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Mindfulness nas terapias cognitivo-comportamentais: relatos iniciais de 
psicoterapeutas brasileiros 

Beatriz Rangel Custódio e Ana Lúcia Novais Carvalho 
Universidade Federal Fluminense – Instituto de Ciências da Sociedade e 

Desenvolvimento Regional – ESR 
 

RESUMO: A eficácia das terapias cognitivo-comportamentais para diferentes quadros 
psicopatológicos vem sendo comprovada através de pesquisas. A partir da década de 1990 
surgem as TCCs pertencentes à terceira Onda. As abordagens de terceira Onda são 
caracterizadas pelo uso integrado de técnicas como mindfulness, aceitação e estratégias de 
outras escolas de psicoterapia. O presente estudo tem como objetivo levantar as avaliações 
iniciais que psicoterapeutas cognitivo-comportamentais brasileiros fazem sobre o uso de 
mindfulness nas intervenções clínicas. Foi realizado um estudo descritivo qualitativo, contanto 
com a participação de 15 psicólogos brasileiros que responderam a uma entrevista semi-
estruturada. A maior parte dos psicólogos já havia ouvido falar em mindfulness e associava a 
prática ao conceito de atenção plena. Menos referência foi feita à aceitação. A promoção de 
autonomia e a necessidade de mais estudos para a compreensão do alcance da técnica e 
comprovação de sua eficácia também foram destacadas. Estes dados iniciais apontam para a 
necessidade de estudos de acompanhamento do uso desta técnica por psicoterapeutas 
cognitivo-comportamentais, sugerindo o direcionamento da atenção para o treinamento que 
será disponbilizado para os profissionais e para os estudos de eficácia clínica. 
Palavras-chave: terapia cognitivo-comportamental; terapia cognitiva; mindfulness 
 

Mindfulness in cognitive-behavioral therapies: initial reports of Brazilian 
psychotherapists ABSTRACT: The effectiveness of cognitive-behavioral therapies for different 

psychopathological conditions has been proven through research. From the decade of 1990 
the CBTs belonging to the third wave appear. Third Wave approaches are characterized by the 
integrated use of techniques such as mindfulness, acceptance and strategies from other 
schools of psychotherapy. The present study aims to raise the initial assessments that 
Brazilian cognitive-behavioral psychotherapists make about the use of mindfulness in clinical 
interventions. A qualitative descriptive study was carried out, with the participation of 15 
Brazilian psychologists who answered a semi-structured interview. Most psychologists had 
already heard of mindfulness and associated practice with the concept of attention. Less 
reference was made to acceptance. The promotion of autonomy and the need for further 
studies to understand the scope of the technique and to prove its efficacy were also 
highlighted. These initial data point to the need for follow-up studies of the use of this 
technique by cognitive-behavioral psychotherapists, suggesting the direction of attention to 
the training that will be available to professionals and clinical efficacy studies. 
Keywords: cognitive behavior therapy; cognitive therapy; mindfulness 
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Terapia Cognitivo-Comportamental e Mindfulness: em que momento da história 
estamos? 

Cordioli e Knapp (2008) apontam diversos estudos que confirmam a eficácia da 
Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) para diferentes quadros clínicos, como o 
transtorno depressivo e o transtorno do estresse pós-traumático (Butler, Chapman, Forman,& 
Beck, 2006), para os transtornos de ansiedade (Mitte, 2005) e o Transtorno Obsessivo-
Compulsivo (Abramowitz, 1997). Os referidos autores ainda citam que esta eficácia também 
tem sido comprovada em intervenções para a Esquizofrenia (Barreto e Elkis, 2007) e em 
quadros médicos, como a dor crônica (Butler, Chapman, Forman, & Beck, 2006). 

Apesar de não existir uma única definição para asTCCs, Dobson (2008) afirma que 
existem três premissas básicas que caracterizam as terapias cognitivo-comportamentais. Essas 
premissas são: a cognição do indivíduo afeta seu comportamento; a cognição é passível de 
monitoramento e alteração; através da mudança cognitiva, é possível promover a mudança 
comportamental desejada.  

De acordo com Knapp e Beck (2008), citando Dobson e Dozois (2001),a primeira e 
mais importante premissa possui valor clinico, sendoa reafirmação do modelo mediacional 
básico, que declara que entre o comportamento e o ambiente existe um individuo que pensa e 
avalia as situações a sua maneira. A segunda premissa requer mais estudos, visto que ainda 
não é possível ter o controle das cognições de modo que elas sejam totalmente monitoradas. 
Por fim, a terceira premissa está diretamente ligada à primeira, na medida em que afirma que 
a mudança cognitiva irá gerar a desejada mudança comportamental. 

A necessidade de classificação apresentada por Dobson e Dozois (2001, como citados 
por Knapp e Beck, 2008) reflete a diversidade existente na própria história das TCCs. Na 
análise das trajetórias históricas e filosóficas, pode-se observar algumas mudanças de ênfase, 
levando ao que Haves (2004) denominou de Ondas ou Gerações de TCCs. Para este autor, as 
TCCs podem ser compreendidas dentro da análise de três Ondas, que serão brevemente 
apresentadas. 

Fazendo uma análise geral, naprimeira Ondaestão as práticas baseadas nos princípios 
de condicionamento clássico, de Ivan Pavlov,do condicionamento operante de Burrhus F. 
Skinner, bem como da proposta mediacional da Teoria Social Cognitiva, de Albert Bandura. 
Já na segunda Onda, observa-se a premissa da cognição afetando o comportamento, como nas 
propostas de terapia de Albert Ellis e Aaron Beck.Por fim, nas TCCs de terceira 
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Ondaémantida a premissa de que a cognição afeta o comportamento, mas elas se caracterizam 
por modelos mais integrativos (Hayes, 2004; Melo, Sardinha, & Levitan, 2014). 

 
Primeira Onda 
De acordo com Melo et al. (2014), a primeira Onda acontece anteriormente à 

revolução cognitiva e é baseada nos modelos comportamentais e de Análise do 
Comportamento. Grandes nomes que contribuíram nessa geração foram John B. Watson, 
Burrhus Frederick Skinner e Ivan Pavlov. 

