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RESUMO 

 

As práticas meditativas têm sido reconhecidas, ao longo destes últimos 40 anos, 

como um modo de intervenção eficiente para o alívio e redução dos sintomas 

relacionados ao stress. Universidades e pesquisadores de diversos campos 

científicos têm realizado estudos para investigar os efeitos destas práticas e seus 

correlatos neurofisiológicos. Isso tem reafirmado a confiabilidade destas práticas 

ancestrais, além de promover um rico compartilhamento de conhecimentos, entre as 

tradições do Oriente e a ciência contemporânea do Ocidente. Diante deste contexto, 

esta monografia tem como proposta realizar um levantamento bibliográfico sobre 

como as práticas meditativas atuam na condição de estresse e patologias 

relacionadas, bem como averiguar como a relação práticas meditativas/ pesquisas 

científicas vem sendo construída ao longo do tempo. Também objetiva-se elucidar 

como as práticas meditativas atuam sobre o mecanismo neurofisiológico do 

estresse. 

 

Palavras-chave: Estresse.  Meditação. Mindfulness. Psicofisiologia. 
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ABSTRACT 

 

For long the last 40 years, the meditation practices had been knowledge as an 

efficiently clinic intervention to reduce and relieve the stress and diseases related 

symptoms. Universities and researchers of several scientific fields have been 

released studies to investigate the effects and the neurophysiological correlates from 

these practices. This has reaffirmed the reliability of these ancestor`s practices 

besides promoting a rich sharing knowledge between the eastern traditions and the 

contemporary west science. Against this background, this dissertation is proposed to 

do a bibliographical survey about how the meditation practices operate over the 

stress condition and related diseases as well as investigate the relationship 

meditation practices/scientific research have been constructed over time. Also aims 

to elucidate how the meditation practices operate over the neurophysiological stress 

mechanisms.   

 

Keyword: Stress. Meditation. Mindfulness. Psychophysiology 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Vários estudos têm mostrado que a meditação atua na redução parcial ou 

total de diversos sintomas de uma ampla gama de patologias, dentre elas, a dor 

crônica,  a fadiga crônica, a hipertensão,  a disfunção cardiopulmonar, a fibromialgia, 

o diabetes, a esclerose múltipla e o câncer (GERBARG & BROWN, 2005b). Estas 

patologias diversas, por terem seu desenvolvimento associadas ao estresse crônico, 

práticas que atuam sobre seus mecanismos constituem um ponto chave para 

reestabelecer o equilíbrio no funcionamento neurofisiológico. Devido à ativação 

crônica do sistema simpático, torna-se necessária uma ação para balancear o 

sistema nervoso autônomo, aumentando a atividade parassimpática e, com isso, 

“acalmando” o sistema de resposta de estresse e a ativação neuroendócrina de 

hormônios. Desta forma,  as práticas meditativas  contribuem para um estado de 

calma e alerta, influenciando a condição psicológica e o alívio dos transtornos 

associados ao estresse (GERBARG & BROWN, 2005a).   

A partir desta, conclui-se que as práticas meditativas assumem uma 

funcionalidade peculiar: a de regulação do sistema nervoso autônomo, 

principalmente quando aplicadas sobre a condição de estresse. Esta que por sua 

vez, convém ser compreendida relativamente a um estilo de vida contemporâneo, 

que tem no estresse um expoente de uma condição social comum, e por isso 

convém ser tratada diferentemente do contexto cultural da época, de valores e 

hábitos do oriente antigo, na qual a meditação foi originalmente concebida.  

Outra questão relevante, ainda que em segundo plano, é a discussão 

referente a um ajustamento das práticas meditativas aos critérios e ao modelo 

metodológico da ciência ocidental, e que, a compreensão de seus fenômenos sob 

uma leitura pautada no paradigma reducionista-causal, predominante para o padrão 

acadêmico, tem influência no modo como se interpretam os processos psicológicos 

relativos à meditação, seus efeitos sobre os sintomas de diversas patologias, e sua 

atuação sobre todo o corpo e o sistema neural.  
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1.  CAPÍTULO I: A MEDITAÇÃO NA CIÊNCIA OCIDENTAL 

 

1.1 PRIMEIROS ENCONTROS 

 

Entre fins do séc. XIX e início do séc. XX, um período de grande  

efervescência se deu na produção científica e intelectual no ocidente. Os primeiros 

líderes da filosofia oriental desembarcavam no ocidente, neste momento, com o 

objetivo de difundir suas práticas e ensinamentos. Esta iniciativa, contou 

primeiramente com o pioneirismo de dois mestres do yoga indiano, Swami 

Vivekananda1 e Swami P. Yogananda2, que por meio de participações em 

congressos internacionais nos EUA, em 1893, introduziram os conceitos do yoga e 

da meditação no Ocidente (WULLSTEIN, 2009, p.17-18; VANDANA, et al, 2011). 

Mas foi no período entre e pós-guerras mundiais, principalmente na década de 50, 

que por motivos diversos, líderes e mestres de vários países do Oriente, com 

destaque para Japão, Índia, Tibete e China, cruzaram o oceano para levar seus 

conhecimentos e tradições para o Ocidente (FERREIRA, 2013). Isso proporcionou 

um riquíssimo intercâmbio cultural, filosófico, espiritual e científico, pois estes 

representantes encontraram um terreno altamente fértil para plantar essas novas 

sementes, que logo despertaram a curiosidade de vários líderes ocidentais de 

produção de conhecimento. 

Alguns dos trabalhos no campo da psicologia escritos nesta época  mostram  

os resultados do intercâmbio entre a psicologia e as filosofias do Oriente. Como 

exemplo, o psicanalista, filósofo e sociólogo alemão Erich Fromm, que estabeleceu 

uma conexão de conhecimentos entre a psicanálise e o Zen Budismo, no livro 

escrito em parceria com o mestre Zen japonês D.T. Suzuki:” Budismo Zen e 

Psicanálise”; a tradução do “I Ching” chinês, pelo alemão Richard Wilhelm, também 

parceiro de C.G.Jung, que escreveu o “Psicologia e Religião Oriental”, entre outros 

livros. Estas obras fazem uma leitura dos escritos orientais repensando a filosofia e 
                                                             

1
Foi SwamiVivekananda, quem despertou o interesse da massa popular do Ocidente para o Yoga-Meditação. 

Em 11 de setembro de 1893, como representante da Índia no Primeiro Parlamento Mundial das Religiões, ele 
apareceu pela primeira vez em público (WULLSTEIN, 2009, p.10). Desde então, os ensinamentos de 
Ramakrishna e a filosofia Vedanta ficaram mais conhecidos no mundo ocidental (ibid, p.17). 

 
2
Swami Paramahansa Yogananda(1893-1952), após sua participação no Congresso Internacional de Religiões 

Liberais, em Boston, Yogananda dirigiu-se para Los Angeles e lá fundou, em 1920, a famosa sede 
internacionalda Self-RealizationFellowships, que conta hoje com mais de 350 centros em 43 países (ibid, p.18).  
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agregando novos recursos à psicoterapia moderna. Destaque também para Frederik 

Perls, fundador da Gestalt Terapia este autor se fundamenta em princípios da 

filosofia oriental para a criação de seu modelo de psicoterapia. 

Do lado oriental, alguns destes mestres já visionavam que esta relação entre 

a ciência ocidental com as tradições ancestrais do oriente, poderiam produzir 

grandes benefícios para a humanidade. O indiano Swami Kuvalayananda (1883-

1966) merece ser citado por ter iniciado pesquisas relacionadas com o Hatha-Yoga, 

na Índia. Ao perceber o valor da prática para a saúde, fundou em 1924, com o apoio 

dos ministérios da saúde e educação da Índia, em Kaivalyadhama, Lonavla, o 

primeiro laboratório dedicado à pesquisa científica do Yoga (WULLSTEIN, 

2009,p.66). Criou um método chamado de Yoga Científico3 e, pesquisou os efeitos 

do yoga sobre a fisiologia e sobre certas doenças.  

 
De 1925 a 1950, Kaivalyadhama foi um dos poucos institutos onde a 
pesquisa científica se manteve até os dias de hoje.Até agora, cerca de 1500 
trabalhos científicos foram publicados e vem crescendo o número de 
pesquisadores interessados. Desde 1950 várias universidades e fundações 
privadas de pesquisa vêm adotando uma resposta à crescente popularidade 
da yoga no mundo (GHAROTE

4
, 1996:145 apud WULLSTEIN, 2009, p.66). 

 

Os resultados dos trabalhos realizados neste instituto o convenceram de que 

a antiga ciência do yoga, abordada pelos métodos experimentais da ciência 

moderna, poderiam ajudar a humanidade a revivescer física e espiritualmente. 

 

1.2 O YOGA 

 

O yoga integra práticas e filosofias de existência milenar e indeterminada na 

história, devido à antiga tradição oral. A primeira descrição escrita da meditação vem 

do “Mahabharata”, um épico do sexto século AC, escrito por Vyasa, na qual contém 

o “Bhagavad-Gita”, cujo o “Dhyana Yoga”( Dhyana yoga chapter5, 2003),uma forma 

                                                             
3
Em 1924, fundou o Kaivalyzdhama Yoga Institute, emLonavla. Ao mesmo tempo, passou a publicar a revista 

Yoga-Mimansa, em que apresentava os resultados de seu trabalho científico.Em outubro de 1951, fundou o 
Gordhandas Seksaria College of Yoga and Cultural Synthesis, cujo diploma de pós-graduaçãoem educação 

iogue é reconhecido pelo governo da Índia.Fonte: Kaivalyadhama Yoga Institute;http://kdham.com/ 

4
GHAROTE, Manohar Laxman. Yoga aplicada. Da teoria à prática. São Paulo, Phorte Editora. 1996 

 
5
AC Bhakthivedanta Swami Prabhupada, “Dhyana yoga chapter,” in Bhagawad Gita as It Is, pp. 273–320, 

Bhaktivedanta Book Trust, Mumbai, India, 2 edition, 2004. 
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de meditação, é recomendada como uma técnica para acalmar a mente (VANDANA 

et al.,2011). 

Depois disso, o yoga foi codificado e formalizada por Patañjali, 

aproximadamente nos séculos II ou III a.C. e foi nomeado como “Yoga-Sûtras de 

Patañjali”6 (BRAUD, 2008). Esta é a base fundadora das escolas de yoga no 

Ocidente. Atualmente o yoga também é campo de interseção com a ciência. Alguns 

de seus expoentes juntamente com expoentes da ciência de áreas como a 

neurociência, a biologia, ciênciasda saúde, ciências humanas e do esporte 

promovem ampla interdisciplinaridade entre estes dois campos  

O Yoga tem sua prática basicamente sob três pilares: as posturas (âsana), o 

controle da respiração (prânâyma) e a meditação (dhyâna)7. Pelo fato do Yoga ter 

como base de sua prática muito trabalho corporal, que consiste de posturas e 

alongamentos praticados com técnicas respiratórias específicas, estes exercem um 

efeito muito potente sobre o corpo/mente, com alterações evidentes logo após a 

primeira hora de prática, um elemento que facilita consideravelmente o trabalho dos 

pesquisadores que atuam na investigação fisiológica (MENEZES, et al.,2013). 

Grande parte dos estudos publicados nesta interface práticas 

meditativas/estudos científicos se refere ao yoga, pois esta oferece riqueza de 

variedade em técnicas e estilos. A meditação, propriamente dita, faz parte do yoga. 

A forma como ela é praticada varia de estilo para estilo. Há estilos que dão ênfase 

maior na meditação e na concentração, outras nas posturas corporais e respiratória, 

ou devocional/contemplativa. Originalmente, a meditação é o pilar essencial ao 

propósito original do yoga (ibid). 

A Índia além de possuir vários centros de pesquisas e universidades com 

laboratórios equipados para investigações desta natureza, também possui muitos 

                                                             
6
O Yoga-Sûtras de Patañjali é o texto básico do yoga, uma das 6 grandes escolas ortodoxas ou 

sistemas(daroeana)da filosofia/psicologia indiana.No Yoga-Sûtras, Patañjali foi um codificador e formalizador de 

práticas e princípios pré-existentes. O termo yoga já tinha aparecido anteriormente nas escrituras sagradas da 
Índia(e.g., no Taittirîya e Katha Upanishads), e as práticas mencionadas em seu Yoga-Sûtras, sem dúvida foi 

ensinado e transmitido oralmente para uma longa linha de aspirantes espirituais (BRAUD,2008). 

 
7
Patañjali identificou 8 práticas que ajudam a superar obstáculos, aumentar o discernimento discriminativo  e 

avançar com o desenvolvimento espiritual. Estes são os 8 braços(astânga) da prática do yoga : abstenções 
oucontenções(yama), observações ou disciplinas(niyama), postura(âsana), controle da respiração/prâna 
(prânâyâma), retirada da atividade sensorial do controle de objetos externos (pratyahâra), 
concentração(dhâranâ), meditação(dhyâna), e assimilação(samâdhi). Por engajamento nestas práticas 
diligentemente e intensivamente, o yogue pode adquirir progressivamente grande controle do corpo, sentido, 
emoções e pensamentos (BRAUD, 2008). 
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templos religiosos com praticantes em diversas modalidades de meditação com 

vários níveis de experiência. Conta também com a tradição de formar grandes 

nomes no campo da pesquisa científica, desenvolvendo trabalhos em vários países, 

principalmente nos EUA e Inglaterra, com contribuições importantes para o campo 

da saúde e das Neurociências, como o exemplo temos o médico e neurocientista 

indiano V.S. Ramachandran, da Universidade da Califórnia, San Diego. EUA. 

 

1.3 A MEDITAÇÃO TRANSCENDENTAL 

 

Além do yoga, outro estilo proveniente da Índia se destaca no Ocidente 

também como meio de intervenção na clínica, a Meditação Transcendental8. A 

Meditação Transcendental desenvolvida pelo mestre Maharishi Mahesh Yogi, 

ganhou popularidade no Ocidente e tornou-se amplamente conhecida na década de 

70, impulsionada pelos encontros entre os Beatles e o Mestre Maharishi 

(WULLSTEIN, 2009,p.49).  Os dos impactos da Meditação Transcendental na saúde 

produziram os primeiros resultados de pesquisa do campo de estudo, práticas 

meditativas/ciência. Os primeiros trabalhos desta interseção apontando os 

benefícios fisiológicos da meditação foram publicados nos anos 1970 (WALLACE, et 

al, 1970; VANDANA , et al., 2011) 

A Meditação Transcendental é, portanto, uma das pioneiras a ser objeto de 

estudo de pesquisas neste campo e atualmente continua em evidência  

principalmente como meio de intervenção clínica: 

 
O amplo número de citações em Meditação Transcendental simplesmente 
reflete o longo período de tempo que isto tem sido pesquisado, sua 
literatura agora compreende algo como 600 ou mais estudos realizados em 
120 universidades e instituições de pesquisa desde 1963 ( BARINAGA,2003 
; HANKEY, 2006). 

 

 

1.4 O BUDISMO TIBETANO 

 

Outra tradição de nível global é o Budismo Tibetano. Desde a década de 50, 

com a invasão chinesa no Tibete, ocorreu uma contínua imigração de 

representantes do budismo para várias partes do mundo. Em decorrência desta 

                                                             
8
Fonte https://www.tm.org/ 

 

https://www.tm.org/
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imigração, possibilitou-se a disseminação da sabedoria budista e instalação de 

templos em vários países (FERREIRA, 2013). Esta linha tem como seu líder vivo 

principal a sua Santidade o Dalai Lama. Ele é um dos apoiadores e precursores 

deste intercâmbio de conhecimentos entre a ciência ocidental com as práticas e 

filosofias contemplativas orientais. 

 
[…] Acredito que a espiritualidade e a ciência representam abordagens 
investigativas complementares, embora distintas, com o mesmo objetivo 
maior da busca pela verdade. Neste sentido, existe muito que cada uma 
pode aprender com a outra e, juntas, elas podem contribuir para expandir o 
horizonte do conhecimento e sabedoria humana. Além do mais, através de 
um diálogo entre estas duas disciplinas, esperoque tanto a ciência quanto a 
espiritualidade possam se desenvolver no sentido de prestar um melhor 
serviço às necessidades e ao bem estar da humanidade (DALAI LAMA, O 
Universo em um Átomo, 2005, p.12). 

 

Esta abertura e intercâmbio de conhecimentos da ciência com o Budismo 

Tibetano tem encontrado um terreno fértil entre vários cientistas em seus respectivos 

campos. Encorajados por fóruns entre cientistas e líderes do Budismo Tibetano, 

diversos estudos têm sido elaborados (BARINAGA, 2003; HANKEY, 2006). 

As primeiras iniciativas se devem ao empresário e budista R. Adam Engle, 

que ao tomar conhecimento do interesse de Dalai Lama pelas ciências, convidou  o 

neurocientista chileno Francisco Varela, o empresário Michael Sautman e o tibetano 

Ngari Rinpoche9 para organizarem um debate entre Dalai Lama e cientistas 

ocidentais. Esse encontro aconteceu em outubro de 1987, em Dharamsala na Índia, 

templo sede do Budismo Tibetano (GOLEMAN, D.,1999). 

 Esta primeira conferência foi intitulada como: “Mente e Vida” e 

posteriormente veio a ser o nome do Instituto - ”Mind& Life Institute”10. Este Instituto 

tem realizado várias  pesquisas científicas e encontros internacionais, além de vários 

livros publicados nesta linha de interseção. “A missão do “Mind & Life Institute”, é de 

aliviar o sofrimento e promover o florescimento, integrando ciência com prática 

contemplativa e a sabedoria das tradições” (https://www.mindandlife.org/). 

 

                                                             
9
Ngari Rinpoche, ou Tendzen Choegyal, é o irmão mais novo do Dalai Lama nascido em Lhasa in 1946. Fonte:  

http://web.prm.ox.ac.uk/tibet/photo_2001.59.7.8.1.html 

 
10

O Mind and Life Institute foi fundado em 1990, como uma instituição de caridade para servir de apoio aos 

diálogos Mente e Vida e para promover o entendimento e a pesquisa científica entre culturas (GOLEMAN, D. , 

1999, p.286). 
 

https://www.mindandlife.org/
http://web.prm.ox.ac.uk/tibet/photo_2001.59.7.8.1.html
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   O programa do primeiro diálogo Mente e Vida
11

, introduziu vários temas 
amplos da ciência cognitiva, abordando o método científico, a neurobiologia, 
a psicologia cognitiva, a inteligência artificial, o desenvolvimento do cérebro 
e a evolução (GOLEMAN, D.,1999, p.282). 

