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RESUMO 
 

 

A atenção talvez seja um dos constructos teóricos mais antigos da psicologia. A meditação, 
por sua vez, tem sido vista no ocidente como um conjunto de técnicas que objetivam o treino 
da focalização da atenção. Esta pesquisa teve como principal objetivo verificar os correlatos 
eletrofisiológicos das modificações da atenção em longo prazo em meditadores regulares. 
Utilizamos as modernas técnicas de eletroencefalografia de alta resolução aplicadas aos 
potenciais lentos, espectros de potência, potências relacionadas aos eventos. Para obtenção 
dos registros encefalográficos nós utilizamos uma montagem de 128 canais, em 31 sujeitos 
(17 meditadores). A meditação estudada compreendeu uma prática zen budista da escola Soto 
– que pertence ao grupo das meditações da “atenção plena”. A motivação deste estudo foi 
verificar se a potência na faixa beta se apresentaria aumentada nos meditadores. No entanto, 
ao contrário do que esperávamos, nenhuma alteração significativa foi encontrada na 
frequência beta. Em contrapartida, o principal achado do estudo foram correlações entre a 
frequência da prática semanal da meditação e: o aumento da potência teta induzida relativa, 
aumento da razão entre potências induzidas (razão teta/beta), e o aumento da razão entre 
potências induzidas relativas (razão teta/beta) durante nossa tarefa que caracterizou uma 
“meditação adaptada”. Verificamos ainda que a prática meditativa apresentou correlação com 
a diminuição da frequência de pico da faixa alfa durante a tarefa de atenção focada. 
Discutimos essa diminuição da frequência de pico alfa com respeito a hipóteses de eficiência 
cerebral. Já o aumento da potência teta induzida relativa, da razão teta/beta das potências 
induzidas, tomando seus valores absolutos e relativos, bem como o aumento da entre 
potências induzidas, tomando seus valores relativos, durante a tarefa de observação passiva, 
sugere que o estado meditativo da “atenção plena” está muito mais relacionado à 
permissividade de “distrações” por parte dos meditadores, com uma diminuição deliberada da 
atenção. 

 

Palavras-chave: meditação, eletroencefalografia, atenção, correlatos eletrofisiológicos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ABSTRACT 
 

 

Attention is probably one of the oldest theoretical constructs in Psychology. In the Eastern 
countries, meditation has been seen as a group of technics that goals to train people to focus 
attention. This research aims to check its electrophysiological correlates, taking into 
consideration the long term changes accompanying regular practice of meditation. We have 
used modern technics of high resolution electroencephalography analyze slow potentials, 
power in various bands, and event-related band-power. We recorded the EEG using a 128-
channel montage, in 31 subjects (17 meditators). We analyzed the type of meditation related 
to a Zen Buddhist practice of the Soto school, which belongs to the group of mindfulness 
meditation. The goal of the research was to verify if the power on the beta band would rise. 
However, not quite what we expected, no significant changes were detected on the beta band. 
On the other hand, the main finding of this research was that the weekly practice of 
meditation is associated with a rise in the induced relative theta band power, an increase in the 
ratio of induced power (theta/beta), and an increase in the ratio of the induced relative band 
power (theta/beta), which occurred during an “adapted meditation” task. We also noticed that 
the practice of meditation was related to a decrease of the alpha peak frequency during the 
task of focused attention. We discuss the decrease of the alpha peak frequency with respect to 
the hypothesis of brain efficiency. On the other hand, the increase of the induced relative theta 
band power and of the ratio of theta/beta induced power bands, during the “adapted 
meditation” task, suggests that the “plain attention” type of meditation is rather related to a 
deliberate loss of attention, by the permissive “distractions” of the meditators.    
 
Keywords: meditation, electroencephalography, attention, electrophysiological correlates. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

A atenção, um dos constructos teóricos mais antigos da psicologia, possibilita a 

diminuição do foco sobre muitos estímulos externos (sensações) e internos (pensamentos e 

lembranças), permitindo, desta maneira, focar nos estímulos que mais nos interessam 

(STERNBERG, 2010). Segundo o mesmo autor (op. cit.) o fenômeno psicológico da atenção 

desempenha um papel causal na cognição ajudando a monitorar as interações do indivíduo 

com o ambiente; ajudando as pessoas a estabelecerem uma relação com o passado 

(lembranças) e com o presente (sensações) para dar um sentido de continuidade da 

experiência e, por último, ajudando no controle e no planejamento das ações futuras que 

ocorrem com base nas informações do monitoramento e das ligações entre as lembranças do 

passado e as sensações do presente. 

A meditação representa uma prática tradicional comum a várias culturas e povos 

diferentes que hoje está sendo amplamente estudada à luz da neurociência, apresentando-se 

como um recurso bastante promissor de promoção de saúde (DANUCALOV; SIMÕES; 

VIDILE JUNIOR, 2006; MENZES; DELL’AGLIO, 2009).  

 Corroborando com o tema proposto nesta pesquisa, Shapiro (1981) define meditação 

como uma prática que engloba um conjunto de técnicas que buscam treinar a focalização da 

atenção, enquanto Davidson e Goleman (1977) e Goleman e Schwartz (1976) interpretam a 

meditação como um processo autorregulatório da atenção, em que através da prática é 

desenvolvido o controle dos processos atencionais.  

 Neste estudo registramos as modificações dos correlatos eletrofisiológicos da atenção 

induzidas por meio da prática meditativa em longo prazo. Para tanto recrutamos praticantes de 

meditação da escola Sotozen, que compreende a escola zen budista japonesa da “iluminação 

silenciosa”, a qual é baseada na prática do zazen, que caracteriza uma prática de meditação 

realizada com indivíduos sentados, com os olhos ligeiramente abertos e sem foco em nenhum 

objeto em particular e, também, sem tentativa de controle sobre os pensamentos.  (SOTO 

ZEN BUDDHISM INTERNATIONAL CENTER, 2002). 

 Dentre uma gama virtualmente infinita de situações experimentais que podem ser 

testadas na verificação da atividade psicofisiológica em meditadores, utilizamos nesta 

pesquisa, como principal método de investigação, o monitoramento da atividade cerebral 

através das modernas técnicas de eletroencefalograma (EEG) de alta resolução, aplicadas aos 

potenciais lentos de expectativa (PLE) (“domínio no tempo”), análise simples do espectro de 
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potência (“domínio na frequência”) e análise das variações da potência em faixas de 

frequência (“janela móvel”) nas frequências teta (estabelecida em 5 Hz), alfa (estabelecida em 

10 Hz) e beta (estabelecida em 18, 20 e 25 Hz), bem como suas respectivas razões e valores 

relativos, associadas a diferentes condições experimentais. Os registros eletroencefalográficos 

foram realizados por meio de um sistema 10-20 de posicionamento de eletrodos, estendido em 

uma montagem de 128 canais, e foram obtidos em três diferentes estados: observação passiva 

de estímulos com foco na respiração, atenção sustentada e resolução de problemas. 

 A observação passiva de estímulos implicou em uma mera detecção de estímulos 

visuais sem o componente “expectativa”, no entanto com o foco na respiração. A atenção 

sustentada, por sua vez, implicou numa tarefa onde o componente “expectativa” esteve 

presente, pois utilizamos um primeiro estímulo visual (S1) que funcionou como uma “dica” e 

colocou o sujeito num estado de apreensão para reagir com uma resposta motora (apertar um 

botão) ao segundo estímulo visual (S2). Este desenho de experimento corroborou com a 

opinião que preconiza que nesta situação de atenção sustentada com expectativa que são 

obtidos os correlatos eletrofisiológicos que melhor representam a atenção (BASILE, 2007). A 

tarefa de resolução de problemas ou tarefa de raciocínio consistiu em 48 questões que foram 

divididas em três blocos de teste: lógico/verbal, lógico/numérico e indução visual/abstrata.  

 O estudo da atenção intensificou-se após a segunda guerra mundial (POSNER, 1994; 

STERNBERG, 2010) e com o aumento do conhecimento da atividade cerebral e o 

desenvolvimento de tecnologias que permitiriam a aquisição não invasiva dos sinais 

neurológicos vislumbrou-se a possibilidade da análise da atividade cerebral em várias 

situações (BASILE, 2000, 2007; BASILE; YACUBIAN; FERREIRA; VALIM; GATTAZ, 

2004; POSNER; ROTHBART, 2007). Concomitantemente com o desenvolvimento destas 

novas tecnologias, a prática meditativa vem despertando a curiosidade dos pesquisadores, 

principalmente no contexto das neurociências, há mais de quatro décadas. Um dos primeiros 

estudos realizado com EEG aplicado à pesquisa sobre meditação foi realizado com apenas 

quatro eletrodos fixados sobre linha mediana do escalpo (em posições frontal, central, parietal 

e occipital), de monges budistas durante a prática da meditação zazen (KASAMATSU; 

HIRAIM, 1966).  Muitos estudos, que serão apresentados ao longo da fundamentação teórica 

desta pesquisa, foram conduzidos na última década com o objetivo de verificar a correlação 

entre meditação e atenção; bem como observar quais correlatos fisiológicos são modificados 

pela prática meditativa. 

Pretende-se com esta pesquisa proporcionar novos e importantes dados sobre a relação 

entre a prática da meditação e modificações da atenção e seus respectivos correlatos 
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eletrofisiológicos. Verificamos que existem crescentes evidências que o registro dos 

correlatos eletrofisiológicos cerebrais é uma potente ferramenta para analisar os processos 

corticais em geral e, em particular, os desempenhos cognitivos (BASAR; DEMIRALP; 

SCHÜRMANN; BASAR-EROGLU; ADEMOGLU, 1999), para os quais o fenômeno 

psicológico da atenção desempenha um papel causal (STERNBERG, 2010). Afinal de contas, 

o objetivo maior da neurociência, nas palavras de Kandel (2006, p. 405), é “ligar os estudos 

físicos e biológicos do mundo natural e dos seres vivos que o habitam a compreensão das 

estruturas íntimas da mente e da experiência humanas.”. 

Apesar do caráter básico de nossa pesquisa, vislumbramos futuras implicações sociais, 

tais como a utilização da prática meditativa como tratamento complementar do transtorno do 

déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) (ZYLOWSKA; YANG; FUTRELL; 

HORTON; HALE; PATAKI; SMALLEY, 2008; RUBIA, 2009); como uma tecnologia 

instrumental na educação, podendo melhorar a atenção, a memória e a velocidade de leitura 

(YOO; JANG, 1998) e, também, como uma prática complementar na Psicologia da Saúde, 

enquadrando-se nos pressupostos da denominada psicologia positiva, proporcionando o 

desenvolvimento de características psicológicas positivas por meio da redução de 

pensamentos ruminativos e de distrações, visando, desta forma, a promoção da saúde e o bem-

estar (SIQUEIRA; JESUS; OLIVEIRA, 2008; MENEZES; DELL’AGLIO, 2009).  

A seguir serão apresentadas as bases teóricas para sustentar a problemática em 

questão. 

 

 

1.1. MEDITAÇÃO 

 

 

De acordo com o dicionário eletrônico Houaiss (2009), a palavra meditação pode ser 

definida como: “ato ou efeito de meditar, de pensar com grande concentração de espírito; 

exercício espiritual que prepara para a contemplação; prática de concentração mental que se 

propõe a levar, através de uma sucessão de estádios, à liberação espiritual dos laços do 

mundo material; hábito de pensar”. Desta forma, a palavra meditação está relacionada a 

práticas contemplativas ou religiosas variadas, bem como a atividades cognitivas como se 

concentrar ou pensar. 

Segundo o Oxford dictionary of English, versão e-book (2010), meditação é definida 

simplesmente como “o ato ou a prática de meditar” e completa que a palavra origina-se do 
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latim, meditatio, derivada do verbo meditari, o qual, por sua vez, possui o radical da palavra 

medida.  

Meditatio se refere a um exercício, originalmente não predefinido, entre o intelectual e 

o físico que aponta para um centro (lat. médium, centro) do corpo ou da mente (FELL; 

AXMACHER; HAUPT, 2010). Enquanto para Bohm (2008, p. 35) a palavra meditação, 

derivando da palavra medida, “implica um tipo de pesagem, ponderação ou medição de todo 

processo do pensamento”, levando as atividades mentais para um estado de medição 

harmoniosa.  

 Wallace (2009) expõe que o conceito de meditar, originado no oriente com as práticas 

meditativas por volta de 3000 a.C. e tendo atingido seu auge com os conhecimentos de Buda 

(563 a.C. – 483 a.C.), sofreu modificações graduais desde sua fomentação até sua introdução 

no ocidente. O autor (op. cit.) afirma que o ato de meditar, em sua origem, implicava em uma 

atitude contemplativa que objetivava uma percepção subjetiva e direta da realidade. No 

entanto, no ocidente, este discernimento direto, contemplativo e subjetivo sobre a natureza da 

realidade foi reduzido ao significado de tecer considerações racionais sob a forma de 

medições de processos, culminando com o método científico.  

Segundo Johnson (1990) o primeiro texto que traz referências às práticas meditativas é 

o Rig-Veda, composto entre os anos 1500 a.C. e 1000 a.C., no qual encontra-se menções 

ocasionais de técnicas que levavam a um estado alterado de consciência. O termo sânscrito 

encontrado nessas escrituras sagradas Vedas para o que chamamos hoje de meditação é 

dhyana que para Patanjali, autor sanscritista que escreveu por volta de 200 d.C. os yoga-

sutra1, representa a manutenção da mente no objeto escolhido para a concentração 

(DANUCALOV; SIMÕES, 2009; JOHNSON, 1990). 

 A prática meditativa obteve seu auge na Índia com a fundamentação do budismo, após 

a morte do Buda histórico; praticantes budistas começaram a se disseminar por outros países 

asiáticos e chegaram à China no início da era cristã (WALLACE, 2009). No século VI (por 

volta do ano 527) chegou à China um mestre budista de nome Bhodhidharma que teria 

ensinado que o budismo não está no estudo de conceitos e ideias, mas sim na prática da 

meditação e com esse encontro entre o budismo indiano e o taoísmo chinês nasceu o budismo 

Chan do qual se originou, no Japão, o Zen budismo e a meditação zen (SOTO ZEN 

BUDDHISM INTERNATIONAL CENTER, 2002). 

                                                 
1 Uma série de aforismos com os quais, sob influência do budismo, Patanjali codificou o caminho do yoga 
(DANUCALOV; SIMÕES, 2009).   
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Conforme anteriormente exposto, a meditação é uma prática muito antiga que está 

intrinsecamente ligada às filosofias do yoga e do budismo (DANUCALOV et al. 2006) sendo 

considerada uma das terapias mente-corpo mais antiga e praticada no mundo (BAIME, 2001). 

Na atualidade a prática meditativa não se refere somente a uma prática espiritual específica, 

mas envolve vários significados dependendo do contexto em que aparece. Enquanto que no 

oriente a meditação é um método de busca espiritual, no ocidente, quando elevada à condição 

de objeto de pesquisas científicas, descreve práticas laicas autorregulatórias do corpo e da 

mente (DANUCALOV et al. 2006; MENZES; DELL’AGLIO, 2009). 

O National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) (2010, p. 

1), principal agência governamental americana para pesquisa e regulamentação de práticas e 

produtos que não são considerados parte da medicina convencional, refere-se à meditação 

como “uma prática mente-corpo da medicina complementar e alternativa” e completa que: 
[...] Existem muitos tipos de meditação, a maioria das quais se originaram nas 
antigas tradições religiosas e espirituais. Geralmente, uma pessoa que está 
meditando usa certas técnicas, como uma postura específica, atenção concentrada, e 
uma atitude sem julgamento em relação às distrações. A meditação pode ser 
praticada por muitas razões, para aumentar o relaxamento físico e promover 
serenidade, para melhorar o equilíbrio psicológico, para lidar com doenças, ou para 
melhorar a saúde e o bem-estar geral. 
 

Corroborando com a definição acima, Cardoso; Souza; Camano; Leite (2004) 

propõem que a prática meditativa deve iniciar-se pela escolha uma técnica específica e 

claramente definida, autoinduzida e imbuída de alguma focalização (uma âncora para o 

processo, por exemplo, a respiração); tal técnica deve produzir um relaxamento muscular em 

algum momento do processo, bem como um “relaxamento da lógica”, ou seja, a não intenção 

de análise ou julgamento. 

A meditação também pode ser conceituada como uma família de complexas práticas 

regulatórias tanto das esferas emocionais quanto atencionais, nas quais eventos mentais e 

somáticos relacionados são afetados pelo envolvimento em uma atitude atencional específica.  

Os estilos de meditação podem ser divididos em dois tipos, “meditação da atenção 

plena” e “meditação da atenção focada”, dependendo de como os processos atencionais são 

direcionados e, a maioria das técnicas de meditação situam-se em algum ponto entre estes 

dois polos de classificação (CAHN; POLICH, 2006; SHAPIRO, 1981).  

A prática da atenção plena, também chamada de técnica de monitoramento aberto 

(open monitoring meditation) permite que pensamentos, sentimentos ou sensações surjam 

durante a prática sem, no entanto, o praticante se ater a nenhum deles; baseia-se num 

monitoramento momento a momento de todo conteúdo mental (RAFFONE; SRINIVASAN, 
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2010), “mantendo a plena consciência no campo fenomenal como um observador atento sem 

intenção de análise ou julgamento” (CAHN; POLICH, 2006, p. 180). Esta prática é 

encontrada nas meditações zen, vipassana e em algumas práticas do budismo tibetano. 

A técnica da atenção focada, também chamada de meditação “concentrativa” 

(concentrative meditation) envolve a concentração em uma atividade mental ou sensorial 

específica (sons, imagens, sensações corpóreas, respiração etc.), além de manter o foco de 

atenção em um objeto específico, a meditação da atenção focada implica em monitorar o foco 

de atenção detectando as distrações e redirecionando a atenção ao objeto de atenção; 

exemplos incluem a meditação do sistema yoga, meditação zen, meditação transcendental e 

algumas formas de meditação do budismo tibetano (FELL et al., 2010; RAFFONE; 

SRINIVASAN, 2010).  

É difícil classificar uma determinada prática meditativa como puramente atenção plena 

ou atenção focada, pois a maioria das técnicas de meditação situam-se em algum ponto entre 

estes dois polos de classificação; desta maneira os dois estilos se sobrepõem em suas 

abordagens em direção a objetivos similares. A prática da atenção plena incorpora a atenção 

focada sempre que a atenção se prender a um determinado conteúdo mental podendo utilizar-

se de um objeto específico como a respiração para retornar ao estado meditativo, enquanto 

que a prática da atenção focada incorpora a atenção plena ao permitir que pensamentos e 

sensações apareçam e desapareçam sem, no entanto se apegar a eles (WALLACE, 2009; 

CAHN; POLICH, 2006).  

