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Resumo
Mindfulness é a capacidade de desenvolver atenção plena e consciência na experiência presente, no momento presente, sem julgamento.
Hoje existem evidências de que a prática de Mindfulness influencia os mecanismos inflamatórios e epigeneticos, que são relevantes nos
transtornos de humor e estresse. O presente trabalho tem por finalidade realizar uma revisão integrativa a fim de identificar se a prática
de Mindfulness é capaz de modificar a expressão dos genes e proporcionar um impacto fisiológico positivos nos pacientes. Como forma
de direcionar esta revisão, foi utilizada a seguinte questão norteadora: qual é o impacto do Mindfulness na expressão gênica? A busca
dos periódicos se deu nas bases virtuais indexadas à Biblioteca Virtual em Saúde e teve como critério de inclusão os artigos publicados
em periódicos nacionais e internacionais na língua inglesa, portuguesa e em espanhol, utilizando-se descritores como: Mindfulness, epi-
genetics, methylation, genome, gene expression. As bases de dados utilizadas foram PUBMED e SCIELO. Como resultado da busca por
periódicos em bases indexadas, 20 artigos foram selecionados para compor a revisão integrativa. Apesar de necessitar de mais estudos,
a literatura aponta que no contexto socioambiental a prática de Mindfulness leva a alterações no padrão de expressão gênica que modi-
ficam o estado inflamatório induzido pelo estresse. O desenvolvimento de concentração, atenção e aceitação momento a momento muda
os padrões cerebrais e modula a informação epigenética, traduzindo um estado antinflamatório com um impacto positivo na qualidade
de vida do indivíduo.

Descritores: Mindfulness; Epigenética, Expressão gênica

Abstract
Mindfulness is the ability to develop mindfulness and awareness in the present experience, in the present moment, without judgment.
Today there is evidence that the practice of Mindfulness influences inflammatory and epigenetic mechanisms, which are relevant in
mood and stress disorders. The purpose of this work is to carry out an integrative review in order to identify whether the practice of
Mindfulness is capable of modifying the expression of genes and providing a positive physiological impact on patients. As a way of di-
recting this review, the following guiding question was used: what is the impact of Mindfulness on gene expression? The search for
journals took place in the virtual databases indexed to the Virtual Health Library and had as inclusion criteria articles published in na-
tional and international journals in English, Portuguese and Spanish, using descriptors such as: Mindfulness, epigenetics, methylation,
genome, gene expression. The databases used were PUBMED and SCIELO. As a result of the search for journals on indexed bases, 20
articles were selected to compose the integrative review. Despite the need for further studies, the literature points out that in the socio-
environmental context, the practice of Mindfulness leads to changes in the pattern of gene expression that modify the inflammatory
state induced by stress. The development of concentration, attention and acceptance moment by moment changes brain patterns and
modulates epigenetic information, translating an anti-inflammatory state with a positive impact on the individual's quality of life.

Descriptors: Mindfulness; Espigenetics; Gene espression

Introdução
Células
Cada célula diplóide e nucleada do corpo contém o

mesmo DNA ou genoma, mas células diferentes parecem
comprometidas com diferentes tarefas especializadas.
Por exemplo, células renais absorvem sódio, enquanto
células pancreáticas produzem insulina. Como isso é
possível? A resposta está no uso diferencial do genoma;
em outras palavras, células diferentes no corpo expres-
sam diferentes partes de seu DNA. Esse processo, que
começa com a transcrição do DNA em RNA, leva a al-
terações na função celular. Alterações na transcrição
são, portanto, um meio fundamental pelo qual a função
celular é regulada entre as espécies. De fato, mesmo or-
ganismos unicelulares, como bactérias, regulam a trans-

crição de genes, dependendo das indicações em seus
ambientes1.
Embora o genoma humano seja cerca de 95% seme-

lhante ao do chimpanzé e cerca de 50% semelhante ao
genoma da banana, o que faz um humano parecer e
agir como humano não é (absolutamente) os 5% ou
50% restantes. As células eucarióticas têm muitos níveis
onde a expressão gênica pode ser controla: 1) Domínios
de Cromatina 2) Transcrição 3) Modificação pós-trans-
cricional e transporte de RNA 4) RNAi. No entanto,
existe uma grande harmonia entre todos os mecanismos
reguladores, pois cada nível interage com os outros e
contribui igualmente para a expressão de genes especí-
ficos em ambientes específicos. Além disso, muitas das
proteínas que contribuem para os processos de regulação
de genes também têm papel em outras vias2.