 

Nomes importantes de vários campos participaram das edições bianuais,  

entre eles estão: Daniel Goleman (Psicologia), Robert Livingston (Neurociência e 

Medicina), António Damásio (Neurociência), Jon Kabat-Zinn (Medicina), Daniel 

Brown (Psicologia Experimental), Paul Ekman (Psicologia), dentre muitos outros. 

Bruce Alan Wallace12, professor americano, monge budista tibetano e escritor de 

vários livros nesse campo, tem uma participação fundamental nesta conjuntura por  

vir atuando  como intérprete.  Dr. Wallace é fundador do Instituto Santa Bárbara13, 

na Califórnia, cuja abordagem integra os insights e as técnicas da ciência 

contemporânea com as clássicas tradições filosóficas e contemplativas do Oriente. 

 

1.5  MINDFULNESS 

 

Com o crescente entusiasmo pelas práticas orientais na década de 80 e com 

sua aplicação dirigida à clínica, ao setor de recursos humanos e ao campo 

educacional, a meditação tem assumido uma multiplicidade de técnicas e funções 

diferenciadas daquelas originalmente criadas (SALMON, et al.,2004).  

Neste processo de inserção das práticas meditativas sobre campos 

específicos e como o intuito de aperfeiçoamento da pesquisa científica, 

pesquisadores logo detectaram um problema: a grande variedade de estilos de yoga 

ou meditação torna as correlações e a generalização dos resultados das pesquisas 

muito difíceis, de acordo com os critérios científicos (BROWN & GERBARG, 2005a). 

Com isso, pesquisadores passaram a construir uma análise criteriosa sobre as 

técnicas e estilos de praticas e quais seriam mais adequadas para servir como base 

de estudo para a pesquisa científica.  

                                                             
11

Mente e Vida I, foi transcrito, editado e publicado com o título “Gentle Bridges: Conversations with the Dalai 

Lama on the Sciences of Mind”, editado por Jeremy Hayward e Francisco J. Varela .Boston: Shambala 
Publications, 1992.(ibid, p.283) 

 

 
12

B. Alan Wallace (1950-) americano, acadêmico e ex-monge por 14 anos da tradição Budista Tibetana, 

graduado em física e filosofia da ciência pela Amherst College de Massachussets e, Ph.D. em estudos religiosos 
pela Standford University. Fonte: http://www.balanwallace.com 

 
13

O Santa Barbara Institute é dedicado à pesquisa interdisciplinar e educação para avançar o entendimento da 

natureza e potenciais da consciência. Fonte: http://www.sbinstitute.com/About%20Us 

http://www.sbinstitute.com/About%20Us
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As tradições orientais e os mestres que desenvolvem estas técnicas são 

rigorosos com respeito ao cuidado sobre os efeitos específicos de uma prática e de 

como ela deve ser realizada. Esta sabedoria é adquirida empiricamente a partir da 

observação dos efeitos da prática sobre si e sobre outros praticantes (BARINAGA, 

2003). Esta experiência é compartilhada entre mestres e discípulos, sendo elas 

transmitidas oralmente ou com textos sagrados de geração em geração, acumulada 

e lapidada durante séculos mas, quando falamos de ciência ocidental, os métodos e 

os critérios  são outros. Para essa adaptação, a universidade vem desempenhando 

um papel de bastante importância. Um líder neste processo é o americano Jon 

Kabat-Zinn
14

,fundador da “Mindfulness e do Mindfulness-Based Stress Reduction 

(MSBR)”, um estilo de meditação baseado nos princípios essenciais desta prática no 

Budismo, pensada para a demanda contemporânea da sociedade e com 

metodologia adequada para a produção científica.   

Esta meditação além de consistir de técnicas específicas de respiração, 

exercícios de yoga e o desenvolvimento da atenção plena, é também uma forma de 

aprender a lidar com as diferentes relações entre si mesmo e os desafios do dia-dia, 

tendo como base o cultivo de uma atitude meditativa, de “estar atento na intenção, 

no presente momento, e sem julgamentos, para a abertura da experiência momento 

à momento”.(http://www.umassmed.edu) 

 
 
 

A cultivação sistemática da “atenção plena”[mindfulness] ou do “estar 
consciente”[awareneness], sem julgamentos momento-a-momento, é mais 
frequentemente associado com a prática meditativa Budista, onde é 
conhecido como o “coração de meditação Budista” e, é extensivamente 
descrito na literatura tradicional Budista e em textos psicológicos (THERA. 
N, 1962

15
apud MILLER, et al,1995). Entretanto, as raízes do Mindfulness 

podem ser encontradas nas práticas yóguicas descritas nos Upanishads, 
datando de milhares de anos antes do advento do Budismo.Apesar de suas 
origens iniciais derivarem de tradições meditativas da Ásia, o Mindfulness 
pode ser conceitualizado como um atributo humano universal, em que se 
faz com um modo particular de prestar atenção. A meditação Mindfulness 
pode ser definida como um esforço para prestar atenção intencionalmente, 
sem julgamentos, para a experiência do presente-momento e, sustentar 

                                                             
14

Jon Kabat-Zinn, PhD, é Diretor Executivo fundador do “Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and 

Society” na University of Massachusetts Medical School. Ele é também diretor fundador da renomada “Stress 
Reduction Clinic “ e professor emérito de Medicina na “University Massachusetts Medical School”. Ele ensina o 
Mindfulness e Mindfulness-Based Stress Reduction (MSBR) em vários foros ao redor do mundo. Ele recebeu o 
Ph.D. em biologia molecular do MIT em 1971 no laboratório de Nobel Laureate, Salvador Luria. Fonte: 
http://www.umassmed.edu/cfm/about-us/people/2-meet-our-faculty/kabat-zinn-profile/ 

 
15

Thera N: The Heart of Buddhist Meditation. New York, Weiser, 1962 

 

http://www.umassmed.edu/
http://www.umassmed.edu/cfm/about-us/people/2-meet-our-faculty/kabat-zinn-profile/
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esta atenção sobre o tempo. O objetivo é cultivar um estado mental estável 
e não-reativo do presente momento. Esta é usualmente acompanhada 
através de uma disciplina diária regular, envolvendo o modo formal e 
informal de prática do Mindfulness

16
 (J.J. MILLER et al., 1995). 

 

O Mindfulness tem se mostrado eficiente para lidar com diversas situações 

clínicas, tanto para tratamentos da ordem orgânica quanto psicológica, nas quais se 

aplica como técnica independente ou como um recurso de apoio. Atualmente é 

muito utilizado associado com as terapias cognitivo-comportamentais (MILLER, et al, 

1995). Diversos quadros clínicos como dor crônica, ansiedade, depressão, câncer, 

doença crônica, estresse, distúrbios de alimentação, insônia, doenças do coração, 

entre outras, se destacam pelos resultados positivos com este tipo de tratamento, 

com respaldo de investigação científica experimental e clínica (SPIEGEL, et al,1998; 

MILLER, et al, 1995).Kabat-Zinn introduziu esta prática em  pacientes de diversas 

situações clínicas, no UMass Medical School de Massachusetts, em 1979, e desde 

então, esta parceria resultou em significativa produção científica17. 

Atualmente, o Mindfulness já conta com formação especializada em diversas 

universidades ao redor do mundo, que ministram desde disciplinas optativas até 

pós-graduação e mestrado, como exemplo a Unifesp18 no Brasil.  

No modelo Mindfulness podemos afirmar, que se trata da realização de um 

projeto que consiste em trazer a sabedoria ancestral oriental para atender as 

demandas da sociedade contemporânea e a validação do campo acadêmico 

científico. Uma larga trajetória em pesquisas vem sendo realizada em diversas 

modalidades destas práticas meditativas. Estas práticas foram submetidas à 

investigação com o propósito de proporcionar um melhoramento contínuo para 

diferentes modos de intervenções clínicas. 

 
O modelo de meditação Mindfulness descrito aqui foi desenvolvido 
primeiramente, para o uso em settings de cuidado com a saúde, com uma 

                                                             
16

As técnicas de meditação formal (bodyscan, meditação sentada, e mindful-hatha yoga), requer dedicação à um 

tempo especial de pelo menos 45 min. por dia, 6 dias da semana, durante 8 semanas do programa. As técnicas 
informais de Mindfulness (tal como atenção plena ao comer, atividades rotineiras, reatividade ao estresse, 
dificuldade em comunicações), são atribuídas em diferentes semanas para ser praticadas durante o transcorrer 
do viver diário (MILLER, et al.,1995). 

 
17

Fonte: http://www.umassmed.edu/cfm/mindfulness-in-medicine/intro-to-mindfulness/ 

 
18

A Especialização em Mindfulness, oferecida pelo Mente Aberta - Centro Brasileiro de Mindfulness e Promoção 

da Saúde - é chancelado pela Universidade Federal de São Paulo(UNIFESP). É uma pós graduação lato sensu, 
sendo o título conferido o de Especialista em Mindfulness:www.mindfulnessbrasil.com/qualification/specialization/ 

 

http://www.umassmed.edu/cfm/mindfulness-in-medicine/intro-to-mindfulness/
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estrutura social e filosófica muito diferente comparada às suas origens, da 
pratica de meditação Budista. Nos settings médicos, a ênfase está em 
reduzir sintomas e curar doenças, mas esta não é a original intenção da 
meditação. A meditação enfatiza o cultivo da calma, uma estrutura 
contemplativa de mente, acompanhada por um estado correspondente de 
tranquilidade psicofisiológica (SALMON, et al.,2004). 

 

Outros métodos também têm sido direcionados neste sentido, como por 

exemplo, o Sudarshan Kriya Yoga. Não parece ser coerente afirmar qual é o melhor 

estilo ou modelo de meditação mas sim, esclarecer quais os recursos que cada um 

dispõe para um fim específico.  

O Mindfulness, entre outras modalidades de meditação é um produto da 

intenção se criar uma forma prática que também resultasse eficientemente sobre 

diversas condições clínicas, principalmente, sobre esse mal contemporâneo, o 

estresse. 
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2.CAPÍTULO II : OS MECANISMOS NEUROFISIOLÓGICOS DO ESTRESSE  

 

2.1  A HOMEOSTASE E A ORIGENS DO ESTRESSE NO SÉC. XX 

 

Um paradigma científico que rege a vida orgânica e determina a noção de 

saúde dos seres vivos, construindo sobre ela a etiologia na qual a teoria do stress se 

fundamenta: a homeostase.  

Como explica W. Cannon (1929), a capacidade natural que os seres vivos 

têm de manter sua estabilidade interna e suas funções auto regulatórias já haviam 

sido preconizadas por proeminentes fisiologistas do séc. XIX, como por Pflüger, em 

1877, que reconheceu ”os ajustamentos naturais que levam à manutenção de um 

estado estável dos organismos”; Fredericq, em 1885,”[...]cada influência de distúrbio 

induz por si próprio, o chamado adiante para uma atividade compensatória,  para 

neutralizar ou reparar o distúrbio” e de acordo com Richet,  em 1900 : 

 
O ser vivo é estável,[...] por uma aparente contradição, mantém sua 
estabilidade apenas se é estimulada e capaz de modificar a si próprio de 
acordo com o estímulo externo e, ajustando sua resposta à estimulação. 
Nesse sentido é estável porque é modificável – uma ligeira instabilidade é a 
condição necessária para a verdadeira estabilidade do organismo 
(CANNON, 1929). 

 

Mas foi de Claude Bernard (1878) os créditos de uma análise mais precisa: 

 

Ele apontou que em animais com organização complexa,as partes vivas 
existem nos fluídos na qual as banham, i.e.,no sangue e a linfa, na qual 
constituem o “milieu interne” ou “intériour” – o meio interno –, ou o que 
podemos chamar de matriz de fluídos do corpo. Esta matriz de fluídos é 
feita e controlada pelo próprio organismo. E como organismos tornam-se 
mais independentes, mais livres de mudanças no mundo externo, eles o 
fazem preservando uniforme, seu próprio mundo interno, apesar das 
mudanças por circunstâncias externas. É a fixidez do ‘milieou intérieur’, a 
condição de uma vida livre e independente,” escreveu Bernard (1878, 
i,pp.113 e 121),e enfatiza:“todos os mecanismos vitais, por  mais variado 
que  eles possam ser, tem apenas um projeto, que é da preservar constante 
as condições de vida no meio interno” (CANNON,1929, pp.399-400). 

 

Com base nestas observações de biólogos e fisiologistas da época, 

postulou-se a teoria de auto regulação e ajustamentos naturais- nas quais atividades 

compensatórias acontecem naturalmente como mecanismos adaptativos para a 

preservação de uma estabilidade interna em relação ao seu meio externo deram 

base para o que veio a chamar-se de “Homeostase“: 
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As reações fisiológicas coordenadas, na qual mantém a maioria dos 
estados de estabilidade no corpo, que são tão complexas e peculiar, exige 
uma designação específica para estes estados seja empregada- 
homeostasis [...] A forma adjetiva, homeostatic, poderia aplicar-se para a 
reações fisiológicas ou agentes ou, para as circunstâncias na qual relaciona 
à estados  estáveis no organismo(Cannon, 1929). 

 

Cannon reforçou a ideia de que a função final de todos os mecanismos 

fisiológicos é a manutenção da homeostase e, portanto, deve ser compreendida 

como: “a manutenção da estabilidade do meio interno” (CANNON, 1929; SOUZA, et 

al., 2015).   

Foi também Cannon, que a palavra “stress”19, termo original da física 

exportada para a biologia, foi inicialmente introduzido na medicina na década de 30. 

Tal como pesquisado por Farias (1985). foi em 1929 que Cannon passou a utilizar o 

termo o termo “stress”. Aparece a partir de observações resultantes de seus 

trabalhos experimentais sobre a reação de “luta ou fuga”20, onde os organismos 

humanos e animais eram descritos por estar sob estresse, devido às reações da 

adrenal e do sistema nervoso simpático, desencadeadas em estados de frio e falta 

de oxigênio. Mas foi na década de 40 que Hans Selye21 a partir de observações em 

suas pesquisas, no campo da endocrinologia com experimentação animal, postulou 

em 1936, a teoria da “Síndrome de Adaptação Geral”, publicando-a primeiramente 

num texto editado para a revista Nature, com o título: “Uma síndrome produzida por 

agentes nocivos diversos”22, predizendo os mecanismos de resposta ao estresse na 

                                                             
19

A palavra stress, derivada do latim, conforme assinala o Oxford English Dictionary, de 1933, foi empregada 

popularmente no século XVII, significando “fadiga”, “cansaço”, sentido que é até hoje encontrado nos meios não 
acadêmicos. Nesta mesma época, stress significava também algo que era “apertado, estrito e penoso”. É nos 
séculos XVIII e XIX que o stress aparece relacionado com termos como “força”, “pressão”, “esforço” e “tensão”. 
Neste sentido, stress já significava um fenômeno relacionado a objetos e a pessoas. Foi o sentido de pressão 

externa agindo num corpo ou numa pessoa que entrou para a física, na medida em que se postulou ser essa 
força ou pressão um agente que deforma ou que rompe o equilíbrio de um sistema(FARIAS,1985). 

 
20

Como também aponta Souza, et al.(2015), Walter Cannon(1915), já havia introduzido expressão “reação de 

luta ou fuga”, “cujo significado indica as reações autonômicas que se expressam numa situação desafiadora”, ao 
estudar os efeitos das emoções sobre a resposta fisiológica dos organismos.[Walter Bradford Cannon(1915). 
Bodily Changes in Pain, Hunger, Fear and Rage: An Account of Recent Researches into the Function of 
Emotional Excitement]; 

 
21

Hans Selye (Selye János, em Húngaro), nasceu em 1917, em Komarno, Eslováquia (naquele tempo, era 

Komárom, da Hungria). Selye frequentou a escola no monastério “Benedictine” e, pertencente à uma família de 
quatro gerações de físicos, aos 17 anos entrou para a “German Medical School “,em Praga, onde graduou-se e, 
posteriormente adquiriu um doutorado em química orgânica. Como um estudante de medicina, Selye observou 
pacientes que sofrem de diferentes doenças que frequentemente exibiam sinais e sintomas idênticos. Eles 
apenas“pareciam doentes”. Esta observação pode ter sido o primeiro passo em seu reconhecimento do “stress”. 

Selye morreu em 1982 em Montreal, Canada. Muitos dos seus 40 livros e de suas 1700 publicações, chegaram a 
ser best-sellers sobre todo o mundo.  Fonte:  http://www.stress.org/about/hans-selye-birth-of-stress/ 
22

Em seu histórico artigo, a três-quartos do século passado (Selye, 4 de Julho de 1936) teve o título: “Uma 

síndrome produzida por diversos agentes nocivos”.Esta foi uma breve carta para o editor da Nature, descrevendo  

http://www.stress.org/about/hans-selye-birth-of-stress/
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qual agregou ao conceito da nova síndrome, o termo atual de “Respostas de 

Estresse”. 

Portanto, como a investigação científica é progressiva ao longo do tempo, 

Selye teve uma base de fundamentação para desvendar o que ele veio a chamar 

“Síndrome de Adaptação Geral ou Respostas de Estresse”. Enquanto que W. 

Cannon, estudou em animais as características fisiológicas das reações imediatas 

de ‘luta ou fuga’, Selye enfatizou o estudo com animais sob condições de frustação 

crônica e os estados comportamentais ativados em períodos prolongados sob 

condições moderadas (Selye, 195623 apud STERLING & EYER, 1988). 