 

 

1.1.1. MEDITAÇÃO ZEN BUDISTA 

 

 

O budismo Chan se originou na China por volta do século VI, tendo, de acordo com a 

tradição Chan, como seu primeiro patriarca o mestre budista de nome Bhodhidharma que 

teria ensinado que o budismo não está no estudo de conceitos e ideias, mas sim na prática da 

meditação (SOTO ZEN BUDDHISM INTERNATIONAL CENTER, 2002). Chan é uma 

versão abreviada de Chan-na, que corresponde a uma tradução fonética do sânscrito dhyana 

que, na atualidade, é traduzida como meditação. (LAI, 2009). 

Ainda segundo Lai (2009), após o quinto patriarca a seita se dividiu em escola Chan 

do norte e escola Chan do sul, com o tempo somente a escola do sul continuou, estabelecendo 
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o budismo Chan como uma das principais correntes do budismo chinês. Quando os monges 

levaram esta seita budista para o Japão ela passou a ser denominada Zen ou Zen budismo.  

As duas principais escolas Zen são a Soto e a Rinzai. Ambas as escolas enfatizam a 

prática do zazen cujo objetivo é "apenas sentar", com a mente aberta, sem apegar-se aos 

pensamentos que fluem livremente (LUETCHFORD, 2000), no entanto a escola Soto enfatiza 

a iluminação gradual por meio do sentar-se completamente alerta, enquanto a escola Rinzai 

enfatiza a súbita iluminação e a utilização de koans, pequenos enigmas que levam à 

descoberta de uma verdade transcendental além das palavras e da razão (AUSTIN, 2006; 

SOTO ZEN BUDDHISM INTERNATIONAL CENTER, 2002). 

Quanto à classificação da meditação zen como atenção plena ou atenção focada, como 

anteriormente exposta, verifica-se que a meditação da escola Soto é uma prática 

predominantemente de atenção plena, no entanto incorpora a atenção focada sempre que a 

atenção acompanhar um determinado conteúdo mental, utilizando-se de um objeto específico, 

a respiração, para retornar ao estado meditativo. Enquanto a meditação da escola Rinzai é 

predominantemente de atenção focada (em koans), no entanto em algum momento da prática 

é permitido que pensamentos e sensações apareçam e desapareçam sem se tornarem objetos 

de atenção. Segundo Fell et. al. (2010), na maioria das tradições, o novato normalmente 

iniciará a prática meditativa com uma forma de meditação de atenção focada em algum 

objeto, sensação ou conteúdo; por exemplo, a respiração e, com o a prática, gradualmente 

desenvolve a forma de atenção plena. É importante salientar que segundo Jha; Krompinger; 

Baime (2007), a meditação de atenção focada está mais relacionada às funções de orientação e 

monitoramento, ao passo que a meditação da plena atenção apresenta uma maior 

correspondência ao estado de alerta.  

 

 
1.1.2.  MEDITAÇÃO E ATENÇÃO 

 
 

A meditação está associada à atenção desde sua origem mais remota; segundo Austin 

(2006) os pré-requisitos de estar atento – estar desperto, alerta e motivado – são as mesmas 

exigências para a prática da meditação. Em páli, uma forma simplificada de sânscrito e 

também a língua em que estão registradas as coleções mais antigas de textos budistas, 

encontramos frequentemente o vocábulo sati o qual é comumente traduzido no ocidente como 

atenção ou “atenção correta” (PASTOR, 2009; THERA, 1962). Ainda segundo Pastor (op. 
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cit.) o vocábulo sati interpretado como atenção correta se converte na sétima via do “Nobre 

Caminho Óctuplo” do budismo, o qual é composto por: entendimento correto, pensamento 

correto, palavra correta, ação correta, modo de existência correto, esforço correto, atenção 

correta e concentração correta.  

Segundo Goldstein (1995, p. 15) a “atenção correta” como a sétima via do “Nobre 

Caminho” significa estar consciente do que está ocorrendo no momento presente; significa 

“observar o fluxo das coisas: ao andar, estar consciente do movimento do corpo; ao 

observar a respiração, estar consciente das sensações de entra-sai ou crescer-decrescer; 

observar os pensamentos e os sentimentos conforme eles sugem sem se agarrar a eles”. Esta 

significação parece estar mais relacionada ao conceito da meditação da “atenção plena” que 

está baseada num monitoramento momento a momento de todo conteúdo mental (RAFFONE; 

SRINIVASAN, 2010). Enquanto a oitava via, “a concentração correta”, definida como a 

capacidade de focalização, “a habilidade da mente de ficar firme em um objeto” 

(GOLDSTEIN, 1995, p. 16) parece estar relacionada à técnica de “atenção focada” 

anteriormente exposta (RAFFONE; SRINIVASAN, 2010). 

No emblemático Satipatthana Sutta, discurso que segundo a tradição oral é atribuído 

ao próprio Buda, são especificados os quatro fundamentos da atenção (sati) aplicada à 

meditação: contemplação do corpo, contemplação das sensações, contemplação da mente e 

contemplação dos objetos mentais (PASTOR, 2009; THERA, 1962). Curiosamente os 

questionamentos fomentados por James (1902), pioneiro no estudo da atenção, para expor sua 

própria prática de introspecção, citados e discutidos por Stanley (2012, p. 207), apresentam 

notáveis paralelos com o budismo e os fundamentos do treino atencional.  
Podemos mover nosso foco de atenção por todo o corpo? Podemos notar contrastes 
de sentimentos? Podemos associar nossos objetos de atenção com outras coisas de 
interesse? Podemos afastar interesses concorrentes? Podemos expressar 
linguisticamente sensações particulares? 

Mais uma vez à frente de seu tempo, James (1902) previu que o budismo teria um 

grande impacto sobre a psicologia do futuro, devido talvez à importância outorgada pelo 

budismo ao controle da atenção. Com relação ao treino do foco atencional James (1890, p. 

401) se manifestou da seguinte maneira: 
[...] E a faculdade de trazer voluntariamente a atenção errante, uma ou outra vez, é 
precisamente a raiz do discernimento, da personalidade e da vontade. Ninguém é 
senhor de si próprio se não a tem. A educação que melhora esta faculdade seria a 
excelência em educação. No entanto é mais fácil definir este ideal do que fornecer 
instruções práticas para levá-lo a cabo. 
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Mais de um século após a exposição de James (op. cit.) com relação ao treino da 

capacidade de focalização da atenção, Hasenkamp; Wilson-Mendenhall; Duncan; Barsalou 

(2012) propuseram um modelo cognitivo composto por quatro fases que caracterizam um 

ciclo cognitivo – “mente vagante”, tomada de consciência da “mente vagante”, mudança de 

atenção e atenção sustentada – e verificaram que praticantes de meditação de atenção focada 

cultivam habilidades para monitorar processos cognitivos relacionados à atenção e distração, 

tornando-se, desta maneira, melhor preparados para identificar estes eventos mentais 

(HASENKAMP; WILSON-MENDENHALL; DUNCAN; BARSALOU, 2012). De fato, 

segundo De Silva (1984), os textos budistas descrevem mudanças específicas de 

comportamento por meio de utilizações de técnicas específicas, algumas destas mudanças são 

claramente comportamentais enquanto outras cognitivo-comportamentais. 

Uma discussão científica interdisciplinar vem sendo desenvolvida em torno dos 

possíveis mecanismos cognitivos e fisiológicos da meditação, lançando luz sobre seus 

potenciais benefícios para a saúde física e mental (RUBIA, 2009). Muitos pesquisadores têm 

se interessado pelo estudo da meditação como um método para melhorar a eficiência dos 

circuitos atencionais, e para tanto correlacionam conceitos tradicionais do extremo oriente 

com a neurociência. Travis e Shear (2010) discutem que as práticas meditativas estão 

incorporadas em diferentes culturas e tradições e o valor da neurociência está na tentativa de 

fornecer uma linguagem do funcionamento cerebral refletindo os processos cognitivos 

envolvidos (atenção, sentimento, raciocínio e visualização) e a maneira como estes processos 

são utilizados (de minimamente a altamente controlados) com relação a cada prática em 

particular. 

A meditação tem sido vista no ocidente, desde a década de setenta, como uma 

importante técnica de treinamento da atenção por meio do controle dos processos atencionais 

e treino de focalização (GOLEMAN; SCHAWARTZ, 1976; DAVIDSON; GOLEMAN, 

1977; SHAPIRO, 1981).  

Chan e Woollacott (2007) mostraram que meditadores experientes apresentaram uma 

redução significativa da interferência no teste de Stroop, sugerindo que a meditação melhora a 

eficiência da atenção executiva. Em um estudo relacionado, Kozasa et. al. (2012) não 

identificaram diferenças significativas entre meditadores e não meditadores com relação ao 

desempenho no teste de Stroop, no entanto por meio da ressonância magnética funcional 

(RMf)  observaram que meditadores regulares ativaram menos regiões cerebrais do que os 

não meditadores, com o propósito de atingir o mesmo desempenho durante as tarefas, 
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evidenciando que o treinamento meditativo pode aumentar a eficiência do cérebro nos 

quesitos de atenção e controle dos impulsos. 

Em outro estudo por imageamento relacionando meditação e atenção, meditadores 

budistas experientes (acima de 10.000 horas de prática de meditação) e o grupo controle 

foram analizados com RMf enquanto eles realizavam meditação  de atenção focada 

(BREFCZYNSKI-LEWIS; LUTZ; DAVIDSON, 2007). Durante a meditação os participantes 

focaram sua atenção em um objeto externo visual (um ponto branco na tela). Aos indivíduos 

que constituiram o grupo controle, sem treinamento prévio em meditação, foram dadas 

instruções em meditação e realizaram uma prática diária de uma semana antes da análise. A 

RMf em ambos os grupos mostrou áreas comuns de ativação da rede neural de atenção visual 

tradicional, incluindo áreas como os sulcos intraparietais, tálamo, ínsula, córtex occipital e 

gânglios basais. No entanto, meditadores experientes mostraram uma maior ativação, 

especialmente na rede fronto-parietal representando, para os autores, um correlato neural para 

a proficiência desses sujeitos na atenção sustentada, bem como corroborando a relação entre 

meditação e a atenção e suas respectivas redes neurais. 

Estes estudos de imageamento cerebral mostram que a meditação melhora o 

processamento em regiões cerebrais muito similares àquelas encontradas em estudos com 

paradigmas de atenção e, as diferenças entre os grupos de praticantes de longo prazo e 

iniciantes apóiam a visão de que o processamento atencional pode ser afetado pelo 

treinamento mental (LUTZ; DUNNE; DAVIDSON, 2007). 

Estudos recentes têm demonstrado que mesmo meditadores iniciantes podem 

apresentar alterações significativas da atenção em relação aos não meditadores. Em um estudo 

realizado por Tang; Ma; Wang; Fan; Feng; Lu; Yu; Sui; Rothbart; Fan; Posner (2007) 

evidenciou-se que mesmo um breve treinamento em meditação (cinco dias por 20 minutos ao 

dia) proporcionou uma melhora significativa na atenção e no controle do estresse em relação 

ao grupo controle que realizou apenas técnicas de relaxamento. Slagter; Lutz; Greischar; 

Francis; Nieuwenhuis; Davis; Davidson (2007) mostraram que três meses de treinamento 

meditativo intensivo (dez a doze horas por dia) resultaram em maior controle sobre a 

distribuição dos limitados recursos atencionais do cérebro. Este estudo foi realizado com um 

paradigma de atenção intermitente (attentional blink) que indica que quando dois alvos são 

apresentados numa proximidade temporal estreita (por volta de 500 ms): após voltar a atenção 

para o primeiro alvo (S1), o indivíduo tem dificuldades em voltar a atenção para um segundo 

item (S2), devido a uma importante limitação no processamento de informação, na qual o 

tempo requerido para identificar conscientemente e consolidar um estímulo visual na memória 
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de curto prazo pode demorar mais de meio segundo (500 ms). No entanto, após três meses de 

treinamento intensivo a identificação de S2 apresentou um significativo aumento em relação 

ao grupo controle que não apresentava proficiência alguma em meditação. 

Além dos estudos que verificam alterações de padrões eletroencefalográficos, bem 

como alterações de padrões de ativações regionais obtidas por imageamento por RMf; um 

estudo seminal realizado por Lazar; Kerr; Wasserman; Gray; Greve; Treadway; McGarvey; 

Quinn; Dusek; Benson; Rauch; Moore; Fischl (2005) utilizou ressonância magnética para 

avaliar a espessura cortical em 20 participantes com larga experiência em meditação de 

atenção plena. Neste estudo foi verificado que regiões cerebrais associadas à atenção, 

interocepção e processamento sensorial, significativamente o córtex pré-frontal e a ínsula 

anterior direita, tornaram-se mais espessas – talvez por uma maior arborização da sináptica 

neural, aumento do volume glial ou aumento da vascularização regional – nos meditadores em 

relação ao grupo controle. Os autores (op. cit.) propõem que a prática da meditação está 

associada com alterações na estrutura física cerebral em regiões envolvidas na atenção e 

processamento sensorial, mostrando evidências de plasticidade cortical. 

 

 

1.2. ATENÇÃO  

 
 

Há mais de um século Willian James (1890, p. 403) afirmou: “Todo mundo sabe o que 

é a atenção. É a tomada de posse pela mente, de modo claro e vívido, de um entre o que 

parecem ser vários objetos ou linhas de pensamentos simultaneamente possíveis”.  

Na conceituação de James (op. cit.) percebem-se noções de extrema importância no 

estudo da atenção: a seletividade (atitude em relação à multiplicidade de objetos e 

pensamentos que se nos apresentam) e a sustentação (a focalização ou fixação que incide 

sobre o conjunto de objetos ou pensamentos aos quais se volta à atenção) (FERRAZ; 

KASTRUP, 2007). Considerando a mesma conceituação, Lima (2005) destaca mais duas 

características: a possibilidade de se exercer um controle voluntário da atenção e a capacidade 

limitada do processamento atencional. 

Do ponto de vista histórico vários modelos teóricos foram propostos desde as 

considerações de James (1890), no entanto a exposição e discussão destes modelos fogem ao 

objetivo deste trabalho. Apresentaremos a seguir algumas conceituações sobre os principais 

mecanismos atencionais. 
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Na nossa vida de relação a palavra atenção é frequentemente empregada no sentido de 

se concentrar ou focalizar em alguma atividade, tarefa ou situação e denota o contrário da 

distração, sendo o resultado do caráter direcional e da seletividade dos processos mentais 

organizados que nos possibilitam responder aos nossos interesses imediatos (BRANDÃO, 

2004). A nossa percepção depende criticamente do direcionamento de nossa atenção a qual 

possibilita um aumento de nossa sensibilidade perceptual para um alvo em questão bem como 

da redução da interferência dos estímulos distratores; além disso, a atenção pode ser 

caracterizada como um constructo altamente flexível podendo ser empregada da forma que 

melhor serve ao organismo (PESSOA; KASTNER; UNGERLEIDER, 2003). 

A atenção é frequentemente classificada de acordo com sua natureza (voluntária ou 

involuntária) ou sua operacionalização (seletiva, sustentada e alternada) (LIMA, 2005). A 

atenção voluntária envolve a seleção ativa e deliberada do indivíduo em uma determinada 

atividade, estando diretamente associada às motivações, interesses e expectativas 

(DALGALARRONDO, 2000). A atenção involuntária é a forma mais elementar de 

manifestação da atenção, caracterizando-se como um fenômeno natural em decorrência de 

estímulos inesperados no ambiente (LÚRIA, 1981), é a reação mais elementar de atenção, 

visto que ocorre nos recém-nascidos, consistindo no movimento dos olhos e da cabeça em 

direção ao estímulo (BRANDÃO, 2004). 

A atenção seletiva é definida como a capacidade do indivíduo privilegiar determinados 

estímulos em detrimento de outros (LIMA, 2005), numa analogia a atenção funciona como 

um holofote movimentando-se para iluminar objetos de interesse (BEAR; CONNORS; 

PARADISO, 2008). Em relação à atenção sustentada, ela é definida como a capacidade de 

manter a vigilância e a observação por um longo período de tempo no desempenho de uma 

tarefa (DALGALARRONDO, 2000). A atenção alternada, por sua vez, acontece quando a 

atenção é alternada entre focos atencionais, ou seja, o desengajar do foco atencional de um 

estímulo e o engajar em outro (LIMA, 2005). 
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1.3. CORRELATOS FISIOLÓGICOS DA ATENÇÃO 

    

 

1.3.1. ESTUDOS DE RASTREAMENTO METABÓLICO DA ATENÇÃO – TEP E 

RMf 

 

 

As técnicas de rastreamento metabólico baseiam-se nas mudanças que ocorrem no 

cérebro como resultado do aumento do consumo de glicose (tomografia por emissão de 

pósitrons – TEP) e oxigênio (ressonância magnética funcional – RMf)  nas áreas que estão 

mais ativas e relacionadas com a execução de determinadas tarefas (STERNBERG, 2010).  

Em breve busca da literatura indexada (2002-2012), por meio das palavras-chave 

“fMRI e meditation” ou “PET e meditation” verificamos que a RMf é a técnica de 

rastreamento metabólico mais utilizada nos estudos que unem meditação e atenção. Esta 

técnica permite o estudo das mudanças do fluxo sanguíneo em determinadas áreas cerebrais 

pela análise do aumento da oxi-hemoglobina e diminuição da desoxi-hemoglobina em áreas 

onde ocorre um aumento do fluxo sanguíneo decorrente da ativação neural (DUANN; JUNG; 

MAKEIG, 2003). 

Com relação à ativação de áreas encefálicas em tarefas de atenção, de maneira geral, 

podemos dizer que dentre as estruturas cerebrais básicas que processam as informações 

relativas à atenção destacam-se, sequencialmente, a formação reticular, tálamo e as áreas 

corticais responsáveis primariamente pelo processamento de um determinado estímulo 

particular, bem como córtex pré-frontal e as áreas motoras quando a tarefa exige uma resposta 

motora, como apertar um botão (BRANDÃO, 2004).  