Organização interna do núcleo
O núcleo é mais do que um recipiente no qual cro-

matina, RNAs e proteínas nucleares se movem livremente
em solução aquosa. Ele é responsável não só por conter
e proteger o material genético de uma espécie como
também é responsável pela coordenação do metabo-
lismo celular. A cromatina é uma mistura de DNA, pro-
teínas histonas e não histonas mergulhadas em uma so-
lução aquosa (nucleoplasma), fundamental para permitir
que as reações químicas aconteçam2. 

A molécula de DNA
Na primeira metade do século XX, os princípios de

herança genética de Gregor Mendel tornaram-se am-
plamente aceitos, mas a natureza química do material
hereditário permaneceu desconhecida. Os cientistas sa-
biam que os genes estavam localizados nos cromosso-
mos e que os cromossomos consistiam em DNA e pro-
teínas. Na época, no entanto, as proteínas pareciam ser
uma escolha melhor para o material genético, porque
as análises químicas mostraram que as proteínas são
mais variadas que o DNA em sua composição química
e em suas propriedades físicas. Portanto, a eventual iden-
tificação do DNA como material hereditário surpreendeu
os cientistas. A identificação do DNA como material ge-
nético e a elucidação de sua estrutura revelaram que a
informação genética deve ser especificada pela ordem
das quatro bases (A, C, G e T) que compõem a molécula
de DNA. As proteínas, por sua vez, são polímeros de 20
aminoácidos, cuja sequência determina sua estrutura e
função1.

A cromatina
Se a fita de DNA em uma única célula humana fosse

esticada, ela mediria vários metros de comprimento. As-
sim, esse fio deve enrolar e dobrar várias vezes para se
encaixar no núcleo da célula, que tem um diâmetro
apenas cerca de um décimo do de um cabelo humano.
Para atingir essa forma altamente condensada, o DNA
se enrola em torno de proteínas chamadas histonas, for-
mando um complexo conhecido como nucleossomo2.
O nucleossomo é a subunidade fundamental da cro-

matina – o primeiro nível de organização do DNA e
Histonas. Cada nucleossomo consiste em aproximada-
mente 200 pares de base de DNA enrolados no core de
proteínas histona (duas de H2A, H2B, H3 e H4), levando
à compactação e organização do material genético. Uma
partícula nuclear de nucleossomo consiste em oito pro-
teínas histonas e 200 pares de bases de DNA de fita du-
pla. O DNA se associa a essas proteínas por meio de in-
terações eletroestáticas. As Histonas são proteínas que
apresentam aminoácidos Lisina carregados positiva-
mente. O DNA apresenta na sua estrutura um grupa-
mento fosfato que confere carga negativa à molécula.
Dessa maneira, a interação entre as cargas positivas e
negativas as Histonas e do DNA mantém e estrutura do
nucleossomo3.

Curiosamente, o nucleossomo não apenas serve como
uma maneira de condensar o DNA dentro do núcleo
celular, mas também como uma maneira de controlar
como esse DNA é usado. Em particular, dentro dos eu-
cariotos, genes específicos não são expressos, a menos
que possam ser acessados por RNA polimerase e proteí-
nas conhecidas como fatores de transcrição. Em seu es-
tado padrão, o enrolamento rígido que caracteriza a es-
trutura da cromatina limita o acesso dessas substâncias
ao DNA eucariótico. Quanto maior a interação entre a
carga positiva das histonas e a carga negativa do DNA,
maior a sua compactação. Da mesma forma, quanto
menor a interação eletroestática, menor será a compac-
tação da molécula. Esses eventos determinam o quanto
os genes serão expressos, uma vez que a expressão gê-
nica está diretamente relacionada ao grau de compacta-
ção da molécula de DNA. Quanto maior o grau de com-
pactação, menor a expressão gênica, bem como quanto
mais frouxo se encontra o DNA, maior a expressão gê-
nica. Portanto, a cromatina de uma célula deve “abrir”
para que a expressão gênica ocorra. Esse processo de
"abertura" é chamado de remodelamento da cromatina
e é de vital importância para o bom funcionamento de
todas as células eucarióticas. Várias moléculas chamadas
remodeladoras de cromatina fornecem o mecanismo
para modificar a cromatina e permitir que os sinais de
transcrição cheguem aos seus destinos na cadeia de
DNA2.
Em todas as espécies, a transcrição começa com a li-

