que você caminha no seu tempo livre, quanto tempo no total você gasta 
 POR DIA?        _______ horas  _____  
minutos 
 
2b.  No seu tempo livre, durante uma semana normal em quantos dias você participa de 
 atividades físicas moderadas por pelo menos 10 minutos contínuos? (Exemplos: 
pedalar  em ritmo moderado, voleibol recreativo, natação, hidroginástica, ginástica, 
dança, etc.). 
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 _____  dias por  SEMANA (   ) Não faz AF moderadas no lazer  - Vá para questão 
2c. 
 
.  Nos dias em que você faz estas atividades moderadas no seu tempo livre quanto 
tempo no  total você gasta POR DIA?     _______ horas _____ 
minutos 
 
2c.  No seu tempo livre, durante uma semana normal em quantos dias você participa de 
atividades físicas vigorosas, por pelo menos 10 minutos contínuos? (Exemplo: correr, 
nadar rápido, canoagem, musculação, esportes em geral, etc.). 
 
 _____ dias por SEMANA  (   ) Nenhum  
 
.  Nos dias em que você faz estas atividades vigorosas no seu tempo livre quanto 
tempo no  total você gasta POR DIA?      _______ horas 
_____ minutos 
 
 
Nome:____________________________________________________________________Número: 

___________ 

Idade: _______ Responsável: _________________  Data: ______________  Duração:  ________ 

(      )  Auto aplicado   (      )  Aplicado  Obs:  ___________________________________________         

 

WHOQOL – ABREVIADO 

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde e outras 
áreas de sua vida. Por favor  responda a todas as questões. Se você não tem certeza sobre que 
resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a que lhe parece mais 
apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha. Tenha em mente seus valores, 
aspirações, prazeres e preocupações.  
Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número que lhe parece a melhor 
resposta.  
 
 
 

   muito ruim ruim nem ruim 
nem boa boa muito boa 

 1 Como você avaliaria sua 
qualidade de vida?  1 2 3 4 5 

 

  muito 
insatisfeito 

Insatisfei-
to 

nem 
satisfeito 

nem 
insatisfeito 

satisfei-
to 

muito 
satisfeito 

 
2 Quão satisfeito (a) você 

está com a sua saúde? 1 2 3 4 5 

 As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas últimas duas semanas. 
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   nada muito 
pouco 

mais ou 
menos bastante extrema-

mente 
 

3 

Em que medida você acha 
que sua dor (física) impede 
você de fazer o que você 
precisa? 

1 2 3 4 5 

 
4 

O quanto você precisa de 
algum tratamento médico 
para levar sua vida diária? 

1 2 3 4 5 

 5 O quanto você aproveita a 
vida? 1 2 3 4 5 

 
6 Em que medida você acha 

que a sua vida tem sentido? 1 2 3 4 5 

 
7 O quanto você consegue se 

concentrar? 1 2 3 4 5 

 8 Quão seguro (a) você se 
sente em sua vida diária? 1 2 3 4 5 

 
9 

Quão saudável é o seu 
ambiente físico (clima, 
barulho, poluição, atrativos)? 

1 2 3 4 5 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é capaz de fazer certas 
coisas nestas últimas duas semanas. 

  nada muito 
pouco médio muito completa-

mente 

10 
Você tem energia suficiente 
para seu dia-a- dia? 
 

1 2 3 4 5 

11 
Você é capaz de aceitar sua 
aparência física? 
 

1 2 3 4 5 

12 

Você tem dinheiro suficiente 
para satisfazer suas 
necessidades? 
 

1 2 3 4 5 

13 

Quão disponíveis para você 
estão as informações que 
precisa no seu dia-a-dia? 
 

1 2 3 4 5 

14 

Em que medida você tem 
oportunidades de atividade 
de lazer? 
 

1 2 3 4 5 

 
As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito de vários aspectos 
de sua vida nas últimas duas semanas.  

  muito ruim ruim nem ruim 
nem bom bom muito bom 



 

 
 

146 

 
15 

Quão bem você é capaz de 
se locomover? 
 

1 2 3 4 5 

  
muito 

insatisfei-
to 

insatis-
feito 

nem  
satisfeito nem 

insatisfeito 

satisfei-
to 

muito 
satisfeito 

16 
Quão satisfeito (a) você está 
com o seu sono?  
 

1 2 3 4 5 

17 

Quão satisfeito (a) você está 
com sua  capacidade de 
desempenhar as  atividades 
do seu dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

18 

Quão satisfeito (a) você está 
com sua capacidade para o 
trabalho? 
 

1 2 3 4 5 

19 Quão satisfeito (a) você está 
consigo mesmo? 1 2 3 4  

5 

  
 

muito 
insatisfei-

to 

insatis-
feito 

        nem  
satisfeito nem 
     insatisfeito 

satisfei-
to 

  muito 
satisfeito 
 

 

20 

Quão satisfeito (a) você está 
com  as suas relações    
pessoais (amigos, parentes 
conhecidos, colegas)? 

1 2 3 4 5 

21 Quão satisfeito (a) você está 
com sua vida sexual? 1 2 3 4 5 

22 
Quão satisfeito (a) você está 
com o apoio que você recebe 
de seus amigos? 

1 2 3 4 5 

23 
Quão satisfeito (a) você está 
com as condições do local 
onde mora? 

1 2 3 4 5 

24 
Quão satisfeito (a) você está 
com o seu acesso aos 
serviços de saúde? 

1 2 3 4 5 

25 
Quão satisfeito (a) você está 
com o seu meio de 
transporte? 

1 2 3 4 5 

 
 
As questões seguintes referem-se à com que frequência você sentiu ou experimentou certas coisas 
nas últimas duas semanas.  
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  nunca algumas 
vezes 

frequen- 
temente 

muito 
frequen-
temente 

sempre 

26 

Com que freqüência você tem 
sentimentos negativos tais como 
mau humor, desespero, ansiedade, 
depressão? 

1 2 3 4 5 

 
 

WHOQOL-OLD 
 

Este questionário pergunta a respeito dos seus pensamentos, sentimentos e sobre certos aspectos de 
sua qualidade de vida, e aborda questões que podem ser importantes para você como membro mais 
velho da sociedade.   
Por favor, tenha em mente os seus valores, esperanças, prazeres e preocupações.    
Pedimos que pense na sua vida nas duas últimas semanas. 
 