Com relação à atenção visual, principal foco de nosso trabalho, os estudos RMf 

expõem que, além da ativação do córtex visual, tem-se provado relevante examinar quais 

outras regiões do cérebro são rotineiramente recrutados por tarefas de atenção (PESSOA; 

KASTNER; UNGERLEIDER, 2003). Pessoa et al. (op. cit.) antecipam que as regiões frontal 

e parietal, incluindo áreas no lóbulo parietal superior, o sulco intraparietal, o campo visual 

frontal, bem como campo suplementar do olho, foram consistentemente ativadas em várias 

tarefas que envolviam atenção espacial; embora com menos consistência ativações do córtex 

pré-frontal lateral na região do giro frontal médio e do córtex cingulado anterior também 

foram verificadas.  



25 
 

Numa revisão empírica envolvendo 275 estudos utilizando TEP e RMf, Cabeza e 

Nyberg (2000) apontam o engajamento das áreas pré-frontal e parietal em tarefas de atenção 

sustentada, além da ativação de áreas como o tálamo e o tronco encefálico bem como áreas 

relacionadas ao sentidos envolvidos; e quanto à atenção seletiva muitos estudos corroboram 

que ocorre a ativação uma região específica nos córtices occipitotemporal além das regiões 

extraestriadas.  

É importante ressaltar que nesses artigos não é dada importância a uma categorização 

da obtenção dos dados, ou seja, se os dados são individuais ou de grupos. Dados mais 

fidedignos quanto à localização de alterações são obtidos a partir dos estudos de RMf e PET 

que apresentam resultados individuais sobre alterações metabólicas relacionadas com eventos, 

pois em estudos que apresentam dados individuais, alguns sujeitos não apresentam mudanças 

necessariamente em todas as áreas que apareceriam na média espacial do grupo, enquanto que 

áreas ativas podem não ser enfatizadas na média. Desta forma, alegações funcionais sobre as 

áreas corticais nunca devem ser feitas com base na média de dados de grupo (BASILE et al., 

2007; BASILE; LOZANO; ALVARENGA; PEREIRA JR.; MACHADO; VELASQUES; 

RIBEIRO; PIEDADE; ANGHINAH; KNYAZEV; RAMOS, 2010; BASILE; SATO; 

ALVARENGA; HENRIQUE JR; PASQUINI; ALFENAS; MACHADO; VELASQUES; 

RIBEIRO; PIEDADE; ANGHINAH; RAMOS, 2013). 

 

 

1.3.2. ESTUDOS ELETROFISIOLÓGICOS DA ATENÇÃO 

 

 

 Entende-se por correlatos eletrofisiológicos as medidas eletrofisiológicas, obtidas por 

meio do eletroencefalograma (EEG), que ocorrem concomitantemente aos fenômenos 

psicofisiológicos de interesse; tais medidas refletem a correspondência entre as correntes 

elétricas intracraniais e suas voltagens resultantes sobre o escalpo, refletindo certos aspectos 

da função elétrica cerebral (LOO; BARKLEY, 2005).  

O campo da eletroencefalografia humana iniciou-se com os esforços do psiquiatra 

alemão Hans Berger, sendo também o responsável pela introdução dos termos “ondas alfa” e 

“ondas beta” entre as décadas de vinte e trinta (COLLURA, 1993). A eletroencefalografia é 

uma técnica não invasiva e relativamente simples na qual eletrodos são fixados no escalpo e 

pequenas flutuações de voltagem geradas pelas correntes que fluem durante a excitação 

sináptica dos dendritos de muitos neurônios piramidais no córtex cerebral são medidas entre 
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pares selecionados de eletrodos (BEAR et al., 2008), isto é possível porque a negatividade 

nos dendritos apicais e a positividade no corpo da célula criam um minúsculo dipolo (um par 

de cargas elétricas positivas e negativas separadas por uma pequena distância). O dipolo 

resultante de um único neurônio é tão pequeno que seria impossível seu registro a partir de 

um distante elétrodo no escalpo, mas os dipolos de muitos neurônios podem se somar 

tornando possível medir a voltagem resultante no couro cabeludo (LUCK, 2005). 

O EEG em comparação a outras técnicas de monitoramento da atividade cerebral 

humana como a ressonância magnética funcional (RMf) e a tomografia por emissão de 

pósitrons (TEP) apresenta a vantagem de extrair sinais que representam de maneira direta a 

atividade cerebral humana e apresentar uma impecável resolução temporal (JAEGER; 

PARENTE, 2010; LOO; BARKLEY, 2005). O EEG, da mesma forma que o 

magnetoencefalograma, pode detectar mudanças na atividade cerebral dez mil vezes mais 

rápido que a maioria dos índices bioquímicos (KAISER, 2006). No entanto, quando a TEP e a 

RMf foram desenvolvidas muitos pesquisadores pensaram que as pesquisas com EEG, 

principalmente as com PRE poderiam desaparecer, mas ocorreu o contrário, e as técnicas se 

tornaram complementares nas pesquisas em neurociência cognitiva (LUCK, 2005).  

 Os estudos dos correlatos eletrofisiológicos da atenção iniciaram-se ainda nos 

primórdios do EEG convencional, utilizando-se da inspeção visual de diferenças de potencial 

entre pares de eletrodos afixados ao couro cabeludo, quando Berger, em 1929, descreveu o 

fenômeno do bloqueio das ondas alfas, que compreende uma suspensão abrupta destas ondas 

num EEG em curso, como consequência da abertura dos olhos (CAHN; POLICH, 2006). 

Desde as descobertas de Berger acredita-se que o bloqueio alfa seja extremamente dependente 

tanto dos estímulos externos, em sua maior parte visuais, quanto da ativação psíquica interna 

em processos atencionais (BOHDANECKY; INDRA; LANSKY; RADIL-WEISS, 1984). 

Desta forma com o EEG convencional foi possível verificar o bloqueio ou a atenuação do 

ritmo alfa em tarefas que requeriam um maior grau de alerta e atenção (NIEDERMEYE, 

1999), quando isso ocorre, a ondas de alta amplitude e baixa frequência (teta, alfa) são 

substituídas pelas de menor amplitude e frequências mais rápidas (beta, gama), um processo 

agora conhecido como dessincronização do EEG (KAISER, 2006; BRANDÃO, 2004); o 

bloqueio alfa, desta forma, estabeleceu-se como o primeiro correlato eletrofisiológico da 

atenção. Segundo Bear et al. (2008, p. 590): 
Quando o córtex mais ativamente envolvido no processamento de informações, 
sejam essas geradas por aferências sensoriais, sejam por processos internos, o nível 
de atividade dos neurônios corticais está relativamente alto, mas também 
dessincronizado. Em outras palavras, cada neurônio ou grupo muito pequeno de 
neurônios está fortemente envolvido em um aspecto um pouco diferente em uma 
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tarefa cognitiva complexa, disparando rapidamente, mas não simultaneamente, à 
maioria de seus vizinhos neurônios. Isso leva a uma baixa sincronia, e, assim, a 
amplitude do EEG é baixa e predominam as ondas beta.  

É importante considerar que os ritmos do EEG variam consideravelmente e 

correlacionam-se com determinados estados comportamentais; sendo assim categorizados por 

sua faixa de frequência como segue: delta (0-3 Hz), teta (3-7 Hz), alfa (8-12 Hz), beta (13-30 

Hz) e gama (acima de 31 Hz) (BEAR et al., 2008; ARBIB, 2003). É importante lembrar que 

estas faixas de frequências podem variar entre os clínicos e pesquisadores (KAISER, 2006).  

Ao longo de décadas desde sua criação o EEG provou ser útil em suas aplicações 

clínicas e experimentais, no entanto em sua forma bruta, ou seja, convencional, o EEG 

fornece uma medida muito grosseira da atividade cerebral. Incorporado ao EEG estão 

respostas neurais associadas a eventos motores, cognitivos e sensitivos específicos conhecidos 

como potenciais relacionados aos eventos (PRE’s) (LUCK, 2005). 

Os primeiros registros inequívocos de PRE’s sensoriais em seres humanos acordados 

foram realizados entre 1935 e 1936 por Pauline e Hallowell Davis, muito antes dos 

computadores estarem disponíveis para o registro do EEG, no entanto os pesquisadores foram 

capazes de ver claros PRE’s em testes simples durante períodos nos quais o EEG estava 

quiescente (LUCK, 2005). 

A moderna era da pesquisa dos PRE’s iniciou-se em 1964, quando Grey Walter e seus 

colaboradores, motivados pela associação dos computadores na pesquisa 

eletroencefalográfica, reportaram o primeiro componente cognitivo dos PRE’s, a variação 

contingente negativa (VCN) (LUCK, 2005). Ainda segundo Luck (2005), em cada teste desse 

estudo, foi apresentado aos sujeitos um sinal de aviso (S1) (por exemplo, um clique) seguido, 

500 ou 1000 ms depois, por um estímulo alvo (S2) – desenho de tarefa S1-S2 –  (por exemplo 

uma série de flashes), momento em que os sujeitos eram orientados a pressionarem um botão, 

um significativo potencial negativo lento foi observado nos eletrodos frontais durante o 

período de tempo entre os dois estímulos (Fig. 1). 
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Esse novo e excitante achado levou muitos pesquisadores a explorarem esse 

componente cognitivo dos PRE’s que surgia na antecipação de eventos que ocorriam em 

intervalos de tempo fixos, num desenho de tarefa S1-S2. Hoje este componente pode ser 

considerado um dos representantes mais relevante e diretamente relacionado à atenção 

(BASILE, 2000, BASILE; ANGHINAH; RIBEIRO; RAMOS; PIEDADE; BALLESTER; 

BRUNETTI, 2007). 

 O próximo avanço importante foi a descoberta do componente P300 por Sutton, 

Braren, Zubin e John em 1965; eles descobriram que quando os sujeitos não podiam prever se 

o estímulo seguinte seria auditivo ou visual, o estímulo provocou um grande componente 

positivo P300 que atingiu o pico em torno de 300 ms pós estímulo; este componente era muito 

menor quando a modalidade do estímulo era perfeitamente previsíveis (LUCK, 2005). É 

importante lembrar que as formas de ondas das médias resultantes dos PRE’s consistem numa 

sequência de deflexões de voltagem positivas (P) e negativas (N) chamadas de picos, ondas 

ou componentes dos PRE’s, sendo tipicamente designadas por suas polaridades (N=negativa, 

P=positiva) e latência em milissegundos. Por exemplo, P300 ou P3 é um potencial positivo 

com o pico de voltagem 300 milissegundos após apresentação do estímulo; a mesma 

interpretação é utilizada para potencias negativos como o N200 ou N2 (Fig. 2) (JAEGER; 

PARENTE, 2010; TAYLOR; BALDEWEG, 2002). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Variação contingente negativa (VCN). Fonte: Walter, W. G. Slow potential waves in 
the human brain associated with expectancy, attention and decision. Archiv für Psychiatrie und 
Zeitschrift f. d. ges. Neurologie, p. 309-322, 1964. 
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A maior parte das pesquisas sobre a eletrofisiologia da atenção humana centrou-se nos 

potências evocados endógenos da classe do P300. No entanto, este componente poderia ser 

mais bem descrito como um correlato eletrofisiológico da detecção de estímulo, enquanto as 

Variações Contingentes Negativas (VCN), da classe dos Potenciais Lentos (PL) 

representariam os correlatos diretos da atenção (BASILE, 2007). 

 A rápida evolução tecnológica e o desenvolvimento dos potentes computadores em 

associação com o desenvolvimento de programas especializados que permitiram digitalizar 

sinais gravados a partir do couro cabeludo, identificar padrões específicos de ondas elétricas 

dentro de cada sinal, exibir esses padrões na tela do computador e armazenar digitalmente os 

dados obtidos, tudo isso dentro de segundos; pavimentou o caminho para um novo método de 

análise e, entre os anos oitenta e noventa, estabeleceu-se o EEG quantitativo (EEGq) 

(KAISER, 2006).   

 

 

POTENCIAIS RELACIONADOS AOS EVENTOS (PRE’s) 

 

 

Em meados dos anos oitenta a pesquisa com PRE’s tornou-se mais intensa, devido, 

não somente, à introdução de computadores com melhores desempenhos e custo mais baixo, 

mas também, à explosão das pesquisas em neurociência cognitiva (LUCK, 2005). Nos 

estudos relacionados aos PRE’s estímulos são apresentados ao sujeito enquanto o EEG está 

sendo registrado e marcadores são definidos no traçado do EEG simultaneamente à 

apresentação dos estímulos, depois um curto período (epoch) do EEG em torno de cada 

marcador é utilizado para calcular a média de todos os seguimentos; baseando-se na lógica de 

que em cada teste (trial) há uma resposta cerebral sistemática para o estímulo (SAUSENG; 

KLIMESCH, 2008). 

Figura 2. Componentes dos PRE´s. Fonte: LUCK, S. J. A introduction to event-related 
potential technique. Cambridge: MIT Press, 2005. 
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 Em resumo, os potenciais relacionados aos eventos (PRE’s) compreendem a 

computação de médias de voltagens sincronizadas com eventos definidos no tempo e incluem 

os Potenciais Evocados Sensitivos (PES’s), os Potenciais Evocados Endógenos (PEE’s) e os 

Potenciais Provocados (PP’s) (BASILE, 2000). 

 Os PES’s são caracterizados por médias de voltagem computadas entre trechos do 

EEG obtidos durante muitas repetições de apresentação de determinado estímulo, enquanto 

que o uso de tarefas explícitas, que exijam atenção voluntária, discriminação entre estímulos e 

antecipação de eventos, modula estes PES’s e gera novos componentes (os PEE’s e os PP’s) 

(BASILE, 2000). Dentre estes, os PEE’s e os PP’s são registros eletroencefalográficos nos 

quais os potenciais cerebrais são obtidos por meio de tarefas de processamento cognitivo, 

refletindo descargas de uma grande população de neurônios ligados a aspectos específicos de 

processamentos cognitivos e sensoriais (CAHN; POLICH, 2006; TAYLOR; BALDEWEG, 

2002).  

 Os PEE’s relacionam-se às consequências da atenção como a detecção de eventos e 

aumentam em amplitude e latência com a raridade, complexidade e significado 

comportamental dos estímulos. A atenção voluntária modula em amplitude e latência diversos 

potenciais evocados sensitivos (BASILE, 2000). Dentre estes potenciais destacamos o 

componente P300 que ocorre em tarefas nas quais os sujeitos são instruídos a detectar 

estímulos-alvo pouco frequentes, que ocorrem imprevisivelmente em uma sequência de 

estímulos-alvo altamente frequentes e o componente N200 ocorre durante a avaliação do 

estímulo (BASILE, 2000; JAEGER; PARENTE, 2010; MARCOS, 2006).  

 Dentre a classe dos PP’s o representante mais relevante e diretamente relacionado à 

atenção voluntária, uma atenção expectante e antecipatória, são as Variações Contingentes 

Negativas (VCN’s), da classe dos potenciais lentos (BASILE, 2000).  

 

 

ELETROENCEFALOGRAMA QUANTITATIVO (EEGq) 

  

 

Como anteriormente exposto, o EEGq compreende um método de análise que permite 

digitalizar sinais gravados a partir do couro cabeludo, identificar padrões específicos de ondas 

elétricas dentro de cada sinal, exibir esses padrões na tela de um computador e armazenar 

digitalmente os dados obtidos (KAISER, 2006); no entanto Anghinah; Kanda; Jorge; Melo 

(1998) alertam que o EEGq é apenas uma evolução tecnológica que aprimora a análise do 
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EEG, não a substitui, pois uma interpretação inadequada do EEG impossibilita uma análise 

adequada do EEGq. 

Segundo Kaiser (2006), desde cedo foi observado que os sinais elétricos cerebrais 

continham padrões regulares que poderiam ser mais bem compreendidos pelo seu conteúdo 

espectral (“domínio na frequência”); o algoritmo de Transformada Rápida de Fourier (FFT), 

inventado em 1965, merece muito do crédito para o progresso do EEGq, pois ele simplificou 

significativamente o cálculo dos coeficientes espectrais, tornando as tentativas iniciais para 

quantificar a atividade do cérebro com a análise de Fourier promissoras.  

O EEGq tornou possível a elucidação dos processos cognitivos e da aprendizagem 

motora, pois variáveis eletroencefalográficas específicas são relacionadas com tais processos 

MACHADO; PORTELLA; SILVA; VELASQUE; TERRA; VORKAPI; DA SILVA; 

MIANA; BASILE; CAGY; PIEDADE; RIBEIRO, 2007). O método quantitativo mais 

comumente usado é a análise da distribuição de potência elétrica em faixas de frequência, que 

compreende a análise simples de um padrão de espectro de potência obtido quando trechos do 

EEG (variações de voltagem no tempo – “domínio no tempo”) são transformados no 

equivalente matemático de potência elétrica em função da frequência (“domínio na 

frequência”) por meio da transformada rápida de Fourier (FFT) (BASILE, 2000). A forma 

mais simples de análise consiste na computação de uma média espectral a partir dos 

segmentos do EEG de todos os eletrodos (potência global de campo – global field power) 

(MACHADO et al., 2007) com o objetivo de obter  uma forma de onda que quantifica a 

média de atividade registrada entre todos os eletrodos distribuídos no escalpo (LEHMANN; 

SKRANDIES, 1980) (Fig. 3). 

 Figura 3. Computação de uma média espectral a partir dos segmentos do EEG de todos os eletrodos 
(potência global de campo – global field power, GFP). 
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Anghinah et al. (1998) esclarecem que para entendermos o que é análise quantitativa 

devemos ter a noção de “domínio do tempo” e “domínio da frequência”: 
Quando analisamos um evento bem caracterizado, que ocorre em determinado 
instante do tempo, como por exemplo, um paroxismo por ponta-onda aos 2 minutos 
de registro de um exame de EEG, estamos analisando um evento no “domínio do 
tempo”, em que o sinal é representado por um grafoelemento ou uma frequência 
versus a amplitude ou a potência do sinal. O teorema de Fourier mostra que qualquer 
evento oscilatório poderá ser graficamente representado por um conjunto de ondas, 
formadas por várias outras ondas de frequências diferentes, que somadas dão uma 
onda resultante que as contém. Este é o princípio básico dos ritmos encontrados em 
um traçado de EEG. Por exemplo, em uma atividade alfa de um traçado (que a olho 
nu é apenas uma atividade alfa), podem estar embutidas outras atividades como beta, 
teta ou delta e ainda harmônicas e sub-harmônicas das mesmas. Porém, ao serem 
sobrepostas, deram como atividade resultante a alfa. Desta maneira, a transformada 
rápida de Fourier “Fourier fast transformation” (FFT) é um procedimento 
matemático que decompõe as atividades do EEG, quantificando os sub-ritmos que as 
contêm, levando então ao “domínio da frequência”. 
 