Para o considerado pai do behaviorismo, Watson, a Psicologia deveria ser 
compreendida como um ramo da ciência natural, cujo objetivo teórico seriaprever e controlar 
o comportamento. Por consequência disso, apenas comportamentos objetivos e observáveis 
deveriam ser considerados, não havendo preocupação com aspectos motivacionais, por 
exemplo. A proposta de Watson sofreu influencia dos estudos de Pavlov e de seu modelo de 
condicionamento clássico (Melo et al., 2014; Moreira & Hanna, 2012). De acordo com 
Moreira e Hanna (2012), tendo em vista que para o desenvolvimento de uma ciência faz-se 
necessária a definição de seu método e objeto de estudo, Watson propôs que previsão e 
controle fossem os objetivos da Psicologia. O objeto de estudo seria o comportamento 
observável consensualmente, para garantir a eficiência. O método seria experimental, com a 
manipulação sistemática do ambiente, para então observar quais efeitos o comportamento do 
individuo sofreria. 

Já o behaviorismo de Skinner enfatiza o papel das consequências na manutenção dos 
denominados operantes, propondo o modelo denominado Seleção pelas Consequências. 
Assim, para a Análise do Comportamento, o objeto de estudo é o comportamento, mas não há 
a exigência da observação consensual, abrindo espaço para o estudo de fenômenos privados, 
como o pensamento e o sentimento. Skinner afirma que um evento comportamental é produto 
conjunto da história de aprendizagem do sujeito e, para isso, utiliza constructos como a 
tríplice contingência (Moreira & Hanna, 2012). 

De acordo com Vieira, Sardinha e Nigri (2014), um importante teórico para a transição 
da primeira para segunda Onda foi Albert Bandura.Bandura, com a sua proposta da Teoria 
Social Cognitiva. Este autor participa da inserção das discussões mediacionais nas propostas 
comportamentalistas. 

 
Segunda Onda 
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A segunda Onda deu origem aos modelos cognitivos, sugerindo um estudo de crenças, 
comportamentos e emoções, segundo Melo et al. (2014). Estas abordagens costumam ser 
denominadas de argumentativas, já que as intervenções têm como objetivo a reestruturação 
dos sistema de crenças do ser humano. 

Melo et al. (2014) destacam a importância da primeira Onda para o surgimento da 
segunda (consequentemente, também, da terceira). Segundo Vasconcellos e Vasconcellos 
(2007), foi a partir dos anos cinquenta que a pesquisa psicológica ganhou o enfoque 
cognitivo. Houve o que foi chamado de Revolução Cognitiva, um movimento intelectual que 
marcou o inicio de uma nova era de estudos, abrindo espaço para o surgimento das 
denominadas ciências cognitivas. Este evento histório atingiu a psicologia e, 
consequentemente, as abordagens estritamente comportamentais, possibilitando o surgimento 
da teoria cognitivo-comportamental. 

De acordo com Melo et al. (2014), as abordagens da segunda Onda podem ser 
divididas em racionalistas e construtivistas. As racionalistas se caracterizam pela primazia do 
pensamento sobre a emoção, ou seja, a resposta fisiológica, emocional e comportamental é 
desencadeada por meio da cognição. Já para as abordagens construtivistas, as emoções 
exercem papel central no entendimento do funcionamento mental. A Terapia Racional 
Emotiva Comportamental (TREC), de Ellis e a Terapia Cognitiva (TC), de Beck, são 
consideradas abordagens racionalistas. Já a Terapia Cognitiva-Construtivista, de Mahoney, é 
considerada uma proposta construtivista. 

 
A Terapia Racional Emotiva Comportamental (TREC) de Albert Ellis 
Segundo Rangé e Fenster (2004), a TREC foi desenvolvida por Albert Ellis, em 1955. 

É uma abordagem ativa, voltada para o aqui e agora, com intervenções, geralmente, de curto 
prazo, tendo sua base na tolerância e na eficiência clínica. 

Com intuito de obter uma maior compreensão dos clientes sobre o processo 
terapêutico, a TREC possui um modelo designado “ABC dos distúrbios emocionais” aonde A 
x B=C. “A” consiste no acontecimento ativador de crenças, “B” no modo como a pessoa 
interpreta um evento e reproduz as crenças e “C” são as consequências emocionais e 
comportamentais da pessoa. Visto isso, o distúrbio emocional ocorre pela interpretação que o 
indivíduo faz do evento ativador. Assim, pela proposta de Ellis, os seres humanos estão no 
centro do seu universo (mas não do universo), tendo o poder de escolhas (mas não de escolhas 
ilimitadas) com relação a seu domínio emocional. Por isso, um acontecimento ativador 
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sozinho não é a causa da perturbação emocional, ele precisa estar em contato com as crenças 
do individuo (Rangé & Fenster, 2004). 

De acordo com Vieira et al. (2014), a TCRE e a TC de Beck se diferem, por exemplo, 
porque na TREC existe a confrontação mais evidente a respeito da irracionalidade das 
crenças. Em contrapartida, a TC convida o cliente a pensar de um modo diferente (técnica do 
diálogo Socrático). Diferem-se, também, visto que na TREC o terapeuta tem a característica 
de ser mais confrontador, atuando efetivamente nos pensamentos adaptativos. Já os terapeutas 
na TC têm a tendência de serem mais colaborativos na descoberta guiada das crenças 
distorcidas. 

 
A Terapia Cognitiva (TC) de Aaron Beck 
A TC deBeck também enfatiza o papel das distorções cognitivas no sofrimento e nas 

psicopatologias. Segundo J. Beck (2013), na década de 1960, A. Beck desenvolveu a Terapia 
Cognitiva, uma nova forma de psicoterapia. Para o tratamento da depressãoA. Beck 
desenvolveu uma terapia também voltada para o aqui e agora, direcionada para a solução de 
problemas do presente e para a alteração de comportamentos e pensamentos disfuncionais 
(que se caracterizam por pensamentos inúteis, inadequados ou inflexíveis). 

Segundo essa perspectiva, é notório que a fundamentação teórica de A. Beck se 
caracteriza por uma abordagem estruturada, voltada para o presente, feita em conjunto 
(corresponsabilidade) com o cliente. É baseada no modelo cognitivo, com utilização de 
técnicas predominantemente cognitivo-comportamentais, que buscam modificar as crenças 
disfuncionais e os padrões de pensamento que podem causar o sofrimento do indivíduo. É 
importante ressaltar, também, que a busca da mudança cognitiva com intuito de produzir uma 
mudança emocional e comportamental duradouras será feita através de uma conceituação do 
caso de cada cliente (J. Beck, 2013; Wright, Basco, & Thase, 2008). 

 
A Terapia Construtivista de Michael Mahoney 
Michael Mahoney (1997, como citado por Melo et al., 2014) afirma que a diversidade 

de teorias que se apresentam como construtivistas dão ênfase nos temas da pró-atividade 
humana, no ordenamento ativo de informações, na consciência e self, nas redes sociais 
simbólicas e no desenvolvimento durante a vida. 