gação do complexo de RNA polimerase (ou holoenzima)
a uma sequência de DNA especial no início do gene
conhecido como promotor. A ativação do complexo de
RNA polimerase permite o início da transcrição. Os
genes no DNA codificam moléculas de proteína, que
são os “cavalos de trabalho” da célula, desempenhando
todas as funções necessárias para a vida. Por exemplo,
enzimas, incluindo aquelas que metabolizam nutrientes
e sintetizam novos constituintes celulares, bem como
polimerases de DNA e outras enzimas que fazem cópias
de DNA durante a divisão celular, são todas proteínas.
No sentido mais simples, expressar um gene significa
fabricar sua proteína correspondente, e para isso, as in-
formações contidas no DNA são transferidas para uma
molécula de RNA mensageiro (mRNA) por meio de um
processo chamado transcrição. Durante a transcrição, o
DNA de um gene serve como modelo para o empare-
lhamento de bases complementar, e uma enzima cha-
mada RNA polimerase II catalisa a formação de uma
molécula pré-mRNA, que é então processada para formar
mRNA maduro. O mRNA resultante é uma cópia de fita
simples do gene, que depois deve ser traduzida em uma
molécula de proteína. Para que todo esse processo acon-
teça, é fundamental que a maquinaria transcricional con-
siga acessar o molde de DNA e para tanto, o remodela-
mento da cromatina é uma condição sine qua non4.
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Os principais passos para a regulação do gene euca-
riótico são realizados na fase de transcrição: iniciação;
alongamento e terminação. No entanto, a etapa de ini-
ciação é o principal nível de controle da expressão gê-
nica. Os genes são localizados pelo RNA polII devido a
uma sequência de DNA, geralmente encontrada a mon-
tante do local de início da transcrição gênica, chamado
promotor. No entanto, a RNA polII não é capaz de iden-
tificar e se ligar ao promotor por si só com alta eficiência.
Uma sequência repetitiva de Adenina e Timina (TATA
box) é o elemento promotor mais conhecido que serve
como local de ligação específico para Os Fatores de
Transcrição (FTs) (TFIIA, TFIID, TFIIF e outros). Além
disso, existem muitas outras sequências reguladoras de
ação cis que interagem com proteínas trans conhecidas
como ativadores ou repressores. A maioria dessas se-
quências pode ser encontrada a montante do TATA box
(as vezes a mais de 10 kilobases de distância) e atua
como ativadores (enhancers) ou repressores. É importante
notar que a regulação de um gene por fatores de trans-
crição é combinatória, pois requer a interação coorde-
nada de múltiplas proteínas4.

Epigenética
O termo “epigenética” expressa as maneiras pelas

quais características hereditárias podem ser associadas
não a alterações na sequência de nucleotídeos, mas a
modificações químicas da molécula DNA bem como
das proteínas histona. Tais alterações são capazes de
alterar a expressão dos genes, impedindo ou favorecendo
a transcrição do RNA mensageiro, seja por meio da meti-
lação da região promotora do gene, seja por modificações
químicas das histonas (metilação, acetilação, entre ou-
tras) que alteram o grau de compactação da cromatina5.

Uma definição para os eventos epigenéticos pode ser
entendida como a adaptação estrutural das regiões cro-
mossômicas de modo a registrar, sinalizar ou perpetuar
estados de atividade alterados. Essa definição inclui mar-
cas cromossômicas e modificações transitórias associadas
às fases de reparo do DNA ou do ciclo celular e altera-
ções estáveis mantidas por várias gerações celulares se
qualificam. Pode-se pensar também na possibilidade de
que os processos epigenéticos sejam amortecedores da
variação genética, enquanto se aguarda uma mudança
epigenética (ou mutacional) de estado que leva a uma
combinação de genes para produzir um resultado dife-
rente no desenvolvimento6.

Modificação de histonas e o código de histonas
Sequências de histonas são altamente conservadas. O

desenho esquemático abaixo (Figura 1) mostra uma fibra
de cromatina típica, com os cilindros azuis representando
histonas. Estendendo-se de cada uma das histonas está
uma “cauda”, chamada cauda N-terminal, porque as
proteínas têm duas extremidades – um terminal N e um
terminal C. Aqui, a região carboxi-terminal da proteína
(terminal C) forma um domínio globular que é empaco-
tado no nucleossomo. A outra extremidade da histona é
mais flexível e capaz de interagir mais diretamente com
o DNA e as diferentes proteínas dentro do núcleo7.
Especificamente, a modificação de histonas envolve

ligação covalente de vários grupos funcionais aos nitro-
gênios livres nos grupos R de lisinas na cauda N-terminal.
Há uma associação direta entre níveis diferentes de ace-
tilação e metilação nas histonas a taxas alteradas de
transcrição de DNA8. Embora as adições mais comuns
sejam acetilação e metilação de resíduos de lisina, muitos
outros tipos de modificações também foram observados,
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Figura 1. Diagrama de fluxo da seleção e inclusão dos artigos na revisão integrativa de literatura.
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incluindo a fosforilação, uma modificação pós-traducio-
nal comum. Os diferentes tipos de modificações, que
foram chamados de “código de histonas”, são imple-
mentados por uma variedade de enzimas diferentes,
muitas das quais ainda não foram totalmente caracteri-
zadas8,9.