OLD_1. Até que ponto as perdas nos seus sentidos (por exemplo, audição, visão, paladar, 
olfato, tato), afeta a sua vida diária? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 
OLD_2 . Até que ponto a perda de, por exemplo, audição, visão, paladar, olfato, tato, afeta a 
sua capacidade de participar em atividades? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 
OLD_3. Quanta liberdade você tem de tomar as suas próprias decisões? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 
OLD_4. Até que ponto você sente que controla o seu futuro? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 
OLD_5. O quanto você sente que as pessoas ao seu redor respeitam a sua liberdade? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 
 
OLD_6. Quão preocupado você está com a maneira pela qual irá morrer? 
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nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 
OLD_7. O quanto você tem medo de não poder controlar a sua morte? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 
OLD_8. O quanto você tem medo de morrer? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 
OLD_9. O quanto você teme sofrer dor antes de morrer? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 
As seguintes questões perguntam sobre quão completamente você fez ou se sentiu apto a fazer 
algumas coisas nas duas últimas semanas. 
 
OLD_10. Até que ponto o funcionamento dos seus sentidos (por exemplo, audição, visão, paladar, 
olfato, tato) afeta a sua capacidade de interagir com outras pessoas? 
 

nada muito pouco médio muito completamente 

1 2 3 4 5 

 
 
 
OLD_11. Até que ponto você consegue fazer as coisas que gostaria de fazer? 

nada muito pouco médio muito completamente 

1 2 3 4 5 

 
OLD_12. Até que ponto você está satisfeito com as suas oportunidades para continuar alcançando 
outras realizações na sua vida? 

nada muito pouco médio muito completamente 

1 2 3 4 5 

 
OLD_13. O quanto você sente que recebeu o reconhecimento que merece na sua vida?  

nada muito pouco médio muito completamente 
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1 2 3 4 5 

 
OLD_14. Até que ponto você sente que tem o suficiente para fazer em cada dia? 

nada muito pouco médio muito completamente 

1 2 3 4 5 

 
 
As seguintes questões pedem a você que diga o quanto você se sentiu satisfeito, feliz ou bem sobre 
vários aspectos de sua vida nas duas últimas semanas. 
 
OLD_15. Quão satisfeito você está com aquilo que alcançou na sua vida? 

muito insatisfeito insatisfeito nem satisfeito 
nem insatisfeito satisfeito muito satisfeito 

1 2 3 4 5 

 
OLD_16. Quão satisfeito você está com a maneira com a qual você usa o seu tempo? 

muito insatisfeito insatisfeito nem satisfeito 
nem insatisfeito satisfeito muito satisfeito 

1 2 3 4 5 

 
OLD_17. Quão satisfeito você está com o seu nível de atividade? 

muito insatisfeito insatisfeito nem satisfeito 
nem insatisfeito satisfeito muito satisfeito 

1 2 3 4 5 

 
OLD_18. Quão satisfeito você está com as oportunidades que você tem para participar de 
atividades da comunidade? 

muito insatisfeito insatisfeito nem satisfeito 
nem insatisfeito satisfeito muito satisfeito 

1 2 3 4 5 

 
 
OLD_19. Quão feliz você está com as coisas que você pode esperar daqui para frente? 

muito infeliz infeliz nem feliz nem 
infeliz feliz muito feliz 

1 2 3 4 5 

OLD_20. Como você avaliaria o funcionamento dos seus sentidos (por exemplo, audição, 
visão, paladar, olfato, tato)? 

muito ruim ruim nem ruim nem 
bom bom muito bom 

1 2 3 4 5 
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As seguintes questões se referem a qualquer relacionamento íntimo que você possa ter.   
Por favor, considere estas questões não pensando em relacionamento sexual e sim em relação a um 
companheiro ou uma pessoa próxima com a qual você pode compartilhar (dividir) sua intimidade 
(preocupações, sentimentos, etc.) mais do que com qualquer outra pessoa em sua vida. (pode ser, 
por  exemplo um amigo (a), parente.) 
 
OLD_21. Até que ponto você tem um sentimento de companheirismo em sua vida? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 
 
OLD_22. Até que ponto você sente amor em sua vida? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 
 
OLD_23. Até que ponto você tem oportunidades para amar? 

nada muito pouco médio muito completamente 

1 2 3 4 5 
 
OLD_24. Até que ponto você tem oportunidades para ser amado? 

nada muito  pouco médio muito completamente 

1 2 3 4 5 
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ANEXO 2   
 

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DOS QUESTIONÁRIOS 
 
 

Todas as informações fornecidas por você nos questionários são 
sigilosas e serão usadas apenas para aspectos de pesquisa. 

 
Por favor, responda com sinceridade. Os resultados deste estudo 

podem influenciar a tomada de decisões sobre políticas públicas, por 
meio de programas de prevenção e promoção da saúde. 

 
Não se esqueça de responder TODAS AS QUESTÕES, já que todas 

elas são muito importantes para nossa pesquisa. 
 

Se surgir qualquer dúvida ao longo do preenchimento dos 
questionários, fique a vontade para perguntar ao pesquisador 

presente 
 

______________________________________________________________________ 
 
Nome Completo do Participante: 
  

 

  
Data: 
 

 

 
Endereço completo: 
 

 

 
Telefone residencial:                                                         
                                                     

 

  
Celular: 
 

 

 
E-mail: 
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Práticas Meditativas 

 
 
1. Você praticou algum tipo de meditação nos últimos seis meses? 
Circule a resposta 
a. Sim 
b. Não 
 
2. Se sim, marque qual prática você realizou? Circule a resposta 
a. Yoga 
b. Mindfulness 
c. Zen-Budismo 
d. Vipassana 
e. Tai-Chi-Chuan 
f. Outra: ______________________ 
 
3. Se sim, com que frequência você realizou essas práticas nos últimos 
seis meses? Circule a resposta 
 
a. Uma vez por semana 
b. Duas vezes por semana 
c. Mais de duas vezes por semana 
d. Uma vez por mês 
e. Duas vezes por mês 
f. Mais de duas vezes por mês 
g. Nenhuma vez 
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Versão brasileira da MAAS (Mindful Attention Awareness Scale)  
e instruções para pontuação (Barros et al, 2015)  

	
 Há um conjunto de sentenças abaixo sobre a sua experiência diária. Usando a escala de 1-6, por 

favor, indique a frequência com que você tem cada experiência, atualmente.  Por favor, responda de 
acordo com o que realmente reflita a sua experiência, ao invés de o que você pensa que a sua 
experiência deveria ser.  Por favor, pense em cada item separadamente dos outros. 