Melo et al. (2014) defendem quena teoria cognitivo-construtivista acredita-se que a 
modificação do funcionamento psicológico disfuncional ocorre através do trabalho sobre as 
emoções, ou seja, os elementos emocionais trabalhados no setting terapêutico geram 
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transformações. O significado gerado na consciência do indivíduo sucede da atividade 
emocional, o que se conceitua de processamento vivencial. 

 
Terceira Onda 
Segundo Hayes (2004) e Vieira et al. (2014), a partir da década e 1990 surgiram as 

abordagens pertencentes à terceira Onda. Mantendo a premissa de que a cognição afeta o 
comportamento, as abordagens de terceira Onda são caracterizadas pelo uso integrado de 
técnicas como mindfulness, aceitação e estratégias de outras escolas de psicoterapia. Em 
muitas destas propostas,mindfulness é compreendido como uma ferramenta complementar e 
não substitutiva, sendo incorporada para ir ao encontro das práticas integrativas, 
características de terceira Onda. 

Vieira et al. (2014) citam como principais abordagens de terapias de terceira Onda a 
Terapia Comportamental Dialética, a Terapia da Aceitação e Compromisso, a Terapia Focada 
na Compaixão, a Terapia do Esquema, a Terapia do Esquema Emocional, a Terapia de 
Modificação do Viés Atencional e a Terapia Cognitiva Processual. Já Hayes (2004) destaca a 
Terapia Comportamental Dialética, a Psicoterapia Analítica Funcional, a Terapia 
Comportamental Integrativa de Casal e a Terapia Cognitiva baseada em Mindfulness. 

Com intuito de compreender brevemente as bases teóricas das terapias de terceira 
Onda, foi realizadaa seleção de algumas.Essas propostasforam destacadas nesta monografia 
por aceitarem o uso de mindfulness e por aparecerem com maior frequência em livros 
publicados em português. São elas: a Terapia Comportamental Dialética, a Terapia de 
Aceitação e Compromisso, a Terapia Cognitiva baseada em Mindfulness e Terapia dos 
Esquemas. 

De acordo com Vieira et al. (2014), a Terapia Comportamental Dialética é uma 
abordagem estruturada que foi desenvolvida de forma específica para tratar clientes com 
transtorno de personalidade boderline graves, sendo, atualmente, a mais recomendada para 
pacientes com este diagnóstico. Na Terapia Comportamental Dialética considera-se que a 
desregulação emocional é responsável para desregulação cognitiva, interpessoal 
ecomportamental. 

Segundo Vandenberghe e Sousa (2006), a Terapia Comportamental Dialética foi 
desenvolvida por Linehan, em 1993, que incorporou o treinamento de mindfulness para 
auxiliar no desenvolvimento de habilidades sociais. Na medida em que o transtorno de 
personalidade borderline é caracterizado por alternâncias bruscas de humor, alternâncias 
extremas entre desvalorização e idealização em relação aos outros nos relacionamentos e, 
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também, por instabilidade em como o indivíduo se percebe, a habilidade de praticar 
mindfulness auxilia no processo de enfrentar desejos e emoções contraditórios. A prática faz 
com que o indivíduo construa um meio termo, onde sentimentos contraditórios, mas genuínos, 
não são excluídos, nem reprimidos. Ao invés disso, o intuito principal é vivenciar uma mente 
sábia, acolhendo conteúdos aversivos sem fuga ou esquiva, o quefuturamente levará à 
tolerância. 

Sobre a Terapia da Aceitação e Compromisso (ACT), Vandenberghe e Sousa (2006) 
esclarecem que o seu desenvolvimento surgiu a partir de releituras do processo terapêutico de 
Hayes. Segundo Roemer e Orsillo (2010), uma das grandes fontes do sofrimento das pessoas, 
para a ACT, é a esquiva experiencial e, visto isso, o alvo principal da terapia é a redução da 
mesma. A ACT é caracterizada pela promoção de uma atitude de aceitação das emoções e dos 
pensamentos da maneira como eles são de fato e não do modo como aparentam ser. Quando 
desvencilhados dos entraves com seus próprios sentimentos, avaliações e pensamentos, os 
indivíduos terão liberdade para agir de maneira produtiva em seu ambiente. 

Na Terapia Cognitiva Baseada em Mindfulness, segundo Rizzuti, Siquara e Abreu 
(2017), o objetivo é tornar o paciente mais consciente de seus pensamentos e 
sentimentos,através do uso de mindfulness, desenvolvendo habilidades para evitar o escalar 
dos pensamentos automátivos disfuncionais. Esta intervenção foi desenvolvida no final dos 
anos 1990, por Teasdale, Segal e Williams, com o objetivode diminuir índices de recaída em 
pacientes com quadro de depressão (Magalhães, 2014). 

A última terapia abordada aqui será a Terapia do Esquema. De acordo com Trindade, 
Mossatti, Mazzoni (2013) e Vieira et al. (2014), a Terapia do Esquema surgiu quando Young 
compreendeu que existiam pacientes que não obtinham respostas adequadas quando tratados 
com a TC de A. Beck. Geralmenteestes pacientes tinhamproblemas caracterológicos ou então 
transtornos de personalidade. Visto isso, a Terapia do Esquema se caracteriza por uma 
abordagem sistemática, que enfatiza a importância da origem dos problemas psicológicos na 
infância e adolescência do cliente. Prioriza, também, técnicas emotivas, a identificação dos 
estilos desadaptativosde enfrentamento desenvolvidos pelo individuo no decorrer da vida e a 
relação terapêutica. 

 
Mindfulness: definição, características e aspectos neurobiológicos 
Em 2005 Dalai Lama participou do Congresso Internacional de Terapias Cognitivas e 

a conversa que teve com A. Beck nos faz pensar sobre as inovações nas TCCs, 
especificamente sobre o uso do mindfulness. Segundo Davis e Hayes (2011, como citados por 
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Weiss & Noto, 2017), mindfulness pode ser considerado como uma importante tendência nas 
psicoterapias. 

De acordo com Vandenberghe e Sousa (2006, p. 35): 
 
Kabat-Zinn (1990) define mindfulness como uma forma específica de atenção plena – 

concentração no momento atual, intencional, e sem julgamento. ... Considerando que as 
pessoas funcionam muito num modo que o autor chama de piloto automático, a intenção da 
prática de mindfulness seria exatamente trazer a atenção plena para a ação no momento atual. 