Metilação do DNA
A metilação do DNA é uma modificação bioquímica

(Figura 2) que, nas células humanas, afeta principalmente
as citosinas quando fazem parte do dinucleotídeo simé-
trico CpG1,2 do sítio promotor dos genes. Nos mamífe-
ros, a metilação do DNA é essencial para o desenvolvi-
mento normal. Uma hipótese comum é que a metilação
do DNA evoluiu originalmente para silenciar elementos
repetitivos e que essa propriedade de silenciamento tam-
bém foi usada em outras situações em que o silencia-
mento transcricional é necessário, como o Imprinting
genômico (processo pelo qual um dos dois alelos de um
gene é inativado permanentemente, dependendo de qual
progenitor o alelo foi herdado) e inativação do cromos-
somo X. Anomalias genéticas na metilação do DNA (ou
mecanismos associados) levam a várias doenças do de-
senvolvimento em humanos10.
Existem dois mecanismos possíveis para que a metila-

ção do DNA possa reprimir a expressão gênica. Os gru-
pos metil podem se ligar às ilhas CpGs nos sítios pro-
motores dos genes e impedir fisicamente o acesso da
maquinaria transcricional à molécula de DNA. O se-
gundo mecanismo se dá por meio da alteração das pro-
priedades físicas do DNA e, assim, modificação da es-
trutura dos nucleossomos, levando à formação de uma
cromatina repressiva. As proteínas de ligação a metil-
CpG podem recrutar complexos de histona desacetilase
(HDAC) para desacetilar caudas de histona, de modo
que as caudas se tornem adequadas para servir como
substratos para a metilação (Figura 3). Alternativamente,
também é possível que proteínas que contenham cro-
modomaínas se liguem a caudas de histonas metiladas
e recrutem DNA metiltransferase (DNMT) para metilar
sequências CpG adjacentes. Isso mostra uma relação di-
reta entre a metilação do DNA e a desacetilação das
histonas promovendo a compactação da cromatina e
conseqüentemente o silenciamento gênico11.
Das muitas descobertas inovadoras e avanços concei-

tuais, surgiram marcos moleculares do controle epige-
nético que são importantes para identidade do tipo de
célula e a reprogramação celular. Mais importante ainda,
essas características respondem a mudanças no desen-
volvimento e no ambiente e são potencialmente reversí-
veis por inibição química de enzimas modificadoras da
cromatina e do DNA. Muitos outros aspectos da resposta
epigenética a diferentes estímulos como por exemplo,
flutuações metabólicas de uma dieta, ritmos circadianos,
envelhecimento estão sendo caracterizados e alguns
exemplos chave de doenças humanas já estão sendo
tratadas ou demonstraram se responsivas à terapia epi-
genética, como câncer, inflamação e resposta imune.12

Mindfulness
Mindfulness é a capacidade de desenvolver atenção

plena e consciência na experiência presente, no mo-
mento presente, sem julgamento. mindfulness nos per-
mite sair do piloto automático, favorecendo entrar em
contato com a nossa sabedoria interna. É uma abordagem
simples (não fácil) e profunda. Os alicerces desta abor-
dagem são autocompaixão e compaixão, não julga-
mento, presença, consciência, entre outros13. 
Uma reflexão sobre  Mindfulness, permitiu a associa-

ção com um poema do poeta da antiga Roma, Quinto
Horácio Flaco, Horácio, nascido em Venúsia (sul da Itá-
lia) em 8 de dezembro de 65 a.C., falecido em Roma,
onde viveu a maior parte da vida dele, em 27 de no-
vembro de 8 a.C. Ele seguiu a filosofia epicurista, que
abordava a importância de aproveitar o presente, consi-
derando a brevidade da vida, e a busca pela tranquili-
dade14. 
O poema em questão é “Carpe Diem”. Neste poema

o poeta Horácio se dirige a uma personagem feminina,
Leucônoe, exortando-a a não se preocupar demais com
o futuro, mas a viver o hoje, a aproveitar o momento
(carpe diem)15. 
O Mindfulness, que tem raízes bem fortes no passado,