 

2.2 A SÍNDROME DE ADAPTAÇÃO GERAL OU RESPOSTAS DE ESTRESSE 

 

A Síndrome de Adaptação Geral ou Respostas de Estresse tem como 

característica central, um padrão de resposta fisiológico comum podendo ser 

disparados por agentes diversos e não específicos: 

 

[...]o princípio de que todos os organismos vivos podem responder ao stress 
como tal, e que à esse respeito o padrão básico de resposta é sempre o 
mesmo, independente do agente envolvido para produzir estresse. Nós 
chamamos esta resposta de “a síndrome de adaptação geral” e, seus 
descarrilamentos como doenças de adaptação (SELYE, 1950). 

 

Basicamente, o estresse são respostas de adaptação do organismo que são 

necessárias, pois ajudam o corpo a autorregular-se diante de situações estressantes 

diversas. Adaptação e resistência ao estresse são pré-requisitos fundamentais para 

a vida, na qual cada função e órgão vital participam delas (ibid). Essa síndrome é 

definida mais precisamente por Selye, tal como o seu desenvolvimento, que se 

processa em três estágios: 

 

[...] uma síndrome integrada de reações adaptativas proximamente inter 
relacionadas para um estresse não especifico por si próprio; este tem sido 
conceituado como “Sindrome de Adaptação geral”(G.A.S.). Se desenvolve 
em três estágios: a “Reação de Alarme”, o Estágio de Resistência” e o” 
Estágio de Exaustão”(ibid). 

 

                                                                                                                                                                                              
as mais estereotipadas manifestações de “reação de alarme geral do organismo”, i.e. incluindo a involução 
“thymicolymphatic”, úlceras gástricas, descarga de lipídios da adrenal e perda da “chromaffinity” na medula, que 
Selye estabeleceu como uma resposta adaptativa não-específica para vários tipos de agentes (SZABO,et al., 
2012). 

 
23

Selye, H.(1956) The Stress of Life. New York: McGraw-Hill 
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Os estressores podem ter origem física, como um calor extremo, frio 

extremo ou fome porém, a forma psíquica do estresse é bastante comum, devido às 

situações de pressão emocional e psicológica da vida cotidiana. Quanto à duração, 

o estresse pode ser agudo, quando tem começo e fim, e é considerado crônico 

quando se prolonga indefinidamente (SAPOLSKY, 2008, p.20). Diante de uma 

situação de estresse, o organismo precisa que certos mecanismos fisiológicos sejam 

ativados para suprir as demandas temporárias, que exigem do cérebro e do corpo 

um funcionamento extra, para além do que é exigido em situações comuns diárias. 

Hans Selye(1950), ao estudar essas adaptações no longo prazo, considerou que 

estas podem ser necessárias e benéficas até certo ponto, pois dão sustentação para 

a pessoa atender as demandas psicossociais com a devida regulação fisiológica, 

mas podem tornar-se nocivas, se as exigências excederem o que o corpo é capaz 

de suprir. Selye (1985) nomina o estresse benéfico de “eustress” e o nocivo de 

“distress”. 

 

 

Isto poderia ser recordado, entretanto, que a síndrome de adaptação geral é 
uma útil e normal reação fisiológica ao estresse; apenas seus 
descarrilamentos têm sido interpretados como doenças de adaptação. Uma 
vez exposto a um estressor pode ser esperado que produza tais doenças, 
apenas, se a reação de defesa é inadequada(SELYE, 1950). 

 

 

Esta síndrome, por ter seus mecanismos intrinsicamente vinculadas ao 

sistema nervoso autônomo e o sistema endócrino, será mais bem descrita após a 

explicação dos mesmos, no decorrer do capítulo. 

 

2.3 O CONCEITO DE ALOSTASE 

 

Entretanto, apesar da relevância científica do conceito de homeostase, este 

se tornou insuficiente para embasar a complexidade do estresse. Tal como é 

explicitado por Sapolsky (2008), o modelo original de homeostase, define saúde 

como um estado na qual todos os parâmetros fisiológicos tem valores normais e um 

número ou quantidade ideal. Os mecanismos de autorregulação (feedback 

negativo), são mais simples, atuando em função de um único ponto de ajuste ideal, 

atingido por meio de algum mecanismo regulatório local, mas, em situação de 

adaptação de estresse, os meios e os parâmetros para esta regulação se ampliam e 
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variam. Todo o cérebro e o corpo estão envolvidos nos processos adaptativos e esta 

regulação não se dá simplesmente por feedbacks locais e sim por um mecanismo 

mais complexo que a homeostase (ESTERLING& EYER,1988). Para dar conta 

desta complexidade o conceito “Alostase”[allostasis] foi introduzido por Esterling e 

Eyer (1988). Diferentemente da homeostase, o modelo alostático define saúde a 

partir de um estado de responsividade, admitindo variabilidade nos parâmetros 

fisiológicos considerados normais. 

 
Alostase enfatiza que o ‘equilíbrio interno’ varia de acordo como uma 
demanda é percebida ou antecipada. Provém contínua reavaliação das 
necessidades e, atua para o contínuo reajustamento de todos os 
parâmetros direcionados para novos pontos de ajuste. Esta variação é 
acionada por múltiplos mecanismos neurais e neuroendócrinos e 
mutualmente reforçadas, que sobrepõem os mecanismos homeostáticos. 
Isto torna mais efetivo o uso dos recursos do organismo. O modelo 
alostático, enfatizando a subordinação dos feedbacks locais de controle 
pelo cérebro, provém uma forte estrutura conceitual para explicar a 
modulação social e psicológica da fisiologia e da patologia(ESTERLING e 
EYER,1988). 

 

Portanto, o paradigma da Alostase, explica com mais precisão os 

mecanismos de autorregulação do organismo, diante de múltiplas possibilidades 

adaptativas da condição do estresse (STERLING &EYER, 1988).  

Dos sistemas fisiológicos atuantes no corpo, dois tem fundamental 

importância neste processo, atuando diretamente interligados: o sistema nervoso 

autônomo e o sistema neuroendócrino24.   

 

2.4 O SISTEMA NERVOSO  

 

O sistema nervoso, de acordo com a sua funcionalidade, possui duas 

divisões: o somático”25, que rege as funções do organismo com o meio externo e o 

                                                             
24

A resposta de estresse envolve uma comunicação de duas vias entre: o cérebro, o cardiovascular, imune, 

metabólico e outros sistemas via sistema nervoso, sistema endócrino e o eixo HPA- hipotalâmico-pituitário-
adrenal (McEWEN, 2007). 

25
O sistema nervoso somático tem como parte aferente, os impulsos originados em receptores periféricos e 

conduzidos aos centros nervosos, informando-os sobre o que se passa no meio ambiente. A parte eferente, leva 
aos músculos esqueléticos o comando dos centros nervosos resultando em movimentos deintegração com o 
meio externo (MACHADO, 2000, p.129). 
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“visceral”26 ou vegetativo, que regula e coordena o funcionamento dos órgãos, 

promovendo a constância do meio interno. 

De acordo com sua localização, o sistema nervoso também se divide em 

dois: o sistema nervoso central (SNC) e o sistema nervoso periférico (SNP).  

O SNC corresponde ao encéfalo e a medula espinhal. Estes são os 

principais centros onde se relacionam e integram a informação nervosa.  

O SNP é composto pelos nervos aferentes e eferentes que conduzem a 

informação entre o SNC e os gânglios e órgãos. 

O sistema nervoso autônomo (SNA),corresponde à porção do sistema 

nervoso que se ocupa da inervação das estruturas involuntárias, tais como o 

músculo cardíaco, músculo liso e  glândulas27.Regula as funções respiratórias, 

circulatórias, as secreções, etc. Suas inervações tem parte tanto no sistema nervoso 

central como no sistema periférico, correspondendo apenas ao componente eferente 

do sistema nervoso visceral. 

Segundo a origem e a função das fibras nervosas, o SNA, divide-se também 

em dois: o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parassimpático.As fibras 

nervosas são compostas e distribuídas em neurônios pré e pós-ganglionares, que 

são os elementos fundamentais da organização da parte periférica do sistema 

nervoso autônomo (MACHADO,2000, p.131). 

De um modo geral, o sistema simpático tem ação antagônica à do 

parassimpático, em um determinado órgão para a maioria dos casos (com exceção 

das glândulas salivares, em que os dois sistemas aumentam a secreção). É 

importante acentuar, apesar do antagonismo, que elas colaboram e trabalham 

harmonicamente na coordenação da atividade visceral, adequando o funcionamento 

de cada órgão às diversas situaçõesa que é submetido o organismo (ibid, p.134). 

 

2.5  SISTEMA NEUROENDÓCRINO 

                                                             
26

O sistema nervoso visceral, tem como parte aferente, os impulsos nervosos originados em receptores das  

vísceras (víscero receptores), às áreas específicas do sistema nervoso central. A parte eferente leva impulsos 
desses centros nervosos até as estruturas viscerais, terminando em glândulas, músculos lisos ou músculo 
cardíaco, e esta corresponde ao SNA (ibid). 

 
27

Os impulsos nervosos que seguem pelo sistema nervoso somático eferente terminam em músculos estriado e 

esquelético, enquanto os que seguem pelo sistema nervoso autônomo terminam nos músculos estriados 
cardíaco, músculo liso ou glândula. Assim, o sistema nervoso eferente somático é voluntário, enquanto o sistema 
nervoso autônomo é involuntário (ibid, p.130). 
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A compreensão da neuroendocrinologia associada à neurofisiologia do 

estresse é essencial para a compreensão do bom e do mau funcionamento 

orgânico. 

No nível neuroendócrino, a ação das fibras nervosas se faz por liberação de 

um neurotransmissor, dos quais os mais importantes são a acetilcolina e a 

noradrenalina. As fibras que liberam a acetilcolina são chamadas de colinérgicas e 

imitam as ações do parassimpático; as que liberam noradrenalina são chamadas de 

adrenérgicas, imitando o simpático28 (MACHADO, 2000, p.133).   

Basicamente, os processos de ativação neuroendócrina e liberação 

hormonal que atuam com os mecanismos de estresse, acontecem de duas formas: 

pela reação imediata de ‘luta-ou-fuga’(estresse agudo) ou pela sustentação de 

respostas adaptativas ao médio e longo prazo (estresse crônico). 

As reações imediatas do organismo diante de um agente estressor, que 

ocorrem em certas manifestações emocionais e situações de emergência, é 

chamada de “reação-de-alarme” e corresponde à síndrome de emergência de 

Cannon e ao primeiro estágio da síndrome de adaptação geral de Selye.  

Nesta ocorre, portanto, a liberação da adrenalina e noradrenalina, que são 

engatilhadas por intensa ativação do sistema simpático29.Tem a função de suprir as 

novas necessidades do organismo, causadas pelo contato com o agente estressor. 

Esta alteração dura somente o momento específico à situação estressante e sua 

ação é temporária e necessária à sobrevivência do organismo que volta ao seu 

estado de equilíbrio de antes, caso o agente se encerre (SAPOLSKY, 2008, p.36). 

Caso o agente estressor permaneça e a situação se prolongue, a adrenalina 

e noradrenalina não dão mais conta de promover a adaptação do corpo e um outro 

hormônio, o cortisol30, da classe dos glicocorticoides31,é ativado pela  hipófise e 

                                                             
28

Os sistemas simpático e parassimpático diferem no que se refere à disposição das fibras adrenérgicas e 

colinérgicas. As fibras pré-ganglionares, tanto simpáticas como parassimpáticas e, as fibras pós-ganglionares 
parassimpáticas, são colinérgicas. Contudo, a grande maioria das fibras pós-ganglionares do sistema simpático é 
adrenérgica. Fazem exceção as fibras que inervam as glândulas sudoríparas e os vasos dos músculos estriados 
esqueléticos que, apesar de simpáticas, são colinérgicas (MACHADO, 2000, p.134). 

 
29

Em determinadas circunstâncias, todo o sistema simpático é ativado, produzindo uma descarga em massa, na 

qual a  glândula suprarrenal é também ativada, lançando no sangue a adrenalina que age em todo o 
organismo,pois está conectada diretamente ao nervo do sistema nervoso simpático(MACHADO, 2000, p.135). 
30

O cortisol é o hormônio mais importante dos chamados glicocorticoides, ele é secretado a partir de um estímulo 

estressante (atividade física ou contusão em alguma parte do corpo), que transmite impulsos nervosos ao 
hipotálamo, na qual libera o fator liberador de corticotropina(FLC), que chega a hipófise anterior onde suas 
células secretam hormônio adreno-corticotrópico, que flui pelo sangue até o córtex suprarrenal, onde será 
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produzido pelo córtex da parte externa da glândula suprarrenal. Este completa sua 

atividade em minutos ou horas e frequentemente atua de forma similar à adrenalina, 

mas com a função de aguentar esse segundo momento (FARO e PEREIRA, 2013). 

Esta fase é chamada de resistência por Selye, na qual o cortisol ainda tem um efeito 

que é benéfico para o organismo. (SELYE,1950) 

Neste segundo momento, a evidência está em situações com maior teor 

psicológico ou emocional do que a presença de um estressor com ameaça física 

constante. Neste caso, o sistema límbico32 está em intensa ativação e tem 

participação fundamental, enviando os sinais para o hipotálamo (MACHADO, 2000, 

p.132). 

Enquanto glândula mestra, o cérebro é capaz de experimentar ou pensar em 

algo estressante e ativar componentes da resposta de estresse por meio de 

hormônios (SAPOLSKY, 2008, p.38). Algumas das ligações entre o hipotálamo, a 

pituitária e as glândulas periféricas são ativadas durante o estresse, outras são 

inibidas. Quando um estressor é percebido ou antecipado pelo cérebro, faz o 

hipotálamo estimular a liberação de CRH (hormônio liberador de corticotropina) e de 

outros neurotransmissores de menor projeção que sinergizam com o CRH33. O CRH, 

ao entrar no sistema circulatório privado que liga o hipotálamo e a pituitária anterior, 

estimula a liberação de ACTH por parte desta (também conhecido como 

                                                                                                                                                                                              
produzido o cortisol. O hormônio cortisol é conhecido pela sua função catabólica, exercendo um papel importante 
no equilíbrio eletrolítico e no metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídeos, além de possuir um potente 
efeito anti-inflamatório (ibid). 
 
31

Os glicocorticoides são esteroides. Esteroide é um termo utilizado para descrever a estrutura química geral de 

cinco classes de hormônios: andrógenos - os famosos esteróides anabólicos, como a testosterona, estrogênios, 
progestinas, mineralocorticoides e glicocorticoides (SAPOLSKY, 2008, p.44). 

 
32

Convém lembrar que existem áreas no telencéfalo e no diencéfalo que regulam as funções viscerais, sendo as 

mais importantes, o hipotálamo e o chamado sistema límbico. Estas áreas estão relacionadas também com 
certos tipos de comportamento, especialmente com o comportamento emocional. Impulsos nervosos nelas 
originados são levados por fibras especiais que terminam fazendo sinapse com os neurônios pré-ganglionares 
do tronco encefálico e da medula. Por este mecanismo, o sistema nervoso central influencia o funcionamento 
das vísceras. A existência destas conexões entre as áreas cerebrais relacionadas com o comportamento 
emocional e os neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo, ajuda a entender as alterações do 
funcionamento visceral, que frequentemente acompanham os graves distúrbios emocionais (MACHADO, 2000, 
p.132). 

 
33

Pelas regras da endocrinologia, um suposto hormônio é referido como sendo um “fator”, até que a sua 

estrutura química seja confirmada, quando então ele é alçado á condição de “hormônio”. O CRF atingiu este 
status em meados dos anos 1980 (SAPOLSKY, 2008, p.46). Corticotrofina-fator de liberação (CRF), é um 

mediador chave de vários aspectos relatados do estresse. O CRF no núcleo paraventricular, regula a liberação 
de ACTH da glândula pituitária anterior, enquanto que CRF na amígdala central é envolvido no controle do 
comportamento e da resposta autonômica do stress, incluindo a liberação para tPA que é uma parte essencial da 
ansiedade induzida pelo estresse e da plasticidade estrutural na amígdala medial (McEWEN, 2007). 

 



29 
 

corticotropina). Após o ACTH ser liberado na corrente sanguínea, ele chega à 

glândula adrenal e em poucos minutos, estimula a liberação de glicocorticoides pela 

glândula adrenal (SAPOLSKY, 2008, p.44-46). A liberação de glicocorticoides deve 

necessariamente ocorrer sob o controle dos hormônios do cérebro.  

 

2.6 A CARGA ALOSTÁTICA 

 

Quando a condição estressante se prolonga por muito tempo, cadeias de 

desajustamentos neuroendócrinos passam a operar com a superativação de uns 

hormônios ou inibição34de outros, com alto custo para o organismo. Um enorme 

conjunto desses hormônios35de liberação e inibição instruem a pituitária, que por sua 

vez regula a produção das glândulas periféricas(ibid). Neste prolongamento da 

condição de estresse, o cortisol36 passa a exceder as necessidades do corpo, 

gerando um efeito nocivo porque se produz muito mais do que se precisa para a 

demanda diária. Essa produção incessante de glicocorticoides causa um 

desencadeamento de alterações orgânicas e desordens no nível basal do sistema 

endócrino, com consequência posterior com formação de diversas patologias: 

 

Geralmente, sabe-se desde algum tempo, que os hormônios do estresse tal 
como cortisol, estão envolvidos na psicopatologia, refletindo ativação 
emocional e desorganização psíquica, ao invés de desordem específica per 

                                                             
34

Assim como algumas glândulas são ativadas em resposta ao estresse, diversos sistemas hormonais são 

inibidos durante o estresse. A produção de vários hormônios reprodutivos, como estrogênio, progesterona e 
testosterona é inibida, bem como a dos hormônios relacionados ao crescimento e, a insulina, um hormônio 
pancreático que avisa o corpo para estocar energia para o uso posterior (SAPOLSKY, 2008, ver p.46). 

 
35

Em momentos de estresse, o pâncreas é estimulado para liberar um hormônio chamado glucagon. Os 

glicocorticoides, o glucagon e o sistema nervoso simpático, aumentam a concentração do açúcar glicose no 
sangue. Esses hormônios são essenciais para mobilizar energia nas situações de estresse. Outros hormônios 
também são ativados. A pituitária quanto o cérebro também produzem uma classe de substâncias endógenas 
semelhantes à morfina, denominadas endorfinas e encefalinas, que entre outras coisas ajudam a embotar a 
percepção da dor. Por fim, a pituitária também produz a vasopressina, conhecida como hormônio antidiurético, 

que desempenha um papel importante na resposta cardiovascular de estresse (SAPOLSKY, 2008, p.46). 