	

	
	

1 2 3 4 5 6 
Quase 
sempre 

Muito 
frequentemente 

Relativamente 
frequente Raramente Muito 

Raramente 
Quase 
nunca 

1 Eu poderia experimentar alguma emoção e só tomar consciência dela 
algum tempo depois. 

1 2 3 4 5 6 

2 Eu quebro ou derramo as coisas por falta de cuidado, falta de atenção, ou 
por estar pensando em outra coisa. 

1 2 3 4 5 6 

3 Eu tenho dificuldade de permanecer focado no que está  acontecendo no 
presente. 

1 2 3 4 5 6 

4 Eu costumo andar rápido para chegar ao meu destino, sem prestar atenção 
ao que eu vivencio no caminho. 

1 2 3 4 5 6 

5 Eu não costumo notar as sensações de tensão física ou de desconforto até 
que elas realmente chamem a minha atenção. 

1 2 3 4 5 6 

6 Eu esqueço o nome das pessoas quase imediatamente  após eu tê-lo 
ouvido pela primeira vez. 

1 2 3 4 5 6 

7 Parece que eu estou “funcionando no piloto automático”, sem muita 
consciência do que estou fazendo. 

1 2 3 4 5 6 

8 Eu realizo as atividades de forma apressada, sem estar realmente atento a 
elas. 

1 2 3 4 5 6 

9 Eu fico tão focado no objetivo que quero atingir, que perco a noção do que 
estou fazendo agora para chegar lá. 

1 2 3 4 5 6 

10 Eu realizo trabalhos e tarefas automaticamente, sem estar consciente do 
que estou fazendo. 

1 2 3 4 5 6 

11 Eu me percebo ouvindo alguém falar e fazendo outra coisa ao mesmo 
tempo. 

1 2 3 4 5 6 

12 Eu dirijo no “piloto automático” e depois penso porque eu fui naquela 
direção. 

1 2 3 4 5 6 

13 Encontro-me preocupado com  futuro ou com o passado. 1 2 3 4 5 6 

14 Eu me pego fazendo coisas sem prestar atenção. 1 2 3 4 5 6 

15 Eu como sem estar consciente do que estou comendo. 1 2 3 4 5 6 
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Escala de Religiosidade da Universidade Duke (DUREL) 
 
 
1. Com que frequência você vai a uma igreja, templo ou outro encontro religioso? 
 

1. Mais do que uma vez por semana  
2. Uma vez por semana  
3. Duas a três vezes por mês 
4. Algumas vezes por ano 
5. Uma vez por ano ou menos  
6. Nunca 

 
 
2. Com que frequência você dedica o seu tempo a atividades religiosas individuais, como preces, 
rezas, meditações, leitura da bíblia ou de outros textos religiosos?  

1. Mais do que uma vez ao dia  
2. Diariamente  
3. Duas ou mais vezes por semana  
4. Uma vez por semana 
5. Poucas vezes por mês  
6. Raramente ou nunca 

 
A seção seguinte contém 3 frases a respeito de crenças ou experiências religiosas. Por favor, 
anote o quanto cada frase se aplica a você. 
 
3. Em minha vida, eu sinto a presença de Deus (ou do Espírito Santo).  

1. Totalmente verdade para mim  
2. Em geral é verdade 
3. Não estou certo  
4. Em geral não é verdade 
5. Não é verdade 

 
4. As minhas crenças religiosas estão realmente por trás de toda a minha maneira de viver.  

1. Totalmente verdade para mim 
2. Em geral é verdade  
3. Não estou certo 
4. Em geral não é verdade 
5. Não é verdade 

 
5. Eu me esforço muito para viver a minha religião em todos os aspectos da vida.  

1. Totalmente verdade para mim  
2. Em geral é verdade 
3. Não estou certo 
4. Em geral não é verdade  
5. Não é verdade 
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Av. Ana Costa, 95 – CEP 11060-001  -  Santos-SP 
Tel.: (13) 3221 8058  Fax: (13) 3232 6348 

Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde 

 
DASS – 21     Versão traduzida e validada para o português do Brasil 
Autores: Vignola, R.C.B. & Tucci, A.M. 
 
Instruções 
Por favor, leia cuidadosamente cada uma das afirmações abaixo e circule o número 
apropriado 0,1,2 ou 3 que indique o quanto  ela se aplicou a você durante a última 
semana, conforme a indicação a seguir: 
 
0 Não se aplicou de maneira alguma 
1 Aplicou-se em algum grau, ou por pouco de tempo 
2 Aplicou-se em um grau considerável, ou por uma boa parte do tempo 
3 Aplicou-se muito, ou na maioria do tempo 

 

Universidade Federal de São Paulo 
Campus Baixada Santista 

1 Achei difícil me acalmar                                                  0   1   2   3 

2 Senti minha boca seca 0   1   2   3 
3 Não consegui vivenciar nenhum sentimento positivo     0   1   2   3 
4 Tive dificuldade em respirar em alguns momentos (ex. respiração 

ofegante, falta de ar, sem ter feito nenhum esforço físico)   
0   1   2   3 

5 Achei difícil ter iniciativa para fazer as coisas 0   1   2   3 
6 Tive a tendência de reagir de forma exagerada às situações        0   1   2   3 
7 Senti tremores (ex. nas mãos) 0   1   2   3 
8 Senti que estava sempre nervoso 0   1   2   3 
9 Preocupei-me com situações em que eu pudesse entrar em pânico e 

parecesse ridículo (a) 
0   1   2   3 

10 Senti que não tinha nada a desejar                                  0   1   2   3 
11 Senti-me agitado 0   1   2   3 
12 Achei difícil relaxar 0   1   2   3 
13 Senti-me depressivo (a) e sem ânimo 0   1   2   3 
14 Fui intolerante com as coisas que me impediam de continuar o que eu 

estava fazendo 
0   1   2   3 

15 Senti que ia entrar em pânico 0   1   2   3 
16 Não consegui me entusiasmar com nada 0   1   2   3 
17 Senti que não tinha valor como pessoa 0   1   2   3 
18 Senti que estava um pouco emotivo/sensível demais 0   1   2   3 
19 Sabia que meu coração estava alterado mesmo não tendo feito nenhum 

esforço físico (ex. aumento da frequência cardíaca, disritmia cardíaca) 
0   1   2   3 

20 Senti medo sem motivo 0   1   2   3 
21 Senti que a vida não tinha sentido 0   1   2   3 
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INDÍCE DE QUALIDADE DO SONO DE PITTSBURGH – PSQI 
PITTSBURGH SLEEP QUALITY INDEX 

 
 

Instruções: 
As seguintes perguntas são relativas aos seus hábitos de sono durante o último 
mês somente. Suas respostas devem indicar a lembrança mais exata da maioria 
dos dias e noites no último mês. Por favor, responda todas as perguntas. 
 
1. Durante o mês passado, a que horas você foi deitas à noite, na maioria das 
vezes? 
Hora usual de deitar __________________ 
 
2. Durante o mês passado, quanto tempo (em minutos) você demorou para pegar 
no sono na maioria das vezes? 
Número de minutos __________________ 
 
3. Durante o mês passado, a que horas você geralmente levantou de manhã. 
Hora usual de levantar _________________ 
 
4. Durante o mês passado, quantas horas de sono por noite você dormiu? (pode 
ser diferente do número de horas que você ficou na cama) 
Horas de sono por noite_________________ 
 
Para cada uma das questões seguintes, escolha uma única resposta, que você ache 
mais correta. Por favor, responda todas as questões. 
 