está mais do que nunca atual. Mindfulness pode ajudar
a “resetar” a nossa vida neste terceiro milênio, ilumi-
nando caminhos de presença e atenção plena. A prática
de Mindfulness te leva a uma vida mais mindful, mas é
também verdade que ser mais mindful te estimula a pra-
ticar mais Mindfulness. É uma retroalimentação positiva.
É um ciclo virtuoso13. 
Na década de 1970, o Mindfulness foi estudado, pro-

posto e veiculado por Jon Kabat-Zinn, professor Emérito
de Medicina e diretor fundador da Clínica de Redução
do Stress e do Centro de Atenção Plena em Medicina,
na Escola Médica da Universidade de Massachusetts.
Kabat-Zinn estudou budismo zen e é membro fundador
do Centro Zen de Cambridge. Kabat-Zinn realizou uma
sorta de integração entre budismo, yoga, ciência e me-
dicina ocidental, dando vida ao Mindfulness13. 
Kabat-Zinn16 relata em seu artigo sua caminhada no

Mindfulness e evidencia o modo de como os “conceitos
do Oriente” podem beneficiar e muito “a ciência e a
medicina convencional”. Nessa mesma publicação o
autor faz menção ao livro, de própria autoria: Full Ca-
tastrophe Living, onde traduziu conceitos da tradição
Budista para uma linguagem acessível ao Ocidente e foi
do contexto Budista que o Mindfulness surgiu. Para apro-
ximar o conceito do oriente algumas palavras como, por
exemplo, Dharma (do ensinamento Budista) foram reti-
radas. Portanto, a intuição e a ciência de Kabat-Zinn
permitiram criar uma ponte entre Oriente e Ocidente,
permitindo que muitas pessoas se beneficiassem desta
prática. Esta prática do mundo Budista se aplicava bem
MBSR, pois efetivamente através do Mindfulness se con-
seguia reduzir o estresse. 
Thich Nhat Hanh, monge budista, pacifista, escritor e

poeta, nascido no Vietnã em 1926, um dos mestres do
zen-budismo, foi quem escreveu o prefácio do livro de



Kabat-Zinn o que foi determinante na amplificação do
livro para um público maior atraindo praticantes Budis-
tas. Thich Nhat Hanh evidencia que o livro é uma porta
do Dharma para o mundo e do mundo para o Dharma.
Esses fatos favoreceram e aceleraram a aplicação do
Mindfulness na clínica. Outro importante mérito de Ka-
bat-Zinn é que fundamentou o MBSR na tradição Budista,
bem como na metodologia científica, tornando esta pro-
posta mais sólida, que foi incorporada por muitos pro-
fessionais e que beneficiou muitas pessoas. Jon Kabat-
Zinn destaca também no artigo que agora, muitos anos
após ter fundado a Clínica de Redução do Stress, com a
produção científica robusta que foi progressivamente
aumentando nesta área, temos uma discussão mais pro-
funda e mais sólida. Se observa uma sinergia do Dharma
com a medicina convencional16.
A partir do MBSR, foram desenvolvidos outros progra-

mas baseados no Mindfulness como, entre outros, MBCT,
MBRP, MBCT, MB-EAT. O autor tem a esperança que
hoje, no terceiro milênio, os jovens sejam atraídos em
descobrir o poder transformador do Dharma e possam
se apropriar dos benefícios do Mindfulness, que pode
ser entendido e vivido só de dentro para fora. Mindfulness
é algo que vem de dentro, é algo que precisamos desco-
brir dentro de nós14.
Hoje existem evidências de que a prática de Mindful-

ness influencia os mecanismos inflamatórios e epigenet́i-
cos, que são relevantes nos transtornos de humor e es-
tresse. As pessoas adeptas à essa prática têm uma menor
resposta inflamatória após estresse, com diminuição da
produção de interleucina-617, que resulta na diminuição
da ansiedade, estresse e compulsão alimentar18. 
Com o desenvolvimento da biologia molecular, parte

dos mecanismos envolvidos no desenvolvimento de
transtornos e estresse puderam ser desvendados. Assim,
o presente trabalho visa realizar uma revisão integrativa
da literatura sobre um dos aspectos positivos do Mind-
fulness, ou seja, o seu impacto na modificação da ex-
pressão dos genes e melhora da qualidade de vida dos
praticantes.
O propósito deste trabalho é realizar uma revisão in-

tegrativa a fim de identificar se a prática de Mindfulness
é capaz de modificar a expressão dos genes e propor-
cionar um impacto fisiológico positivos nos pacientes. 