 
36

“O cortisol desempenha um papel crítico no metabolismo, mobilizando recursos de energia para prover 

”combustível” para o corpo. Esta é primeiramente realizada elevando os níveis glicose no sangue, estimulando a 
conversão de aminoácidos e outros substratos para glicose no fígado e, promovendo a quebra da proteína e o 
acúmulo de gordura nos tecidos. O resultado líquido é a liberação de reservas de energia que permitir 
funcionamento metabólico adequado. O cortisol é um importante regulador de outros sistemas fisiológicos. Por 
exemplo, o cortisol pode suprimir muitos aspectos do funcionamento do sistema imune. Ele pode ser 
considerado um próprio anti-inflamatório natural do corpo, porque pode preferencialmente inibir proteínas que 
desempenham um papel central para regular a inflamação.  Também tem efeitos permissivos, na qual permitem 
outros sistemas fisiológicos funcionar efetivamente. Por exemplo, certos níveis deste hormônio, são necessários 
para que as catecolaminas e outros produtos simpáticos exerçam efeitos no sistema cardiovascular(e.g., induzir 
vasoconstrição, aumentar ritmo cardíaco). Portanto, as condições específicas que elevam os níveis de cortisol 
também tem o potencial de influenciar a variedade de processos psicológicos críticos que podem ser afetados 
pela atividade do HPA” (DICKERSON e KEMENY, 2004). 
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se. Portanto, a desregulação do cortisol e de outros mediadores que 
formam a rede da alostase, provavelmente desempenham um papel em 
muitas desordens psiquiátricas, assim como desordens sistêmicas, tal como 
o diabetes, em qual há manifestações psiquiátricas freqüentes (McEWEN, 
2007). 

 

É nesta fase que a fadiga e o cansaço tornam-se crônico e o sistema 

endocrinológico torna-se disfuncional, afetando diretamente o sistema imunológico37, 

abalando todo o equilíbrio funcional e levando ao adoecimento. Esta é a terceira 

fase de Selye, a “fase de exaustão”(SELYE, 1950). 

No conceito de alostase esta fase é explicada pelo termo “carga 

alostática”38[allostatic load or overload].O termo se refere aos ”prejuízos que 

resultam tanto por muito estresse ou por manejo ineficiente da alostase” (McEWEN, 

2007). 

 

Estes consistem em não poder desligar a resposta quando não lhe é mais 
necessária. Outras formas de carga alostática correspondem ao não 
desligamento da resposta eficientemente; não disparar uma resposta 
adequada ou não habituar a resposta em recorrência do mesmo estressor 
e, assim, causando amortecimento na resposta alostática (McEWEN, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 
37

Os nervos do sistema nervoso autonômico se ramificam em direção aos tecidos que formam ou armazenam as 

células do sistema imunológico, que vão para a circulação sanguínea. Além disso, segundo descobriu-se, o 
tecido do sistema imunológico é sensível a (ou seja, tem receptores para) todos os hormônios interessantes que 
a pituitária, comandada pelo cérebro, libera. “(SAPOLSKY, 2008, p.162) 
 
38

“A carga alostática refere-se ao estado de vulnerabilidade, produzido por um contínuo desgaste das reações 

adaptativas na exposição cumulativa aos estressores, modificando os níveis prévios de mobilização das 
respostas de defesa e da memória biológica homeostática e, precipitando a desregulação ou deterioração das 
funções sistêmicas envolvidas no processo de estresse” (McEWEN, 2007; FARO e PEREIRA, 2013). 
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3. CAPÍTULO III - INTERVENÇÕES: MEDITAÇÃO E ESTRESSE 

 

Lidar com o estresse envolve conhecimentos tanto do campo psicossocial 

quanto do biológico. A compreensão de sua etiologia requer uma abordagem 

integrativa devido à natureza psicossomática do estresse. Modos de intervenção 

podem diferir bastante e ser efetivas por diversos meios, seja por estratégias dadas 

pelo campo social, psicológico ou biológico. 

Devido a essa característica heterogênea da condição do estresse, a 

insurgência de tratamentos que atendam a essa demanda se fez presente com as 

chamadas terapias alternativas ou complementares39 que trabalham diretamente 

com as técnicas de meditação. Estas atuam basicamente ao nível biológico, numa 

gama muito extensa de técnicas, tendo em comum o princípio de que a condição 

psicológica é alterada a partir de intervenções diretas  no corpo e com os 

sentidos40(SPIEGEL, et al,1998). Newberg e Iversen(2003) definem a meditação 

como um processo complexo envolvendo mudanças na cognição, percepção 

sensorial, ativação hormonal e atividade autônoma.  

Vários modelos psicoterapêuticos têm como base o trabalho discursivo 

buscando influenciar pela via da cognição, o mundo interpretativo e simbólico do 

sujeito, a fim de que se possa elaborar de forma mais adequada seus conflitos 

internos, sistemas de crenças e comportamento e, com isso, minimizar ou até 

mesmo eliminar os sintomas do estresse de maneira indireta, atuando por fim sobre 

o sistema endócrino (FOLKMAN, et al.,1986b). Segundo Orme-Jonhson e 

Walton(1998), os efeitos  das psicoterapias  diferem dos efeitos da meditação. Esta, 

se mostra efetiva por promover mudanças no corpo de maneira direta, atuando no 

sistema neurofisiológico e endócrino. 

Apesar das práticas em meditação, yoga ou técnicas mente/corpo visarem a 

promoção de saúde geral e bem-estar e originalmente não terem o intuito de atuar 

especificamente sobre uma patologia (MILLER, et al, 1995), elas partilham de um 

conceito de saúde que é apoiado pelas medicinas orientais, como a Ayurveda e 

                                                             
39

Medicina complementar ou alternativa inclui tratamentos baseados na conexão entre corpo e mente, então 

chamada medicina “holística”, tal como os grupos de autoajuda, gerenciamento de estresse, meditação e yoga, 
também campos como quiropraxia, homeopatia, acupuntura, biofeedback, tratamento fitoterápico e massagem 
(SPIEGEL,et al,1998). 
 
40

Todos os processos e substâncias fisiologicamente ativas descobertas até agora, são reguladas e flutuam de 

acordo com as mudanças na demanda, correspondendo às mudanças no comportamento e estados psicológicos 
(STERLING &  EYER,1988). 
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Tradicional Chinesa e pelas terapias alternativas ou complementares (SPIEGEL,et 

al,1998; HANKEY, 2006). Este conceito se fundamenta principalmente, na noção de 

que o resgate do equilíbrio das funções orgânicas é essencial para a boa condição 

psíquica e saúde geral, ou analogamente, na linguagem holística significa obter o 

equilíbrio “mente-corpo”. Esta se encaixa com as necessidades de reabilitação para 

o sujeito estressado crônico, em que tratar um órgão em específico não é a solução, 

mas se faz necessário o restabelecimento do funcionamento regular neurofisiológico 

dos sistemas como um todo (MILLER, et al, 1995). 

 Para o caso da condição de estresse, este conceito de saúde converge 

bastante com a sua etiologia essencial, na qual décadas de pesquisas mostram que 

modos de intervenção com práticas meditativas atuam sobre o seu mecanismo 

neurofisiológico principal - o sistema nervoso autônomo - e, que por esta via, obtêm-

se efeitos de regulação sobre todo o organismo, como é explicado por Sapolski 

(2008).   

Segundo Kabat-Zinn, da mesma forma que uma disfunção do SNA foi 

adquirida, ou melhor, condicionada ou aprendida, devido às excessivas repostas 

adaptativas de estresse, ela pode ser revertida mediante aprendizagem para 

regularizar o funcionamento da engrenagem autônoma (SALMON, et al, 2004). 

Portanto, uma proposta para esta regularização funcional, incide 

essencialmente sobre a inibição do sistema simpático e ativação do parassimpático, 

resgatar a flexibilidade de um sistema enrijecido a fim de estabelecer o equilíbrio 

harmônico entre ambos. Esta é a via de atuação das práticas meditativas 

(WALLACE; BENSON, 1972). 

 
3.1  A RESPIRAÇÃO E O SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO 

 

Pelo corpo se acessa o psicológico e pelo psicológico se acessa o corpo e 

para isso, uma função fisiológica é utilizada como mediadora na interligação entre 

estas duas dimensões: a respiração.  

Pela respiração se altera tanto os estados mentais ou consciência como o 

funcionamento fisiológico geral. Segundo Telles (2008), já constava nas escrituras 

antigas a correlação da respiração com a atividade cognitiva: 

 

[…]a descrição como consta no texto de yoga, Hatha Yoga Pradipika(ca. 
300 A.D.): “Quando a respiração se move, as forças mentais se movem; 
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quando a respiração está estável, as forças mentais estão sem 
movimento... por esta prática que o yogue adquire estabilidade... e a partir 
desta poderia regular a respiração” (Muktibodhananda, 2002

41
, chap. 2, 

verse 2 apud TELLES, 2008). 
 

Na antiga tradição da yoga indiana há grande ênfase na respiração e no 

controle respiratório. Estas técnicas de respiração do yoga são chamadas 

pranayamas (TELLES, 2008). Estas, em sua maioria, consistem basicamente em 

uma forma voluntária de diminuir e prolongar o ritmo e a profundidade da respiração, 

regulando-a e tornando-a um processo consciente. Isto pode ser feito inalando 

através da boca e exalando através do nariz; respirando através de uma das narinas 

alternadamente; segurando a respiração por um período entre a inalação ou 

exalação, entre outras formas (ibid). 

A respiração é um tronco comum não somente para o yoga, mas para todas 

as práticas meditativas de diversas linhagens e atua como o principal agente para a 

regulação homeostática, influenciando o funcionamento entre os sistemas 

fisiológicos. Segundo o neurocientista Robert K. Wallace (1972), investigações 

realizadas por pesquisadores nas décadas de 1950 e 1960, indicaram que a 

meditação, como as praticadas no yoga ou por praticantes do Zen Budismo, 

poderiam provocar uma variedade de efeitos fisiológicos. Entre eles, um dos efeitos 

demonstrados foi a redução no ritmo do metabolismo, na qual, durante a meditação 

foi refletida numa diminuição no ritmo da respiração e no volume de ar 

respirado(WALLACE;BENSON, 1972).  

A respiração atrelada ao funcionamento cardiovascular é uma peça chave 

para harmonizar o desequilíbrio funcional estabelecido no SNA (MALLIANI, et 

al.,1991). As conexões estabelecidas entre o diafragma, o coração e o sistema 

nervoso por meio do via nervo vago, quando estimuladas pela respiração, agem não 

somente sobre o funcionamento involuntário dos mesmos, mas tem efeito regulatório 

sobre o sistema neural : 

 

Pelo controle voluntário da respiração, é possível influenciar as funções do 
sistema nervoso autônomo, incluindo a variabilidade do ritmo do coração e 
o tom vagal cardíaco. A respiração está sob o controle voluntário e 
involuntário via mecanismos de feedback envolvendo a rede visceral 
autonômica, núcleos derivados do cérebro, sistema límbico, áreas corticais 
e o sistema neuroendócrino(BROWN & GERBARG, 2005a). 

 

                                                             
41

Muktibodhananda, S. (2002). Hatha Yoga Pradipika. Munger, Bihar, India: Bihar School of Yoga. 
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Segundo Alberto Malliani, et al.,(1991),isso acontece porque o SNA e o 

sistema neural formam um sistema integrado: 

 

A regulação neural da função circulatória é principalmente afetada através 
da interação entre os fluxos vagal e simpático. Na maioria das condições 
psicológicas, a ativação de um fluxo é acompanhada pela inibição de outro. 
O equilíbrio simpático-vagal tem sua intensidade e periodicidade modulada 
pela interação de três fatores maiores: integração neural central, 
mecanismos periféricos inibitórios-reflexos(com características de feedback 
negativo), e mecanismos periféricos excitatórios-reflexos (com 
características de feedback positivo) (MALLIANI, et al, 1991). 

 

Mais especificamente, Sapolsky (2008),explica como o ritmo do batimento 

cardíaco responde diretamente pelo ritmo da respiração: 

 

[...]Sempre que inspiramos, ativamos levemente o sistema nervoso 
simpático, acelerando o coração a cada minuto. E, quando expiramos, o 
parassimpático entra em semiativação, acionando o nervo vago a fim de 
promover a calma (é por esse motivo que muitas formas de meditação são 
baseadas em longas expirações). Portanto, a duração do intervalo de tempo 
entre os batimentos cardíacos tende a encurtar quando inspiramos, mas 
não quando expiramos (SAPOLSKY, 2008, p.62). 

 

A avaliação da regularidade do ritmo respiratório e do batimento 

cardíaco42constitui-se em um meio de diagnóstico no qual se pode detectar e tratar 

diversas doenças relacionadas ao sistema cardiovascular diretamente relacionadas 

ao estresse, como aponta Walton: 

 

Um corpo crescente de pesquisas suporta a proposta que o estresse 
psicossocial é um importante fator de risco para o agravamento dos 
sintomas relativos as doenças cardiovasculares, como alta pressão 
sanguínea, colesterol elevado, resistência de insulina/diabetes, alto 
consumo de tabaco e álcool e, a reatividade do estresse está também 
implicado na progressão das doenças cardiovasculares. Pesquisas 
comprovam que as práticas meditativas reduzem os fatores de risco e 
podem desacelerar ou reverter a progressão das mudanças patofisiológicas 
subjacentes às doenças cardiovasculares. Resultados indicam redução nas 
disfunções hemodinâmicas, regressão na massa ventricular esquerda, 
redução na ischemia do miocárdio, diminuição na pressão sanguínea, 
regressão da arterosclerose, entre outros resultados relevantes(WALTON, 
et al, 2002). 

 

                                                             
42

“A taxa de variabilidade cardíaca (HRV), representa uma mudança no intervalo de tempo entre sucessivas 

batidas de coração, tornou-se um forte ponto central na pesquisa psicofisiológica.[...] O tom cardíaco vagal, na 
qual representa a contribuição do sistema nervoso parassimpático para a regulação cardíaca, é conhecida por 
ser associado com muitos fenômenos relevantes para a pesquisa psicofisiológica, incluindo autorregulação 
cognitiva, emocional, social e para os níveis de saúde (LABORDE, et al, 2017). 
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Patologias cardiovasculares como: hipertensão arterial, ischemia do 

miocárdio, morte súbita e parada cardíaca (MALLIANI, et al.,1991) se desenvolvem 

ao longo do tempo no estresse crônico, devido a desregulação do SNA que se 

instala, passando a operar automaticamente fora dos padrões adequados para a 

saúde, como explica Sapolski (2008): “O estresse crônico produz um efeito de 

embotamento na capacidade do sistema nervoso parassimpático acionar o nervo 

vago, sendo este, o nervo responsável pela ativação do parassimpático”. E isso se 

apresenta, na dificuldade que é reequilibrar o sistema: 

 

 [...]o conceito de que o sistema nervoso autonômico nunca deixa você pisar 
no freio e no acelerador ao mesmo tempo: por definição, se o sistema 
nervoso simpático é ativado a toda hora, o parassimpático é desativado. 
Assim, fica difícil desacelerar, mesmo durante os raros momentos em que a 
pessoa não se sente o estressada com nada (SAPOLSKY,2008, p.62). [...] 
Neste caso, quando se expira, o coração não desacelera e o tempo entre 
um batimento e outro não aumenta. Os cardiologistas utilizam monitores 
sensíveis para medir o intervalo entre os batimentos. Muitas variações (ou 
seja, intervalos curtos entre batimentos durante a inspiração e longos na 
expiração) significam um forte tônus do parassimpático contrabalançando o 
tônus do simpático, o que é algo positivo. Variações mínimas significam que 
o parassimpático está com problemas para pisar no freio. Trata-se de um 
indício claro de alguém que não só ativa a resposta cardiovascular de 
estresse com demasia frequência, como também agora apresenta 
dificuldades para desativá-la (ibid, p.63). 

 

Um condicionamento deficiente é estabelecido ao longo do tempo no SNA, 

refletindo um estado de ativação crônica, que é naturalizada, pois cérebro e o corpo 

se condicionam devido aos processos aprendidos involuntariamente, sem que a 

pessoa as perceba conscientemente, como explica Salmon (2004):  

 

Para indivíduos cronicamente propensos ao estresse, é comum que o 
estado de descanso não é marcado por hipoativação, mas por um nível de 
ativação que está um tanto em excesso disso. O conceito de alostase 
(STERLING & EYER, 1988) previamente descrito sugere um nível de 
adaptação crônica aos estressores que pode bem manter o sujeito em um 
estado de vigilante ativação. Isto é muito diferente da homeostase de 
descanso, um estado de relativa-mente baixa ativação marcada pela 
regulação de certos parâmetros fisiológicos mantidos dentro de um muito 
próximo nível de tolerância. Em tal estado, por exemplo, a respiração pode 
diminuir para entre 4 e 6 respirações por minuto; a condutividade da pele 
baixa significantemente, e o ritmo cardíaco pode diminuir abaixo do nível 
normal de descanso. (SAMON et al.,2004) 

 

Esta naturalização de uma ativação crônica fora dos padrões, também é 

enfatizada por Sterling &Eyer(1988) : 
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Outro mecanismo neurofisiológico para adaptação da ativação crônica 
[chronicarousal] é que o cérebro tende a criar automatismos fixos fora das 
previamente flexíveis respostas antecipatórias. [...]Portanto, há padrões em 
todos os níveis dos quais os genes, receptores, tecidos, sistemas neurais, 
estados subjetivos e o sistema social, que tendem através de mecanismos 
naturais adaptativos,  tornar-se adictos á ativação crônica e,  por esse meio 
fazê-la permanente(ESTERLING & EYER, 1988). 

 

Mas, tal como o sistema simpático muito ativado altera o ritmo respiratório, 

esta alteração pode ser revertida voluntariamente, mediante um treinamento 

adequado. É esta a forma utilizada pelo yoga e meditação. Segundo Toivanen 

(1993), o uso da respiração é bastante eficiente para a regulação do SNA. Os efeitos 

relaxantes com a diminuição de sintomas relacionados ao estresse, observados na 

clínica e em pesquisas controladas são decorrentes de uma ação restauradora do 

funcionamento simpático /parassimpático. 