5. Durante o mês passado, com que frequência você teve dificuldade de dormir 
porque você .... 
 
a) Não conseguiu adormecer em até 30 minutos 
         (   ) Nenhuma no último mês 
         (   ) Menos de 1 vez por semana 
         (   ) 1 ou 2 vezes por semana 
         (   ) 3 ou mais vezes por semana 
b) Acordou no meio da noite ou muito cedo pela manhã 
         (   ) Nenhuma no último mês 
         (   ) Menos de 1 vez por semana 
         (   ) 1 ou 2 vezes por semana 
         (   ) 3 ou mais vezes por semana 
 
 
c) Precisou levantar para ir ao banheiro 
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         (   ) Nenhuma no último mês 
         (   ) Menos de 1 vez por semana 
         (   ) 1 ou 2 vezes por semana 
         (   ) 3 ou mais vezes por semana 
 
d) Teve dificuldade para respirar 
         (   ) Nenhuma no último mês 
         (   ) Menos de 1 vez por semana 
         (   ) 1 ou 2 vezes por semana 
         (   ) 3 ou mais vezes por semana 
e) Tossiu ou roncou alto 
         (   ) Nenhuma no último mês 
         (   ) Menos de 1 vez por semana 
         (   ) 1 ou 2 vezes por semana 
         (   ) 3 ou mais vezes por semana 
 
f) Sentiu muito frio 
         (   ) Nenhuma no último mês 
         (   ) Menos de 1 vez por semana 
         (   ) 1 ou 2 vezes por semana 
         (   ) 3 ou mais vezes por semana 
 
g) Sentiu muito calor 
         (   ) Nenhuma no último mês 
         (   ) Menos de 1 vez por semana 
         (   ) 1 ou 2 vezes por semana 
         (   ) 3 ou mais vezes por semana 
 
h) Teve sonhos ruins ou pesadelos 
         (   ) Nenhuma no último mês 
         (   ) Menos de 1 vez por semana 
         (   ) 1 ou 2 vezes por semana 
         (   ) 3 ou mais vezes por semana 
 
i) Sentiu dores 
         (   ) Nenhuma no último mês 
         (   ) Menos de 1 vez por semana 
         (   ) 1 ou 2 vezes por semana 
         (   ) 3 ou mais vezes por semana 
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j) Outra(s) razão(ões), por favor descreva: 
________________________________________________________________
______ 
Com que frequência você teve dificuldade para dormir devido a esta razão? 
         (   ) Nenhuma no último mês 
         (   ) Menos de 1 vez por semana 
         (   ) 1 ou 2 vezes por semana 
         (   ) 3 ou mais vezes por semana 
 
6. Durante o mês passado como você classificaria a qualidade do seu sono de uma 
maneira geral? 
         (   ) Muito boa 
         (   ) Boa 
         (   ) Ruim 
         (   ) Muito Ruim 
 
7. Durante o mês passado com que frequência você tomou medicamento (prescrito 
ou “por conta própria”) para lhe ajudar a dormir? 
         (   ) Nenhuma no último mês 
         (   ) Menos de 1 vez por semana 
         (   ) 1 ou 2 vezes por semana 
         (   ) 3 ou mais vezes por semana 
 
8. Durante o mês passado, com que frequência você teve problemas para ficar 
acordado enquanto dirigia, comia ou participava de uma atividade social (festa, 
reunião de amigos, trabalho ou estudo) 
         (   ) Nenhuma no último mês 
         (   ) Menos de 1 vez por semana 
         (   ) 1 ou 2 vezes por semana 
         (   ) 3 ou mais vezes por semana 
 
9. Durante o mês passado, você sentiu indisposição ou falta de ânimo para realizar 
atividades diárias? 
         (   ) Nenhuma indisposição nem falta de ânimo 
         (   ) Pequena indisposição e falta de ânimo 
         (   ) Moderada indisposição e falta de ânimo 
         (   ) Muita indisposição e falta de ânimo 
 
10. Você tem um(a) parceiro(a) ou colega de quarto? 
         (   ) Não 
         (   ) Parceiro ou colega, mas em outro quarto 
         (   ) Parceiro no mesmo quarto, mas não na mesma cama 
         (   ) Parceiro na mesma cama 
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ANEXO 3 
 

TESTE NEUROPSICOLÓGICO 
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ANEXO 4 
 
 

                  Universidade Federal de São Paulo                 

QUANTIDADE DE PRÁTICA DE 
MINDFULNESS 

 
 

1. VOCÊ CONTINUA FAZENDO ALGUMAS PRÁTICAS DO PROGRAMA DE 
MINDFULNESS QUE VOCÊ PARTICIPOU?  
(   ) Não  (   ) Sim 
 

1.1. Se a resposta foi SIM, quais? (pegue as últimas duas semanas de referência) 

 
PRÁTICA FREQUÊNCIA (dias por 

semana) 
DURAÇÃO (em 
minutos - 
aproximadamente) 
de cada prática 

Escaneamento corporal   
Respiração   
Meditação caminhando   
Movimentos com atenção plena   
Sons e pensamentos   
3 minutos/3 passos   
Compaixão   
Práticas informais (aplicadas no dia a 
dia) 

  

Outras 
 

  

 
 

1.2. Quais as principais dificuldades que encontrou após o término do programa 
para continuar praticando? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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2. MOTIVAÇÃO PARA A PRÁTICA DE MINDFULNESS. 

Pensando na prática regular formal de mindfulness, que consiste em praticar (“meditar”), em 

média, 15-30 minutos ao dia, na maioria dos dias da semana, assinale a frase que melhor 
define sua situação atual (apenas uma frase): 
 
(   ) Atualmente não medito regularmente e não tenho intenção de meditar regularmente, ao 
menos, nos próximos 6 meses. 
 
(   ) Atualmente não medito regularmente, mas estou pensando em começar a fazê-lo em 
algum momento nos próximos 6 meses. 
 
(   ) Atualmente não medito regularmente, mas estou dando passos para conseguir meditar 
regularmente em um futuro muito próximo. 
 
(   ) Atualmente medito com regularidade, mas esta regularidade começou há menos de 3 
meses. 
 
(   ) Atualmente medito com regularidade, e esta regularidade começou há mais de 3 meses. 
 

OBRIGADO! 
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ANEXO 5 
 
 

            Universidade Federal de São Paulo                 

 
EFEITOS NÃO ESPERADOS DE MINDFULNESS4 

 
1. Você já experimentou quaisquer reações inesperadas (que não fosse normal) ou 

negativa (com dano potencial para a sua saúde) decorrentes da prática de 
mindfulness? 

(   ) Sim 
(   ) Não  

 
2. Se a sua resposta foi SIM, continue na pergunta 2.1 (se a resposta for NÃO, vá 

direto à pergunta 3): 

 
2.1. Em que situação ocorreu?  

(   ) Retiro 
(   ) Prática em grupo 
(   ) Prática individual (em casa ou no trabalho) 

 
2.2. Que tipo de prática estava realizando quando isso ocorreu? 

_____________________________________________________________  
2.3. Quanto tempo durou a prática em que esse efeito ocorreu? (em minutos) ________ 
2.4. Como foram esses efeitos adversos? 