Métodos
É uma revisão integrativa. Esse tipo de revisão constitui

uma abordagem metodológica referente às revisões e
inclui a análise de trabalhos relevantes que dão suporte
para a tomada de decisão e a melhoria da prática clínica,
possibilitando a síntese de vários estudos publicados e
conclusões gerais a respeito de uma área de estudo em
particular. Combina também dados da literatura teórica
e empírica, além de incorporar um vasto leque de pro-
pósitos: definição de conceitos, revisão de teorias e evi-
dências, e análise de problemas metodológicos de um
tópico particular. A revisão produz conhecimento atua-
lizado sobre um determinado problema e determina se
esse conhecimento pode ser aplicado na prática. Essa

modalidade de pesquisa é norteada por seis fases distin-
tas: definição do tema, identificação do problema de
pesquisa ou questão norteadora, estabelecimento do ob-
jetivo, busca pelos descritores, estratégia de busca pra
seleção da amostragem (critérios de inclusão ou exclu-
são), seleção das bases de dados, definição das informa-
ções a serem obtidas a partir dos estudos selecionados e
categorização, análise crítica dos estudos, discussão e
interpretação dos resultados19.
Como forma de direcionar esta revisão, foi utilizada a

seguinte questão norteadora: qual é o impacto do Mind-
fulness na expressão gênica? As hipóteses são de que o
Mindfulness modifique a expressão dos genes e isso tem
um impacto fisiológico positivos nos pacientes. A busca
dos periódicos se deu nas bases virtuais indexadas à Bi-
blioteca Virtual em Saúde e teve como critério de inclu-
são os artigos publicados em periódicos nacionais e in-
ternacionais na língua inglesa, portuguesa e em espanhol,
utilizando-se descritores como: Mindfulness, epigenetics,
methylation, genome, gene expression. Na perspectiva
de analisar os artigos selecionados utilizou-se um ins-
trumento de coleta de dados proposto e validado19, con-
tendo: título, autor, base de dados, periódico, ano de
publicação, país, forma de abordagem, natureza do es-
tudo, objetivo, indicador, nível de evidência e população
do estudo. Após esta análise, os estudos foram discutidos,
segundo o objetivo desta revisão. As bases de dados uti-
lizadas foram PUBMED e SCIELO.
Dos cruzamentos foram obtidos os seguintes resulta-

dos: 
• Mindfulness and Epigenetics: 10 artigos foram en-

contrados no total, escolhidos 08 contendo as palavras
chaves e abstract, 01 não apresentava Doi e 01 não
abordava a temática proposta.
• Mindfulness and Genome: 09 artigos foram encon-

trados no total, escolhidos 03, 01 estava repetido e 05
não abordavam a temática proposta.
• Mindfulness and DNA methylation: 04 artigos foram

encontrados no total, 03 estavam repetidos e 01 não
abordava a temática proposta.
• Mindfulenss and Gene Expression: 17 artigos foram

encontrados no total, escolhidos 09, 05 se encontravam
repetidos, 01 não apresentava Doi e 02 não abordavam
a temática proposta.
Quanto aos critérios de exclusão, levaram-se em con-

sideração: artigos em duplicidade; aqueles que, apesar
de apresentarem os descritores selecionados, não abor-
davam diretamente a temática proposta; artigos em lín-
gua diferente de inglês, espanhol e português; artigos
que não tinham abstract disponível e nem Doi.

Revisão da literatura
Como resultado da busca por periódicos em bases in-

dexadas, 20 artigos foram selecionados para compor a
revisão integrativa. Os artigos estão dispostos na tabela
a seguir, onde é apresentada uma síntese de cada um
contendo objetivo, tipo de estudo/método de pesquisa e
síntese de evidências.
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Tabela 1: Apresentação dos artigos selecionados para compor a revisão integrativa.

Autor, periódico, ano Objetivo do estudo Tipo de estudo/Método de pesquisa Síntese da evidência do artigo

Kaliman P, Álvarez-Ló-
pez MJ, Casín-Tomás
M, Rosenkranz MA,
Lutz A, Davidson RJ /
Psychoneuroendocri-
nology / 2014

Avaliar, em meditado-
res de Mindfulness ex-
perientes, expressão
dos genes regulatórios
do ritmo circadiano,
expressão dos genes
moduladores da cro-
matina e as modifica-
ções das histonas, e
da expressão das vias
inflamatórias regula-
das pelas histonas
deacetilases