Pelo fato de existir uma multiplicidade de técnicas existentes e, nem todas 

atuarem de forma igual sobre o SNA, pesquisas relativas aos efeitos 

neurofisiológicos associadas às técnicas específicas de meditação tem sido 

largamente testadas (ORME-JOHNSON; WALTON, 1998). 

Para conceituar esta observação, Hankey (2006) cita um princípio 

fundamental primeiramente apontado por David Orme-Johnson43, em que 

[...]“diferentes práticas mentais e práticas meditativas produzem efeitos fisiológicos 

diferentes”.44
 

Telles, et al.,(2013), reforça esta observação ao relatar estudos que mostram 

que algumas técnicas meditativas estão associadas com atividade simpática 

reduzida enquanto outras reportam atividade simpática aumentada: “Para estas três 

técnicas de meditação em particular, os resultados parecem sugestivos para 

aumento na ativação em ambos (em alguns casos) e ativação reduzida(em outras)”. 

Em dois estudos analisados por Menezes, et al.(2013), fica evidente que dois tipos 

de respiração influenciam de forma distinta o sistema nervoso autônomo. A 

modalidade de meditação chamada de “Kapalabhati” (KPB) foi comparada com a 

“Breath Awareness”(BA), em dois grupos de praticantes cada qual com um estilo. Foi 

                                                             
43

Princípio cientificamente postulado por David Orme-Johnson, diretor do MERU, e K.G. Walton, após comparar 

10 meta-análisesabrangendo centenas de estudos de diferentes técnicas (ORME–JOHNSON; WALTON,1998; 
HANKEY, 2006). 

 
44

Este princípio foi primeiramente observado em investigações de técnicas mentais avançadas na Maharishi 

European Research University (MERU), no laboratório psicofisiológico de Weggis, Suiça, nos anos de 1970 – 
especificamente, entre diferentes meditações e técnicas siddhi, nomeado Patanjali’s Yoga Sutras (HANKEY, 
2006). 
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constatado aumento na atividade simpática, para o estilo KPB, enquanto que a BA 

resultou num estado mais relaxado e atento.  

Portanto, nem todas as técnicas resultam da mesma forma, ou inferem 

igualmente como reguladores do SNA. Estudos com grupo controle têm sido 

fundamentais para diferenciar a inferência de cada qual. Diversos estudos 

comparativos têm sido importantes na distinção da relação técnica-efeito (ORME-

JOHNSON;WALTON, 1998). A meditação, apesar de produzir efeitos relaxantes é 

diferente de “relaxamento”, como uma técnica com esta proposta específica. As 

atividades que produzem algum tipo efeito relaxante, como descansar ouvindo 

música, por exemplo, também devem ser diferenciada de meditação (HANKEY, 

2006). 

De acordo com Telles, et al. (2013), apesar das diferenças entre as práticas 

de meditação, todas tendem a ter um resultado final comum, em que se proporciona 

um estado mental de calma e ao mesmo tempo alerta. 

 

[…] As conclusões contradizem a ideia que a meditação é simplesmente um 
estado de reduzida atividade simpática, mas sustenta a ideia de ser um 
estado de “calma mas alerta”.[...]Por isso, estes estudos iniciais com 
diferente técnicas de meditação não sustentam um modelo único como 
apenas ativador ou relaxador. Conclusões como estas deram origem para a 
meditação ser descrita como um estado de “repouso alerta” [alertfulrest], 
uma descrição inicialmente usada por pesquisadores da Meditação 
Transcendental e, posteriormente usada para outras técnicas de meditação 
da mesma maneira (TELLES, et al, 2013). 

 

 

Estas mesmas conclusões são também afirmadas por Newberg e Iversen 

(2003). Estes autores sugerem uma ativação mútua dos sistemas simpático e 

parassimpático, em que o aumento da variação do ritmo cardíaco reflete a ativação 

de ambos os braços do sistema nervoso autônomo encaixando-se também na 

descrição característica de que: “estados meditativos na qual há um senso de 

prevalecer a ‘calma’ tal como um ‘alerta’ significativo” (NEWBERG, A.B.; 

IVERSEN,J., 2003). 

Portanto, é importante distinguir a meditação ou yoga do trabalho de 

relaxamento ou de programas de meditação, sugerido vir acompanhado de alguma 

técnica relaxante (WALLACE; BENSON, 1972). As tradições orientais têm o 

conhecimento destas diferenças e estas estão sendo confirmadas e reforçadas 

mediante estudos científicos.  
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3.2  ESTUDOS E INTERVENÇÕES 

 

De acordo com esta revisão bibliográfica averiguou-se que diversos estudos 

controlados e intervenções clínicas têm sido realizados por pesquisadores em 

universidades no mundo todo, utilizando diferentes linhas das práticas meditativas, 

com resultados positivos sobre o estresse e patologias relacionadas e com 

contribuições importantes nos estudos dos mecanismos neurofisiológicas envolvidos 

nestes processos.  

Um estudo realizado por Toivanen, et al.(1993), da Universidade de Kuopio, 

na Finlândia teve como objetivo medir o impacto do treinamento regular de 

relaxamento no sistema nervoso autônomo cardíaco. Para isso, um grupo de 48 

bancários e outro de 50 trabalhadoras de limpeza de um hospital foram 

selecionados, sendo submetidos a uma técnica de relaxamento derivado do yoga45. 

A prática regular diária de relaxamento normalizou o funcionamento do SNA 

cardíaco de indivíduos dos grupos de intervenção, especialmente no grupo de 

funcionárias do hospital. Estes resultados sugerem que o relaxamento pode ser um 

meio efetivo de reduzir a tensão psicossomática (TOIVANEN, et al.,1993). 

 

Estresse mental pareceu influenciar a saúde das pessoas quando medido o 
ritmo de variabilidade do coração nos testes de função SNA 
cardíaco.[...]Portanto, o método de relaxamento de 15min. facilmente 
aprendido, empregado neste estudo, quando repetido regularmente, foi 
suficientemente efetivo para preservar a saúde dos indivíduos  
normalizando as funções cardíacas autônomas(TOIVANEN, et al.,1993). 

 

 

Diferentes estudos com intervenções clínicas numa gama muito ampla de 

problemas de saúde têm sido avaliadas, principalmente através do modelo 

Mindfulness, derivado do Budismo e desenvolvido por Kabat-Zinn (MILLER, et 

al,1995; SPIEGEL, et al, 1998;SALMON, et al, 2004). 

Na revisão e meta-análise realizada por P. Grossman, et al.(2004), da 

Universidade de Freiburg, Alemanha,  foram examinados 20 estudos empíricos em 

que foi utilizado o programa Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) ou 

                                                             
45

A intervenção durou o período de 6 meses, e consistiu em ensinar um exercício de relaxamento fácil de 

aprender sobre uma cadeira comum. Cada sessão de treinamento durou 15 min. com exercícios de respiração 
profunda (2min), tensão forçada e relaxamento dos músculos abdominais (3min), e relaxamento profundo com a 
atenção focada em acalmar gradualmente a respiração (10 min). Os participantes foram aconselhados a repetir o 
treinamento diariamente (TOIVANEN et al.,1993). 
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procedimentos baseados no Mindfulness. Foram realizados vários estudos 

investigando as consequências do treinamento em Mindfulness entre pacientes com 

os diagnósticos de fibromialgia, câncer, doença da artéria coronária, depressão, dor 

crônica, ansiedade, obesidade, compulsão alimentar e quadros psiquiátricos. Dois 

estudos foram realizados com população de prisões e três amostras não-clínicas 

foram incluídas (GROSSMAN et al., 2004). 

 

Nossos achados sugerem a utilidade do MBSR, como uma intervenção para 
uma ampla gama de desordens crônicas e problemas. De fato, a 
consistência e o relativamente forte nível dos efeitos medidos, através dos 
vários diferentes tipos de amostras, indicam que o treinamento em 
Mindfulness pode melhorar características gerais de resiliência com 
angústia e desabilidade no dia-dia, mesmo sob as condições extraordinárias 
de sérios transtornos ou estresse(GROSSMAN, et al., 2004). 

 

 Outro artigo de meta-análise, conduzido por B. Khoury, et al.(2013), de 

Universidade de Montreal, examinou 209 estudos envolvendo um total de 12.145 

participantes de diversas idades, gêneros e perfis clínicos, sendo o modelo 

Mindfulness-Based Therapy (MBT), o protocolo analisado. Neste trabalho concluiu-

se que: 

 

MBT é um tratamento efetivo para uma variedade de problemas 
psicológicos e, é especialmente efetivo para reduzir a ansiedade, depressão 
e estresse [...]Mais especificamente, MBT mostrou efeitos amplos e 
clinicamente significativos no tratamento de ansiedade e depressão e, os 
ganhos foram mantidos no seguimento posterior(KHOURY, et al., 2013). 

 

 Em estudo conduzido por Vollestad, et al.(2011), da Universidade de Bergen, 

Noruega, foi investigado o potencial do Mindfulness-Based Stress Reduction 

(MBSR), como um transdiagnóstico efetivo para uma gama de sintomas do 

transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, síndrome de pânico com ou sem 

agorafobia e também para intervenção para a insônia. 

 

O estudo presente examinou os efeitos da MBSR em pacientes com 
transtornos de ansiedade heterogênea.[...] Ganhos foram mantidos no 
seguimento para todos os resultados medidos. Estes resultados indicam 
que o treinamento Mindfulness tem sustentado efeitos benéficos para 
transtornos de ansiedade e sintomatologia relatada, comparada com uma 
condição de controle de lista de espera. [...] Este é uma tendência uniforme, 
indicando um benefício do treinamento Mindfulness em diversas expressões 
clínicas de transtornos de ansiedade[...] A descoberta que MBSR está 
associado com reduções substanciais na insônia, como medido por pontos 
categóricos (presença ou ausência de diagnóstico), é promissora. Isso 
indica que relaxando a consciência e a atitude de “deixar-se ir” do treino 
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Mindfulness, poderia servir para neutralizar os processos psicológicos 
envolvidos na manutenção dos problemas para dormir(VOLLESTAD, et 
al.,2011). 

 

No artigo apresentado por J.J. Miller et al.(1995) é relatado o resultado de 

uma pesquisa iniciada em 1992, na sua clínica especializada em redução de 

estresse46,na qual 22 pacientes de transtorno de ansiedade generalizada ou 

transtorno de pânico com ou sem agorafobia, participaram do grupo para redução de 

estresse com técnicas de  relaxamento baseado na meditação Mindfulness,  durante 

um programa intensivo de 8 semanas: “Os participantes demonstraram clínica e 

estatisticamente, significante melhora com sintomas objetivos e subjetivos de 

ansiedade e a melhora persistiu no seguimento de 3 meses”( KABAT-ZINN, et 

al,1992 ; MILLER,et al.,1995 ). 

A maioria das pesquisas na qual se avaliam os efeitos da meditação sobre 

diversos sintomas tem se utilizado da formação de grupos (em geral de 8 ou mais 

participantes e um grupo controle) em que primeiramente se ensina as técnicas 

seguido de acompanhamento durante um período de até 3 meses. Em algumas 

pesquisas se faz um seguimento de 6 meses à um ano. Isso para tornar viável a 

realização de pesquisas e para também avaliar a constância dos efeitos sobre os 

sintomas no curto prazo.  

No caso do estudo de Miller, et al.(1995), um seguimento de 3 anos foi 

designada para investigar a efetividade no longo prazo, o que torna seus resultados 

significativamente importantes, pois poucos estudos conseguem  se manter durante 

esse tempo para observar a sustentação dos resultados.   

 

A maioria dos participantes demonstraram complacência contínua com a 
prática de meditação durante 3 anos. Nós concluímos que a intervenção 
com o grupo de meditação Mindfulness para redução de estresse, praticada 
de forma intensiva e com tempo determinado, pode ter efeitos benéficos a 
longo prazo para pessoas diagnosticadas com transtorno de 
ansiedade(MILLER et al, 1995). 

 
Como o sistema nervoso autônomo e o sistema neuroendócrino são 

integrados e funcionam em co-dependência, os hormônios principais que atuam 

como reguladores dos mecanismos de estresse, como a adrenalina, noradrenalina e 

o cortisol, entre outros indiretamente relacionados, como a dopamina, serotonina e o 

                                                             
46

Departamento de Psiquiatria e Clínica de Redução de Estresse, Departamento de Medicina, Divisão de 

Medicina Preventiva e Comportamental. Centro Médico da Universidade de Massachusetts, Worcester, 
Massachusetts 
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GABA, são usados como marcadores bioquímicos importantes, na qual seus níveis 

basais servem como um parâmetro referencial e, a partir de investigações sobre 

suas alterações, avalia-se os efeitos que a meditação infere sobre os mesmos, 

sobre os níveis de estresse e sobre as psicopatologias associadas (JUNG,Y.-H,et al, 

2010;STREETER, et al, 2012). 

Ao se tratar de desregulação hormonal, uma doença comum e endêmica na 

sociedade e diretamente correlacionada ao stress crônico, o Diabetes Mellitus, 

passou a ser muito pesquisado pelos efeitos positivos que a prática da meditação e 

o yoga inferem sobre o controle glicêmico (AGTE, et al, 2004). 

Estudos diversos, citados por Jyotsna, et al.(2013), sugerem que o 

Sudarshan Kriya Yoga (SKY)47, pode ser útil para o controle glicêmico em pacientes 

com diabetes por ter demonstrado  diminuir significativamente o nível do açúcar no 

sangue em jejum,  o colesterol e os  triglicérides, depois da prática completa da 

respiração yogue, durante 4 meses em pacientes com diabetes(AGTE, et al; 2004). 

Estas evidências sugerem um potencial promissor para que a respiração yogue 

completa atue como uma terapia complementar para diabetes”( JYOTSNA, et 

al.,2013). 

Jyotsna, et al.(2013), coordenou um estudo realizado entre Março de 2009 e 

Agosto de 2011, no “All Ìndia Institute of Medical Sciences”, em Nova Delhi, no qual 

participaram um total de 64 pacientes diabéticos da clínica de endocrinologia. O 

objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito do “Comprehensive Yogic Breathing 

Program” (Sudarshan Kriya and Pranayam), em funções cardíacas autonômicas em 

pacientes com diabetes mellitus. O resultado constata a melhora nas funções 

cardíacas autonômicas em pacientes com diabetes no tratamento padrão que 

seguiram o programa de respiração completa, comparado aos pacientes cujos 

estavam apenas na terapia padrão. 

 
 

                                                             
47

Sudarshan Kriya(SKY) é uma técnica de respiração, com ciclos de respiração rítmica, de forma lenta, 

moderada e rápida, feito 3 vezes numa contagem de 20, 40, 40 respectivamente. É precedido por 3 estágios: 
Pranayana com respiração Ujjayi; Bhastrika, com inalação e respiração rápidas e, um breve entoar de cântico. 

Estes processos são praticados na posição sentada, com os olhos fechados e, com a atenção focada na 
respiração. Este processo termina com um descanso tranquilo na posição deitado. Deve ser aprendido com um 
professor certificado e, é estruturado na forma de workshop que dura de 3 à 6 dias. Este curso inclui movimentos 
de yoga e posturas (asanas), prática de relaxamento, meditação, processos grupais e, discussão de princípios 

para alívio do estresse (ibid). 

 



42 
 

Se nós podemos encontrar uma técnica na qual se pode prevenir ou baixar 
o progresso de disfunções autonômicas cardíacas, isso poderia ser muito 
benéfico não apenas para a neuropatia diabética autonômica, mas também 
para outras doenças na qual envolvem desregulação da função autonômica. 
Por este estudo, o “comprehensive yogic breathing program” mostrou ter o 
papel de atrasar a progressão das disfunções autonômicas cardíacas em 
pacientes com diabetes mellitus e, sustenta a promessa da necessidade de 
serem profundamente estudados(ibid). 

 

A função da meditação como regulador sobre a interação de sistemas se 

apresenta no interessante estudo de Y.-H. Jung et al.(2010),em Seul , Coréia do Sul. 

Este autor avaliou a associação entre estresse, afeto positivo e níveis de 

catecolaminas, nos grupos de meditação e controle. O grupo de meditação consistiu 

de 67 sujeitos regularmente engajados no treinamento “Brain-Wave Vibration” e o 

grupo controle consistiu de 57 sujeitos saudáveis. Esta pesquisa parte do 

pressuposto de que os níveis de estresse se correlacionam diretamente com 

emoções positivas e negativas e que o mediador e marcador bioquímico desta 

relação: a norepinefrina(NE), epinefrina(E), e dopamina(DA), ao ter seus níveis 

mensurados, oferecem um parâmetro fiel destas correlações. A hipótese lançada 

parte de que os grupos de meditação e controle têm diferentes níveis de estresse e 

emoções positiva/negativa e ao medir os plasmas de DA, NE e E, e ao comparar os 

dois grupos em termos de níveis absolutos e índices relativos destas catecolaminas, 

pode-se entender os mecanismos na qual a meditação regula o estresse. 

 

Neste estudo, os níveis absolutos do plasma DA e os índices de afeto 
positivo foram altos e, os índices de estresse foram baixos, no grupo de 
meditação, comparado com o grupo controle. O grupo controle demonstrou 
correlações positivas entre somatização e as taxas de NE/E e DA/E e, uma 
correlação negativa entre somatização e afeto positivo. Por outro lado, o 
grupo de meditação não mostrou correlações entre taxas de NE/E, DA/E e 
somatização. Ou seja, afeto positivo, na qual se pode controlar ou regular o 
estresse, parece atenuar a associação entre somatização e as taxas de 
NE/E e DA/E,concluindo como sendo um resultado do treinamento mente-
corpo. Portanto, o aumento de emoções positivas que emergem do 
treinamento mente-corpo resultam na redução da reatividade do HPA, por 
meio da regulação do estresse (JUNG, et al, 2010). 