 
Compreendemos, portanto, que mindfulness é uma habilidade metacognitiva de 

orientar e sustentar a atenção para o momento presente, ampliando a consciência sobre os 
pensamentos e sentimentos. Segundo Weiss e Noto (2017), é de Kabat-Zinn o primeiro 
protocolo terapêutico, desenvolvido em 1980, baseado em mindfulness. Denominado 
Mindfulness-Based Stress Reduction, este protocolo foi aplicado em contexto hospitalar com 
o objetivo de reduzir o estresse em pacientes com dor crônica. Apesar de não ter promovido 
uma redução na dor, benefícios como redução do estresse foram obtidos. 

Segundo Germer (2016), ainda há problemas de tradução que dificultam uma 
definição exata sobre o termo mindfulness. Como os significados atuais se afastam das raízes 
iniciais, que são budistas, as definições estão em constante aprimoramento. Compreende-se, 
assim, que uma possível tradução para este termoé estar atento, ter atenção e lembrar. 
Aparecida (2012), por exemplo, enfatizando a característica de consciência plena, entende por 
mindfulness a capacidade de estar atento no instante presente, a tudo que surgir, de maneira 
interna ou externa. Acrescenta que isso deve ser feito sem julgamento e sem o desejo de 
modificar pensamentos e sentimentos, sendo esta uma importante diferença entre a prática do 
mindfulness e as técnicas cognitivas tradicionais (Weiss & Noto, 2017). 

Roemer e Orsillo (2010) confirmam a concepção destes autores e descrevem 
mindfulness como um tipo especial de percepção que teve origem em tradições orientais 
espirituais. Apesar de sua origem, quando incorporado à Psicologia, o mindfulness tem como 
objetivo o bem estar emocional e também físico. Procurando esclarecer esta diferenciação, 
Chiesa e Malinowski (2011, como citados por Weiss & Noto, 2017) afirmam que meditação 
mindfulness é diferente de intervenções baseadas em mindfulness. Nestas últimas há um 
direcionamento clínico e esta prática aparece como um elemento para redução dos sintomas, 
sejam eles físicos ou psicológicos. 
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Buscando, ainda, aprimorar a definição, Roemer e Orsillo (2010) enfatizam a 
importância da intenção de estar atento ao momento presente, mas com a percepção 
compassiva, sem julgar o que acontece internamente e ao redor de si mesmo. Isso propicia a 
ampliação da percepção dos processos internos, como as sensações, os sentimentos e as 
experiências físicas, como relatam Menezes, Klant-Conceição e Melo (2014). 

Apesar destas propostas, a visão de mindfulness como uma novidade nas Terapias 
Cognitivas não é compartilhada por todos. Vandenberghe e Souza (2006) atentaram para o 
fato dessa consciência plena, sem julgamento proposta nesta prática, parecer ser a 
denominação de um princípio que já estava presente nas práticas comportamentais e 
cognitivas, mas não havia sido nomeado e nem explicitamente reconhecido na teoria. Rangé 
(2017), cita a estratégia ACALME-SE (Rangé, 1995) (ANEXO I), desenvolvida na década de 
1990, como exemplo de que a prática de aceitar os sentimentos sem julgamento já era 
considerada nas TCCs padrão. 

Para aqueles que compreendem como uma novidade, a inserção de mindfulness na 
Terapia Cognitiva foi eficaz essencialmente por dois motivos, segundo Carolina (2014). 
Primeiramente pela similaridade de preceitos teóricos do mindfulness e da TerapiaCognitiva. 
Por exemplo, para ambos a relação que a pessoa estabelece com a interpretação do evento é 
mais determinante do que o evento propriamente dito. E, também, pelo fato dos efeitos da 
prática de mindfulness serem observáveis, o que qualifica a abordagem como uma prática 
fundamentada em evidências, assim como as TCCs. 

A Divisão 12 da Associação Psicológica Americana (APA, 2017) apresenta algumas 
terapias que utilizam mindfulness e que são efetivas no tratamento de diversos transtornos 
mentais. Dentre elas, destacamos a Terapia Comportamental Dialética para o Transtorno da 
Personalidade Borderline (forte suporte em pesquisas),a Terapia Centrada no Cliente e a 
Atenção Plena para o Transtorno do Estresse Pós-Traumático (forte suporte em pesquisas). 

Segundo Roemer e Orsillo (2010), a melhora ocorre porque a prática de mindfulness 
promove a diminuição da evitação. Assim, durante esta prática o cliente é orientado a usar a 
aceitação, dando prioridade à concentração. O objetivo não é um breve alívio, mas sim 
desenvolver um modo de viver a vida. 

Como já esclarecido, a ideia de uma convergência entre as Terapias Cognitivas e a 
prática de mindfulness não é comportilhada por alguns autores. Vandenberghe e Sousa (2006), 
por exemplo, esclarecem que a esta prática não promove mudança dos conteúdos, mas sim 
uma observação e aceitação deles, sendo, portanto, divergente dos princípios de promoção de 
uma reestruturação cognitiva de crenças e pensamentos. Pollak (2016) também compreende 
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que mindfulness diverge das proposta das TCCs, já que, em sua essência, não tem pretensão 
de mudar a vida do indivíduo, mas fazer com que ele aprenda a ter bondade e atenção gentil. 

A visão destacada pelos autores acima é criticada por Germer (2016), que salienta que 
mindfulness não é um modelo de terapia, ou uma orientação teórica, mas sim, um processo 
curativo que pode ser incorporado em todas as correntes teóricas. Menezes et al. (2014) 
atentam para o fato de que a utilização de mindfulness não exclui, ou substitui o uso dos 
protocolos baseados em evidências, da terapia cognitivo-comportamental. 

Roemer e Orsillo (2010) destacam alguns pontos importantes para praticar 
mindfulness. O primeiro ponto é que, para ser efetiva, a prática precisa ter constância, hábito, 
frequência. O segundo ponto é que não existe uma forma única e exata de se praticar 
mindfulness, mas sim diversas formas que podem ser adaptadas de acordo com a realidade e 
necessidade do indivíduo. Roemer e Orsillo (2010) atentam também que, em alguns casos, o 
individuo pode sentir dificuldade para aproximar a prática de mindfulness aos estressores da 
vida, mas o intuito desta prática é exatamente que a pessoa alcance o bem estar e satisfação 
global, ampliando a percepção do individuo sobre sua própria vida. 

Existem diversas maneiras de praticar mindfulness, que são divididas em duas 
categorias: práticas formais e informais. Christopher et al. (2016) descrevem que a prática 
formal é uma maneira de viver mindfulness em níveis mais profundos e tal prática é feita 
através da meditação. Já a informal incorpora as habilidades de mindfulness no contexto do 
cotidiano, isto é, qualquer evento mental que o individuo direcione sua atenção para a prática, 
como por exemplo, o comer consciente, caminhar consciente, direcionar a atenção para 
sensações, respiração, sons do ambiente, entre outros. 