Utilização de células mononucleares
do sangue periférico de indivíduos ex-
perientes em meditação e avaliação da
expressão de genes circadianos, mo-
duladores da cromatina e inflamatórios
após um dia de intensa prática de
Mindfulness. As células de todos os par-
ticipantes foram obtidas antes (t1) e
após (t2) a intervenção (t2-t1 = 8 horas).
A expressão gênica foi analisada por
meio de qPCR e RT-PCR

Efeitos positivos do Mindfulness

Isgut M, Smith AK, Rei-
mann ES, Kucuk O,
Ryan J / J Perinat Med /
2017

Avaliar os mecanis-
mos biológicos e os
potenciais benefícios
do Mindfulness no so-
frimento psicológico
durante a gravidez 

Revisão Estresse psicológico, depressão e ansie-
dade durante a gravidez podem influen-
ciar o desenvolvimento fetal e ter con-
sequências a longo prazo na saúde da
criança. Estudos mostraram que as inter-
venções pré-natais baseadas em 
Mindfulness estão associadas à redução
do estresse percebido, ansiedade e de-
pressão em gestantes, o que pode ajudar
a promover uma gravidez saudável e o
adequado desenvolvimento do feto. 

Chaix R, Fagny M, Ca-
sín-Tomás M, Álvarez-
López MJ, Lemee L,
Regnault B, Davidson
RJ, Lutz A, Kaliman P /
Brain, Behavior, and
Immunity / 2019

Avaliar o impacto de
um dia de prática in-
tensiva de meditação
(t2-t1 = 8 horas) no
metiloma das células
mononucleares do san -
gue periférico em me-
ditadores experientes 

Os perfis de metilação do DNA foram
analisados usando a matriz Illumina
450K.

Os genes diferencialmente metilados
(DM) estavam associados ao metabo-
lismo e envelhecimento das células imu-
nes, entre outras funções. Os resultados
sugerem que uma intervenção de medi-
tação curta em indivíduos treinados pode
influenciar rapidamente o epigenoma em
locais de potencial relevância para a fun-
ção imune.

Bishop JR, Lee AM,
Mills LJ, Thuras PD,
Eum S, Clancy D, Erbes
CR, Polusny MA, Lam-
berty GJ, Lim KO /
Frontiers in Pschiatry /
2018

Avaliar o padrão de
metilação de genes em
resposta ao tratamento
com Mindfulness em
veteranos com trans-
torno do transtorno
pós-traumático (DEPT).

Para identificar potenciais biomarcado-
res para resposta ao tratamento, foi uti-
lizado DNA genômico isolado de amos-
tras de sangue periférico de veteranos
com DEPT que responderam (n = 11) ou
não responderam (n = 11) ao Mindul-
fenss como parte de um ensaio clínico.

Foram identificadas alterações significa-
tivas na metilação do gene FKBP5 no
pré e pós-tratamento com Mindfulness.
Esses achados podem relacionar as alte-
rações epigenéticas ao risco de DEPT

McEwen BS / Ann N Y
Acad Sci / 2016

O cérebro é o prin-
cipal regulador do
com porta mento e al-
terações na função
cere bral por estresse
crônico podem ter
efeitos diretos e indi-
retos na adaptação à
estressores. O cérebro
saudável tem uma ca-
pacidade em respon-
der a intervenções
pro je tadas para abrir
“janelas de plastici-
dade” e redirecionar
sua função para me-
lhorar a saúde.

Revisão   A meditação é uma nova ferramenta
de promoção à saúde física e mental.
Um grande desafio é tornar essa abor-
dagem útil para indivíduos que tiveram
experiências adversas no início da vida
que as predispõem a uma variedade de
problemas de saúde mental, cognitiva e
física
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Autor, periódico, ano Objetivo do estudo Tipo de estudo/Método de pesquisa Síntese da evidência do artigo

Chaix R, Álvarez-López
MJ, Fagny M, Lemee L,
Regnault B, Davidson
RJ, Lutz A, Kaliman P /
Psychoneuroendocri-
nology / 2017

Avaliação da prática
da meditação na in-
fluência do relógio
epigenético, um bio-
marcador forte e re-
produzível do enve-
lhecimento biológico,
que é acelerado pelo
estresse acumulado
da vida e com doen-
ças crônicas relacio-
nadas à idade. 

Usando a plataforma Illumina 450 K,
foi analisado o metiloma de DNA das
células sanguíneas de meditadores de
longo prazo X controles “naive” para
estimar a aceleração intrínseca da idade
epigenética.