 O EEGq permite o estudo dos espectros de potência durante tarefas de atenção, bem 

como a verificação das oscilações de potência em faixas pré-definidas, em relação temporal 

precisa com eventos marcados no EEG (event-related band power), como estímulos ou 

respostas motoras  (BASILE; BALLESTER; CASTRO; GATTAZ, 2002; KAUFMAN; 

KAUFMAN; WANG, 1991).    

 O estudo dos “espectros de potência” compreende uma análise quantitativa no 

“domínio da frequência”, no qual são verificados picos de potência na faixa de frequência de 

interesse (BASILE, 2000), nesta análise não existe a possibilidade de relação com eventos 

marcados no tempo, pois ao transformar o sinal para o domínio da frequência a informação 

temporal é perdida (MENDONÇA, 2007) (Fig. 4). 

  

 

 

Figura 4. Estudo dos “espectros de potência” no “domínio da frequência” (potência simples). 
Verifica-se na figura picos de potência em duas faixas de frequência de interesse: alfa 
(frequência 10,38 Hz e 0,109 µV2 de potência) e beta (frequência 20,76 Hz e 0,018 µV2 de 
potência).  
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 O estudo das oscilações de potência em faixas pré-definidas (event-related band 

power), por sua vez, correspondem a magnitude da média quadrática em uma faixa de 

frequência de interesse, isto é, o poder da média da atividade oscilatória dentro de uma faixa 

de frequência de interesse (COMPUMEDICS NEUROSCAN, 2003), permitindo mapear um 

sinal em uma função que depende do tempo e da frequência como uma janela móvel no eixo 

temporal, limitando o sinal a ser analisado, de tal maneira que este possa ser considerado 

estacionário para se fazer uma análise satisfatória através da transformada de Fourier 

(MENDONÇA, 2007). O estudo da análise da potência em faixas pré-definidas (event-related 

band power), apresenta dois componentes que compreendem a potência induzida (induced 

band power) não sincronizado com os eventos (Fig. 5) e a potência evocada (evoked band 

power) sincronizado com os eventos (Fig. 6) (COMPUMEDICS NEUROSCAN, 2003). 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Estudo das oscilações de potência em faixas pré-definidas (potência beta, 20 Hz) – 
Potência evocada (evoked band power). Verifica-se um pico de potência de 0,132 µV2 ocorrendo 
200 ms após a apresentação do primeiro estímulo (S1) – Análise da potência evocada. 

Figura 5. Estudo das oscilações de potência em faixas pré-definidas (potência beta, 20 Hz) - 
Potência induzida (induced band power). Verifica-se um pico de potência de 0,222 µV2 
ocorrendo 1087 ms após a apresentação do primeiro estímulo (S1) – Análise da potência 
induzida. 

Figura 6. Estudo das oscilações de potência em faixas pré-definidas (potência beta, 20 Hz) – 
Potência evocada (evoked band power). Verifica-se um pico de potência de 0,132 µV2 ocorrendo 
200 ms após a apresentação do primeiro estímulo (S1) – Análise da potência evocada. 
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 Para Pfurtscheller e Lopes da Silva (1999) a atividade evocada pode ser facilmente 

compreendida em termos de uma resposta de um sistema estacionário para a um estímulo 

externo, resultando das redes neurais existentes no córtex cerebral, enquanto que a atividade 

induzida pode ser entendida como mudanças na atividade em curso, resultando de alterações 

na conectividade funcional no córtex. Há evidências que o componente induzido reflete 

processos cognitivos mais complexos, enquanto o componente evocado reflete, 

principalmente, processos orientados por estímulos (TALLON-BAUDRY; BERTRAND, 

1999). Neste contexto encontramos o termo “potência total” (total power) que se refere a 

soma das potências evocadas e induzidas (COMPUMEDICS NEUROSCAN, 2003). 

Com a possibilidade dos estudos das oscilações de potência induzidas centradas em 

faixas pré-definidas em função do tempo (event-related band power), foi verificado que, 

numa perspectiva eletrofisiológica, os potenciais lentos e a frequência beta induzida 

apresentam-se como correlatos diretos da atenção, pois aumentam em amplitude no intervalo 

entre os estímulos (paradigma S1-S2) (BASILE et al., 2007), verificação corroborada por 

Kamiński; Brzezicka; Gola; Wróbel (2012), para os quais as ondas beta desempenham um 

papel vital em processos atencionais.  

 Com relação à atividade elétrica associada à atenção com expectativa (potenciais 

lentos e ritmo beta induzido), Basile et al. (op. cit.)  ressaltam ainda que é caracterizada por 

uma atividade multifocal, complexa em sua distribuição e altamente variável entre indivíduos; 

sendo possível que a mera complexidade e número de possíveis vias funcionais córtico-

corticais excitadas são suficientes para permitir a formação de um conjuntos de áreas corticais 

interligados que sejam variáveis entre indivíduos, antes e durante a execução de qualquer 

tarefa dada, concluindo que a ideia radical de funções fixas e universais não pode ser atribuída 

à áreas não sensóriomotoras entre indivíduos. 

 

 

1.4. CORRELATOS ELETROFISIOLÓGICOS DE MODIFICAÇÕES DA ATENÇÃO 

INDUZIDAS PELA PRÁTICA DA MEDITAÇÃO 

 

 

 À medida que o desenvolvimento tecnológico possibilitou uma busca, cada vez mais 

precisa, pelos correlatos eletrofisiológicos da atenção, o mesmo desenvolvimento tornou, e 

vem tornando, possível uma evolução nas pesquisas sobre a neurofisiologia da meditação. 

Este desenvolvimento paralelo entre os estudos da atenção e da meditação se deve talvez ao 
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fato que o maior ingrediente da meditação é o treinamento da atenção e tal treinamento tenha 

o potencial de produzir modificações breves ou duradouras na atividade cerebral e em suas 

funções cognitivas (CAHN; POLICH, 2006; SLAGTER; LUTZ, GREISCHAR; FRANCIS; 

NIEUWENHUIS; DAVIS; DAVIDSON, 2007).  

Raffone e Srinivasan (2010) classificam as modificações neurofisiológicas induzidas 

pela meditação em dois tipos, um focado nas alterações que ocorrem na atividade cerebral 

durante o curso da prática meditativa (“estado de meditação” ou “estado meditativo”) e outro 

focado nas alterações cognitivas e neurais duradouras que persistem no meditador, 

independente de estar ativamente engajado na prática meditativa (“traços da meditação”). Tais 

autores (op. cit.) relatam que a prática regular da meditação, mesmo em curto espaço de 

tempo, pode produzir alterações no “estado meditativo”; enquanto que em longo espaço de 

tempo produz alterações, também, no que diz respeito aos “traços da meditação”. 

 Os primeiros estudos que objetivaram estabelecer relação entre os correlatos 

eletroencefalográficos com os processos meditativos utilizaram o EEG convencional, tais 

estudos chamaram atenção à elevação das ondas alfa em meditadores experientes durante a 

prática, quando comparados com grupo controle, composto por não meditadores ou 

meditadores inexperientes (CAHN; POLICH, 2006). Dentre esses estudos um dos pioneiros 

foi conduzido por Kasamatsu e Hiraim (1966) utilizando-se apenas de quatro eletrodos 

fixados sobre linha mediana (em posições frontal, central, parietal e occipital), no qual todos 

os dados eletroencefalográficos foram obtidos com os sujeitos em zazen (meditação sentada 

com os olhos abertos). Neste estudo observou-se que as ondas alfa aumentavam em amplitude 

e diminuíam em frequência, predominantemente nas regiões frontal e central, com o 

progresso da meditação. Estudos recentes tem corroborado o achado de Kasamatsu e Hiraim 

(op. cit.) no que diz respeito à diminuição do pico de frequência alfa (SAGGAR, 2011; 

CAHN; POLICH, 2006). 

 Recentes estudos eletroencefalográficos da meditação empregam PRE’s e EEGq, 

nestes estudos tem-se observado que tanto as potências em faixas de frequência definidas 

quanto os PRE’s são susceptíveis de modificação pela prática meditativa (CAHN; POLICH, 

2006).  

Travis; Tecce; Arenander; Wallace (2002) analisaram as Variações Contingentes 

Negativas (VCN’s) em praticantes de meditação transcendental (MT), em um estudo 

composto por três grupos (praticantes experientes, praticantes esporádicos e não praticantes). 

A análise das VCN’s dos meditadores experientes, em relação aos demais grupos, mostrou 

uma alta amplitude em tarefas simples (apresentação de um estímulo S1 na forma de um 
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asterisco na tela de um computador seguido do estímulo imperativo S2 na forma de um som 

1,5 ms depois, indicando que o indivíduo deveria apertar um botão). As VCN’s apresentaram 

uma baixa amplitude em tarefas de escolha (estímulo S1 foi representado por um número no 

centro do monitor, seguido por S2, também um número, momento em que os participantes 

devem pressionar o botão em sua mão direita se o primeiro número fosse maior ou o botão em 

sua mão esquerda se o segundo número fosse maior). Os autores sugeriram que a obtenção de 

VCN’s de baixas amplitudes na tarefa de escolha caracteriza uma eficiência de processamento 

informacional, refletindo um melhor controle executivo sobre o processamento de respostas 

motoras e preparatórias (alocando recursos no momento mais apropriado para a realização de 

tarefas), enquanto que a amplitude aumentada das VCN’s em tarefas simples deve-se ao 

simples fato que a contribuição dos processos preparatórios e motores são potencializados 

pela meditação.  

Num experimento conduzido por Cahn e Polich (2009), uma série de três estímulos 

auditivos, no paradigma oddball2, foi apresentada a meditadores experientes durante a 

meditação Vipassana3 e também durante um período de “pensamento controlado”, com o 

objetivo de provocar PRE’s em dois diferentes estados mentais; os estímulos consistiam de 

um tom padrão frequente (500 Hz), um tom infrequente (paradigma oddball) e um tom 

infrequente distrator (ruído branco), apresentados por meio de fones de ouvidos e sem tarefas 

impostas; a amplitude do potencial P300 para o estímulo distrator foi reduzida durante a 

meditação, sugerindo que o estado meditativo pode diminuir a amplitude de processos 

neurofisiológicos relacionados a estímulos distratores inibindo a reação automática. Em outro 

estudo realizado no paradigma de atenção intermitente (attentional blink) – quando dois alvos 

são apresentados numa proximidade temporal estreita, após voltar a atenção para o primeiro 

alvo (S1), o indivíduo tem dificuldades em voltar a atenção para um segundo (S2) – Slagter et 

al. (2007) observaram que após três meses de treinamento intensivo em meditação Vipassana 

ocorreu um aumento significativo na detecção do segundo alvo associado a uma redução do 

componente P300 na identificação do primeiro alvo (S1), evidenciando que a habilidade de 

identificar com precisão S2 depende de uma certa diminuição de recursos para S1. Em tarefas 

de simples identificação de alvos, Lakey; Berry; Seleers (2011) encontraram um aumento do 

                                                 
2 O paradigma oddball é caracterizado por um estímulo raro apresentado de forma aleatória ao estímulo 
frequente (DUARTE; ALVARENGA; BANHARA; MELO; SÁS; COSTA FILHO, 2009). 
3 A meditação vipassana é uma prática budista tradicional que objetiva focar a consciência sensorial no 
momento presente visando uma não reação mental, diminuindo a reatividade emocional e cognitiva (CAHN; 
POLICH, 2009). 
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P300 em indivíduos que foram submetidos a um treinamento intensivo de meditação em 

relação ao grupo controle.  

Outro PRE que se mostrou alterado pela prática meditativa foi o mismatch negativity 

(MMN), que compreende uma diferença de potenciais evocados sensoriais auditivos que 

aparece quando um estímulo anômalo interrompe uma sequência regular (BASILE, 2000; 

SRINIVASAN; BAIJAL, 2007). Srinivasan e Baijal (2007) registraram o MMN no começo e 

após a prática meditativa em meditadores experientes e também registraram o mesmo 

correlato antes e após sessão de relaxamento em não meditadores. Os autores (op. cit.) 

verificaram um significante aumento da amplitude do MMN gerado no córtex frontal em 

todos os meditadores em relação aos não meditadores. A hipótese fomentada pelos autores é 

que a meditação poderia aumentar os processos perceptuais pré-atencionais permitindo uma 

melhor detecção de alterações na memória sensorial auditiva.  

Lutz; Greischar; Rawlings; Ricard; Davidson (2004) realizaram um estudo para 

pesquisar os correlatos eletrofisiológicos de monges budistas tibetanos com larga experiência 

em meditação (utilizando uma técnica que objetiva um estado de “benevolência e compaixão 

incondicional por todos os seres”), verificou-se que o grupo experimental apresentou, ainda 

no período pré-meditativo, uma elevada presença de ondas gama em relação ao grupo 

controle, constituído por jovens universitários sem experiência meditativa e, durante a fase 

meditativa as oscilações gama continuaram aumentando à medida que a prática avançava, o 

aumento de oscilações foi acompanhado por um sincronismo de fase em regiões cerebrais 

distantes umas das outras; estes padrões eletroencefalográficos diferiram do grupo controle 

principalmente nos eletrodos frontoparietais. É importante enfatizar que neste estudo, Lutz et 

al. (op. cit.) observaram essa diferença entre os grupos tanto na potência gama relativa 

(relative power) quanto na absoluta (absolut power)4; e ao final sugeriram que a atenção é 

uma habilidade flexível que pode ser treinada.  

Cahn; Delorme; Polich (2010) também verificaram um aumento das oscilações gama 

na região occipital em meditadores experientes sugerindo que a prática meditativa em longo 

prazo promove uma ativação occipital, bem como reforça a percepção sensorial.  Estudos com 

tarefas visuais corroboram que a atenção modula a atividade gama tanto no período que 

precede quanto no momento de identificação do estímulo (TALLON-BAUDRY; 

                                                 
4 Potência relativa (relative power) é a quantidade de atividade eletroencefalográfica em uma faixa de frequência 
de interesse dividida pela quantidade de atividade em todas as outras faixas e potência absoluta (absolut power) 
corresponde à quantidade de atividade  em uma faixa de frequência específica sem relação com as demais faixas 
(PIVIK; BROUGHTON; COPPOLA; DAVIDSON; FOX; NUWER, 1993). 
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BERTRAND; HÉNAFF; ISNARD; FICHER, 2005) e a elevada presença destas ondas está 

associada à atenção e memória de longo prazo (JENSEN; KAISER; LACHAUX, 2007). 

Aftanas e Golocheikine (2001), por sua vez, verificaram um aumento da potência teta 

na linha média frontal em meditadores experientes durante prática de uma técnica de 

meditação do sistema yoga que envolve uma atenção internalizada e experimentação 

emocionalmente positiva de “bem-aventurança”; sugerindo um processamento atencional 

focado. Kubota; Sato; Toichi; Murai; Okada; Hayashi; Sengoku (2001) realizaram um estudo 

onde os participantes realizaram uma técnica de meditação com atenção na contagem da 

respiração, resultando, também, em um aumento da potência teta na linha mediana frontal. 

Em humanos, bem como em animais, foi observado que a potência teta aumenta 

proporcionalmente à demanda de tarefas e é relacionada com a orientação e a atenção 

(BASAR; SCHURMANN; SAKOWITZ, 2001; DIETL; DIRLICH; VOGL; LECHNER; 

STRIAN, 1999).  

No entanto, na atualidade, tem sido postulado que as oscilações teta refletem um 

"mecanismo integrativo cerebral mais geral" em vez de um mecanismo integrativo específico 

de processos de atenção focada e memória (SAUSENG; GRIESMAYR; FREUNBERGER; 

KLIMESCH, 2010). Estudos de razões entre as frequências (ratio power) têm demonstrado 

que o aumento das ondas lentas associado ao decréscimo das ondas rápidas apresenta-se como 

um possível correlato eletrofisiológico do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade 

(TDAH), caracterizando-se por aumento da potência teta associado a uma diminuição da 

potência beta e o consequente aumento da razão teta/beta (LANSBERGEN; ARNS; 

DONGEN-BOOMSMA; SPRONK; BUITELAAR, 2010). 

Yu; Fumoto; Nakatani; Sekiyama; Kikuchi; Seki; Yoshinari; Suzuki; Arita (2011) 

encontraram uma diminuição da potência teta relativa e um aumento da alfa relativa durante e 

após meditação de atenção focada nos movimentos respiratórios no abdome inferior, 

observando apenas iniciantes, e realizando uma comparação com o estado não meditativo. Os 

autores (op. cit.) afirmam que os mecanismos eletrofisiológicos subjacentes às alterações do 

EEGq não são totalmente compreendidos, sugerindo que esses resultados decorrem da 

ativação do córtex pré-frontal e do sistema serotoninérgico do tronco cerebral, visto que estas 

alterações foram correlacionadas com um aumento significativo nos níveis de serotonina (5-

HT) no sangue.  

Outra faixa espectral de interesse nos estudos sobre meditação é a potência beta, a qual 

tem sido considerada em nossos trabalhos como um correlato eletrofisiológico da atenção 

(BASILE et al., 2007; BASILE et al., 2013; KAMIŃSKI; BRZEZICKA; GOLA; WRÓBEL, 
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2012). Travis e Shear (2010), afirmam que as práticas meditativas que envolvem uma atenção 

altamente focada em um objeto específico podem estar relacionadas com alta atividade beta e 

gama, no entanto alertam que a atividade gama reportada pode ser confundida com artefatos 

musculares, ou seja, contaminação do EEG pela atividade muscular.  

Travis (2011) relata um aumento da potência beta no córtex frontal durante a prática 

da meditação transcendental, relacionando este achado a um processamento atencional ativo. 

Em outro estudo relacionado, Raghavendra e Dutt (2011) verificaram um aumento 

significativo da potência beta (média de potência entre os dezesseis eletrodos utilizados – 

potência global de campo) durante o estado meditativo em relação ao estado pré-meditativo 

(apenas sentado em relaxamento) em praticantes de yoga, evidenciando uma atividade 

cerebral mais ativa durante o processo meditativo. Saggar (2011), por sua vez, verificou uma 

redução na potência beta, regiões parietal e occipital, durante meditação com atenção focada 

na respiração. Segundo o autor (op. cit.), uma vez que a potência beta é inversamente 

correlacionada com a excitabilidade cortical sua redução pode indicar que a meditação estaria 

reduzindo a atenção sustentada.  