 

 A conclusão deste estudo foi que a meditação, como um treinamento mente-

corpo, pode ser associada a um menor nível de estresse e, maior afeto positivo. 

Portanto, o treinamento mente-corpo pode influenciar o estresse, o afeto positivo e o 

sistema nervoso simpático, incluindo a liberação da dopamina (JUNG, et al, 2010). 

Outra atividade neuroendócrina observada aos processos de meditação, 

refere-se ao inibidor GABA, sendo este cada vez mais utilizado como marcador  
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biológico do estresse. Segundo Streeter, et al.(2012), o estresse agrava os sintomas 

em transtornos associados com baixa atividade GABA, tais como a: epilepsia, 

depressão, PTSD e dor crônica. Estes transtornos agravados pelo estresse são 

marcados por baixa atividade do sistema nervoso parassimpático, como é indicado 

por baixa HRV; atividade do eixo HPA aumentada como éindicada por cortisol 

aumentado e, atividade gabaérgica reduzida no sistema nervoso central. 

 

O sucesso das terapias baseadas no yoga, por aliviar sintomas depressivos 
é consistente com os mecanismos neurofisiológicos propostos: a respiração 
do yoga induz ao aumento do tom parassimpático, na qual aumento a 
atividade gabaérgica é associada com a melhora do humor e a redução da 
ansiedade(STREETER, et al, 2012). 

 

3.3  A MEDITAÇÃO E AS ESTRATÉGIAS DE COPING 

 

Além de compreender de que forma a meditação atua como um regulador 

sobre seus mecanismos neurofisiológicos, pensar sobre a dimensão psicossocial é 

de vital importância para investigar as formas as quais indivíduos compreendem 

seus pensamentos, emoções e as relações com o meio social e, assim, 

desenvolvem estratégias mais eficientes de intervenção no gerenciamento de 

estresse (SAPOLSKY, 2008; FOLKMAN, et al, 1986a). 

Quando as condições naturais não são favoráveis para uma adaptação 

adequada entre sujeito-meio, os processos auto regulatórios do organismo ficam 

comprometidos e para suprir esta demanda, estratégias extras ou esforços de 

enfrentamento – nomeados pela psicologia de Coping48, são imprescindíveis para 

uma pessoa lidar com os estressores e promover uma relação mais harmônica 

possível entre meios interno-externo (SAPOLSKY, 2008; FOLKMAN, et al, 1986b). 

Fatores psicológicos mais específicos, como a angústia, hostilidade ou 

depressão também têm sido associados aos seus análogos neurais e fisiológicos, 

(NIDICH, et al, 2009). Isso tem ajudado a identificar mais precisamente o alvo 

cognitivo ou emocional para a intervenção e o tamanho da desordem que estes 

causam no corpo. O estressor não é só algum fator externo objetivo, mas um 

elemento ou cadeia de sentimentos e pensamentos, o qual a pessoa carrega ao 
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Coping refere-se aos esforços cognitivos e comportamentais para manejar (reduzir, minimizar, dominar ou 

tolerar), as demandas internas ou externas das relações pessoa-ambiente que é avaliada como penosa ou 
excessiva aos recursos pessoais. Coping tem duas funções principais: lidar com o problema que está causando 
angústia [problem-focusedcoping] e regular a emoção [emocional-focusedcoping] (FOLKMAN, et al.,1986a). 
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longo dos anos, causando opressão e angustia diária e levando ao adoecimento 

(WALTON, et al, 2002). 

A meditação, ao facilitar para o sujeito a tarefa de acalmar seus 

pensamentos e emoções, proporciona-lhe uma condição mais propícia, um estado 

mental mais sereno para lidar com as demandas e, assim aprimorar os modos de 

enfrentamento com o estressor. (MILLER, et al., 1995) 

Para exemplificar de que forma as estratégias de enfrentamento ou coping 

podem ser facilitadas e ampliadas com as práticas de meditação, utilizo um estudo 

conduzido por Nidich, et al.(2009), em que 298 estudantes universitários foram 

aleatoriamente selecionados para a Meditação Transcendental ou para a lista de 

espera do grupo controle. Esta triagem avaliou os efeitos desta intervenção 

mente/corpo na pressão sanguínea, angústia psicológica e os mecanismos de 

enfrentamento dos estudantes (pensamento construtivo global)49.  

  A angústia psicológica contribui para o desenvolvimento de hipertensão em 

jovens adultos. Uma melhora significativa foi encontrada no grupo de meditação em 

relação ao grupo controle, com alívio da angústia, ansiedade, depressão, raiva 

/hostilidade e melhora nas habilidades de coping, acompanhada por redução na 

pressão sanguínea (diastólica e sistólica). Esta associação de fatores psicológicos e 

pressão do sangue é um indicador sobre os riscos de desenvolvimento de hiper-

tensão. (NIDICH, et al.,2009)  

 
Análise de regressão subsequente, mostrou que mudanças na pressão 
sanguínea sistólica e diastólica foram correlacionadas significativamente 
com mudanças na angústia psicológica, incluindo ansiedade e depressão e 
habilidade de coping. [...] Portanto, reduções nos fatores psicológicos de 
angústia podem ter contribuído com a baixa pressão sanguínea. Reduções 
nos sistema nervoso simpático e na ativação do eixo HPA com a prática da 
Meditação Transcendental relatada em estudos anteriores, sugerem que os 
efeitos da angústia psicológica mudam a pressão sanguínea, inferindo na 
atividade do sistema nervoso central e da via neuroendócrina, tal como 
observada em triagem atual (WALTON, et al.,2002; NIDICH, et al.,2009). 

 

                                                             
 

49
A influênciade estressores externos nos afetos negativos e na pressão sanguínea, podem ser moderados por 

mecanismos positivos de coping (empregado por pensamentos construtivos).No estudo presente, habilidade de 
coping está correlacionada com a pressão sanguínea e fatores de angústia psicológica. Portanto a habilidade de 
coping melhorada pode ter contribuído para uma pressão sanguínea mais baixa, por via de seus efeitos em 

moderar/reduzir fatores de angustia psicológica”(NIDICH, et al., 2009). 
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Segundo Kabat-Zinn (1990)50, o aspecto atencional do Mindfulness pode ser 

aplicado ao manejo de estresse, contribuindo para o componente de “avaliação” de 

Lazarus e Folkman(1984) modelo stress/coping51(SALMON, et al,2004).De acordo 

com este modelo, detectar sintomas de estresse é um pré-requisito necessário para 

implementar respostas de coping efetivas: “Por falta de uma capacidade de detectar 

os sinais de estresse, os efeitos tendem a acumular-se gradualmente e, permanecer 

indetectável até que um problema de saúde maior como uma úlcera ou ataque 

cardíaco ocorra”(SALMON, et al, 2004). 

 O método da meditação em atenção plena do Mindfulness habilita o sujeito 

para detectar as frequentes reações psicológicas sutis e ajustamentos fisiológicos 

que, se não detectados levam a uma ativação crônica do sistema nervoso autônomo 

(MILLER, et al.1995). Por falta de algum controle regulatório, o padrão de reações 

progressivamente disfuncionais e comportamentos é posto em movimento, 

eventualmente culminando num colapso sistêmico.  

 
Este constante ajustamento e desajustamento do “ponto de ajuste” para 
parâmetros fisiológicos, tal como respiração e ritmo cardíaco, em resposta 
para facilitar a adaptação de curto-prazo do estresse percebido, ao custo do 
desgaste fisiológico de longo-prazo(SALMON, et al, 2004). 

 

Como a carga alostática se acumula, mecanismos regulatórios tendem a 

perder sua flexibilidade de resposta. Tal como o resultado da ativação crônica, os 

mecanismos de repostas de estresse podem contribuir para acelerar o 

desenvolvimento de doenças relacionadas ao estresse (SAPOLSKY, 2008, p.27). De 

acordo com Kabat-Zinn (1990): ”a meditação Mindfulness pode ajudar a 

reautomatizar este ciclo de reatividade, aprimorando a detecção dos sintomas de 

estresse à um relativamente baixo nível de ativação, fornecendo ao indivíduo  uma 

oportunidade de implementar respostas mais deliberadas e menos reflexiva” 

(SALMON ,et al.,2004). 
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KABAT-ZINN,J.,(1990).Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and 

illness. New York: Delta 

 
51

A teoria identifica dois processos: avaliação cognitiva e coping, como mediadores críticos das relações 

estressantes pessoa-ambiente e, seus efeitos imediatos ou de longo prazo. Avaliação cognitiva é um processo 
através no qual a pessoa avalia se uma situação particular com o ambiente é relevante ao seu bem-estar, e se 
for, por que meios. Na avaliação primária, a pessoa avalia os riscos potenciais ou benefícios da situação e, os 
suportes possíveis. Na avaliação secundária, a pessoa avalia se algo pode ser feito para superar ou prevenir 
danos ou para melhorar as perspectivas para o benefício.Coping é definido por como a pessoa está 
constantemente mudando seus esforços cognitivos e comportamentais,para manejar demandas internas e 
externas que são avaliadas como penosas ou excedentes aos recursos pessoais(FOLKMAN, S., et al. 1986b). 
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Um quadro patológico bastante comum para esta condição é o estresse pós-

traumático (TEPT). A aplicação da meditação sobre este transtorno tem apresentado 

resultados concretos. 

Seppälä, et al (2014), da Universidade de Stanford, EUA,promoveu um 

intervenção com 21 veteranos de Guerra americanos das guerras do Iraque ou 

Afeganistão. Foi aplicado o modelo Sudarshan Kriya Yoga (SKY) para o Transtorno 

de Estresse Pós-Traumático. O grupo ativo mostrou reduções nos marcadores de 

TEPT, como os sintomas de ansiedade e alterações no ritmo respiratório, mas o 

grupo controle não apresentou alterações. Também houve acompanhamento 

durante um ano, na qual se manteve os resultados de redução dos sintomas de 

hiperativação. 

Este estudo mostrou que a intervenção de meditação baseado na 

respiração, resultaram em melhorias nas medidas psicofisiológicas e sintomáticas. 

Uma semana de intervenção do SKY, mostrou ser uma alternativa viável como uma 

intervenção adjunta para resolver o problema do TEPT e do suicídio com veteranos 

que retornam de guerras (SEPPÄLÄ, et al, 2014). 

 

Práticas de meditação baseada na respiração, podem ser particularmente 
benéfica para o Transtorno de Estresse Pós-Traumático, dado se tratar de 
um transtorno de estresse caracterizado por hiperativação, disfunção 
autonômica, afeto negativo, e dificuldades com a regulação da emoção

52
 

(SACK, et al.,2004; SEPPÄLÄ, et al.,2014). 
 

Portanto, as estratégias de coping e o desenvolvimento da percepção sobre 

si, representam elementos muito importantes a serem considerados quando se 

utiliza de qualquer prática de meditação como meio de intervenção clínica, 

principalmente no campo da investigação psicológica sobre a condição de estresse. 

A inferência que a prática exerce sobre o fisiológico, reflete em diferentes estados 

mentais e emocionais, que por sua vez influencia a capacidade de reagir às 

adversidades e superar situações conflituosas ou traumáticas (MILLER, et al, 1995). 
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O eixo HPA é essencial nas respostas de estresse e para a sobrevivência das espécies mamíferas. O eixo 

HPA é anormalmente superativado durante a depressão biológica. Em pacientes com o transtorno de estresse 
pós -traumático ele é agudamente superativado, para depois permanecer cronicamente esgotado. Três semanas 
da meditação SKY, praticada por um grupo de pacientes depressivos resultou em significante redução no cortisol 
acompanhado por diminuição nos marcadores de depressão[...] As respostas de estresse e o sistema nervoso 
parassimpático respondem como uma orquestra para os ritmos respiratórios dirigidos pela meditação SKY. Ela 
produz um tipo de treinamento autônomo/endócrino que pode fortalecer, estabilizar e potencializar a flexibilidade 
do sistema (BROWN & GERBARG, 2005a). 
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Uma definição muito coerente, do pesquisador Kabat-Kinn (1998), sobre o 

estilo de meditação em atenção plena: 

 
O modelo conceitual de atenção plena [mindfulness] faz um fino contraste 
entre o padrão habitual de reatividade e mais respostas deliberadas. 
Reações de estresse em particular são vistas como redes relativamente 
automatizadas do cognitivo, fisiológico e reatividade comportamental, que 
promove ativação crônica na ausência da consciência e atenção. A prática 
da meditação é vista como um meio de interposicionar um elemento da 
atenção consciente dentro destas outras formas de padrões automatizados 
de reação. Ao estar atento às reações de estresse enquanto elas estão 
ocorrendo, há uma oportunidade de desenvolver respostas mais flexíveis e 
deliberadas. Tais padrões de respostas têm sido associadas à estados 
positivo, tal como uma aumentada alto eficácia, agência pessoal e 
coerência (KABAT-ZINN, et al., 1998

53
apud SALMON, et al.,2004) 

 

Portanto a condição de estresse é um modo prevalente na sociedade 

contemporânea, que causa agravamento de diversos quadros patológicos, com 

mecanismos neurofisiológicos cientificamente desvendados. Diversas práticas 

orientais têm se mostrado por várias vias metodológicas e campos de conhecimento, 

que são modos de intervenção que podem atuar como um instrumento clínico com 

segurança e alta confiabilidade, tanto na medicina, psicologia ou demais áreas da 

saúde e humanas. 
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KABAT-ZINN, J.; MASSION, A.O.; HEBERT,J.R., & ROSENBAUM, E.(1998) Meditation. In J. C. Holland 

(Ed.),Textbook of psycho-oncology (pp.767-779). Oxford: Oxford University Press. 
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4.  OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho tem como objetivo geral apresentar de que forma as práticas 

meditativas atuam no campo clínico, especialmente sobre a condição de estresse e 

suas patologias relacionadas. Objetivamos também apresentar como a relação 

práticas meditativas/pesquisas científicas vem sendo construída ao longo do tempo. 

 

4.2  OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 O objetivo específico deste trabalho consiste  em elucidar como as práticas 

meditativas atuam sobre o  corpo e os mecanismo neurofisiológico do estresse. 

 

5. JUSTIFICATIVA 

 

As pesquisas sobre o estresse vêm adquirindo uma base teórica bastante 

consistente ao longo do tempo. Seus mecanismos neurofisiológicos vêm sendo 

elucidados por meio de pesquisas experimentais em vários campos, bem como as 

técnicas de intervenções para a redução do quadro de estresse. Este trabalho se 

justifica pela importância da compreensão das interferências da meditação sobre os 

quadros de estresse. Esta tem sido uma tendência bastante proeminente entre 

pesquisadores das áreas de neurofisiologia, psicobiologia e psicologia. 

Como enfatizam Gerbarg e Brown (2005b), mais pesquisas são necessárias 

para entender como as técnicas meditativas ajudam na melhoria de condições 

médicas. 

 

6.  METODOLOGIA  

 

A construção teórica desta dissertação realiza-se por meio de uma revisão 

bibliográfica, que inclui: 

a) Literatura especializada em Neurociências;  

b) Pesquisa em web com sites oficiais diretamente do autor ou da Instituição;   
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c) Artigos nacionais e internacionais de língua inglesa. Nestes estudos, 

incluem pesquisas quantitativas e qualitativas realizadas em diversos campos e 

universidades de diversos países. 

d) É realizada uma análise qualitativa sobre o conteúdo completo de 

pesquisas sobre trabalhos de intervenções com práticas meditativas sobre o 

estresse e patologias relacionadas.   

 

7. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

De acordo com o objetivo específico proposto nesta dissertação, a análise 

dos resultados desta revisão bibliográfica se concentra sobre as bases 

neurofisiológicas envolvidas nos processos que são ativados pelas práticas 

meditativa, quando aplicadas sobre condições de estresse. É analisado 

qualitativamente, os resultados, discussões e conclusões dos estudos selecionados, 

correspondentes aos artigos internacionais publicados sobre o tema. 

Mesmo diante da diversidade de técnicas meditativas, relaxamento ou yoga, 

observa-se por esta revisão, que as modalidades analisadas compartilham de 

efeitos comuns, que convergem aos mesmos mecanismos neurofisiológicos, 

verificados empiricamente pelos pesquisadores de diversos campos de pesquisa. 

Estes consistem numa ação de controle voluntário, que por meio da respiração 

influencia a interação simpático-vagal do sistema nervoso autônomo, 

disfuncionalizado pelas excessivas repostas adaptativas de estresse. As práticas 

respiratórias do yoga ou meditação mostram-se eficientes para o reequilíbrio do 

sistema SNA (TOIVANEN, et al,1993). Esta constatação é coerente com os 

resultados de estudos diversos, em que seus dados fisiológicos relativos são 

comprovados por diversos métodos avaliativos, utilizados por décadas para o 

diagnóstico cardiovascular. Também é coerente com os efeitos obtidos sobre 

diversas patologias relacionadas ao estresse, em que foi demonstrado haver a 

redução parcial ou total de diversos sintomas. 

Para o desenvolvimento do corpo teórico, referente aos mecanismos 

psicológicos e fisiológicos envolvidos nas respostas de stress, utilizo como base, o 

livro: “Por que as zebras não têm úlceras”(2008), de Robert Sapolsky, que trás um 

conteúdo bastante completo. Neste livro, é apresentada com detalhes a interação 

entre os sistemas fisiológicos, a endocrinologia associada, as consequências 
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patológicas do estresse não tratado, que resultam em doenças. A tese central desta 

monografia fundamenta-se na postulação, que segundo Saposky (2008), todo 

desencadeamento patológico das respostas de adaptação de estresse se inicia 

numa disfunção do sistema nervoso autônomo e, portanto, é através da sua 

regularização que se pode resgatar a saúde física e psicológica lesada. Esta 

disfunção desencadeia alteração nos níveis hormonais, com aumento na produção 

de glicocorticoides, que se sustentam no estresse crônico, com consequências 

graves para a saúde como um todo. 

Estes pressupostos se iniciaram com Walter Cannon. No artigo “Phisiological 

Reviews”(1929) em que as origens do conceito de homeostase e os elementos 

fisiológicos que a compõem. Para dar continuidade histórica e para uma abordagem 

original da “Síndrome da Adaptação Geral”, utilizou uma explicação direta do autor, 

Hans Selye, com o artigo de 1950, “Stress and the General Adaptation Syndrome” .  