Já Roemer e Orsillo(2010) afirmam que práticas formais são aquelas que demandam 
que o cliente reserve uma parte do seu dia para experiênciar algum exercício de mindfulness 
que tenha conhecimento, por exemplo, que tenha aprendido na sessão. Já as práticas informais 
são aquelas que envolvem atividades de mindfulness no cotidiano. 

No uso desta técnica em psicoterapia, os autores costumam destacar a importância do 
treinamento e da prática persistentes que o próprio psicoterapeuta precisa possuir para usar 
mindfulness em suas intervenções. Esta técnica não exige apenas estudo, mas prática.Pollak 
(2016, citando McCownet al., 2011) afirma que sem a prática não há ensinamento, ou seja, só 
se aprende a desenvolver a consciência mindfulness com a prática, um o habito. Roemer e 
Orsillo (2010) destacam a prática como ponto principal para que omindfulness seja efetivo. 
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Tendo em vista que a meditação é descrita como uma prática formal, Germer (2016) 
destacou três tipos de meditação de mindfulness: atenção focada, monitoramento aberto e 
meditação do amor-bondade e compaixão. 

Atenção focada, também conhecida como meditação da concentração, é realizada a 
partir do direcionamento da atenção do individuo para um ponto chave, que pode ser, por 
exemplo, sua respiração, alguma parte específica do corpo ou então palavras, imagens e frases 
selecionadas. Quando a atenção da pessoa se desvia do objeto de percepção escolhido, é 
orientado que, gentilmente, ela retorne a atenção para o ponto chave. O objetivo é levar o 
pensamento para um local específico, desviando-o de preocupações cotidianas até que a 
atenção se torne fixa e relaxada. 

O monitoramento aberto trata-se de estar em um ambiente controlado e observar tudo 
o que surgir no campo de percepção do individuo no momento presente. Ao contrário da 
meditação da concentração, não tem apenas um foco de atenção, mas sim uma variedade 
deles. E também, ao invés retornar a atenção desviada, a orientação é que se observe o que 
desvia a atenção. O objetivo é cultivar a equanimidade de pensamentos em casos inesperados 
no dia a dia. 

Já a meditação do amor-bondade e compaixão diz mais respeito à qualidade da 
atenção do que ao local para onde ela é direcionada. No amor-bondade o indivíduo é 
orientado para voltar a sua atenção para pensamentos e emoções positivos. Já a compaixão é 
um desejo de que todo ser vivo é digno de estar livre de sofrimento. 

Carolina (2014) descreve como prática de mindfulness inúmeras técnicas informais 
como: respiração diafragmática, escaneamento corporal, meditação da respiração, meditação 
da atenção focada, meditação da atenção plena sem foco específico, meditação dos três 
minutos de respiração, meditação informal.  

Conforme já mencionado, estudos vem demonstrando os benefícios do uso de 
mindfulness em quadros clínicos como o transtorno borderline e o transtorno do estresse pós-
traumático. Além deste estudos sobre os efeitos psicológicos, dados das neurosciências 
apontam para os efeitos desta práticas nas circuitarias cerebrais. Segundo Tang e Leve (2016), 
estes mecanismos ainda não estão plenamente conhecidos, mas algumas hipóteses já 
começam a ser apresentadas. Segundo Tang et al. (2007) e Tang e Leve (2016), a regiões 
cerebrais ativadas através da prática de mindfulness estão associadas aos mecanismos de 
autorregulação, conforme podemos observar na Figura 1. 
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Figura 1- Circuitos cerebrais estimulados a partir da prática de mindfulness 
ACC (córtex cingulado anterior). PFC(córtex pré-frontal). mPFC(córtex pré-frontal medial). PCC (córtex 
cingulado posterior). TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade). 
Extraído de Tang e Leve (2016, p. 65). 
 
 

As práticas de mindfulness exercem influências sobre os mecanismos de atenção, de 
regulação da emoção e da autoconsciência. A ação sobre estes circuitos cerebrais provovem a 
denominada autorregulação, que é falha em muitos quadros clínicos, como o Transtorno de 
Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH), a Depressão e Transtornos Relacionados a 
Substâncias. 

Compreender como estas novas propostas vem sendo incorporadas à prática em TCC 
no nosso país é algo de extremarelavância. Assim, o presente estudo tem como objetivo geral 
levantar as avaliações iniciais que psicoterapeutas cognitivo-comportamentais brasileiros 
fazem sobre o uso de mindfulness nas intervenções clínicas. 
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Método 
No presente estudo foi utilizada a metodologia qualitativa de pesquisa. Foi realizado 

um estudo de Campo (Gil, 2002), sendo utilizados os seguintes procedimentos metodológicos. 
 
Participantes 
Participaram do estudo 15 psicólogos. Todos foram entrevistados durante o Congresso 

Brasileiro de Terapias Cognitivas realizado no ano de 2017, na cidade de Foz do Iguaçu, 
Paraná. Dentre os participantes todos declararam experiência clínica, sendo que 14 se 
identificaram como Terapeutas Cognitivo-Comportamentais e 1 como Analista do 
Comportamento. 

A amostragem utilizada foi a não-probabilística intencional, conforme descrita por 
Lakatos e Marconi (2002). Como o presente estudo não tem como objetivo generalizar os 
achados para a população, mas fazer uma análise exploratória sobre as avaliações iniciais dos 
terapeutas cognitivo-comportamentais sobre o uso de mindfulness nas intervenções, a escolha 
deste tipo de amostragem é conveniente, como afirmam Moura e Ferreira (2005). 

 
Instrumentos 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
Entrevista semi-estruturada 
A entrevista foi elaborada contendo 8 perguntas, sendo 2 abertas e 6 fechadas. As 

perguntas fechadas tinham como objetivo obter dados sobre o nome, sexo, idade, tempo de 
conclusão da graduação e tempo de prática clínica. Já as perguntas abertas eram sobre o 
conhecimento do uso de mindfulness e a avaliação de sua eficácia nas TCCs, sendo elas: 

“- Ouviu falar em mindfulness? Se sim, o que ouviu falar?” 
“- Utiliza mindfulness na prática clínica? Se sim, qual a sua avaliação sobre o uso de 

mindfulness nas TCCs? 
 