Segundo Travis e Shear (2010) a cada categoria de meditação foi atribuída uma faixa 

de frequência, baseada nos padrões cerebrais registrados durante tarefas mentais; as técnicas 

baseadas na “atenção focada” são caracterizadas, principalmente, pela atividade beta e gama 

enquanto que as técnicas de “atenção plena” são caracterizadas pela atividade teta. Os autores 

(op. cit.) expõem ainda que entre as categorias as meditações podem diferir quanto ao foco, 

relação sujeito/objeto e procedimentos; lançando luz ao erro comum de generalizar as 

modificações psicofisiológicas ou os efeitos clínicos das meditações sem levar em conta as 

características particulares da técnica utilizada.  

Com relação aos correlatos eletrofisiológicos e seus processos cognitivos associados 

verifica-se que as técnicas de meditação caracterizadas pela atenção focada apresentam um 

significante aumento das potências beta e gama, associadas ao controle voluntário de 

sustentação da atenção, enquanto que as técnicas de atenção plena, as quais requerem uma 

consciência desapaixonada e não avaliativa da experiência em curso, apresentam um aumento 

da potência teta (TRAVIS; SHEAR, 2010).  

Quanto às aplicabilidades clínicas da meditação, Rubia (2009) expõe que, uma vez 

estabelecida uma compreensão dos efeitos comportamentais e cognitivos das práticas 

meditativas, técnicas de atenção focada podem ser mais adequadas para patologias 

caracterizadas por problemas de atenção, enquanto técnicas de atenção plena sem julgamento 
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podem levar a uma redução do estresse emocional sendo mais adequadas, como um 

tratamento complementar, para patologias como depressão e ansiedade. 

Corroborando com o que foi anteriormente exposto, Fell et al. (2010) afirmam que 

dependendo da maneira em que está contextualizada, a meditação pode ser um caminho para 

estabelecer um sentido de calma e serenidade, um método para concentração e foco em um 

único ponto, um caminho para cessar pensamentos constantes e relaxar a mente, uma forma 

de aliviar o estresse e atenuar a depressão, um meio para reduzir a ansiedade e construir a 

autoestima. Esta divergência de objetivos reflete-se nos estudos científicos sobre meditação.  

Um exemplo instrutivo é a comparação de estudos realizados com meditadores de 

duas diferentes tradições, iogues indianos e monges budistas japoneses. Os mestres iogues em 

estado meditativo exibiram mínimas modificações eletroencefalográficas a estímulos 

auditivos, quando comparados com o grupo controle (DAS; GASTAUT, 1955; WENGER; 

BAGCHI, 1961 apud FELL et al., 2010). Em contrapartida os monges zen budistas 

apresentaram uma exacerbação não habitual das modificações eletroencefalográficas quando 

comparados com o grupo controle (KASAMATSU; HIRAI, 1966). Segundo Fell et al., estes 

achados são consistentes com a teoria de que certas práticas iogues objetivam anular todos os 

estímulos sensoriais e alcançar um estado de completa atenção internalizada com extrema 

redução das funções corpóreas, enquanto que a meditação zen objetiva um elevado estado de 

concentração e atenção plena, apenas testemunhando ao que quer que passe pela mente, sem a 

tentativa de supressão de estímulos exteriores. 

 No presente trabalho obtivemos os correlatos eletrofisiológicos de diferentes 

condições (observação passiva de estímulos com foco na respiração, atenção sustentada e 

resolução de problemas) após a computação de uma média entre todos os eletrodos (potência 

global de campo – global field power). 

 Os correlatos eletrofisiológicos que foram obtidos nas três condições compreenderam 

os potenciais lentos de expectativa (PLE) (“domínio no tempo”), análise simples do espectro 

de potência (“domínio na frequência”) e análise das variações da potência na faixa de 

frequência beta, fixada nas frequências de 18, 20 e 25 Hz (“janela móvel”), além da análise 

das variações da potência nas faixas de frequência teta, fixada em 5 Hz e alfa, fixada em 10 

Hz. 

 As variações contingentes negativas (VCN) foram obtidas e apresentadas de uma 

forma modificada. Os dados foram primeiramente convertidos em potenciais globais de 

campo (PGC), permitindo-nos uma análise global de todos os eletrodos e possibilitando o 

encontro de importantes picos de potência em qualquer região do escalpo. Esta conversão se 
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fez importante uma vez que estamos cada vez mais convencidos da idiossincrasia na ativação 

cortical em relação a cada indivíduo (BASILE et al., 2007). Consequentemente com esta 

conversão elimina-se o componente negativo sendo que o correlato eletrofisiológico 

resultante melhor classificado como um “potencial lento de expectativa” no domínio do 

tempo (Fig. 7). Estes valores foram obtidos no espaço de tempo de 1600ms após a 

apresentação do primeiro estímulo (S1) nas tarefas de atenção passiva e atenção focada e nos 

500ms que antecedem as respostas no teste de raciocínio lógico (BASILE et al., 2013). 

 

 

 

Nossa segunda análise foi uma análise dos espectros de potência no domínio da 

frequência. Explicamos anteriormente que qualquer segmento do EEG, ou seja, potencial em 

função do tempo pode ser convertido matematicamente no equivalente de potência elétrica em 

função de frequência de oscilação ou espectro de potência (domínio na frequência), pela 

transformada rápida de Fourier. Analisamos os picos de potência beta (13-30 Hz) e também 

em suas três sub-faixas de frequência – beta 1 (14-17 Hz), beta 2 (17-23 Hz) e beta 3 (23-30 

Hz) – nas condições experimentais, pois em nossas pesquisas temos verificado que esta faixa 

de frequência, juntamente com os potenciais lentos, são os correlatos mais diretos da atenção 

(BASILE et al., 2007; KAMINSKI et al., 2012). Analisamos ainda os picos de potência alfa 

(8-12 Hz) por ser uma potência classicamente associada ao estado meditativo 

(KASAMATSU; HIRAI, 1966) e os picos de potência teta (3-8 Hz) por estar relacionada à 

atenção sob uma forma inespecífica, sem foco (SAUSENG; GRIESMAYR; 

FREUNBERGER; KLIMESCH, 2010). 

  O método de análise dos espectros de potência pode apresentar importantes 

informações de difícil visualização nos traçados originais do EEG. No entanto, este método 

Figura 7. Potencial lento de expectativa – domínio no tempo. Registra-se exatamente na 
apresentação do segundo estímulo (S2), 1600 ms após a prestação de S1, caracterizando o pico do 
potencial de expectativa. 
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apresenta uma importante restrição com relação às informações obtidas, pois na conversão 

para o domínio da frequência o componente tempo é perdido e só verificamos picos de 

potência que estejam em sincronia de fase com os estímulos.  

Por último realizamos uma análise de potência em frequências de interesse (event-

related band power), nas frequências teta (estabelecida em 5 Hz), alfa (estabelecida em 10 

Hz) e beta (estabelecida em 18, 20 e 25 Hz); em seus dois principais componentes, induzido 

(dessincronização em relação ao evento) e evocado (sincronização em relação ao evento). 

Esta última análise, devido a dificuldade de interpretação dos dados na tarefa de resolução de 

problemas, foi realizada apenas para as tarefas de observação passiva de estímulos e atenção 

focada. O componente induzido foi obtido registrando o pico de potência numa janela de 

tempo de 500ms a 1600ms após a apresentação de S1, enquanto que no componente evocado 

o pico ficou centrado no primeiro pico após S1 (na grande maioria das vezes por volta de 

200ms); pois a atividade induzida contribui, decisivamente, para as respostas 

eletrofisiológicas relacionadas ao evento numa janela de tempo mais tardia, enquanto que o 

componente evocado domina ativamente o sinal por um curto período de tempo após o 

estímulo (BASTIAANSEN; HAGOORT, 2003). Este método de análise, como anteriormente 

exposto, permite o mapeamento um sinal em uma função que depende do tempo e da 

frequência como uma janela móvel no eixo temporal que permite a obtenção de importantes 

achados eletroencefalográficos.  

 

 

HIPÓTESE 

 

 

 A hipótese principal da pesquisa antecipou que a atenção e seus respectivos correlatos 

eletrofisiológicos são gradativamente modicados pela prática regular de meditação. 

  

 

OBJETIVO GERAL 

 

 

 Verificar se a prática regular da meditação modifica gradativamente a atenção e seus 

respectivos correlatos eletrofisiológicos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Obter os registros do eletroencefalograma quantitativo para as três diferentes 

condições (observação passiva de estímulos com foco na respiração, atenção 

sustentada e resolução de problemas) em todos os sujeitos da pesquisa. 

•  Computar uma média entre todos os eletrodos utilizados em cada sujeito (potência 

global de campo – global field power) para as três condições para a obtenção dos 

correlatos eletroencefalográficos de interesse.  

• Obter os valores dos Potenciais Lentos de Expectativa (VCN’s) relacionados às três 

diferentes condições (domínio no tempo). 

• Obter os valores de máxima amplitude de potência (espectro de potência no domínio 

na frequência) nas frequências Teta, Alfa e Beta nas três diferentes condições – análise 

simples do espectro de potência.  

• Obter os valores de máxima amplitude de potência nas frequências Teta (estipulada 

em 5 Hz), Alfa (estipulada em 10 Hz) e Beta (estipulada em 18, 20 e 25 Hz) 

relacionada ao evento (event-related band power) em seus componentes induzido 

(induced band power) quando não sincronizado com o evento e evocado (evoked band 

power) sincronizado com o evento, nas condições de observação passiva de estímulos 

com foco na respiração e de atenção sustentada – análise da variação da potência 

relacionada ao evento em uma faixa de frequência de interesse. 

• Computar o desempenho nas tarefas de atenção e de raciocínio para todos os sujeitos 

da pesquisa. 

• Correlacionar a prática meditativa (“tempo de prática” e “frequência semanal de 

prática”) com os correlatos eletrofisiológicos obtidos. 

• Correlacionar a prática meditativa com o desempenho nas tarefas de atenção e de 

raciocínio. 

• Verificar a existência de diferenças significativas entre as médias de idades, 

desempenho nas tarefas e valores dos correlatos eletrofisiológicos obtidos entre os 

grupos (meditadores e não meditadores). 
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OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

 

 

• Obter os valores das razões das potências teta/beta (espectro de potência). 

• Obter os valores das razões das potências teta/beta relacionadas ao evento nas 

frequências teta (estipulada em 5 Hz) e beta (estipulada em 18, 20 e 25 Hz) em seus 

componentes induzido e evocado: teta/beta (18 Hz), teta/beta (20Hz) e teta/beta 

(25Hz). 

• Obter os valores das potências teta, alfa e beta relativas (espectro de potência). 

• Obter os valores das potências teta, alfa e beta relativa relacionada ao evento em seus 

componentes induzido e evocado. 

• Obter os valores da razão teta/beta das potências relativas (espectro de potência). 

• Obter os valores da razão teta/beta das potências relativas relacionadas ao evento em 

seus componentes induzido e evocado. 

• Correlacionar a prática meditativa (“tempo de prática” e “frequência semanal de 

prática”) com os valores relativos e as razões. 

• Verificar a existência de diferenças significativas entre as médias dos valores relativos 

e das razões obtidas entre os grupos (meditadores e não meditadores). 
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2. MÉTODO EXPERIMENTAL 

 

 

Esta pesquisa configurou-se como uma pesquisa experimental, de natureza 

predominantemente quantitativa, temporalidade transversal e com estratégias de campo (em 

relação à fonte de informação) e laboratório (em relação ao local de coleta de dados) 

(APPOLINÁRIO, 2006). 

 

 

2.1. SUJEITOS 

 

 

Todos os sujeitos desta amostra receberam e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), conforme legislação brasileira CNS196/96 do Ministério da 

Saúde do Brasil. O TCLE foi elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo sujeito da 

pesquisa e outra arquivada pelo pesquisador responsável. O sujeito da pesquisa, bem como o 

pesquisador responsável, por dever, rubricaram todas as folhas do TCLE, apondo suas 

assinaturas na última página do referido Termo (Ofício Circular no 

017/2011/CONEP/CNS/MS). 

Participaram desta pesquisa 31 sujeitos (9 do gênero feminino e 22 do gênero 

masculino), com faixa etária de 19 a 66 anos (M = 40, DP = ±11,99), incluindo tanto sujeitos 

do gênero feminino (29%) quanto sujeitos do gênero masculino (71%), adultos saudáveis, de 

visão normal ou corrigida para normal, audição normal, sem doenças neuropsiquiátricas 

incluindo história de abuso de drogas e álcool. 

A escolaridade mínima exigida para todos os sujeitos da pesquisa foi o segundo grau 

completo. Os sujeitos da pesquisa apresentaram diferentes proficiências em meditação 

partindo de uma proficiência mínima de alguns minutos (somente o tempo da tarefa de 

observação passiva de estímulos – “meditação adaptada” – que correspondeu a cerca de 7 

minutos), para os não meditadores e uma proficiência de centenas de horas para os 

meditadores. 

Os não meditadores constituíram-se de 14 sujeitos (45,20%), sendo a maioria do sexo 

masculino (78,57%), com idade média de 34,64 anos (DP = ±10,52). Os meditadores 

propriamente ditos constituíram-se de 17 praticantes regulares (54,8%), sendo a maioria do 

sexo masculino (64,71%), com idade média de 44,61 (DP = ±11,56), incluindo monges zen 
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budistas e praticantes a partir de pelo menos dois anos e com frequência mínima de três vezes 

por semana (M = 4,41, DP = ±1,62) com tempo médio de proficiência em meditação em horas 

de 1429,88 (DP = ±1772,41) (Tab. 01). 

 

Variável Categoria n % Média Desvio Padrão 

Participantes 
Meditadores 
Não meditadores 

17 
14 

84,7 
15,3   

Gênero 

Meditadores: 
Masculino 
Feminino 
Não meditadores: 
Masculino 
Feminino 

 
11 
06 
 

11 
03 

 
64,71 
35,29 

 
78,57 
21,43 

  

Idade 
Meditadores 
Não meditadores   

44,61 
34,64 

±11,56 
±10,52 

Tempo de meditação (horas aproximadas) Meditadores   1429,88 ±1772,41 
Tabela 1. Dados dos participantes (n=31) 

Consideramos meditadores experientes sujeitos com pelo menos cinco anos de prática 

com uma frequência mínima de três vezes por semana. Segundo os próprios meditadores este 

seria o tempo ideal para os praticantes se beneficiarem, além de domínio da prática 

propriamente dita,  dos benefícios psicofisiológicos proporcionados pela meditação. Fell et. 

al. (2010) esclarecem que num primeiro momento o meditador iniciante se deparará com 

demandas tanto físicas, por exemplo, posturas às vezes não confortáveis, e psíquicas, 

caracterizadas pela inquietação e dificuldade de focar a atenção; mas com a prática 

desenvolvem a atenção focada e secundariamente a capacidade de promover um relaxamento 

psicofísico, momento em que os benefícios da prática se estabelecem. 

 Os não meditadores foram selecionados, por questões de logística, por meio do 

método de amostragem por conveniência, sendo escolhidos sujeitos de fácil acesso ao 

pesquisador e que tivessem facilidade para disporem algumas horas do seu dia para a 

realização da coleta (HULLEY; CUMMINGS; BROWNER; GRADY; NEWMAN, 2008), 

enquanto que para os meditadores, sujeitos de uma população especializada, o método de 

seleção escolhido foi o da amostragem bola de neve (snowball) na qual alguns sujeitos de 

fácil acesso ao pesquisador (amostragem por conveniência) que integraram o grupo indicaram 

outros sujeitos que atendiam aos critérios de inclusão (APPOLINÁRIO, 2006). 
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2.2. LOCAL 

 

 

 A pesquisa foi realizada no laboratório de psicofisiologia da faculdade de Saúde da 

Universidade Metodista de São Paulo, UMESP. O laboratório em questão constitui-se de um 

ambiente neutro com cerca de 10m2, com ruídos e temperatura controlados e mobiliário e 

instrumental adequados às necessidades. 

 O mobiliário é constituído basicamente por um armário baixo onde é armazenado o 

material de consumo e as toucas (Quick-Cap, Neuromedical Supplies®), duas mesas de 

escritório sobre as quais está depositado todo o instrumental, um suporte de monitor e uma 

cadeira estilo odontológica na qual o voluntário se acomodará para a realização das tarefas em 

frente a um monitor de computador.  

  

 

2.3. INSTRUMENTOS 

 

 

 Ficha de identificação (constituída dos itens nome, número de identidade, sexo, idade, 

endereço, grau de escolaridade e presença de alguma doença) e para os praticantes de 

meditação os dados referentes à prática meditativa (tempo total de prática, tempo praticado 

por dia e frequência semanal de prática).  

Para tarefa utilizamos um software comercial (Stim, Neurosoft Inc.). Para o registro 

eletroencefalográfico utilizamos um rápido sistema de posicionamento de eletrodos Ag/AgCl  

fixados a uma touca de posicionamento rápido (Quick-Cap, Neuromedical Supplies®), 

consistindo de um sistema 10-20 estendido em uma montagem de 128 canais (Fig. 8), pó para 

preparação de solução eletrolítica (QuikCell Electrolyte Pack, Neuromedical Supplies®), 

células (QuikCell, Neuromedical Supplies®) e pipeta eletrônica (Eppendorf Research® Pro). 
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Os eletrodos Ag/AgCl e a touca constituem um único item não descartável, o que 

efetivamente realiza o contato com a pele são as células (QuikCell, Neuromedical Supplies®) 

que constituem-se de uma espuma especial que quando umedecida com 130µl de solução 

eletrolítica aumentam de volume e permitem um melhor contado e consequente 

condutibilidade (Fig. 9). As células (QuikCell, Neuromedical Supplies®) são, desta forma, 

materiais de consumo descartáveis. É importante lembrar que a touca com os eletrodos foram 

adequadamente higienizados após a utilização, de acordo com as especificações encontradas 

no manual do produto. 

Figura 9.  Touca (Quick-Cap, Neuromedical Supplies®) e os eletrodos, no detalhe a célula (QuikCell, 
Neuromedical Supplies®) que realiza o contato com a pele do escalpo. 

 

Figura 8. Sistema 10-20 estendido em uma montagem de 128 canais. Fonte: COMPUMEDICS 
Neuromedical Supplies. Disponível em: < http://www.neuroscan.com/supplies.cfm>. Acesso 
em: 30 de set. de 2012. 

http://www.neuroscan.com/supplies.cfm
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Utilizamos dois amplificadores DC com 64 canais cada (Synamps, Neuroscan Inc.) 

para coletar os dados e o pacote de software Scan 4.3 para o processamento inicial dos dados 

(antes da computação das médias). A análise dos dados foi realizada por meio do pacote de 

software Scan 4.3 e pelo software comercial Curry V 6 (Neurosoft Inc.). 