Outro autor especialista da área é Bruce McEwen, que através de seu artigo 

“Physiology  and Neurobiologyof Stress  and Adaptation: Central Role of the Brain” 

(2007), reforça a teoria central dos mecanismos de estresse e hormônios envolvidos, 

que são explicados por Robert Sapolsky(2008) e defendidos nesta monografia. 

Mas pelo fato da teoria da homeostase determinar parâmetros fisiológicos 

fixos, ela não responde adequadamente aos processos no contexto do estresse e 

uma atualização do conceito é postulada por Peter Sterling and Joseph Eyer (1988), 

nomeado de “Alostase”. Em seu artigo de 1988, intitulado: “Allostasis: a New 

Paradigm to Explain Arousal Pathology“, elucida-se este conceito, de como ele é 

fundamental para explicar os desajustes fisiológicos decorrentes das excessivas 

respostas de estresse que tem como consequência o acúmulo de uma carga de 

desgaste mental e fisiológico. Este acúmulo é chamado de “carga alostática”. 

Adentrando nas investigações científicas sobre as práticas em meditação, 

um dos líderes nesta jornada é o americano Robert Keith Wallace. A partir do artigo 

bastante citado: ”Physiological Effects of Transcendental Meditation”(1970), Wallace 

diferencia os efeitos sobre a consciência adquirida pela meditação, de outras 

práticas ou estados psicológicos: “ fisiologicamente, o estado produzido pela 

meditação transcendental apresenta ser distinto dos estados de consciência 

comumente encontrado, tal como sonambulismo, sono, e sonho, e de estados 

alterados de consciência, tal como a hipnose e autossugestão” (WALLACE, 1970). 
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No artigo, “The Physiology of Meditation”(1972), de R.K. Wallace e Herbert 

Benson é apresentado um sistemático estudo sobre os efeitos psicológicos e 

correlatos fisiológicos da meditação.  Entre os vários itens abordados há menção 

aos efeitos produzidos pela meditação através do controle sobre os mecanismos 

involuntários do corpo. O quadro de mudanças sugerem uma resposta integrada, ou 

reflexa,  mediada pelo sistema nervoso autônomo.  

 
O sistema nervoso simpático ativado, mobiliza um conjunto de respostas 
fisiológicas marcadas por aumentos na pressão sanguínea, ritmo cardíaco, 
fluxo de sangue para os músculos e consumo de oxigênio. O estado 
hipometabólico produzido pela meditação é certamente o oposto a isto em 
todos os aspectos. Parece muito ser uma contrapartida das reações de luta-
ou-fuga (WALLACE; BENSON, 1972). 

 

Entretanto, David W. Orme-Johnson e Kenneth G. Walton, fizeram uma 

importante observação publicada no artigo: “All Approaches to Preventing or 

Reversing Effects of Stress Are Not the Same”(1998), de que,“diferentes técnicas 

produzem diferentes resultados”. Isso abriu os olhos dos pesquisadores para um 

elemento importante, concluindo que as meditações não são iguais e que devem ser 

estudadas mais especificamente, principalmente para casos clínicos. Isso levanta 

uma importante conclusão a nível fisiológico, apontado por Orme-Johnson(1998) : 

”abordagens que influenciam o sistema nervoso autônomo tem diferentes efeitos em 

seus níveis”. Portanto, não é uma regra geral, de que a meditação promove sempre 

ativação do sistema parassimpático e redução simpática, produzindo um estado de 

relaxamento. 

Este tema é muito bem abordado por Shirley Telles e K. V. Naveen. No 

artigo “Voluntary Breath Regulation in Yoga: Its Relevanceand Physiological 

Effects”(2008), se refere ao tronco comum da meditação – o pranayama-, na qual 

ela descreve diferentes tipos de técnicas de respiração, suas possíveis atuações 

sobre o corpo e estados mentais, mencionando efeitos sobre o sistema nervoso 

autônomo. Em dois artigos de Telles, et al.(1998; 2013), apresentam-se estudos que 

comparam mudanças nas variáveis autonômicas, observadas em diferentes técnicas 

de meditação. Apesar da constatação da prevalência de redução na atividade 

simpática e aumento na modulação vagal, Telles também demonstrou ativação 

simpática para uma das técnicas de respiração aplicadas neste estudo, um efeito 

também evidenciado por diversos outros pesquisadores. Portanto, conclui-se que há 

diferenças sobre a forma na qual a meditação atua sobre o SNA.  As evidências 
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contradizem a ideia de que a meditação é simplesmente um estado de redução da 

atividade simpática que produz sempre relaxamento. Esta atua como um regulador 

do sistema, em que todas as vias podem ser ativadas. Mas, de fato, a maior parte 

dos estudos sugerem um aumento da estabilidade autonômica e redução simpática. 

Muitos pesquisadores tem mensurado os níveis hormonais para obter 

parâmetros reais sobre a condição de estresse e patologias associadas e também 

para avaliar os resultados de intervenções com as práticas meditativas. Reforçando 

o corpo teórico desenvolvido por estes autores, principalmente no que concerne 

sobre a relação entre stress psicológico e os níveis de cortisol - o principal agente no 

estresse crônico -, vem a somar com o artigo de Sally S. Dickerson e Margaret E. 

Kemeny (2004). Neste foi revisado 208 estudos relacionados ao cortisol plasmático 

e salivar diante do estresse psicológico agudo em adultos saudáveis. As evidências 

sustentam a premissa que, tal como os estressores físicos (ex. choque elétrico), 

estressores psicológicos podem ativar o eixo HPA, aumentando os níveis de cortisol. 

Este hormônio, se mantido em níveis elevados em longo prazo, gera desgaste para 

diversas funções orgânicas do organismo. Medições dos níveis de cortisol, também 

são utilizadas como parâmetros para avaliar os efeitos que as práticas de meditação 

inferem sobre os sintomas de estresse.  

No estudo de Balakrishnan Vandana, et al.(2011), o objetivo foi de encontrar 

os efeitos da "Amrita MeditationTechnique”(IAM) nos hormônios de estresse: 

adrenalina e cortisol. Está técnica foi efetiva para a redução de adrenalina  e níveis 

de cortisol. Portanto, B. Vandana e colegas reafirmaram a atuação da meditação 

sobre o sistema autônomo e, a partir de testes sobre os níveis de adrenalina, 

noradrenalina e cortisol, definem-se os parâmetros de melhora para o estresse. É 

apresentado também, citações de autores de outros estudos similares, com 

resultados positivos sobre aos mesmos objetivos.  

Como o sistema de reatividade do estresse está vinculado às emoções, 

estudos utilizando outros hormônios como a dopamina e o GABA, têm sido utilizados 

como marcadores biológicos, correlacionando afetos positivo/negativo, níveis de 

estresse e meditação. 

No estudo de Ye-Ha JUNG, et al, 2010, foi avaliada a associação entre 

stress, afeto positivo e níveis de catecolaminas (norepinefrina, epinefrina e 

dopamina), na meditação e no grupo controle. A observação dos mecanismos na 

qual a prática da meditação afeta o estresse e o corpo pode ser feita por meio da 
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mensuração dos níveis das catecolaminas no plasma. Segundo o autor, traços ou 

estados psicológicos positivos tem sido relatados para a redução da reatividade do 

eixo HPA. Então, o aumento nas emoções positivas emergentes do treinamento 

mente-corpo, resulta na redução da reatividade do HPA, via regulação do estresse. 

Estudos neuroquímicos e neuroanatômicos que apoiaram os efeitos de humor 

positivo mediados pela dopamina indicaram que mesmo suaves flutuações no humor 

positivo e negativo, podem ter uma influência significativa na ativação neural e nos 

processos cognitivos. Portanto, alto afeto positivo e baixo estresse através do 

treinamento mente-corpo pode influenciar o sistema nervoso simpático incluindo a 

atividade da dopamina.    

O estudo realizado por C.C. Streeter, et al.(2012) consiste de uma análise 

sobre uma teoria unificada que é proposta para explicar os efeitos do yoga para 

condições clínicas com  sobreposição de patofisiologias,  baseadas no princípio de 

que a prática do yoga reduz a carga alostática nos sistemas de resposta de estresse 

e restaura a homeostase. Estudos sugerem que esta redução ocorre em três 

sistemas reativos: o SNA, o eixo HPA e o sistema gabaérgico. Para exemplificar, é 

utilizado estudos com intervenções do yoga sobre as seguintes patologias: 

transtornos de ansiedade, o transtorno de estresse pós-traumático(TEPT), dor 

crônica, depressão e epilepsia. 

Segundo C.C. Streeter, o sistema nervoso autônomo tem um papel central 

nas respostas de estresse. Os desequilíbrios que se desenvolvem sob as condições 

de estresse, podem ser marcados pela diminuição da atividade parassimpática e 

aumento da atividade simpática. Estresse agrava os sintomas em transtornos 

associados com baixa atividade GABA, como a epilepsia, depressão, TEPT, e dor 

crônica. Estes transtornos agravados pelo estresse, são marcados por sub- 

atividade do parassimpático, como é indicado por baixo HRV e atividade aumentada 

do eixo HPA, como é indicado no cortisol aumentado e atividade gabaérgica 

reduzida no sistema nervoso central. Estresse e suas consequências, como a carga 

alostática, agravam sintomas de epilepsia, depressão, TEPT, dor crônico e outros 

transtornos que são impactados pelo sistema de estresse reativo. 

Os efeitos terapêuticos do yoga podem ser entendidos, em parte através dos 

seus efeitos diretos no sistema nervoso autônomo e dos efeitos indiretos no sistema 

GABA. Evidências sugerem que intervenções tal como o yoga, aumentam a 

atividade parassimpática e gabaérgica e, podem ser efetivas em sujeitos resistentes 
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aos tratamentos que falharam ao responder aos agentes farmacológicos, estes por 

sua vez, aumentam atividade no sistema gabaérgico. De acordo com alguns casos,  

a correção do desequilíbrio do SNA pode ser um fator necessário que habilita para a 

melhora da função gabaérgica e possivelmente em outros sistemas também.  

Outra patologia relacionada ao stress crônico bastante pesquisada por 

intermédio das práticas de meditação, é o Diabetes Mellitus - tipo 2.Vaishali Agte e 

KirtanTawardi(2004), afirmam que o estresse mental exerce influência sobre o 

desenvolvimento do diabetes tipo 2. Neste estudo, é apresentado como a prática do 

yoga atua melhorando os níveis bioquímicos - plasma glicose, colesterol total, 

triglicérides e estresse oxidativo, contribuindo positivamente para o controle 

glicêmico. 

Em outro estudo com diabéticos, Jyotsna, et al, (2013) enfatiza a 

melhoradas funções autonômicas cardíacas em pacientes com diabetes que 

praticaram o programa de respiração de yoga. As técnicas de respiração do yoga 

atuam eficientemente como regulador para o sistema autônomo cardíaco. 

Associado a ação de regular o sistema nervoso autônomo, o 

desenvolvimento cognitivo de habilidades de atenção é um eixo essencial, na qual 

todas as práticas de meditação se apoiam. O modelo de meditação “Mindfulness”, 

baseado na tradição Budista e desenvolvido por Kabat-Zinn, atualmente é 

considerado uma eficiente intervenção para diversas patologias relacionadas ao 

estresse. 

No artigo de Paul Salmon, et al (2004), fica bem esclarecido como o 

processo meditativo atua como uma estratégia de coping, baseado na percepção  

sobre o estressor e nos sinais de respostas psicofisiológicas do estresse.  

Kabat-Zinn(1990) descreveu como o aspecto atencional do Mindfulness 

pode ser aplicado para o manejo de estresse contribuindo para o componente  

“avaliação” do modelo de stress/coping Lazarus e Folkman`s (1984). De acordo com 

este modelo, detectar sintomas de estresse é um pré-requisito necessário para 

implementar respostas de coping efetivas. Se a capacidade de detectar estes sinais 

de stress estiver ausente, os efeitos tendem a acumular gradualmente, 

frequentemente permanecendo não detectados até um problema de saúde maior 

ocorrer, tal como um ataque do coração ou úlcera. 
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Como praticado no programa  MSBR, Mindfulness provém um meio de 
detectar as frequentes reações psicológicas subjacentes e os ajustamentos 
fisiológicos na qual, se não for detectado, leva à sobreativação do sistema 
nervoso autônomo no clássico padrão de reação de luta-ou-fuga. Se não 
houver algum controle regulatório, um padrão de reações progressivamente 
disfuncionais e comportamentos é posto em movimento, eventualmente 
culminando numa ruptura sistêmica. Este constante ajustamento e 
reajustamento de “pontos de ajuste” para parâmetros fisiológicos, como a 
respiração e ritmo cardíaco, em resposta ao stress percebido, favorece 
adaptação de curto prazo ao custo de um desgaste fisiológico ao longo 
prazo, - a carga alostática (SALMON, et al, 2004). 

 

Segundo Paul Salmon e colegas, o estado de tranquilidade adquirido pela 

meditação é associado com a redução da reatividade do sistema nervoso autônomo, 

marcado pela atividade do sistema nervoso simpático reduzido e correspondente  à 

alta ativação parassimpática. Este padrão de ativação ajuda a reduzir a angústia 

tanto psicológica como fisiológica, melhorando a aceitação no campo médico, como 

uma intervenção pragmática e potencialmente benéfica. 

Em outra pesquisa com o Mindfulness, John J. Miller(1995), fez um 

acompanhamento de 3 anos de um grupo de meditação. Foi concluído que, a prática 

intensiva com tempo limitado do Mindfulness para a redução de estresse pode ter 

efeitos benéficos de longo prazo para tratamento de pessoas diagnosticadas com 

transtorno de ansiedade. As evidências poderiam sugerir que a intervenção foi útil 

para aliviar sintomas de depressão tal como de ansiedade. 

John Miller enfatiza que, baseado na experiência da prática do Mindfulness 

com a reatividade de estresse, a abordagem da experiência do momento-presente 

caracterizada pela atenção plena, pode causar um curto-circuito na reação de luta-

ou-fuga, característico do sistema nervoso simpático, que em situações sociais de 

difícil adaptação se manifestam como estresse ou ansiedade.  

A atenção plena é caracterizada como um estado de tranquilidade, claridade 

e estabilidade da mente e, são associadas por habilitar a pessoa para responder às 

potenciais situações produtoras de ansiedade com grande efetividade, ao invés de 

reagir escalando pânico ou medo, na qual invariavelmente alimenta sentimentos de 

perda de controle. Muitos dos pacientes no presente estudo relataram nas 

entrevistas de seguimento, suas novas formas de controle sobre sentimentos de 

pânico e ansiedade, adquiridos por estarem frequentemente conectados, com o uso 

continuado da consciência sobre a respiração nas situações da vida diária.   

A conclusão da efetividade da “Mindfulness-Based Stress Reduction” 

(MSBR), para transtorno de ansiedade e sintomatologia relacionada também é 
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acentuada por Jon Vøllestad, et al. (2011), num estudo com pacientes  com 

transtorno de ansiedade heterogênea. 

Reforçando a função das práticas meditativas como uma estratégia de 

coping, o pesquisador Helly Toivanen, et al (1993) avaliou o impacto de um 

treinamento regular de relaxamento utilizando uma técnica de respiração facilitada 

com faxineiros de um hospital e bancários, durante um período estressante na 

situação de trabalho. Para isso, foi utilizada testes sobre o ritmo da variabilidade 

cardíaca no sistema nervoso autônomo. Segundo Toivanen, o estresse ocupacional 

deteriora a função cardíaca do SNA e a saúde e o relaxamento com respiração 

profunda praticada regularmente pode normalizar o sistema. Este modo de 

intervenção é qualificado por Toivanen como um método de coping.     

Em outro estudo, de Sanford I. Nidich, et al.(2009), foi avaliado os efeitos do 

modelo de Meditação Transcendental na pressão sanguínea, angústia psicológica e 

habilidade de coping em estudantes universitários. No presente estudo, a habilidade 

de coping está correlacionada com a pressão sanguínea e fatores de angústia. Os 

resultados indicaram diminuição na pressão sanguínea em associação com a 

diminuição da angústia psicológica, incluindo ansiedade, depressão e, aumento na 

habilidade de coping em adultos jovens ao risco de hipertensão. Portanto, a 

habilidade de coping melhorada pode ter contribuído para a baixa pressão 

sanguínea, moderando ou reduzindo fatores de angústia psicológica. 

Sanford Nidich e colegas se apoiaram no modelo biocomportamental de alta 

pressão sanguínea(SCHWARTZ, A.R.,et al, 2003). De acordo com este modelo, a 

angústia psicológica leva a hiperativação do sistema nervoso simpático e do eixo 

HPA. Este, por sua vez, leva a elevação aguda e crônica da pressão sanguínea. 

Portanto, as reduções dos fatores de angústia psicológica podem ter contribuído 

para a baixa pressão sanguínea. Reduções no sistema nervoso simpático e na 

ativação eixo HPA, pela prática da Meditação Transcendental, foram previamente 

reportadas em estudos que sugerem as vias do sistema nervoso central e 

neuroendócrina.   

Keneth G. Walton e colegas (2002) avaliaram as funções do estresse 

psicossocial e seus tradicionais fatores de riscos sobre as doenças cardiovasculares 

e analisaram os resultados mediados por intervenções com a Meditação 

Transcendental (TM).  
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Em resumo, o estresse psicossocial pode ser associado com, por exemplo: 

baixo status sócio econômico, eventos adversos da vida e alta pressão no trabalho. 

Estes podem contribuir com respostas comportamentais e emocionais como raiva, 

hostilidade, depressão, ansiedade e isolamento social. Estas respostas mal 

adaptadas causam impactos negativos no sistema cardiovascular através de 

mecanismos fisiológicos tal como a hiperatividade simpática, estresse oxidante e 

desequilíbrio hormonal. Cada um destes mecanismos pode influenciar um ou mais 

dos tradicionais fatores de risco e, aumentar a morbidade e mortalidade 

cardiovascular. Moderadores psicossociais tal como o suporte social e estratégias 

de coping podem desempenhar um papel importante em modular ou prevenir 

comportamentos mal adaptativos. Neste modelo, a Meditação Transcendental e 

pode melhor contribuir inferindo sob a elaboração psicológica, moderando as 

influências ealterando os efeitos psicológicos dos estressores. Mas, além dos 

possíveis efeitos indiretos que surgem, como ansiedade ou raiva, evidências 

também sugerem que isso pode ter efeitos diretos nos sistemas fisiológicos que 

mediam as respostas de stress.  