Análise dos dados 
A análise da entrevista semi-estruturada foi feita através do procedimento de análise 

de conteúdo (Bauer e Gaskell, 2002; Turato, 2011). Este procedimento tem como objetivo 
tratar o conteúdo escrito, no caso a entrevista semi-estruturada, e codificá-lo, seguindo regras 
de categorização. Incialmente foi realizada uma leitura fluante de todas as entrevistas e, 
posteriormente, elas foram novamente avaliadas e codificadas pela autora e pelo professora 
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orientadora desta monografia, agora denominadas juízas. Em caso de discordância entre as 
juízas, nova análise era feita. 

 
Resultados 
Dados descritivos da amostra 
Entre os 15 psicólogos entrevistados, seis eram do sexo masculino e nove do sexo 

feminino. A idade mínima dos homens foi de 24 anos e a máxima de 41 anos, sendo a média 
de idade 30,50 anos (dp = 7,56). Já as mulheres apresentavam idade mínima de 25 anos e a 
máxima de 70 anos, sendo a média de idade 41,33 anos (dp = 17,22). O tempo mínimo de 
experiência em terapia cognitivo-comportamental ou em análise do comportamento declarada 
foi de um 1 e a máxima foi de 30 anos, sendo a média de 7,27 anos (dp = 8, 24). Dentre todos 
os participantes, apenas um (P9) declarou ter menos tempo de prática como terapeuta 
cognitivo-comportamental do que de prática clínica (Tabela 1). 
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Tabela 1: Características dos 15 participantes 
Participante Sexo Idade Tempo de profissão 

Psicólogia clínica 
(anos) 

Tempo TCC (anos) 

P1 Feminino 27 4 4 
P2 Feminino 50 2 2 
P3 Feminino 48 20 20 
P4 Masculino 24 3 3 
P5 Feminino 26 3 3 
P6 Masculino 28 2 2 
P7 Masculino 27 4 4 
P8 Masculino 41 15 15 
P9 Masculino 39 15 9 
P10 Feminino 37 7 7 
P11 Masculino 24 2 2 
P12 Feminino 70 4 4 
P13 Feminino 26 1 1* 
P14 Feminino 25 3 3 
P15 Feminino 63 30 30 
*Analista do Comportamento 
 
Análise da entrevista semi-estruturada 

Sobre a primeira pergunta aberta, apenas um participante (P10) declarou não ter 
ouvido falar sobre o uso de mindfulness nas TCCs. As ideias sobre mindfulness foram obtidas 
em cursos de graduação, pós-graduação, congressos, cursos de formação e leituras 
particulares. A informação mais frequentemente citada estava associada ao conceito de 
mindfulness, sendo apresentada a ideia de atenção plena e atenção ao momento presente, 
como podemos observar nas declarações transcritas abaixo: 

 
“- Atenção plena, que é diferente de relaxamento, mas sim com a intenção de focar 

em algo no momento presente.” 
Participante 7 
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“- São vários pilares. Atenção ao momento pleno. Aceitação, não julgar.” 
Participante 4 

 Outra informação descrita tão frequentemente quanto a anterior foi a aplicabilidade da 
técnica.  
 “- Ouvi na pós. Técnicas com eficácia em transtornos de humor. Aplicabilidade no 
tratamento.” 

Participante 14 
“- Técnica de relaxamento, aplicada até em dietas.” 

Participante 2 
 A associação com práticas meditativas e com o relaxamento também foram citadas, 
conforme podemos observar na transcrição abaixo: 
-“Ouvi falar sobre a aplicabilidade na psicoterapia. Recurso para a atenção. É um estilo de 
meditação.” 

Participante 3 
 Ainda, alguns participantes relataram não ter conhecimento suficiente, que é uma 
prática associada à aceitação, sendo, também, ateórica, a integração de várias teorias.  
 “- Ouvi falar sobre a prática. Não tenho muito conhecimento.” 

Participante 6 
“- São vários pilares. Atenção ao momento pleno. Aceitação, não julgar.”  

Participante 4 
 
 Na análise da segunda pergunta aberta, observamos a avaliação que os terapeutas 
entrevistados fazem sobre o uso de mindfulness. A maior parte apontou para a efetividade da 
técnica. 
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“- É uma prática relevante. Algumas restrições, como na esquizofrenia, mas é efetiva em 
quadros de ansiedade, depressão e estresse.” 

Participante 4 
“- Resultado legal para diminuir respostas emocionais e aumentar a consciência. Não é 
principal, mas complementar.” 

Participante 9 
 A segunda opinião mais citada estava associada à ideia de dificuldades para o uso, 
como podemos observar abaixo: 
“- A teoria é mais fácil do que a prática. Pacientes tem dificuldade para se envolverem.”  

Participante 8 
 A necessidade de mais estudo sobre o tema também foi destacada pelos participantes.  
“- Há um espaço, mas estou tentando entender melhor onde encaixaria e como. Tenho os 
livros, mas ainda me falta conhecimento teórico.” 

Participante 6 
 Também há citações sobre esta ser uma técnica complementar e que favorece a 
autonomia do paciente. 
“- Resultado legal para diminuir respostas emocionais e aumentar a consciência. Não é 
principal, mas complementar.” 

Participante 9 
“- Muito positiva. Redução de ansiedade, mas também já usei em quadros de depressão. 
Eficácia principalmente na autonomia do paciente.” 

Participante 14 
Discussão 
Sobre a primeira pergunta aberta, através da análise das respostas dos 15 participantes, 

foi identificado que a maior parte dos entrevistados, ao citar mindfulness, associa-o a um 
conceito amplo de atenção plena. Aparentemente, para a maioria da amostra entrevistada, o 
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conceito de atenção plena é a principal informação quando os terapeutas são questionados 
sobre “o que já ouviu falar sobre mindfulness?” 

O fato dos participantes associarem a prática de mindfulness ao conceito de atenção 
plena, é acertado. A intenção da prática é exatamente levar a atenção plena para o momento 
presente (Roemer & Orsillo, 2010; Menezes et al., 2014). 

A preocupação com a comprovação da efetividade do uso do mindfulness nas 
intervenções também foi observada, sendo identificados relatos com este conteúdo em 
respostas às perguntas abertas. Isso parece refletir uma preocupação com as pesquisas de 
comprovação dos efeitos, já que a psicoterapia cognitivo-comportamental é caracterizada 
como baseada em evidências (Cordioli & Knapp, 2008). 

Mindfulness também foi associado, pelos entrevistados, a práticas meditativas 
orientais. Roemer e Orsillo (2010) evidenciam que mindfulness teve sua origem em tradições 
orientais espirituais, como o Zen e o Budismo. Contudo, estes autores destacam que, apesar 
de sua origem, quando incorporado incorporada à Psicologia, esta prática tem como objetivo o 
bem estar emocional e também físico. 