 

 

2.4. PROCEDIMENTOS  

 

 

 Registramos e analisamos os correlatos eletrofisiológicos de três diferentes condições 

(observação passiva de estímulos com foco na respiração, atenção sustentada e resolução de 

problemas) em todos os sujeitos. A coleta de dados ocorreu individualmente em dias e 

horários previamente agendados. 

 Ao chegarem para o experimento os indivíduos foram instruídos sobre todos os 

aspectos do experimento e logo em seguida foram preparados para o experimento. O preparo 

consistiu, basicamente, em duas etapas. Na primeira etapa foi realizada uma “esfregação” na 

pele do escalpo com gaze embebido em álcool. Esta “esfregação” objetivou retirar o excesso 

de sebo produzido pelas glândulas sebáceas, aumentar a circulação no couro cabeludo e 

melhorar a condutividade elétrica. Foi realizada uma leve abrasão com pasta abrasiva apenas 

no local de colocação dos eletrodos referência e terra. Na segunda etapa ocorreu a colocação e 

preparação da “touca” com os eletrodos (Quick-Cap, Neuromedical Supplies®) nos quais 

foram previamente fixadas às células (QuikCell, Neuromedical Supplies®). A preparação da 

“touca” consistiu apenas em umedecer cada célula dos eletrodos (QuikCell, Neuromedical 

Supplies®) com numa solução eletrolítica (QuikCell Electrolyte Pack, Neuromedical 

Supplies®) por meio de uma pipeta eletrônica (Eppendorf Research® Pro), a qual possibilita a 

liberação de 130 µl de solução eletrolítica em cada célula, com o objetivo de promover sua 

dilatação e seu respectivo contato com o escalpo, e acima de tudo otimizar a condutividade 

elétrica (Fig. 10).  
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Os sujeitos foram orientados a sentarem-se numa cadeira de tal modo que seus olhos 

ficaram a uma distância de cerca de 35 cm de um monitor de computador. O experimento 

consistiu de três partes. A primeira parte do experimento consistiu no registro dos correlatos 

eletrofisiológicos durante uma tarefa de observação passiva de estímulos apresentados no 

monitor de um computador, na segunda parte o registro ocorreu durante uma tarefa de atenção 

sustentada em estímulos, a qual compreende a tarefa de atenção propriamente dita e na 

terceira parte os registros ocorreram durante uma tarefa de resolução de problemas. 

 

 

ESTÍMULOS E TAREFAS  

 

 

 Um programa comercial de computador (Stim, Neurosoft Inc.) controlou todos os 

aspectos das tarefas. 

 Na tarefa de atenção sustentada os estímulos visuais que formaram os pares “dica – 

alvo” (S1 – S2) consistiram em pequenos retângulos (excentricidade ± 0,8º, S1: 100 ms de 

duração, S2: 17 ms; em fundo branco). Em metade da tarefa os retângulos continham um 

círculo cinza – o alvo da tarefa – com ± 0,3º de excentricidade. S1 foi seguido por S2 com 

inícios separados no tempo de 1,6 segundos (Fig. 11). 

 

 

Figura 10. Touca (Quick-Cap, Neuromedical Supplies®) e as célula (QuikCell, Neuromedical 
Supplies®) que realiza o contato com a pele do escalpo, no detalhe as células expandidas e no centro a 
pipeta eletrônica (Eppendorf Research® Pro). Fonte: COMPUMEDICS Neuromedical Supplies. 
Disponível em: < http://www.neuroscan.com/supplies.cfm>. Acesso em: 30 de set. de 2012. 

http://www.neuroscan.com/supplies.cfm
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Os sujeitos foram instruídos que o primeiro retângulo (dica, S1) apareceria no monitor 

do computador indicando que 1,6 segundos depois ele apareceria novamente, porém com 

maior rapidez, contendo ou não o círculo alvo (alvo, S2). Os sujeitos deveriam decidir se 

existe ou não um círculo alvo no interior do segundo retângulo (S2), e indicarem a presença 

do alvo pressionando o botão direito, de um dispositivo semelhante a um controle de vídeo 

game que estavam segurando, com o polegar direito, ou a ausência do alvo pressionando o 

botão esquerdo do dispositivo (Fig. 12). Nós, explicitamente, não enfatizamos o tempo de 

reação nas instruções e mensuramos o desempenho exclusivamente pela porcentagem de 

testes corretos de um total de 96 testes que compuseram o experimento. Os sujeitos foram 

orientados a evitar piscar. 

 

 

A tarefa de observação passiva foi composta pelo mesmo número de testes, mas em S2 

não houve necessidade de resposta. Os sujeitos foram instruídos a manter os olhos fixos no 

centro do monitor e o foco de atenção na respiração, numa espécie de “meditação adaptada”. 

Figura 11. Estímulos visuais que caracterizam as tarefas de observação passiva e atenção 
sustentada. Na figura vemos S1 seguido de S2 contendo o círculo alvo ao redor do ponto 
central. 

Figura 12. Sujeito realizando a tarefa, um computador controla todos os aspectos 
da tarefa e outro registra o EEG na sua forma contínua. 
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Com estas instruções padronizamos a mesma metodologia para obtenção do “estado 

meditativo” para todos os sujeitos e mesmo aqueles sem proficiência alguma em meditação ao 

final do experimento obtiveram uma proficiência de alguns minutos. 

 A tarefa de raciocínio consistiu em 48 questões e 48 respostas correspondentes. Cada 

pergunta permaneceu na tela até que o sujeito decidisse responder, pressionando um botão do 

controle que estava em suas mãos. Caso a resposta fosse considerada correta o sujeito deveria 

pressionar o botão direito com o polegar direito, se incorreta o botão esquerdo com o polegar 

esquerdo deveria ser pressionado. As respostas corretas compreendem 50% do teste e são 

dispostas aleatoriamente. As questões são divididas em três blocos de teste, lógico/verbal, 

lógico/numérico e indução visual/abstrata, adaptados para apresentação em computador a 

partir de testes psicológicos padronizados – Teste de Habilidades para o Trabalho Mental 

HTM, adaptação brasileira de Santarosa; Wainstein; Prado, 1983 e o Teste das Matrizes 

Progressivas de Raven (MPCR) (BASILE et al., 2013). 

 

 

REGISTRO DO EEG 

 

 

 Utilizamos um rápido sistema de posicionamento de eletrodos Ag/AgCl consistindo de 

sistema 10-20 estendido, numa montagem de 128 canais (Quik-Cell, Quick - Neuromedical 

Supplies®), e uma solução salina de redução de impedância que restringe a necessidade de 

abrasão apenas aos eletrodos de referência e terra. Tivemos o cuidado de tentar manter a 

impedância abaixo de 5kohms e os canais instáveis foram eliminados da análise. 

 Durante as três fases do experimento os dados foram coletados por meio dos dois 

amplificadores DC com 64 canais cada (Synamps, Neuroscan Inc.) e o processamento inicial 

dos dados (antes da computação das médias) foi realizado com o auxílio do pacote de 

software Scan 4.3. 

Por último analisamos os dados por meio do software Scan 4.3 e pelo software 

comercial Curry V 6 (Neurosoft Inc.). O EEG foi coletado em sua forma contínua e as épocas 

relacionadas às tarefas foram delimitadas a um intervalo de 300 ms antes de S1 a 400 ms após 

S2 nas tarefas de observação passiva de estímulos e de atenção sustentada e, de 2400 ms antes 

e 200ms após o sujeito apertar o botão na tarefa de raciocínio. A linha de base foi definida a 

partir dos 300 ms em todas as épocas. A eliminação das épocas foi realizada visualmente para 

os movimentos dos olhos e contrações musculares e então automaticamente. A inspeção 
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visual serviu para eliminar épocas contendo outros artefatos tais como canais colabados e 

movimentação dos cabos. Eletrodos isolados que apresentaram ruídos eletrônicos frequentes 

também foram eliminados visualmente. 

 

 

2.5. TRATAMENTO DOS DADOS – ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

 Inicialmente, como será apresentado nos resultados, realizamos o teste de aderência de 

Shapiro-Wilk e, como não foi observada distribuição normal dos dados, foram então 

realizadas análises inferenciais por meio de testes não paramétricos.  

 

 

2.5.1. VERIFICAÇÃO DE CORRELAÇÕES 

 

 

 Como os dados eram assimétricos e o número de participantes pequeno, empregamos 

o teste estatístico ρ de Spearman para a verificação da existência de correlações 

estatisticamente significativas. Primeiramente correlacionamos o tempo estimado de prática 

em meditação (exposto em horas de meditação) aos diversos correlatos eletrofisiológicos das 

diferentes condições (observação passiva de estímulos com foco na respiração, atenção 

sustentada e resolução de problemas) (Tab. 2), bem como a suas respectivas razões e valores 

relativos (Tab. 3). Também correlacionamos a frequência semanal estimada de prática 

meditativa com mesmos correlatos anteriormente expostos.  

 

 

2.5.2. VERIFICAÇÃO DE DIFERENÇAS ENTRE OS GRUPOS 

 

 

 Como os dados eram assimétricos e o número de participantes pequeno, empregamos 

o teste estatístico de Mann-Whitney para a verificação de existência de diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos (meditadores e não meditadores). 
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Correlatos eletrofisiológicos registrados – Valores Absolutos 
Abreviatura Correlato 

PLE Potencial lento de expectativa5 
Alfa Pico de potência alfa 
FreqAlfa Frequência de pico alfa 
Beta1 Pico de potência beta 1 
FreqBeta1 Frequência de pico beta 1 na tarefa de observação 
Beta2 Pico de potência beta 2 
FreqBeta2 Frequência de pico beta 2 
Beta3 Pico de potência beta 3 
FreqBeta3 Frequência de pico beta 3 
Teta Pico de potência teta 
FreqTeta Frequência de pico teta 
EBPInd20Hz Potência induzida em frequência de interesse (20 Hz) relacionada ao evento 
EBPEvo20Hz Potência evocada em frequência de interesse (20 Hz) relacionada ao evento 
EBPInd18Hz Potência induzida em frequência de interesse (18 Hz) relacionada ao evento 
EBPEvo18Hz Potência evocada em frequência de interesse (18 Hz) relacionada ao evento 
EBPInd25Hz Potência induzida em frequência de interesse (25 Hz) relacionada ao evento 
EBPEvo25Hz Potência evocada em frequência de interesse (25 Hz) relacionada ao evento 
EBPInd5Hz Potência induzida em frequência de interesse (5 Hz) relacionada ao evento 
EBPEvo5Hz Potência evocada em frequência de interesse (5 Hz) relacionada ao evento 
Tabela 2. Correlatos eletrofisiológicos registrados nas três condições propostas, as potências induzidas e 
evocadas relacionadas ao evento não foram registradas nas tarefas de resolução de problemas devido a difícil 
interpretação. 

Razões e relações entre correlatos eletrofisiológicos obtidos – Valores relativos e razões 
RAZÃO TETA/BETA1 Razão entre as potências teta e beta 1 
RAZÃO TETA/BETA2 Razão entre as potências teta e beta 2 
RAZÃO TETA/BETA3 Razão entre as potências teta e beta 3 
RAZÃOEBPIndTETA/BETA20 Razão entre as potências induzidas – relacionadas ao evento – teta (5 Hz) e beta (20Hz) 
RAZÃOEBPIndTETA/BETA18 Razão entre as potências induzidas – relacionadas ao evento – teta (5 Hz) e beta (18Hz) 
RAZÃOEBPIndTETA/BETA25 Razão entre as potências induzidas – relacionadas ao evento – teta (5 Hz) e beta (25Hz) 
RAZÃOEBPEvoTETA/BETA20 Razão entre as potências evocadas – relacionadas ao evento – teta (5 Hz) e beta (20Hz) 
RAZÃOEBPEvoTETA/BETA18 Razão entre as potências evocadas – relacionadas ao evento – teta (5 Hz) e beta (18 Hz) 
RAZÃOEBPEvoTETA/BETA25 Razão entre as potências evocadas – relacionadas ao evento – teta (5 Hz) e beta (25Hz) 
Potência Alfa Relativa Quantidade de potência alfa em relação a soma de todas as potências de interesse 
Potência Teta Relativa Quantidade de potência teta em relação à soma de todas as potências de interesse 
Potência beta Relativa Quantidade de potência beta em relação à soma de todas as potências de interesse 
AlfaRelatInduzida Quantidade de potência alfa induzida em relação à soma de todas as potências de 

interesse – relacionada ao evento – Alfa (10 Hz), Teta (5 Hz) e Beta (18, 20 ou 25 Hz) 
TetaRelatInduzida Quantidade de potência teta induzida em relação à soma de todas as potências de 

interesse – relacionada ao evento – Alfa (10 Hz), Teta (5 Hz) e Beta (18, 20 ou 25 Hz) 
BetaRelatInduzida Quantidade de potência beta induzida em relação à soma de todas as potências de 

interesse – relacionada ao evento – Alfa (10 Hz), Teta (5 Hz) e Beta (18, 20 ou 25 Hz) 
AlfaRelatEvocada Quantidade de potência alfa evocada em relação à soma de todas as potências de 

interesse – relacionada ao evento – Alfa (10 Hz), Teta (5 Hz) e Beta (18, 20 ou 25 Hz) 
TetaRelatEvocada Quantidade de potência teta evocada em relação à soma de todas as potências de 

interesse – relacionada ao evento – Alfa (10 Hz), Teta (5 Hz) e Beta (18, 20 ou 25 Hz) 
BetaRelatEvocada Quantidade de potência beta evocada em relação à soma de todas as potências de 

interesse – relacionada ao evento – Alfa (10 Hz), Teta (5 Hz) e Beta (18, 20 ou 25 Hz) 
RAZÃOteta/betaIndRelativa Razão teta/beta das potências induzidas relativas 
RAZÃOteta/betaEvoRelativa Razão teta/beta das potências evocadas relativas 
Tabela 3. Razões e relações entre correlatos eletrofisiológicos obtidos. 
                                                 
5 Utilizamos as seguintes abreviações quanto às condições das tarefas ao final de cada correlato: “pas” para nos 
referirmos à tarefa de observação passiva com foco na respiração, “aten” para a tarefa de atenção focada e 
“probl” para a tarefa de raciocínio ou resolução de problemas. Ex: PLEpas (potencial lento de expectativa na 
tarefa de observação passiva de estímulos). 
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3. RESULTADOS 

 
 

A hipótese principal da pesquisa antecipou que a atenção e seus respectivos correlatos 

eletrofisiológicos são gradativamente modicados pela prática regular de meditação. Tomando 

como base a variável independente “horas de prática meditativa” e considerando as seguintes 

hipóteses para normalidade:  

- H0: Normalidade; 

- H1: Não normalidade.  

Admitindo H0 verdadeira, aplicamos o teste de Shapiro Wilk e foi obtido p-value < 

0,0001.  Como p-value < 0,01; rejeitamos H0 (normalidade) com 99%  de confiança. Portanto, 

a distribuição não foi normal (TORNAN; COSTER; RIBOLDI, 2012). No entanto, somente 

os dados dos meditadores (“horas de prática de meditação”) foram levados em consideração 

(Fig. 13), pois todos os não meditadores apresentavam o mesmo tempo de prática meditativa 

(0,13h de prática que ocorreu somente durante a tarefa de observação passiva de estímulos 

com foco na respiração) não demonstrando, desta forma, desvio algum.  

 

 

 

3.1. CORRELAÇÕES SIGNIFICATIVAS 

 
 

O tempo de prática meditativa (exposto em horas de meditação) foi correlacionado 

com os correlatos eletrofisiológicos nas três diferentes condições estudadas (observação 

passiva de estímulos com foco na respiração, atenção sustentada e resolução de problemas). 

 Figura 13. Distribuição dos valores (horas de meditação) em 
torno da expectativa de uma distribuição normal. 
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Os correlatos eletrofisiológicos em questão foram, primeiramente, as medidas 

absolutas dos Potenciais Lentos de Expectativa (PLE), picos de potência Teta, Alfa, Beta1, 

Beta2 e Beta3 (foram registradas ainda as respectivas frequências em que ocorreram os picos 

de potência – frequência de pico), potências Teta, Alfa e Beta em frequências de interesse 

(event-related band power) nos seus dois principais componentes (induzido e evocado) 

estipuladas em 5 Hz para Teta, 10 Hz para Alfa e 18, 20 e 25 Hz para Beta (estes correlatos 

foram obtidos somente nas tarefas de observação passiva e atenção sustentada) (Tab. 2). 

Correlacionamos ainda o tempo de prática meditativa a uma série de razões e medidas 

relativas obtidas por meio das medidas absolutas (Tab. 3). 

Correlações negativas e significativas foram encontradas entre o “tempo de prática 

meditativa” e a “Frequência de pico Beta 2” na tarefa de observação passiva de estímulos com 

foco na respiração (ρ = - 0,4; p = 0,025) e entre o “tempo de prática meditativa” e a 

“Frequência de pico Alfa” na tarefa de atenção focada (ρ = - 0,52; p = 0,003) (Tab. 4). 
 

Tabela 4. Índice de correlação (ρ de Spearman) seguido do índice de precisão de medidas (p) – correlações de 
valores absolutos – Tempo de prática meditativa x pico de frequência Beta 2 e tempo de prática meditativa x 
frequência de pico Alfa na tarefa de observação passiva de estímulos. 

Correlacionamos ainda a “frequência de prática semanal de meditação” com os 

correlatos eletrofisiológicos em estudo. Ainda com relação a meditas absolutas, correlação 

negativa e significativa foi encontrada entre a “frequência de prática semanal de meditação” e 

a “Frequência de pico alfa” na tarefa de atenção focada (ρ = - 0,41; p = 0,021) (Tab. 5).  

Após a análise dos correlatos eletrofisiológicos apresentados em medidas absolutas 

partimos para a obtenção e análise das razões e valores relativos. Correlações significativas 

foram encontradas entre a “frequência de prática semanal de meditação” e razões de potências 

teta/beta (power ratio), potências relativas (relative power) e razões entre valores relativos. 