(   ) contínuos – se repetiram outras vezes 
(   ) transitórios – ocorreu nessa prática apenas uma vez e não se repetiu 
(   ) outros 

  

 
4 Referência:  
Cebolla A, Demarzo M, Martins P, Soler J, Garcia-Campayo J. Unwanted effects: Is there a negative side of 
meditation? A multicentre survey. PLoS One. 2017 Sep 5;12(9):e0183137. doi: 10.1371/journal.pone.0183137. 
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2.5. Descreva o que ocorreu em detalhes (por exemplo, devido a esse efeito você 

abandonou essa ou outras práticas, houve necessidade de procurar ajuda médica, 
do instrutor, etc.) 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 

3. Responda, por favor, se em algum momento enquanto praticava mindfulness você já 
tenha experimentado alguma das seguintes reações, as quais você acredite serem 
resultado direto da prática (pontue suas respostas em uma escala onde 0 = nenhum / 10 
= máximo): 
 

3.1. Aumento da negatividade ou uma maior consciência dos aspectos negativos 
dentro de você. 

0 = Nenhum 10 = Extremamente 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Maior dor emocional            
Maior auto- crítica            
Mais medo / ansiedade /depressão            

 
 

3.2. Orientação (mental)  

0 = Nenhum       10 = Extremamente 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Perda de orientação no que diz respeito o que 
você quer fazer na vida, sobre quem você é. 

           

Menos motivação na vida            
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3.3. Sentimento de vazio 

0 = Nenhum     10 =     Extremamente 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sentindo a necessidade de algo mais, 
de falta de alguma coisa, etc. 

           

 
 

3.4. Atenção 

 
 
 

3.5. Dependência da meditação. 

0 = Nenhum      10 = Extremamente 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Necessidade de estar meditando 
continuamente. 

           

Sentir que o tempo no qual não se 
medita é um tempo perdido. 

           

Agitação / ansiedade, quando não 
pratica a meditação formal, 

           

 
 

3.6. Família / amigos / outros 
0 = Nenhum      10 = Extremamente 

 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Aumento da crítica em relação a eles            

Maior consciência de seus traços 
negativos 

           

Sentindo-se ser superior a eles / melhor 
do que eles 

           

 
  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Grande confusão mental            
Falta de interesse ao seu redor            
Tédio            
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3.7. Interesse nas pessoas 

0 = Nenhum    10 = Extremamente 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sentimentos de tédio causado por 
pessoas 

           

Sentimentos de falta de interesse por 
eles, de não se importar com o que 
acontece com eles 

           

Falta de interesse nas conversas das 
pessoas 

           

Sensação de que apenas as pessoas 
que meditam são valiosas, devem ser 
nossos amigos / relacionamentos 
significativos 

           

 
 
 

3.8. Nível social 

0 = Nenhum   10 = Extremamente 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sentimento de ser alienado da 
sociedade, de não pertencer ao 
mundo, de não ser uma parte dele. 

           

Hipersensibilidade / rejeição da vida 
urbana, precisa estar em um local 
remoto, na natureza, com pouca 
habilidade para se adaptar a sua vida 
anterior na cidade. 

           

Dificuldade em se sentir confortável no 
mundo, para se divertir, na adaptação 
no mundo, o desejo de fugir 

           

 
COMENTÁRIOS ADICIONAIS (opcional): 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 

OBRIGADO! 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 
 

Protocolo do programa programa de Promoção da saúde Baseado 
em  Mindfulness - Mindfulness Based Health Promotion (MBHP). 
 
O programa é composto de 8 sessões, uma vez por semana com duração de 2 horas 
cada sessão. O programa é ministrado por instrutor certificado pelo Centro Brasileiro 
de Mindfulness – Mente Aberta. 
 
O programa MBHP é estruturado e desenvolvido ao longo de oito semanas (8 
sessões), em que os participantes se reúnem semanalmente, durante 2 horas, 
para vivências de técnicas de mindfulness. 
Aos participantes, também são dadas sugestões de atividades para serrem 
implementadas em ambiente domiciliar ou de trabalho, diariamente, com 
duração média de 15-20 minutos, podendo chegar a 45 minutos para 
participantes mais motivados e aderentes. Eles são instruídos no sentido de 
procurar a incorporar a ideia de mindfulness em suas vidas diárias (atividade 
chamada de prática informal), fazendo com que as atividades rotineiras se 
tornem, de certa forma, uma oportunidade para usar o estado mindfulness. 
As principais técnicas de mindfulness utilizadas são a prática de atenção plena 
na respiração, o escaneamento corporal, a caminhada com atenção plena, os 
movimentos com atenção plena, nos quais são utilizadas atividades corporais 
consideradas leves, podendo ser utilizada por indivíduos com diferentes níveis 
de capacidade e com limitações físicas. 
Além das práticas fundamentais são introduzidas dinâmicas para o melhor 
entendimento dos conceitos apresentados (“primeiro e segundo sofrimentos”, 
“oi-obrigado-tchau”), a prática kindly awareness, que trabalha aspectos inter-
relacionais e de equanimidade, baseados nas práticas budistas de compaixão 
e autocompaixão, e a prática de 3 minutos de mindfulness. Uma das sessões 
é realizada em silêncio, com o intuito de aprofundamento das práticas. O 
programa é ministrado por instrutor certificado pelo Centro Brasileiro de 
Mindfulness – Mente Aberta. 
 
 

PROGRAMA GERAL  
 

SESSÃO 1 – “O QUE É MINDFULNESS”  
 
INTRODUÇÃO AO PROGRAMA 

✓ Aterrissagem (usar prática dos 3 minutos, e incluir “motivação” 
para estar aqui)  

✓ Apresentação do grupo e expectativas  
✓ Abertura do programa - Como é o Programa? (entregar apostila e 

áudios) + Apresentação do Facilitador (“quem eu sou”?)  
✓ Exercício da Uva Passa (2 uvas)  
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✓ Discussão da experiência  
✓ O que é mindfulness? (discutir tendo como base a experiência trazida 

pelo grupo / fechar com explicação mais teórica)  
✓ Prática de Body Scan  
✓ Discussão da experiência e dúvidas  

 
Proposta de exercícios para casa:  

✓ 1ª parte de refeição diariamente com atenção plena (práticas informais)  
✓ Body Scan pelo menos 6 vezes por semana  
✓ Diários de prática  

 
SESSÃO 2 – “MINDFULNESS DA RESPIRAÇÃO” 
 