Alguns participantes mencionaram que a prática de mindfulness é ateórica. Sobre este 
ponto de vista, na literatura encontramos a citação de Germer (2016) que destaca que esta 
prática pode ser incorporada a qualquer corrente teórica. 

Poucos entrevistados citaram a aceitação relacionada ao conceito de mindfulness. 
Aparentemente, ao falar de mindfulness, a maioria dos participantes relaciona a questão da 
atenção plena e meditação, mas poucos são os relatos sobre a aceitação. Logo, esse constructo 
necessita ser melhor compreendido. Diversos autores evidenciam a importância da prática de 
mindfulness ser feita sem julgamento, como Vandenberghe e Sousa (2006, citando Kabat-
Zinn, 1990). Roemer e Orsillo (2010) mencionam que é necessário que não haja julgamento, 
nem o desejo de modificar pensamentos e sentimentos. Estes autores também chamam 
atenção para necessidade de que a prática seja exercida com a percepção compassiva, sem 
julgar o que acontece internamente e ao redor de si mesmo. 

Na análise da segunda pergunta aberta, foi questionado sobre a avaliação que os 
terapeutas entrevistados faziam sobre o uso de mindfulness nas terapias. Mindfulness foi 
destacado como técnica complementar, ou seja, como um adicional à intervenção 
psicoterápica. Este ideia é apresentada por Hayes (2004) e Vieira, Sardinha e Nigri (2014), ao 
afirmarem que mindfulness não deve ser compreendida como uma ferramenta substitutiva, 
mas sim complementar, sendo incorporada com o intuito de ir ao encontro com as práticas 
integrativas, que são características de terceira Onda. A importância da compreensão de 
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mindfulness como uma técnica complementar também é discutida por Germer (2016), ao 
afirmar que mindfulness é um processo curativo que pode ser incorporado em todas as 
correntes teóricas. Menezes et al. (2014) complementam que a utilização de mindfulness não 
exclui, ou substitui, por exemplo, o uso dos protocolos baseados em evidências, da terapia 
cognitivo-comportamental. 

O ultimo aspecto a ser discutido que foi levantado pelos participantes da entrevista foi 
a dificuldade de alguns pacientes se envolverem com a prática de mindfulness. Sobre isso, 
levanta-se a hipótese de que a dificuldade apresentada possa estar associada à falta de prática 
de mindfulness pelo próprio terapeuta. No uso do mindfulness, a prática é fundamental. 
Roemer e Orsillo (2010) afirmam que para ser efetiva, a prática precisa ter constância, hábito 
e frequência. Além disso, a prática de mindfulness pelo terapeuta, segundo Kramer e Surrey 
(2016), tem o intuito de promover a auto-descoberta do paciente através de uma presença 
compassiva, além de dar habilidade ao terapeuta de auxiliar o paciente na percepção de uma 
experiência não percebida ou na qual exista uma tentativa de esquiva, ou então, auxiliar a 
contê-la usando técnicas de relaxamento, ou meditação por exemplo. 

Por fim, supõe-se que a dificuldade dos clientes de se envolverem com a prática de 
mindfulness possa estar relacionada ao modo como o terapeuta apresenta a técnica para o 
cliente. Existem diversas maneiras de praticar mindfulness, Carolina (2014) descreve como 
prática de mindfulness inúmeras técnicas informais como: respiração diafragmática, 
escaneamento corporal, meditação da respiração, meditação da atenção focada, meditação da 
atenção plena sem foco específico, meditação dos três minutos de respiração, meditação 
informal. Caberia ao terapeuta questionar a si mesmo se teria identificado a melhor forma 
para um determinado cliente. 
 
Conclusões 
 As terapias cognitivo-comportamentais demonstram a sua evolução a partir do 
surgimento de novas propostas de intervenção, abrindo espaço para o que hoje é denominado 
Terceira Onda de psicoterapias. O uso do mindfulness, como técnica auxiliar, também segue a 
tradição da história das TCCs, onde o seu uso vem acompanhado por várias pesquisas. Em 
neurociências, por exemplo, para compreender o efeito nas vias neurais cerebrais da prática de 
mindfulness. Já em estudos de intervenções clínicas, a preocupação é direcionada para a 
identificação da eficácia em diferentes transtornos mentais. Sobre a amostra de 
psicoterapeutas entrevistados, foi possível observar que esta técnica é conhecida, não somente 
pelo nome, mas pela sua origem em práticas meditativas orientais. Na análise dos dados foi 
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observada uma preocupação com a comprovação de eficácia. A ideia de aceitação, associada a 
esta prática, e a exigência do terapeuta ser um praticante de mindfulness, foram  pouco 
destacadas. Estes dados iniciais apontam para a necessidade de estudos de acompanhamento 
do uso desta técnica por psicoterapeutas cognitivo-comportamentais, sugerindo o 
direcionamento da atenção para o treinamento que será disponbilizado para os profissionais e 
para os estudos de eficácia clínica. 
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ANEXO 1 
ESTRATÉGIA A.C.A.L.M.E.‐S.E. 

A chave para lidar com um estado de ansiedade é aceitá‐lo totalmente. Permanecer no presente e  aceitar a sua 
ansiedade fazem‐na desaparecer. Para lidar com sucesso com sua ansiedade você pode  utilizar a estratégia 
"A.C.A.L.M.E.‐S.E.", de oito passos. Usando‐a você estará apto(a) a aceitar a sua  ansiedade até que ela 
desapareça.  
ACEITE  a  sua ansiedade.  Um  dicionário  define  aceitar  como  dar  “consentimento  em  receber”.  Concorde em
 receber as suas sensações de ansiedade. Mesmo que lhe pareça absurdo no momento,  aceite as sensações em seu
 corpo assim como você aceitaria em sua casa um visitante inesperado ou  desconhecido  ou  uma  dor incômoda. 
Substitua  seu medo,  raiva e  rejeição  por aceitação. Não lute  contra  as  sensações.  Resistindo  você  estará  
prolongando  e  intensificando  o  seu  desconforto. Ao  invés disso, flua com elas. 
CONTEMPLE as coisas em sua volta. Não fique olhando para dentro de você, observando tudo e cada  coisa que
 você sente. Deixe acontecer com o seu corpo o que ele quiser, sem julgamento: nem bom  nem mau. Olhe em 