Correlações positivas e significativas foram encontradas entre a “frequência de prática 

semanal de meditação” e a razão entre as potência teta (5 Hz) e beta (teta/beta) induzidas 

(event-related band power) na tarefa de observação passiva de estímulos para beta fixadas nas 

frequências de 18 Hz (ρ = 0,36; p = 0,048) e 25 Hz (ρ = 0,36; p = 0,049). Correlações 

positivas e significativas foram também encontradas entre a “frequência de prática semanal de 

meditação” e a potência teta relativa em seu componente induzido (induced band power) na 

tarefa de observação passiva de estímulos (ρ = 0,42; p = 0,02)  e entre a “frequência de prática 

Variável FreqBeta2Pas FreqAlfaAten 

Tempo de prática meditativa - 0,40* (p = 0,025) - 0,52** (p = 0,003) 
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semanal de meditação” e a razão teta/beta das potências induzidas relativas na mesma tarefa 

de observação passiva de estímulos (ρ = 0,43; p = 0,016) (Tab. 5). 

 

Variável 
Razão 

EBPInduzidateta/ 
beta18HzPas 

Razão 
EBPInduzidateta/ 

beta25HzPas 

TetaRelativa 
InduzidaPas 

Razãoteta/betaInduzida
RelativaPas  FreqAlfaAten 

Frequência 
semanal de 
meditação 

0,36* (p = 0,048) 0,36* (p = 0,049) 0,42* (p=0,02) 0,43* (p=0,016) 
- 0,41*  

(p = 0,021) 

Tabela 5. Índice de correlação (ρ de Spearman) seguido do índice de precisão de medidas (p) – correlações de 
valores relativos e razões – Frequência semanal de meditação x Razão Teta/Beta das potências induzidas, 
Potência Teta relativa induzida, Razão Teta/Beta das potências induzidas relativas e pico de frequência Alfa 
(todos os valores durante a tarefa de observação passiva). 
 

 

3.2. DIFERENÇAS SIGNIFICATIVAS ENTRE OS GRUPOS 

 
 

Verificamos a existência de diferenças significativas entre os grupos com relação às 

médias dos correlatos eletrofisiológicos anteriormente expostos, bem como entre as médias de 

idades e os desempenhos nas tarefas (atenção focada e resolução de problemas).  

Constatamos a existência de diferenças estatisticamente significativas entre as médias 

de idade (U = 64, p = 0,029), sendo os meditadores (mediana = 46) mais velhos que os não 

meditadores (mediana = 36,5). Com relação aos correlatos eletrofisiológicos estudados, 

diferenças estatisticamente significativas foram encontradas na “frequência de pico alfa” na 

tarefa de atenção focada (FreqAlfaAten) (U = 63,5, p = 0,025) e também no “frequência de 

pico alfa” na tarefa de resolução de problemas (U = 64, p = 0,028) apresentando-se, em 

ambos os casos menor nos meditadores (Tab. 6). 

 

Variáveis 
 

Grupos 

U de Mann-
Whitney Índice de precisão (p) 

Meditadores 
(n=17) 
Média (±DP) 
Mediana (Q1, Q3) 
Amplitude 

Não meditadores 
(n=14) 
Média (±DP) 
Mediana (Q1, Q3) 
Amplitude 

Idade  
 

44,61 (±11,56) 
46 (37, 52,5) 
22 a 66 

34,64 (±10,53)  
36,5(23, 44,25) 
19 a 49 

64 0,029 

FreqAlfaAten 
 
 

9,0 (±0,88) 
8,46 (8,46; 10,0) 
8,07 a 10,76 

9,75(±0,82) 
9,8 (9,23; 10,1) 
8,07 a 11,15 

63,5 0,025 

FreqAlfaProbl 
 
 

8,99 (±0,61) 
8,84 (8,65; 9,42) 
8,04 a 10 

9,83 (±1,15) 
9,81 (9,03; 10,76) 
8,07 a 11,92 

64 0,028 

Tabela 6. Diferenças significativas entre os grupos.  DP = desvio padrão, Q1 = 1ºquartil (25%), mediana = 2º 
quartil (50%), Q3 = 3º quartil (75%), FreqAlfaAten = frequência na qual ocorreu o pico de alfa na tarefa de 
atenção, FreqAlfaProbl = frequência na qual ocorreu o pico de alfa na tarefa de resolução de problemas. 
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4. DISCUSSÃO 

 
 
4.1. FREQUÊNCIA DE PICO NA FAIXA DE FREQUÊNCIA ALFA 

 

 

A hipótese principal da pesquisa antecipou que a atenção e seus respectivos correlatos 

eletrofisiológicos são gradativamente modicados pela prática regular de meditação. Ao 

correlacionar o tempo de prática meditativa (apresentado em horas de meditação) com os 

diversos correlatos eletrofisiológicos pesquisados, nas três diferentes condições estudadas 

(observação passiva de estímulos com foco na respiração, atenção sustentada e resolução de 

problemas), correlações negativas e significativas foram encontradas entre o “tempo de 

prática meditativa” e a “frequência de pico Beta 2” na tarefa de observação passiva de 

estímulos com foco na respiração (ρ = - 0,4; p = 0,025) e  entre o “tempo de prática 

meditativa” e a frequência de pico alfa na tarefa de atenção focada (ρ = - 0,52; p = 0,003). 

Correlação negativa e significativa, também foi encontrada entre a “frequência de prática 

semanal de meditação” (apresentada em dias por semana) e a frequência de pico alfa também 

na tarefa de atenção focada (ρ = - 0,41; p = 0,021). Observamos ainda que a frequência de 

pico alfa apresentou-se menor nos meditadores em relação ao grupo controle na tarefa de 

atenção focada (U = 63,5, p = 0,025) e na tarefa de resolução de problemas (U = 64, p = 

0,028). No entanto, com relação à tarefa de resolução de problemas não encontramos 

correlação significativa entre a frequência de pico alfa com a prática de meditação.  

Diminuição da frequência de pico alfa tem sido constatada desde as primeiras 

pesquisas utilizando-se de EEG para a análise das modificações dos correlatos 

eletrofisiológicos induzidos pela meditação. Em um estudo realizado por Kasamatsu e Hiram 

(1966) ficou evidente que as ondas alfa aumentavam em amplitude e diminuíam em 

frequência com o progresso da prática meditativa e estes resultados, reforçando os nossos 

achados, estavam diretamente correlacionados com o tempo de prática do meditador. No 

entanto, em nosso trabalho não foi evidenciado nenhum aumento de potência na frequência 

alfa e, como discutiremos a seguir, encontramos diminuição da frequência de pico alfa 

durante a realização das tarefas de atenção focada e resolução de problemas e não durante a 

prática da meditação. 

Para Kasamatsu e Hiram (1966) a diminuição da frequência observada poderia estar 

relacionada a um estado de relaxamento como aquele que antecede a sonolência, sugerindo 
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um estado especial de consciência no qual o nível de excitação cortical diminui, não tanto 

quanto no sono, no entanto os estímulos interiores e exteriores são precisamente percebidos 

caracterizando o estado conhecido pelos budistas como “atenção plena”. Estudos 

subsequentes também sugeriram que os meditadores parecem manter sua atividade cerebral 

em um nível de transição entre a vigília plena e os estágios iniciais do sono (FENWICK;  

DONALDSON;  GILLIS;  BUSHMAN;  FENTON;  PERRY;  TILSLEY;  

SERAFINOWICZ,  1977; STIGSBY; RODENBERG; MOTH, 1981). 

Desde então vários estudos têm demonstrado a redução da frequência de pico alfa 

durante o processo meditativo ou durante o repouso basal (CAHN; POLICH, 2006), 

demonstrando que os meditadores apresentam uma significativa capacidade de modulação 

nesta faixa de frequência (KERR; JONES; WAN; PRITCHETT; WASSERMAN; WEXLER; 

VILLANUEVA; SHAW; LAZAR; KAPTCHUK; LITTENBERG; HAMALAINEN; 

MOORE, 2011). Redução da frequência de pico alfa também foi observada durante a prática 

de Qigong6, enquanto os praticantes eram submetidos a flashes de luz e seus potenciais 

evocados eram registrados (ZHANG; ZHENG; ZHANG; YU; SHEN, 1993). 

Saggar (2011) registrou diminuição da frequência de pico alfa, durante a prática 

meditativa, após um treinamento intensivo de três meses. Ainda segundo Saggar (op. cit.) as 

bases biológicas para esse achado em meditadores ainda são desconhecidas, uma hipótese 

antecipa que o aumento do atraso corticotalâmico pode explicar esta redução. Desta forma, 

segundo Saggar (op. cit.), este fenômeno pode ser visto como uma assinatura de meditadores 

experientes. 

A frequência de pico alfa tende a decrescer com a idade (KÖPRUNER; 

PFURTSCHELLER; AUER, 1984), logo verificamos a correlação entre a idade e o pico de 

frequência e não encontramos significância estatística (ρ = - 0,31; p = 0,09), evidenciando que 

a sua diminuição possa realmente estar relacionada à prática da meditação. 

Notavelmente em nosso estudo, a frequência de pico alfa diminuiu, não durante nossa 

tarefa de observação passiva de estímulos que designou uma “meditação adaptada”, mas 

durante as tarefas de atenção focada e de resolução de problemas. Sugerindo que a prática 

meditativa da atenção plena melhore a eficiência do cérebro no quesito de atenção e controle 

dos impulsos, além de controle emocional, permitindo um gerenciamento do estresse causado 

pelas tarefas (MENEZES; DELL’AGLIO, 2009); evidenciando-se pela ausência de diferenças 

significativas no desempenho entre os grupos (meditadores e não meditadores) durante as 

                                                 
6 Prática da Medicina Tradicional Chinesa que associa exercícios, meditação e controle respiratório 
(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2002).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fenwick%20PB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=328063
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Donaldson%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=328063
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gillis%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=328063
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bushman%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=328063
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fenton%20GW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=328063
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Perry%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=328063
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tilsley%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=328063
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Serafinowicz%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=328063
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tarefas de atenção focada (U = 85, p = 0,18) e de resolução de problemas (U = 110,5; p = 

0,73). Relacionamos estes resultados com os achados de Kozasa et al. (2012). Embora estes 

pesquisadores utilizaram-se de outra metodologia (o teste de Stroop e a ressonância magnética 

funcional, RMf), eles, tal como nós, não encontraram diferenças significativas com relação ao 

desempenho dos grupos (meditadores e não meditadores) no teste em questão; no entanto a 

ressonância magnética funcional (RMf)  evidenciou que meditadores regulares ativaram 

menos regiões cerebrais do que os não meditadores com o propósito de atingir o mesmo 

desempenho durante as tarefas, indicando um sistema atencional mais eficiente.  

Não encontramos nenhuma referência na literatura que justifique a correlação 

significativa e negativa encontrada entre “tempo de prática meditativa” e a “frequência de 

pico Beta 2” na tarefa de observação passiva de estímulos com foco na respiração (ρ = - 0,4; p 

= 0,025), podendo estar muito mais relacionada a um acaso estatístico. 

Observamos ainda que embora os meditadores (mediana = 46) fossem 

significativamente mais velhos (U = 64, p = 0,029), que os não meditadores (mediana = 36,5) 

nenhuma diferença estatisticamente significativa foi encontrada com relação ao desempenho 

nas tarefas entre os grupos, tanto na tarefa de atenção focada (U = 85, p = 0,18), quanto na 

tarefa de resolução de problemas (U = 110,5; p = 0,73). 

 

 

4.2. RAZÕES DE POTÊNCIAS E POTÊNCIAS RELATIVAS RELACIONADAS AO 

EVENTO 

 
 

Ao correlacionarmos a “frequência semanal de prática de meditação” com os 

correlatos eletrofisiológicos em estudo, tomando suas medidas absolutas, relativas e suas 

razões; correlações positivas e significativas foram encontradas entre a “frequência de prática 

semanal de meditação” e a razão entre as potência teta (5 Hz) e beta induzidas (event-related 

band power) na tarefa de atenção passiva, quando beta estabelecida em 18 Hz (teta 5Hz/beta 

18 Hz) (ρ = - 0,36; p = 0,048) e em 25 Hz (teta 5Hz/beta 25 Hz) (ρ = 0,36; p = 0,049).  Para 

obtenção da razão teta/beta tomamos como embasamento teórico o paradigma de estudo dos 

correlatos eletrofisiológicos do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) 

(LANSBERGEN et al., 2010; BARRY; CLARKE; JOHNSTONE, 2003; KROPOTOV; 

GRIN-YATSENKO; PONOMAREV; CHUTKO; YAKOVENKO; NIKISHENA, 2005). 



61 
 

Correlações positivas e significativas foram também encontradas entre a “frequência 

de prática semanal de meditação” e a potência teta relativa em seu componente induzido 

(induced band power) na tarefa de observação passiva de estímulos (ρ = 0,42; p = 0,02). Para 

calcular as potências relativas utilizamos um cálculo básico onde se divide o valor de pico da 

potência de interesse pela soma de todos os valores de pico das potências registradas (PIVIK 

et al., 1993; KAISER, 2006). Desta forma, para calcular, por exemplo, a potência teta relativa 

em seu componente induzido o valor de pico da potência teta induzida foi dividido pela soma 

dos valores de pico das potências teta, alfa e beta induzidas [teta/ (teta+alfa+beta)]. 

Após a obtenção das potências teta e beta relativas (em seus componentes induzido e 

evocado) decidimos calcular a razão entre estas potências relativas, também seguindo o 

paradigma de estudo do TDAH anteriormente exposto, e verificamos correlação positiva e 

significativa entre a “frequência semanal de prática de meditação” e a razão teta/beta das 

potências induzidas relativas (ρ = 0,43; p = 0,016), corroborando com o achado anteriormente 

apresentado com relação à razão teta/beta das potências induzidas apresentadas em seus 

valores absolutos. 

Verificamos que os estudos sobre potências induzidas por eventos (induced band 

power, IBP) são mais difíceis de serem interpretados, uma vez que são raramente 

apresentados na literatura. O aumento da potência teta induzida em regiões frontais pode estar 

relacionado a um estado que pode ser denominado de “mente vagante” (atividade mental 

espontânea baseada em sua experiência introspectiva) (JENSEN; TESCHE, 2002; ONTON; 

DELORME; MAKEIG, 2005).  

Segundo Aftanas et al. (2001) a potência relacionada ao evento (event-related band 

power, EBP) no que diz respeito ao seu componente induzido (induced band power, IBP) está 

usualmente associada a um aumento de excitação neuronal, tal como observado durante o 

aumento da atividade cognitiva, refletindo, desta forma, uma atenção exteriorizada que 

aparece em estados de maior vigilância e expectativa. Há evidências que o componente 

induzido reflete processos cognitivos mais complexos, como aqueles envolvidos em 

processos atencionais, enquanto o componente evocado reflete, principalmente, processos 

orientados por estímulos (TALLON-BAUDRY; BERTRAND, 1999). A potência teta 

induzida aumenta em uma grande variedade de tarefas, sendo plausível a suposição que esta 

potência esteja relacionada, ao menos em parte, a fatores inespecíficos relacionados à tarefa, 

como demandas atencionais, dificuldade em executar e carga cognitiva; sugerindo que o ritmo 

teta é gerado por várias estruturas cerebrais de forma espontânea ou relacionado aos eventos 

(KLIMESCH, 1999). 
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As oscilações teta podem ser vistas como um putativo correlato da expectativa 

atencional (BASILE, 2007), sendo postulado na atualidade, que as oscilações teta refletem um 

"mecanismo integrativo cerebral mais geral" em vez de um mecanismo integrativo específico 

de processos de atenção focada e memória (SAUSENG et al., 2010). As ondas teta têm sido 

associadas à diminuição da atenção sustentada relacionada a tarefas e a diversos estágios de 

transição da vigília para o sono (BRABOSZCZ; DELORME, 2011) corroborando com a 

hipótese que os meditadores parecem manter seu estado de atividade cerebral em um nível de 

transição entre a vigília plena e os estágios iniciais do sono (FENWICK et al., 1977; 

STIGSBY; RODENBERG; MOTH, 1981). 

Aftanas e Golocheikine (2001), Kubota et al. (2001) também verificaram um aumento 

da potência teta em meditadores, no entanto eles utilizaram potências absolutas e limitaram-se 

à linha média frontal. 

Com relação à potência beta induzida, Basile et al.(2007), num modelo de 

experimento S1-S2, mesmo modelo utilizado no presente trabalho, verificaram que a potência 

beta induzida aumentou no período entre S1 e S2, apresentando seu pico pouco antes de S2, 

corroborando com a hipótese que esta faixa de frequência juntamente com os potenciais lentos 

são os correlatos mais diretos da atenção (BASILE et al., 2007; KAMINSKI et al., 2012). 

Uma quantidade significativa de análises pode ser realizada com a utilização da 

eletroencefalografia quantitativa aplicadas a medidas absolutas, relativas e razões entre 

medidas. As medidas relativas geralmente são calculadas e apresentadas juntamente com as 

medidas absolutas dando uma contribuição mais precisa para a análise dos dados obtidos 

(PIVIK et al., 1993). Ainda segundo Pivik (op. cit.) muitas coisas podem contribuir para a 

variação de potência em uma dada região da caixa craniana, como artefatos musculares e a 

espessura da caixa craniana, desta forma a obtenção e a comparação entre razões de potências 

apresentam-se como um promissor método de estudo. 

Não encontramos na literatura nenhuma referência a estudos que utilizaram razões 

entre as potências teta e beta induzidas (induced band power) ou seja o estudo da análise da 

potência em faixas pré-definidas (event-related band power) levando em conta seu 

componente induzido, talvez por sua difícil interpretação (JENSEN; TESCHE, 2002; 

ONTON; DELORME; MAKEIG, 2005). 

Estudos correlacionando razão teta/beta e atenção utilizando-se de análise simples de 

dos espectros de potência estão sendo amplamente realizados na pesquisa sobre déficit de 

atenção e hiperatividade (LANSBERGEN et al., 2010). Relacionando nossos achados com os 

estudos que interpretam as potências induzidas teta e beta em seus valores absolutos 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fenwick%20PB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=328063
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anteriormente expostos e, tomando como certo que o componente induzido reflete processos 

cognitivos mais complexos, como aqueles envolvidos em processos atencionais (TALLON-

BAUDRY; BERTRAND, 1999); considerando que a razão teta/beta reflete a funcionalidade 

dos substratos corticais de processamento atencionais (BARRY; CLARKE; JOHNSTONE, 

2003), bem como os protocolos tradicionais de neurofeedback que preconizam que a redução 

da desatenção e da impulsividade está diretamente relacionada com o aumento da atividade 

beta e a diminuição da atividade teta (KROPOTOV et al., 2005); sugerimos que o estado 

meditativo  de “atenção plena” proposto pela técnica de meditação budista estudada esteja 

mais relacionado ao desenvolvimento de um "mecanismo integrativo cerebral mais geral" em 

vez de um mecanismo integrativo específico de processos de atenção focada e memória 

(SAUSENG et al., 2010), uma vez que a razão teta/beta de potência induzida (valores 

absolutos), a potência teta relativa e a razão teta/beta de potência relativa (também em seu 

componente induzido) apresentou correlação significativa com a frequência de prática 

semanal de meditação; como se o indivíduo assíduo nesta prática meditativa se permitisse, 

deliberadamente, inúmera “distrações” durante a prática; permitindo que pensamentos, 

sentimentos ou sensações surjam sem se ater a nenhum deles (RAFFONE; SRINIVASAN, 

2010); corroborando com interpretação da expressão “atenção correta” como a sétima via do 

“Nobre Caminho” do budismo que significa “estar consciente do que está ocorrendo no 

momento presente observando todos os pensamentos e sentimentos conforme eles sungem 

sem se agarrar a eles” opondo-se a atenção focada chamada de “a concentração correta” 

definida como a capacidade de focalização, “a habilidade da mente de ficar firme em um 

objeto” (GOLDSTEIN, 1995). 