✓ Abertura com prática de body scan  
✓ Revisão e discussão da experiência das tarefas da semana  
✓ Introduzir dinâmica de 1º e 2º sofrimentos (como mindfulness pode 

funcionar – mecanismos)  
✓ Orientações Gerais e sobre a Postura meditativa  
✓ Explorando a respiração (movimentos abdome e peito, sensações 

da passagem do ar pelas narinas, contar respirações (após 
expiração))  

✓ Discussão e dúvidas  
✓ Exercício completo de atenção plena da respiração  
✓ Discussão e dúvidas  

 
Exercício para casa: 

✓ Manter anteriores + 
✓ 20 min de prática diária da atenção plena da respiração 
✓ Diários  

 
SESSÃO 3 – “MINDFULNESS DO CORPO I” 
 
CAMINHAR COM ATENÇÃO PLENA 
 

✓ Abertura com prática da respiração  
✓ Discussão das experiências durante a prática e Revisão da semana  
✓ Exercício dos pensamentos: Olá - Obrigado – Tchau - (grupos de 3) 

(aproveitar para explicar manejo dos pensamentos – explicar 
também “etiquetar” – e uso de imagens – “nuvens”, “vagões de 
trem passando”)  

✓ Introduzir a Prática da Caminhada com atenção plena  
✓ Discussão e dúvidas  
✓ Encerramento com exercício de caminhar com atenção plena  

 
Exercício para Casa: 

✓ Manter anteriores + 
✓ 15 min de prática diária da atenção plena na respiração 
✓ 15 min de prática diária de caminhar com atenção plena 
✓ Diários  
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SESSÃO 4 – “MINDFULNESS DO CORPO II”  
 
“3 MINUTOS + BODY SCAN”  
 

✓ Abertura com prática de caminhar com atenção plena  
✓ Discussão da prática + Revisão da semana  
✓ Prática dos 3 minutos  
✓ Explicação da Prática de 3 minutos de mindfulness – Como é a 

prática e como pode ajudar no manejo do estresse (usar ideia de 
“estressores” vs “resposta aos estressores”)  

✓ Prática de body scan deitado (se possível)  
✓ Discussão e dúvidas  

 
Exercício para Casa: 

✓ 45 min de prática diária mesclando a atenção plena na respiração, 
caminhar com atenção plena e body scan. 

✓ Diários  
 
 
SESSÃO 5 – “MINDFULNESS DO CORPO III”  
 
EXERCÍCIOS CORPORAIS COM ATENÇÃO PLENA (mindful movements)  

✓ Abertura com prática de respiração em posição sentada  
✓ Discussão da prática + Revisão da semana  
✓ Prática dos 3 minutos em pares  
✓ Discussão da prática  
✓ Prática de mindful movements deitado  
✓ Discussão e dúvidas  

 
Exercício para Casa: 

✓ 45 min de prática diária mesclando a atenção plena da respiração, 
caminhar com atenção plena, body scan  e os exercícios corporais com 
atenção plena. 

✓  Diários  
 
PRÓXIMA CLASSE 
Dia do Silêncio – Explicar que entramos, praticamos em silêncio e saímos 
em silencio (menos instrutor). 
 
 
SESSÃO 6 – “SILÊNCIO”  
 
DIA DO SILÊNCIO 

✓ Entramos, saímos e praticamos em silêncio (menos o instrutor). 
✓ Sequência: Prática de atenção plena na respiração, caminhar com 

atenção plena, exercícios corporais com atenção plena, e finaliza 
com body scan 
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Exercício para Casa: 
✓ 45 min de prática diária mesclando a atenção plena da respiração, 

caminhada, body scan e exercícios corporais com atenção plena. 
✓ Diários  

 
 
SESSÃO 7 – “COMPAIXÃO”  
 
MEDITAÇÃO DA COMPAIXÃO (kindly awareness)  

✓ Abertura com prática de movimentos com atenção plena  
✓ Revisão da semana e discussão sobre o dia de silêncio  
✓ Prática completa da meditação da compaixão  
✓ Discussão e dúvidas  
✓ Encerramento com mindfulness na respiração  

 
Exercício para Casa: 

✓ 45 min de prática diária mesclando as técnicas aprendidas. 
✓ Diários  

 
PRÓXIMA CLASSE 
Se possível, trazer (ou escrever) alguma poesia sobre mindfulness para a 
próxima classe.  
 
 
SESSÃO 8 – “MINDFULNESS PARA A VIDA TODA”  
 
A PRÁTICA DURANTE A VIDA E ENCERRAMENTO 

✓ Abertura com prática de meditação da compaixão rápida  
✓ Revisão da semana  
✓ Dúvidas sobre o programa e sobre como incorporar uma prática 

regular de mindfulness, intenções para o futuro  
✓ Reflexões sobre o curso  
✓ Poesia  
✓ Prática de encerramento (livre)  
✓ Passar folha de avaliação do programa (anônimo)  

 
Exercício para “vida”: 
Manter as práticas diárias. 
Potencializar mindfulness em nossa vida. 
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Rúbrica Participante da Pesquisa      Rúbrica Pesquisador             Rúbrica Testemunha 

1/4    

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você foi convidado para participar voluntariamente do estudo intitulado: Efeitos do Programa de 
Promoção da Saúde baseado em Mindfulness - MBHP na qualidade de vida de idosos: um 
estudo de intervenção controlado e randomizado. Se você decidir fazer parte dele, precisará saber 
das possibilidades de riscos e benefícios e confirmar sua participação através do termo de 
consentimento livre e esclarecido. 

Este documento esclarece sobre o estudo que você deseja participar. Se você tiver qualquer pergunta, 
por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato com o médico ou com algum pesquisador e 
profissional responsável pela condução do estudo que possa esclarecer suas dúvidas.  

A decisão de fazer parte do estudo é voluntária e você pode recusar ou retirar-se do estudo a qualquer 
momento sem nenhum tipo de consequência para o seu tratamento. 

Mindfulness pode ser definido como um estado que se refere a capacidade de estar atento ao que 
acontece no momento presente intencionalmente e sem julgamento. Essa qualidade de atenção pode 
ser treinada com o uso regular de técnicas e práticas específicas, entre elas a prática de meditação e 
por atividades de tomada de consciência no dia a dia.   

O objetivo dessa pesquisa é avaliar a eficácia do Programa de Promoção de Saúde Baseado em 
Mindfulness na qualidade de vida em idosos acima de 60 anos na cidade de São Paulo e investigar 
os efeitos da prática na qualidade de vida e assim como na saúde psicológica, qualidade do sono, 
nível de autocompaixão, religiosidade e função cognitiva nessa população. Pesquisas têm indicado 
que a prática de mindfulness promove melhoras na atenção, memória e saúde física e mental, assim 
como diminui estresse e ansiedade. 