volta de você, observando cada detalhe da situação em que você está. Descreva‐ os minuciosamente para você, 
como um meio de afastar‐se de sua observação interna. Lembre‐se:  você não é sua ansiedade. Quanto mais você 
puder separar‐se de sua experiência interna e ligar‐se  nos acontecimento externos, melhor você  se  sentirá. Esteja  
com ansiedade, mas  não seja ela; seja  apenas observador. 
AJA  com  sua ansiedade.  Aja  como  se  você  não  estivesse  ansioso(a),  isto  é,  funcione  com  as  suas  
sensações  de  ansiedade.  Diminua  o  ritmo,  a  velocidade  com  que  você  faz  as  suas  coisas,  mas  
mantenha‐se  ativo(a)!  Não  se desespere,  interrompendo  tudo  para  fugir.  Se  você  fugir,  a  sua  ansiedade vai 
diminuir, mas o seu medo vai aumentar, donde na próxima vez a sua ansiedade vai ser  pior. Se você  ficar onde 
está ‐ e continuar  fazendo as suas coisas ‐  tanto a sua ansiedade quanto o  seu medo vão diminuir. Continue 
agindo, bem devagar! LIBERE O AR de seus pulmões, bem devagar! Respire bem devagar, calmamente, inspirando
 pouco ar  pelo nariz e expirando longa e  suavemente pela boca. Conte até  três, devagarzinho, na inspiração,  
outra vez até três, prendendo um pouco a respiração e até seis, na expiração. Faça o ar ir para o seu  abdômen, 
estufando‐o ao inspirar e deixando‐o encolher‐se ao expirar. Não encha os pulmões. Ao  exalar, não sopre: apenas 
deixe o ar sair lentamente por sua boca. Procure descobrir o ritmo ideal de  sua respiração, neste estilo e nesse 
ritmo, e você descobrirá como isso é agradável. 
MANTENHA  os  passos anteriores.  Repita  cada  um  passo  a  passo.  Continue  a:  (1)  aceitar  sua  ansiedade; 
(2) contemplar; (3) agir com ela e (4) respirar calma e suavemente até que ela diminua e  atinja  um  nível  
confortável.  E  ela  irá,  se  você  continuar  repetindo  estes  quatro  passos:  aceitar,  contemplar, agir e respirar. 
EXAMINE seus pensamentos. Você talvez esteja antecipando coisas catastróficas. Você sabe que elas  não 
acontecem. Você mesmo já passou por isso muitas vezes e sabe que nunca aconteceu nada do  que você pensou 
que fosse acontecer. Examine o que você está dizendo para você mesmo(a) e reflita  racionalmente para ver se o 
que você pensa é verdade ou não: você tem provas sobre se o que você pensa  é  verdade?  Há outras  maneiras  
de  você  entender  o  que  está lhe  acontecendo?  Lembre‐se:  você está apenas ansioso(a): isto pode ser 
desagradável,  mas não é perigoso. Você está pensando  que está em perigo, mas você tem provas reais e 
definitivas disso? 
SORRIA,  você  conseguiu!  Você  merece  todo  o  seu  crédito  e  todo  o  seu reconhecimento.  Você conseguiu, 
sozinho(a) e com seus próprios recursos, tranqüilizar‐se e superar este momento. Não é uma vitória pois não havia 
um inimigo, apenas um visitante de hábitos estranhos que você passou a  compreendê‐lo e aceitá‐lo melhor. Você 
agora saberá como lidar com visitantes estranhos. 
ESPERE o  futuro  com aceitação.  Livre‐se  do  pensamento  mágico  de  que  você  terá  se  livrado  
definitivamente de sua ansiedade, para sempre. Ela é necessária para você viver e continuar vivo(a).  Em vez de 
considerar livre dela, surpreenda‐se pelo jeito como você a maneja, como você acabou de  fazer agora. Esperando 
a ocorrência de ansiedade no futuro, você estará em uma boa posição para  lidar com ela novamente. 
Extraído de Rangé, B. P. (1995). Psicoterapia comportamental e cognitiva de transtornos psiquiátricos. Campinas: Editorial 
Psy. 
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ANEXO 2 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL E MINDFULNESS  
Pesquisador Responsável: Ana Lúcia Novais Carvalho 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: UFF/ESR – Campos dos Goytacazes 
Telefones para contato do Pesquisador: (21) 99401-0913 
E-mail para contato do Pesquisador: analucianovaiscarvalho@id.uff.br 
Contato alunas participantes: Beatriz Rangel Custódio - (22) 998166101 
 
Nome do voluntário: __________________________________________________________________ 
Idade: _____________ anos R.G. _______________ 
O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL E 
MINDFULNESS ”, de responsabilidade da pesquisadora Ana Lúcia Novais Carvalho. 
Justificativas e objetivos: 
Ampliar o conhecimento sobre a utilização de Mindfulness em Terapia Cognitivo-Comportamental e compreender qual a 
eficácia do mesmo, no cenário clinico. Assim, a presente pesquisa tem como objetivos: 

 Identificar com qual regularidade Mindfuness é utilizado por terapeutas Cognitivo-Comportamentais.   Compreender a aplicabilidade de Mindfulness no contexto clinico.   Investigar qual a eficácia de Minfulness na prática clinica.  
 

Descrição detalhada dos procedimentos: 
Sua participação neste estudo requer que você responda a uma entrevista de quatro perguntas que visam compreender o 
quanto Mindfulness é conhecido e utilizado no contexto clinico.   
Desconfortos e riscos associados e previsão das medidas e cautelas a serem empregadas para evitar e/ou reduzir os 
potenciais danos: 

Os riscos para participação nesta pesquisa são mínimos. Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos 
Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme resolução no. 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

Acrescentamos que todas as informações são confidenciais e, em hipótese alguma, os nomes dos participantes serão 
publicamente divulgados. Os resultados do estudo serão usados para fins científicos. A sua participação é voluntária e você 
poderá retirar o consentimento a qualquer tempo, sem que haja nenhum prejuízo ou penalização. 
Benefícios esperados: 

Esta pesquisa se justifica pela inserção de Mindfulness, no contexto clinico, ser relativamente recente. Por esse 
motivo, compreende-se que é importante a realização de estudos sobre esse tema. A pesquisa pretende contribuir para 
aprofundar conhecimentos acerca do tema.   
Contato para sanar dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa: 
Ana Lúcia Novais Carvalho: (21) 99401-0913; analucianovaiscarvalho@id.uff.br 
Beatriz Rangel Custódio: (22) 99816-6101; bearangelcustodio@gmail.com 
E.mail: etica@vm.uff.br  Tel/fax: (21) 26299189 
 
Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido informado e 
concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Campos dos Goytacazes, _____ de ____________ de _______ 
__________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 