Walton, et al (2002), propõem que uma variedade de sistemas fisiológicos  

mediam os efeitos do stress psicossocial na saúde cardiovascular, baseados em 

diversos estudos, que indicam que o programa de Meditação Transcendental tem 

efeitos nestes sistemas. Pesquisas realizadas nos últimos 15 anos, podem ser 

agrupadas em três principais áreas: atividade de sistemas neuronais, especialmente 

do sistema nervoso simpático (SNS); atividade do eixo HPA e outros sistemas 

hormonais; e  efeitos na resistência da pele( através da atividade SNS refletida). 

Apesar dos mecanismos básicos de estresse e os efeitos da meditação 

sobre estes serem bastante conhecidos, quando se trata do transtorno de estresse 

pós- traumático (TEPT), ainda se carecem de mais pesquisas para desvendar os 

mecanismos neurofisiológicos envolvidos, em relevância aos resultados positivos 

das intervenções com as práticas meditativas. 

Segundo Emma M. Seppälä, et al (2014),da escola de medicina da 

Universidade de Stanford, EUA, a prática da meditação baseada na respiração, 

como o Surdarshan Kriya Yoga,  pode ser particularmente benéfica para o TEPT. 

Em estudo realizado com veteranos da guerra do Afeganistão foram mostrados 

fortes efeitos desta técnica sobre a hiperativação [hiperarousal]e a reexperiência de 



58 
 

sintomas, consistente com melhoras nos sintomas da hiperativação e ansiedade 

generalizada.    

A TEPT é um transtorno de stress caracterizado pela hiperativação, 

disfunção autônoma, afeto negativo e dificuldades com a regulação emocional 

(Seppälä, et al, 2014).Respiração e emoção são processos estreitamente acoplados 

com influência bidirecional e intervenções com respiração têm impulsionado 

processos emocionais regulatórios em populações saudáveis. Segundo Martin Sack, 

James W. Hopper e Friedhelm Lamprecht (2004), a psicofisiologia do TEPT, pode 

ser adequadamente associada às deficiências autorregulatórias do SNA. Mas, 

devido ao forte vínculo das estruturas límbicas e paralímbicas, com os circuitos que 

controlam a saída vagal para o coração e regula a ativação da dimensão emocional, 

pesquisas futuras são necessárias para elucidar mais precisamente tais 

mecanismos.   
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8. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

 

Diante deste vasto campo das filosofias e práticas orientais e da grande 

quantidade de trabalhos na área científica sobre meditação e práticas afins, 

atualmente, dispõe-se de um conteúdo abrangente e altamente qualificado para dar 

seguimento a novas pesquisas cada vez mais esclarecedoras sobre os mecanismos 

neurofisiológicos envolvidos nestas práticas e, com isso, aprimorar os meios de 

intervenções para as mais diversas doenças que causam tanto sofrimento, seja no 

campo da medicina ou da psicologia, dentre outras áreas da saúde e do 

desenvolvimento humano. 

As pesquisas citadas neste trabalho, desenvolvidas ao longo das últimas 

quatro décadas, afirmaram que as práticas ancestrais de cura ou de 

desenvolvimento espiritual não precisam ser esquecidas e abandonadas, devido à 

crescente evolução das ciências da saúde em nossa atualidade. Estas antigas 

práticas, apesar de não contarem com o rigor metodológico e os instrumentos 

tecnológicos de investigação, possuem o seu grau de eficiência, sejam estas 

devidamente explicadas ou ainda permanecidas no plano da crença, proporcionando 

alívio da dor e do sofrimento e, em muitos casos, a cura real, sendo respeitada por 

povos em diferentes regiões do planeta e motivo pela qual estas práticas sobrevivem 

até hoje.   

Com o crescente número de adeptos destas práticas mente-corpo de 

diversas tradições, no ocidente ao longo das últimas décadas, estas passaram a 

ocupar um lugar cada vez mais respeitado na sociedade, deixando de ser 

simplesmente algo exótico oriental ou focado na religião, mas atraindo uma parcela 

cada vez maior de pessoas que buscam tratamento para diversas enfermidades. 

Com isso, estas práticas passaram a interferir no ‘status quo’, controlado pelas 

ciências médicas, que por sua vez, institucionalizou-as como terapias alternativas ou 

complementares, devidamente reguladas por lei em muitos países54, como nos 

Estados Unidos (Spiegel, Stroud,& Fyfe, 1998), sob a designação de medicina 

complementar alternativa (CAM).  

                                                             
54

No Brasil, o Ministério da Saúde, através da Portaria nº 971, com base em um documento da Organização 

Mundial da Saúde, aprova a utilização de práticas complementares da Medicina chinesa, como acupuntura, 
homeopatia e meditação (Ministério da Saúde, 2006). 
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Há também questões de interesse político e econômico, que ao longo do 

século XX sustentaram o status dominante do modelo médico organicista. Estas 

foram justificadas por etiologias diversas que autorizam certos modos de 

intervenções, tal como a produção de medicamentos, sempre sustentadas por 

pesquisas científicas. Estas mesmas agora investigam as práticas mente-corpo do 

oriente qualificando-as como válidas, por serem intervenções seguras e benéficas 

para a saúde. As mesmas ferramentas utilizadas para afirmar a ciência médica ou 

psicológica, agora se aplicam às práticas de meditação. 

O que ao princípio começou com iniciativas individuais, agora passa a ser 

um novo campo dentro da academia, fazendo parte da grade curricular e contando 

com formações de especialização e mestrado, em diversas universidades de 

renome pelo mundo. Esse novo campo, a meu ver, vem explorando a meditação 

dentro de um modelo metodológico do tipo padronizado, seguindo regras científicas 

sob o paradigma reducionista-causal, que é muito apoiada numa leitura 

localizacionista do corpo e do cérebro, ainda predominante na medicina e nas 

neurociências. 

A real amplitude do potencial da meditação e seus efeitos sobre o objeto 

estudado podem não estar sendo devidamente observados, devido aos modelos 

paradigmáticos estabelecidos por diversas linhas científicas envolvidas nas 

pesquisas e acompanhadas pela necessidade de cumprir com os protocolos e 

requisitos científicos. Os critérios científicos prevalentes consistem em estabelecer 

relações unilaterais muito precisas, muitas vezes aplicando procedimentos 

reducionistas radicais sobre um contexto estudado que é de uma ordem muito mais 

complexa, na qual envolve simultaneamente múltiplos sistemas neurais e 

fisiológicos, com diversos mecanismos funcionais que são intrinsicamente ligados 

entre si, num tempo e espaço correlativo, sobre uma condição de saúde muito 

diversa que varia de pessoa para pessoa, que prática uma meditação. 

Essa problemática paradigmática dentro das neurociências é muito bem 

abordada pelo neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis, na qual defende a teoria 

distribucionista do cérebro, apoiada em larga base de pesquisas baseadas no 

pressuposto de que “populações de neurônios individuais, comunicando-se com 

outros grupos de neurônios ao longo de diferentes regiões cerebrais, definem o 

arcabouço neurofisiológico que arquiteta e constrói todos os nossos 

comportamentos” (NICOLELIS, 2011, p.23). 
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A proposta distribucionista do cérebro se opõe a teoria vigente do 

reducionismo e do localizacionismo.  

 
[...] “nos últimos duzentos anos, a neurociência envolveu-se numa disputa 
acirrada em torno da questão crucial de como diferentes regiões cerebrais, 
medeiam diferentes funções cerebrais ou comportamentos. Em um extremo, 
um grupo representado por localizacionistas radicais, legítimos, mas com 
frequência não reconhecidos herdeiros do criador da frenologia, o 
anatomista alemão Franz Gall(1758-1828), ainda acredita piamente que 
funções cerebrais específicas são geradas por regiões do sistema nervoso 
central altamente especializadas e segregadas. No outro extremo, desse 
debate feroz, um grupo menor, mas que tem crescido rapidamente nas 
últimas décadas , que gosto de chamar de distribucionista, professa que, 
em vez de confiar em áreas especializadas únicas, o cérebro humano 
prefere realizar todas as suas árduas tarefas por meio de trabalho coletivo 
de grandes populações de neurônios distribuídos por múltiplas regiões 
cerebrais, capazes de participar da gênese de várias funções 
simultaneamente. Ao defender esta posição, nós, distribucionistas, 
propomos que o cérebro aparentemente utiliza um mecanismo fisiológico 
similar a uma eleição; um voto neuronal no qual grandes populações de 
células, localizadas em diferentes regiões  do cérebro, contribuem, cada 
uma de uma maneira diminuta e peculiar, para a geração de um produto 
cerebral final”(NICOLELIS,2011, p.20). 

 

Esta discussão epistemológica, apesar de não ser o objetivo principal desta 

dissertação, é de suma importância, pois a maioria dos artigos referentes à 

neurofisiologia envolvida na meditação, esta fundamentada nos paradigmas 

baseado no reducionismo-localizacionista do cérebro. Como a refutação é parte 

essencial da construção científica, as críticas e discussões apresentadas pelos 

pesquisadores envolvidos nestas pesquisas são em maioria, relacionadas somente 

às possíveis falhas na metodologia aplicada ou sobre os erros de vários tipos na 

construção do experimento, que inviabilizam seus resultados ou ao menos levantam 

dúvidas. A crítica não tem sido postulada sobre o arcabouço teórico na qual o 

pesquisador se utiliza para fazer a leitura dos efeitos da meditação sobre o corpo. O 

que se faz, portanto, é promover uma adaptação da prática da meditação aos 

objetivos dos modelos científicos estabelecidos, compreendendo-a, a partir do 

paradigma científico reducionista-localizacionista-causal. Uma dose de relativismo 

nesta leitura tem de ser considerada e as conclusões que se creem obter, implica-se 

nesta condição científica exigida.  

Indo mais além do cérebro, esta prática lida com o corpo todo e o paradigma 

centrado no cérebro acaba de uma forma ou outra deslocando o corpo para uma 

categoria secundária, como um servo do funcionamento neural. 
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Autores como Francisco Varela, ao propor uma forma de inteligência 

fisiológica mais ampla, refuta o cérebro-centrismo e busca compreender a cognição 

como indissociável de todo o corpo e do seu meio, no qual o sistema imunológico 

age como um segundo cérebro, atuando integrado à cognição. 

 
Francisco Varela, ao descrever a estrutura e o funcionamento do sistema 
imunológico, o chama de ‘segundo cérebro’. Ele faz uma analogia entre o 
sistema imunológico e o sistema nervoso, salientando que ambos regulam a 
si mesmo e controlam as reações do corpo em relação ao ambiente. O 
sistema imunológico, como o sistema nervoso, é capaz de recordar, 
aprender, e assim se adaptar, não em um sentido cognitivo, e sim em um 
sentido fisiológico. A interação entre a mente, sistema nervoso e o sistema 
imunológico fornece uma base fisiológica para a influência das emoções 
sobre a saúde(GOLEMAN,D.,1999, p.61). 

 

Skinner também refuta veementemente esta dissociação entre 

comportamento-cognição, qualificando-a como uma versão atualizada da antiga 

dualidade mente-corpo, na qual alerta sobre o paradigma científico puramente 

centrado no cérebro, como uma extensão do cognitivismo. Skinner postula que o 

pensamento, emoção e ação, fazem parte de um complexo único, integrando-as na 

categoria de comportamento, ao afirmar: “o pensamento humano é comportamento 

humano”(SKINNER,2006, p. 103). 

A meditação é uma prática na qual seus efeitos e resultados são relativos ao 

esforço aplicado e conjugado à um tempo específico. Isso é fundamental para 

determinar a qualidade da experiência e dos efeitos que se obtém com o 

treinamento, na qual vários órgãos, nervos, áreas neurais e hormônios são 

estimulados simultaneamente, num movimento que integra de forma sistêmica a 

funcionalidade de todos os sistemas fisiológicos. A cognição não é somente a 

agente executiva ou somatizadora, mas atua relativamente a todo movimento 

integrado do corpo, que ora parece atuar passivamente, ora ativamente, mas num 

circuito de mão-dupla com todo o sistema fisiológico. Esta visão holística do corpo 

parece ser a mais adequada quando se trata de estresse. 

O estresse é uma condição psicopatológica que afeta um grande número de 

pessoas ao redor do mundo, sendo uma condição quase que inevitável 

principalmente para as pessoas que vivem sob o modo de vida capitalista da 

sociedade contemporânea. A condição de estresse, apesar de ser tão naturalizada 

na sociedade, tem sido um motivo comum para quem procura praticar meditação ou 

yoga. É importante considerar, que ao estudar cientificamente, as relações de 
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causa-efeito da prática, estas devem ser analisadas de forma relativa, considerando 

as possíveis funções que estas práticas exercem na contemporaneidade e sob esta 

condição psicossocial atual.    

Em tempos antigos, nos escritos sagrados do oriente, o que se postula sobre 

estas práticas foi elaborado sob as condições da época, sendo elas culturais ou 

biológicas. Na atualidade, a condição de estresse já adquiriu caráter naturalizado e 

certos níveis aceitáveis como normais do funcionamento orgânico talvez não sejam 

o mesmo, comparado aos 2000 anos atrás.  Os níveis de ansiedade, angústia, 

preocupação; o modo de vida individualista e competitivo e a carga alostática 

correspondente deve ser levada em conta, quando se tenta tentar entender o que é 

a meditação atualmente. O equilíbrio do meio interno depende de como o sujeito lida 

com o meio externo e do que é possível fazer a respeito, quando se tenta minimizar 

os danosos efeitos das respostas de estresse mantidas por longo período de uma 

vida.  

Outra questão importante, no que diz respeito a uma discussão antiga da 

psicologia, se refere à forma como se entende a relação entre o “psicológico” e o 

“biológico”; a predominância de um sobre o outro e o grau de importância de cada 

um como influenciador no desenvolvimento da psicopatologia, ou seja, uma 

discussão epistemológica que ainda é dúvida em muitas linhas e campos da 

psicologia.  

Tem-se evidenciado, na pesquisa experimental, que tanto questões da 

ordem psicológica como as crenças do sujeito determinam como ele percebe o 

estressor e as estratégias de enfrentamento que são vitais para a sua superação. Há 

evidências também de que a instalação de disfunções fisiológicas pode estar 

associada a fatores psicológicos. 

A necessidade de trabalhar com o diagnóstico psicológico e o diagnóstico 

médico se faz imprescindível para um bom tratamento do quadro de estresse. 

Correlações entre estas duas dimensões evidenciam que não há um elemento 

psicológico dissociado de correlatos neurais ou fisiológicos. Ambos estão implicados 

e tratar o corpo também resulta efetivamente na melhoria de fatores psicológicos, 

tais como ansiedade, angústia ou preocupação.  

As práticas meditativas são um meio de adquirir um estado mental mais 

sereno e tranqüilo a partir da influência sobre o biológico. Segundo os estudos 

abordados, no caso do estresse significa regular o sistema nervoso autônomo, 
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diminuindo a ativação simpática e com isso resultando numa relativa diminuição dos 

níveis de ansiedade. A partir desse estado de maior calma, o sujeito pode perceber-

se com maior coerência e assim desenvolver estratégias mais efetivas para lidar 

com as respostas adaptativas do estresse diante dos desafios sociais. 

As práticas meditativas têm em comum, o trabalho de dirigir o sujeito para 

estar atento ao seu corpo, seus pensamentos e sentimentos e, por intermédio de 

técnicas variadas de respiração, exercer controle voluntário sobre o SNA; 

reorganizando aos poucos o caos fisiológico instalado no corpo pelo estresse 

crônico, acalmando o sistema. O sujeito torna-se mais perceptivo de si e do seu 

meio; sua consciência ao ficar livre da dor e do sofrimento torna-se mais desperta e 

atenta resultando num potencial cognitivo maior.  Possivelmente, o cérebro todo se 

torna envolvido; o corpo todo se torna envolvido e a capacidade de auto regulação  é 

reestabelecida.  

Portanto, a conclusão desta dissertação, consiste em defender que ao 

aplicar as práticas meditativas sobre a condição de estresse restabelece-se o 

equilíbrio funcional entre sistemas e resgata-se a capacidade inata de auto 

regulação do corpo, trazendo de volta a saúde física e mental.  

Ao pensar sobre o mecanismo mais fundamental e central subjacente à 

meditação, fica mais que evidente, que o SNA é o sistema que congrega todos os 

sistemas, atuando como um pilar para a atuação de qualquer prática meditativa. O 

SNA constitui-se em um ponto de referência para a investigação experimental sobre 

os efeitos da meditação. É por uma ação voluntária sobre o SNA que se altera 

diretamente o funcionamento endócrino e neural, com respostas indiretas e positivas 

sobre o sistema imunológico, metabólico e outros sistemas, e assim, restabelece-se 

o equilíbrio funcional sobre o corpo como um todo.  

A meditação atua por meio do SNA, agindo, portanto para restabelecer o 

equilíbrio homeostático, trazendo de forma progressiva o funcionamento normal e 

com isso, sintomas de diversas patologias vão amenizando até desaparecer por 

completo, considerando-se os casos em que o corpo ainda é capaz de recuperação. 

A meditação e o yoga não atuam diretamente sobre as doenças,  elas atuam sobre 

um mecanismo central do corpo e, este por sua vez, ao reequilibrar-se, 

reestabelece-se e, consequentemente, os sintomas tendem a desaparecer.  

A noção oriental de que o corpo adoece ao sair do seu eixo de equilíbrio, 

converge nas ciências naturais, com o conceito de homeostase, ou segundo alguns 
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autores, com o conceito de alostase. Décadas de pesquisas sobre o estresse, 

apoiadas em evidências empíricas e clínicas, apontam na direção de que as práticas 

em meditação constituem-se em métodos efetivos para o reestabelecimento corporal 

e o resgate da saúde física e mental. 
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