PROCEDIMENTOS:  

Primeira etapa - Recrutamento 

O recrutamento dos participantes foi feito pelo Centro de Estudos do Envelhecimento (CEE) por 
meio de ligação telefônica e/ou e-mail. Foram recrutados os idosos acima de 60 anos aprovados no 
programa de triagem do CEE classificados como cognitivamente normais e/ou com 
comprometimento cognitivo leve, que não tenham o diagnóstico agudo de depressão nível avançado 
de computação ou que estejam fazendo uso de medicamento que causem prejuízos cognitivos. 

Segunda etapa – Randomização dos grupos 

Em seguida você foi alocado aleatoriamente nos possíveis grupos da pesquisa. Os grupos estão 
divididos em Grupo Controle Ativo, que será submetido a atividades de estimulação cognitiva por 
meio de computador e internet em um ambiente cooperativo durante um encontro semanal de uma 
hora e meia durante quatro meses. O segundo grupo é chamado de Grupo Intervenção em que os 
idosos terão um encontro semanal de uma hora e meia, durante oito semanas, para a realização das 
intervenções baseadas em mindfulness, juntamente com tarefas a serem realizados em casa, seguindo 
o protocolo do Programa de Promoção de Saúde Baseado em Mindulness. Após a conclusão das oito 
semanas será oferecido quatro sessões de manutenção em que terá um encontro quinzenal de uma 
hora de duração até totalizar 16 horas de intervenção. Os grupos foram randomizados por meio de 
um software Microsolft Excel. 

Terceira etapa – Palestra Introdutória e aplicação dos questionários 

Será realizado uma palestra introdutória com os participantes randomizados entre os grupos a fim de 
informa-los como serão os procedimentos da pesquisa e os próximos passos. Nesse momento, é 
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quando será assinado o Termo de de Consentimento Livre e Esclarecido e aplicado os demais 
questionários que não foram aplicados durante o recrutamento pelo CEE, aos que aceitarem participar 
do estudo, sendo eles o Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) para avaliar o nível de 
mindfulness; a Escala de Auto-Compaixão, para avaliar o nível de autocompaixão; o Depression 
Anxiety and Stress Scale-21 (DASS-21), para avaliar a saúde psicológica; o Índice de Qualidade do 
Sono de Pittsburg, para avaliar a sua qualidade do sono; e a Escala de Religiosidade de Duke, para 
avaliar a religiosidade. Acontecerá também nesse momento a aplicação da Técnica de Evocação 
Livre de Palavras. Todas essas escalas serão aplicadas tanto antes de iniciar o primeiro dia de 
intervenção, quanto após a última sessão da intervenção, em que iremos acrescentar questionários de 
qualidade de vida WHOQOL-BREF, WHOQOL-OLD e o teste neuropsicológico Montreal 
Cognitive Assessment (MoCA) que será agendado a sua aplicação. O objetivo das aplicações desses 
instrumentos é medirmos as diferenças nos resultados deles antes e após a intervenção. 

Quarta etapa – Início das intervenções 

As intervenções estão previstas a começar em de agosto de 2019. O primeiro dia de intervenção irá 
começar 30 minutos mais cedo para que seja realizado um breve grupo focal em que avaliaremos as 
expectativas dos participantes.  

Quinta etapa – Intervenções Baseadas em Mindfulness e Estimulação Cognitiva 

Caso você seja escolhido a participar do Grupo Intervenção, você será convidado a participar da 
intervenção baseada em mindfulness e/ou palestras ao longo de 8 semanas (8 sessões), de acordo com 
o resultado da randomização. Os participantes do Grupo Intervenção irão se reunir semanalmente, 
durante 1h30, para práticas de mindfulness, meditações guiadas, dinâmicas e discussões teóricas 
sobre mindfulness. Após a conclusão das oito semanas será realizado quatro sessões de um grupo 
manutenção de uma hora de duração durante dois meses em datas previamente estabelecidas. Para o 
Grupo Controle Ativo será oferecido um curso de Estimulação Cognitiva que trata-se de aulas 
informática básica semanalmente de uma hora e meia de duração durante quatro meses. Ao final dos 
dois grupos será aplicado novamente os questionários  

Sexta Etapa – Coleta de Dados na Pós-Intervenção 

Ao final dos dois grupos será aplicado novamente os questionários aplicados anteriormente sendo 
eles o WHOQOL-BREF, WHOQOL-OLD, DASS-21, MAAS, Escala de Autocompaixão, Índice de 
Qualidade do Sono de Pittsburg, Escala de Religiosidade de Duke e o teste neuropsicológico MoCA. 
Também será aplicado novamente o teste de Evocação Livre de Palavras nessa ocasião e será 
agendado um grupo focal com aproximadamente 5 a 10 participantes que serão escolhidos de forma 
randomizadas em que iremos fazer perguntas semi-estruturadas a respeito da qualidades de vida e 
percepções do que vivenciaram no programa.  

Sétima Etapa – Aplicação dos questionários após seis meses da intervenção. 

Após seis meses – a contar a partir do último dia de intervenção – você será convidado novamente 
para participar da última etapa da pesquisa. Serão aplicados, novamente, os questionários da segunda 
e da sexta etapa, a fim de medirmos as diferenças desses períodos para medir os resultados propostos 
dessa pesquisa. . Ainda, você receberá a data e o horário para a realização desta etapa. 

Oitava Etapa – Grupo Manutenção 

Ao finalizar o estudo (após os seis meses na coleta de dados do follow up), um novo grupo de 
intervenção seguindo o programa o Programa de Promoção de Saúde Baseado em Mindfulness será 



 

 
 

178 

 

      
 

Rúbrica Participante da Pesquisa      Rúbrica Pesquisador             Rúbrica Testemunha 

3/4    

ofertado de forma gratuita aos participantes dos grupos controle ativo caso seja do interesse dos 
participantes.   

RISCOS E INCONVENIÊNCIAS  

Sua participação na pesquisa envolve riscos mínimos para sua saúde. Entretanto, você pode sentir 
algum desconforto pela conscientização de características da sua personalidade, em razão de levar a 
atenção aos pensamentos e sensações físicas no momento das meditações. Profissionais capacitados 
para desenvolver o treinamento estarão disponíveis para suporte psicológico do ambulatório de 
promoção da saúde da UNIFESP, durante e após o término do estudo. 

BENEFÍCIO DO TRATAMENTO 

Os benefícios sugeridos são: (i) Promover o autocontrole emocional; (ii) Melhorar a memória e o 
nível de atenção; (iii) Redução dos principais indicadores de estresse crônico; (iv) Promover a 
autocompaixão e o autocuidado; (vi) Promover uma relação interpessoal mais empática e compassiva 
entre os familiares, amigos e colegas. 

DIREITOS DO PARTICIPANTE 

 Sua participação é voluntária e você pode retirar seu consentimento ou ainda descontinuar sua 
participação em qualquer momento, se assim preferir, sem penalização e/ou prejuízo de qualquer 
natureza. Não haverá nenhum custo a você, proveniente deste estudo, assim como não haverá 
qualquer tipo de remuneração pela sua participação.  