 

 

4.3. PONTOS DISCUTÍVEIS DA PESQUISA 

 

 

 Um número relativamente grande de correlatos eletrofisiológicos foi obtido durante a 

consecução deste trabalho; valores absolutos, relativos e razões foram correlacionados com a 

prática da meditação; primeiramente com o “tempo total de prática” e secundariamente com a 

“frequência semanal de prática”. Os valores também foram comparados entre os grupos 

(meditadores e não meditadores) buscando diferenças significativas entre eles. Ao final 

verificamos que um pequeno número de valores apresentou correlação com a prática da 

meditação, bem como poucos deles apresentaram diferenças significativas entre os grupos e, 
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em sua maioria, estes correlatos não apresentaram relações diretas e expressivas com a 

literatura que fundamentou teoricamente este trabalho. 

 A motivação deste estudo foi verificar se a potência beta se apresentaria aumentada 

nos meditadores. No entanto, ao contrário do que esperávamos, nenhuma alteração 

significativa na faixa de frequência beta foi encontrada. Partimos do pressuposto de que a 

frequência beta, principalmente em seu componente induzido, apresenta-se como um 

correlato direto da sustentação da atenção (BASILE et al., 2007; KAMIŃSKI et al, 2012) e 

considerávamos a meditação Soto Zen, classificada como uma técnica da “atenção plena” 

como uma importante técnica de treinamento de controle dos processos atencionais e, acima 

de tudo, um treino de focalização (GOLEMAN; SCHAWARTZ, 1976; DAVIDSON; 

GOLEMAN, 1977; SHAPIRO, 1981). No entanto, durante a consecução deste trabalho 

verificamos que a “atenção plena” – “atenção correta” que representa a sétima via do “Nobre 

Caminho” do budismo – apresenta-se como um constructo que está muito mais relacionado à 

permissividade de “distrações” por parte dos meditadores, com uma diminuição deliberada da 

atenção sustentada e não ao esforço exercido para focalizar e selecionar um estímulo a ser 

processado, esforço esse que corresponde muito mais ao termo budista conhecido como 

“concentração correta” que representa a oitava via do “Nobre Caminho”. 

Segundo Travis e Shear (2010) a cada categoria de meditação foi atribuída uma faixa 

de frequência, sendo as técnicas baseadas na “atenção focada” caracterizadas, principalmente, 

pela atividade beta e gama, enquanto que as técnicas de “atenção plena” são determinadas 

pela atividade teta. Nosso trabalho, de certa forma, corroborou com os achados de Travis e 

Shear (op. cit.), no que diz respeito à atividade teta, pois verificamos que a “frequência de 

prática semanal de meditação” Soto Zen apresentou correlação significativa com o aumento 

da razão teta/beta (tanto em seus valores absolutos quanto em seus valores relativos), bem 

como com a da razão teta/beta de potências relativas. No entanto nossos achados dizem 

respeito a potências induzidas – sejam elas absolutas, relativas ou razões de potências – e não 

encontramos na literatura referências a modificações específicas destes correlatos causadas 

prática da meditação, talvez por sua difícil interpretação (JENSEN; TESCHE, 2002; ONTON; 

DELORME; MAKEIG, 2005), embora expressem processos cognitivos mais complexos, 

como aqueles envolvidos em processos atencionais (TALLON-BAUDRY; BERTRAND, 

1999).  

Dentre os pontos discutíveis em que nossa pesquisa lançou luz, talvez, o mais 

significativo é a falta de padronização da metodologia adotada nas pesquisas sobre meditação. 

Como tivemos a oportunidade de expor anteriormente, a meditação pode ser dividida em dois 
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grupos, “meditação da atenção plena” e “meditação da atenção focada”, dependendo de como 

os processos atencionais são direcionados (CAHN; POLICH, 2006; SHAPIRO, 1981). No 

entanto, é difícil classificar uma determinada prática meditativa como puramente atenção 

plena ou puramente atenção focada, pois a maioria das técnicas de meditação situam-se em 

algum ponto entre estes dois polos (WALLACE, 2009; CAHN; POLICH, 2006), 

apresentando-se como problema metodológico saber com certeza em qual condição cognitiva 

encontra-se o praticante no momento da realização dos registros eletroencefalográficos.  

O principal fundamento dos estudos sobre meditação é que um estado alterado se 

consciência é sempre acompanhado por um correlato estado neurofisiológico, no entanto, um 

estado de consciência pode ser acessado apenas introspectivamente, dependendo de 

descrições subjetivas que fogem a capacidade do pesquisador de padronizar a metodologia 

aplicada ao estudo (FELL et al., 2010). Desta forma os estudos sobre meditação apresentam-

se com inúmeros critérios no que diz respeito às orientações das atitudes dos meditadores de 

acordo com a meditação escolhida, desde manter o foco na respiração (KUBOTA et al., 2001; 

YU et al., 2011; SAGGAR, 2011), passando por técnicas que preconizam a experimentação 

emocionalmente positiva de “bem-aventurança” (AFTANAS; GOLOCHEIKINE, 2001) 

chegando às técnicas meditativas na qual os meditadores assumem um estado, bastante 

subjetivo, de “benevolência e compaixão incondicional por todos os seres” (LUTZ et al., 

2004). 

Em alguns estudos os praticantes são orientados a apenas assumirem uma postura 

meditativa enquanto os dados são coletados (KASAMATSU; HIRAIM, 1966; CAHN; 

POLICH, 2006; LUTZ et al., 2004; AFTANAS; GOLOCHEIKINE, 2001; TRAVIS, 2011), 

às vezes com explícita orientação de focar a atenção nos movimentos respiratórios (KUBOTA 

et al., 2001; YU et al., 2011; SAGGAR, 2011). Em outros estudos, estímulos são 

apresentados sem os praticantes estarem meditando à medida que os dados são coletados 

(TRAVIS et al, 2002; SLAGTER et al., 2007; LAKEY et al., 2011; SRINIVASAN; BAIJAL, 

2007), enquanto que em outros estudos a apresentação dos estímulos ocorre durante a prática 

da meditação (CAHN; POLICH, 2009). Estas diferenças metodológicas visam à verificação 

de alterações neurofisiológicas que podem ocorrer durante a prática meditativa (“estado de 

meditação” ou “estado meditativo”) ou a verificação das alterações das funções cognitivas e 

neurais duradouras que persistem no meditador, independente de estar ativamente engajado 

em prática meditativa (“traços da meditação”) (RAFFONE; SRINIVASAN, 2010).  

Outra questão observada nos estudos sobre meditação está relacionada às diferentes 

condições atencionais em que os dados são registrados entre os grupos; muitas vezes ao grupo 
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controle é dada a orientação de apenas permanecer em relaxamento, enquanto que ao grupo 

experimental, composto pelos meditadores, é dada a orientação de desenvolver suas 

respectivas técnicas de meditação (SRINIVASAN; BAIJAL, 2007; LUTZ et al.,2004). 

As áreas corticais estudadas são outro ponto de discussão, muitas pesquisas são 

focadas em áreas específicas do córtex cerebral (KASAMATSU; HIRAIM, 1966; CAHN et 

al., 2010; AFTANAS; GOLOCHEIKINE, 2001; KUBOTA et al., 2001; TRAVIS, 2011; 

SAGGAR, 2011). Enquanto que em nosso trabalho todos os valores foram obtidos após a 

computação de uma média entre todos os eletrodos (potência global de campo – global field 

power) permitindo-nos uma análise global de todos os eletrodos e possibilitando o encontro 

de importantes picos de potência em qualquer região do escalpo, aceitando, desta maneira, a 

idiossincrasia na ativação cortical em relação a cada indivíduo durante a realização de tarefas 

demanda cognitiva (BASILE et al., 2007, BASILE et al., 2013). 

Em resumo, em nosso trabalho, a fim de estabelecer uma padronização, todos os 

sujeitos, meditadores ou não meditadores, realizaram as mesmas tarefas durante o período de 

coleta de dados. Durante o período meditativo optamos por uma “meditação adaptada”, que 

representou nossa tarefa de observação passiva de estímulos com foco na respiração, e os 

dados foram analisados após a computação da potência global de campo, respeitando a 

idiossincrasia na ativação cortical de cada sujeito. 
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5. CONCLUSÃO 

 
 
 Levando-se em consideração as duas classes de modificações de correlatos 

fisiológicos induzidas pela prática da meditação: “estado meditativo” e “traços da meditação” 

(RAFFONE; SRINIVASAN, 2010), concluímos que em nosso estudo ambos componentes 

foram encontrados. A diminuição da frequência de pico alfa já foi apresentada na literatura 

como sendo uma assinatura da prática meditativa (SAGGAR, 2011). Ao encontrarmos este 

correlato eletrofisiológico, não durante a prática da meditação como os estudos precedentes, 

mas durante a execução das tarefas de atenção focada e de resolução de problemas, sem 

termos verificado comprometimento algum no desempenho em ambas as tarefas, quando 

comparado os grupos, sugerimos que a prática meditativa da “atenção plena” melhore, em 

longo prazo, a eficiência do cérebro no quesito de atenção e controle dos impulsos, além de 

propiciar um controle emocional que permitiu um gerenciamento do estresse causado pelas 

tarefas (MENEZES; DELL’AGLIO, 2009; KOZASA et al., 2012). Este achado caracterizou-

se como um “traço da meditação”. 

Quanto às correlações entre a “frequência de prática semanal de meditação” e as 

razões de potência teta/beta, potência teta induzida relativa e razão teta/beta de potências 

induzidas relativas durante a tarefa de observação passiva de estímulo (nossa “meditação 

adaptada”), estes achados sugerem modificações eletrofisiológicas que ocorrem na atividade 

cerebral durante a prática meditativa, caracterizando-se, desta forma, como um “estado 

meditativo”. É importante verificar também que estas modificações relacionaram-se à 

intensidade da prática em curto prazo (frequência semanal) e não ao tempo total de prática 

estimado. 

Como expusemos anteriormente, não encontramos na literatura nenhuma referência a 

estudos que utilizaram razões entre as potências teta e beta induzidas (induced band power), 

ou seja, o estudo da análise da potência em faixas pré-definidas (event-related band power), 

talvez, por sua difícil interpretação (JENSEN; TESCHE, 2002; ONTON; DELORME; 

MAKEIG, 2005). No entanto, aceitando que o componente induzido reflete processos 

cognitivos mais complexos, como aqueles envolvidos em processos atencionais (TALLON-

BAUDRY; BERTRAND, 1999) e considerando que a razão teta/beta reflete a funcionalidade 

dos substratos corticais de processamento atencionais (BARRY; CLARKE; JOHNSTONE, 

2003), sugerimos que nossos achados possam estar relacionados a um "mecanismo integrativo 

cerebral mais geral" em vez de um mecanismo integrativo específico de processos de atenção 
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focada e memória (SAUSENG et al., 2010), como se o indivíduo assíduo nesta prática 

meditativa se permitisse inúmeras “distrações” durante a prática, refletindo o  “estado de 

plena atenção” da meditação budista. 

Dando continuidade a este projeto realizaremos um estudo comparativo entre estes 

correlatos eletrofisiológicos obtidos de meditadores da classe da “atenção plena” (prática que 

se constitui de relaxamento, permissividade de distrações e algum de foco atencional) e os 

correlatos eletrofisiológicos que serão obtidos de meditadores do grupo da “atenção focada” 

(prática que se constitui de relaxamento, foco e raros períodos de permissividade de 

distrações) e, também, os achados serão comparados com os correlatos obtidos de um grupo 

de profissionais que acreditamos estarem entre os que mais desenvolvam a capacidade de 

manter o foco atencional e bloquear ao máximo os fatores distratores; a classe dos atiradores 

de elite do Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar (GATE) (atividade que se 

constitui de ausência de relaxamento, intenso foco e ausência de permissividade de 

distrações). 

As diferenças entre os correlatos eletrofisiológicos entre meditadores das classes da 

“atenção plena” e “atenção focada” já são foram apresentadas na literatura (FELL et al., 2010; 

TRAVIS; SHEAR, 2010). No entanto, queremos dar continuidade seguindo os mesmos 

métodos de obtenção e análise dos registros utilizados neste trabalho.  Quanto ao estudo dos 

correlatos atencionais dos atiradores de elite, acreditamos que dados com representação 

significativa derivados desta atividade possam surgir, pois estudos de atiradores competidores 

já têm demonstrado modificações nos correlatos eletrofisiológicos da atenção (PAES; 

MACHADO; ARIAS-CARRIÓN; DOMINGUES; TEIXEIRA; VELASQUES; CUNHA; 

MINC; BASILE; BUDDE; CAGY; PIEDADE; KERICK; MENÉNDEZ-GONZÁLEZ; 

SKAPER; NORWOOD; RIBEIRO; NARDI, 2011).  

Esperamos que o estudo de técnicas que têm o potencial de modificar a atenção e seus 

respectivos correlatos eletrofisiológicos nos tragam mais informações sobre a neurofisiologia 

envolvida em atividades cognitivas com importante demanda atencional, bem como 

vislumbramos a possível utilização de práticas ou exercícios para o treinamento da atenção, 

que possam ser aplicados tanto com o objetivo de melhorar o desempenho cognitivo bem 

como coadjuvantes ao tratamento de distúrbios da atenção.  
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eletrofisiológicos de modificações da atenção em longo prazo”, de responsabilidade do 
pesquisador Henrique Adam Pasquini. 
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PARTICIPANTE: ____________________________________________________________ 
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PESQUISADOR RESPONSÁVEL: HENRIQUE ADAM PASQUINI, CREFITO 30274-F  
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importantes dados da relação entre a prática da meditação e alterações na atenção. 
 
2. OBJETIVOS: Estudar as variações elétricas, captadas por eletroencefalografia, que 
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3. PROCEDIMENTOS: Realizaremos uma eletroencefalografia enquanto o senhor (a) 
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4. DESCONFORTOS E RISCOS POSSÍVEIS: O senhor (a) deverá aguardar a colocação 
da touca com os eletrodos e aplicação nos eletrodos de pequena quantidade de solução salina 
condutora em cada, sendo uma substância que não causa nenhum dano. Depois da preparação 
e do ajuste dos aparelhos o senhor (a) realizará as tarefas de atenção enquanto registramos o 
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desta pesquisa é mínimo, existe apenas a possibilidade de cansaço para algumas pessoas.  
 
5. BENEFÍCIOS ESPERADOS: o senhor (a) não terá nenhum benefício direto com esta 
pesquisa, apenas contribuirá para o conhecimento das variações elétricas captadas, 
relacionadas à atenção. Dados que contribuirão com o avanço da ciência. 
 
6. MÉTODOS ALTERNATIVOS EXISTENTES: Existem outras formas de estudos que 
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eletroencefalograma utilizado neste estudo é um método mais simples. 
 
7. FORMA DE ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA: Não há porque se preocupar 
com forma de acompanhamento ou assistência, pois nosso estudo consistirá em uma simples 
coleta de dados realizada preferencialmente uma única vez e não o estudo de um novo 
tratamento ou coisa parecida, no entanto será dada pelo pesquisador e seu orientador toda a 
assistência necessária. 
 
8. GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS, ANTES E DURANTE O CURSO DA 
PESQUISA, SOBRE A METODOLOGIA: O senhor (a) poderá procurar-nos a qualquer 
momento para informações sobre o estudo, incluindo informações sobre procedimentos, 
resultados obtidos em seu caso ou ideias que passarmos a ter sobre conclusões gerais do 
estudo. 
 
9. LIBERDADE DE SE RECUSAR A PARTICITAR OU RETIRADA DO 
CONSENTIMENTO EM QUALQUER FASE DA PESQUISA: O senhor (a) terá total 
liberdade para interromper o exame a qualquer momento, bem como a liberdade de retirar seu 
consentimento e deixar de participar do estudo sem penalização alguma. 
 
10. GARANTIA DE SIGILO E SEGURANÇA DE PRIVACIDADE: Os resultados aqui 
obtidos são de uso EXCLUSIVO de nossa pesquisa, a sua identidade não será revelada de 
modo algum, bem como os possíveis resultados serão publicados sem identificação dos 
participantes. Os pesquisadores têm a responsabilidade em prezar pela confidencialidade, 
sigilo e privacidade com relação a sua participação em nossa pesquisa. 
 
11. VIABILIDADE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA 
PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Não haverá qualquer ressarcimento de despesas 
decorrentes da participação nesta pesquisa, a não serem custos com transporte e alimentação 
quando previamente acordado com o pesquisador. 
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12. VIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO DIANTE DE EVENTUAIS DANOS 

DECORRENTES DA PESQUISA: Não há porque se preocupar com indenização, pois o 

RISCO DESTA PESQUISA É MÍNIMO não existindo quaisquer danos imediatos ou tardios 

que lhe possam ocorrer resultantes desta pesquisa, apenas a possibilidade de cansaço para 

algumas pessoas. Embora seja de nosso conhecimento a responsabilidade de garantir a 

indenização em reparação a dano imediato ou tardio que ocorra com o senhor (a) resultante 

desta pesquisa.  

 

IV – CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
 

DECLARO QUE, APÓS CONVENIENTEMENTE ESCLARECIDO PELO 
PESQUISADOR E TER ENTENDIDO O QUE ME FOI EXPLICADO, CONSINTO EM 
PARTICIPAR DA PESQUISA: “CORRELATOS ELETROFISIOLÓGICOS DAS 
MODIFICAÇÕES DA ATENÇÃO EM LONGO PRAZO”.  
 
 
 

São Bernardo do Campo, ____ de ___________________ de 2013 
 
 
 
 
______________________________________                 __________________________ 
Assinatura do participante ou responsável legal                         Assinatura do pesquisador 
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