DEVERES DO PARTICIPANTE  

Assim como você têm direitos, existem também deveres que você deverá cumprir, caso tome a 
decisão de participar desta pesquisa.  Os seus principais deveres são: comparecer a toda as 
intervenções na data agendada, seguir o cronograma do estudo, realizando os procedimentos 
solicitados e fazer as técnicas solicitadas corretamente, conforme orientação da equipe 
responsável pelo estudo; informar ao pesquisador qualquer alteração no estado de saúde ocorrida e 
também as medicações utilizadas no período; informar qualquer efeito inesperado ao pesquisador o 
mais rápido possível.  

DANOS À SAÚDE  

Se ocorrer qualquer problema ou dano pessoal comprovadamente referida as intervenções, o 
senhor(a) terá garantido o direito de tratamento imediato na Instituição e terá direito a indenização 
determinada por lei.  

INDENIZAÇÃO 

Se você sofrer algum dano ou doença, previsto ou não neste termo de consentimento e relacionado 
com sua participação no estudo, a equipe do estudo deverá ser notificada o mais rápido possível.  

CONFIDENCIALIDADE 

A equipe do estudo e a equipe assistencial, terão acesso a seus dados, no entanto, seu anonimato é 
garantido e possíveis publicações cientificas resultantes deste estudo não o (a) identificará em 
nenhuma circunstância como participante. Os dados obtidos serão tratados sob estritas condições 
de confidencialidade. 

Os seus dados também poderão ser compartilhados com os seguintes grupos / pessoas associadas a 
este estudo de pesquisa ou envolvidos na revisão de pesquisas: outros funcionários da equipe de 
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pesquisa do Pesquisador Responsável, equipe do Centro de Pesquisa Clínica e o Comitê de Ética em 
Pesquisa ; e também os representantes do governo ou agências federais, quando exigido por lei. Caso 
surjam novas informações que possam ser importantes à sua decisão de continuar na pesquisa, você 
ou seu representante legal serão informados assim que os dados estejam disponíveis. 

GARANTIA ACESSO A INFORMAÇÃO 

Em qualquer etapa do estudo, o senhor terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 
esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o Dr Marcelo Demarzo que pode ser 
encontrado no endereço Avenida Padre José Maria, 545  

Telefone (11) 30620659 . Co-investigadores Daniela Rodrigues de Oliveira  no endereço Avenida 
Padre José Maria, 545, Dr. Luiz Roberto Ramos no endereço Rua Loefgreen, 1596 Telefone (11) 
5575-3604 e Marcelo Vasconcelos Mapurunga no endereço Avenida Padre José Maria, 545 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unifesp – Rua Botucatu, 740, sala 557 – 04023-900, 
Telefone: 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: CEP@unifesp.br. Horário de atendimento 
telefônico e presencial: Segundas, Terças, Quintas e Sextas, das 9:00 às 12:00. 

Este documento está sendo disponibilizado em duas vias originais, uma para ficar com o participante 
e outra com o pesquisador. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), cuja 
função é de aprovar os estudos envolvendo seres humanos.  

Para qualquer dúvida relacionada ao estudo, por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato com 
os médico e pesquisador principal do estudo, Dr. Marcelo Marcos Piva Demarzo no telefone: (11) 
5089-9232. Ou com o pesquisador responsável pela condução do estudo, Marcelo Vasconcelos 
Mapurunga no telefone (11) 30620659  e-mail: marcelovmapurunga@gmail.com. Ou com os 
pesquisadores colaboradores Dra. Daniela Rodrigues de Oliveira no telefone: (11) 5089-9232 e-mail: 
danielaoliveira.phd@gmail.com , Dr. Luiz Roberto Ramos no telefone (11) 5575-3604. 

ASSINATURAS DE CONSENTIMENTO 

Fui informado de todos os detalhes relacionados ao estudo ao qual serei submetido. Entendo que sou 
livre para aceitar ou recusar a participar e que posso retirar-me do estudo em qualquer ocasião, sem 
nenhuma consequência para a continuação de meu tratamento. Concordo que os dados coletados para 
o estudo serão usados para os fins descritivos acima, e que serão mantidos sob sigilo e 
confidencialidade e entendo também que o material coletado será usado exclusivamente para 
responder às perguntas dessa pesquisa e para garantir minha segurança.  

Li e entendi as informações apresentadas neste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Pude 
fazer perguntas e todas as minhas dúvidas foram esclarecidas. Receberei uma via assinada e datada 
deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Nome do Pesquisador que aplicou o termo: ____________________________________ 

Assinatura do Pesquisador que aplicou o termo:________________________ Data: ___/___/__

______________________________________ 

Nome completo do participante da pesquisa 

______________________________________  

Assinatura do participante da pesquisa 

______________________________________ 

Nome completo do pesquisador responsável 

_____________________________________  

Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE 2 
 

Perguntas do Grupo Focal 
 
 

 
1 ) Gostaria que falasse como foi a experiência em participar desse grupo de 
mindfulness 
 
2) Gostaria que vocês falassem sobre as suas atividades do dia a dia nesse tempo 
em que vocês participaram do programa (explorar qualidade do sono, ansiedade, 
depressão, stress, consciência no momento presente, qualidade de vida, etc) 
 
3) Gostaria que dissessem quais as práticas de mindfulness vocês consideram 
importantes para a qualidade de vida no envelhecer. 
 
4) Tem algo mais que você queria falar sobre o grupo que não foi perguntado? 
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APÊNDICE 3 
 

 
 
 
 
 
 
 

NOME____________________________________________________________DATA___/___/___ 
 
 

EVOCAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS 
 

1ª Etapa 
 

1. Escreva cinco palavras (simples ou compostas) que vem em sua mente quando você escuta as 
seguintes palavras. Em seguida circule a mais significativa. 

 
 
 

1. Envelhecimento   
 
____________________(    ) 
 
____________________(    ) 
 
____________________(    ) 
 
____________________(    ) 
 
____________________(    ) 
 

2. Qualidade de Vida 
 
____________________(    ) 
 
____________________(    ) 
 
____________________(    ) 
 
____________________(    ) 
 
____________________(    ) 

 

3. Corpo 
 
____________________(    ) 
 
____________________(    ) 
 
____________________(    ) 
 
____________________(    ) 
 
____________________(    )

 
4. Meditação 
 
_____________________(    ) 
 
_____________________(    ) 
 
_____________________(    ) 
 
_____________________(    ) 
 
_____________________(    ) 
 

 
 

2ª Etapa 
Palavra mais importante 

Das palavras circuladas agora escreva porque ela é a mais significativa no seu número 
correspondente. 

 
1. (________________________________________________________________________________) 

2. (________________________________________________________________________________) 

3. (________________________________________________________________________________) 

4. (________________________________________________________________________________) 