No grupo de meditação, foi encontrada
uma correlação negativa significativa en-
tre a idade epigenética e o número de
anos de prática regular de meditação.
Os efeitos cumulativos de uma prática
regular de meditação podem, a longo
prazo, ajudar a desacelerar o relógio epi-
genético e representar uma estratégia
preventiva útil para doenças crônicas re-
lacionadas à idade. 

Kaliman P / COPSYC /
2019

Na última década, as
alterações epigenéti-
cas podem explicar as
relações entre exposi-
ção ao estresse, saúde
e comportamento. 

Revisão                        Os estudos exploraram se intervenções
baseadas em meditação podem influen-
ciar os perfis de expressão gênica em di-
reções mais saudáveis, identificando ge-
nes candidatos e caminhos biológicos
que parecem sensíveis às práticas con-
templativas

García-Campayo J, et
al / Mindfulness/ 2018

Identificar alterações
moleculares relacio-
nadas à prática do
Mindfulness, criando
um perfil da resposta
epigenética em medi-
tadores de longo
prazo.

Uma triagem na metilação do DNA no
genoma foi realizada usando a plata-
forma Illumina Human Methylation 450
em leucócitos do sangue periférico de
meditadores de longo prazo X contro-
les.

O estudo sugere que existe uma resposta
epigenética consistente à prática de me-
ditação de longo prazo em leucócitos
sanguíneos, com perda predominante da
metilação da citosina-fosfato-guanina em
regiões genômicas distintas, como telô-
meros.

Black DS, Christodou-
lou G, Cole S / COP-
SYC / 2019

Modelo conceitual
mente-corpo, funda-
mentado na teoria
existente da genômica
social. O Mindfulness
altera os padrões de
atividade cerebral re-
lacionados à atenção,
auto-regulação e ava-
liação de ameaças e,
portanto, pode alterar
o processo de transdu-
ção de sinal que regula
a expressão dos genes
da resposta imune

Revisão A atenção plena é um nível de atenção,
conscientização e auto-regulação que
pode atenuar a avaliação a estressores /
ameaças e, assim, acalmar os programas
de defesa molecular, modificando os per-
fis de expressão gênica. 

Cole SW/ PLoS Genet/
2014

À medida que apren-
demos mais sobre
como as circunstân-
cias da vida cotidiana
influenciam a realiza-
ção transcricional de
nosso potencial genô-
mico, a genômica so-
cial humana passa a
adquirir um certo as-
pecto prescritivo.

Revisão                        As análises mecanísticas mapearam as
vias neurais de “transdução de sinal so-
cial” que estimulam a expressão gênica
em resposta a ameaças sociais e podem
contribuir para os gradientes sociais em
saúde.

Tabela 1: Apresentação dos artigos selecionados para compor a revisão integrativa.
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Autor, periódico, ano Objetivo do estudo Tipo de estudo/Método de pesquisa Síntese da evidência do artigo

Epel ES et al/ Proc Natl
Acad Sci U S A/ 2004

Avaliar se o estresse
afeta a saúde modu-
lando a taxa de enve-
lhecimento celular

Estudo prospectivo, randomizado O estresse psicológico está associado ao
maior estresse oxidativo, menor ativi-
dade da telomerase e menor compri-
mento dos telômeros, que são determi-
nantes conhecidos da senescência e
longevidade das células.

Garland E, Gaylord S /
Complementary Health
Practice Review / 2009

Dado o crescente in-
teresse na atenção
plena em várias disci-
plinas clínicas e clíni-
cas, é necessária uma
agenda para orientar
a próxima onda de
pesquisa.

Revisão Os autores sugerem quatro áreas que
consideram importantes para uma futura
ciência contemplativa do Mindfulness:
medidas de atenção plena baseadas no
desempenho, avaliação científica de rei-
vindicações budistas, neuropenomeno-
logia da atenção plena e mensuração de
mudanças na expressão gênica induzida
pela atenção plena. 

Creswell JD, Irwin MR,
Burklund LJ, Lieberman
MD, Arevalo JMG, Ma
J, Breen EC, Cole SW /
Brain Behaw Immun /
2012

A solidão é um fator
estressante que pode
aumentar a expressão
de genes pró-inflama-
tórios e levar ao risco
de morbimortalidade.
Nesse sentido, a prá-
tica de Mindfulness
pode ser um agente
desestressor.

Estudo prospectivo, randomizado. O
presente estudo testou a prática de
Mindfulness (comparado a um grupo
de controle da Lista de Espera) na re-
dução da sensação de solidão e na di-
minuição da expressão do gene pró-in-
flamatório relacionado à solidão em
idosos (N = 40).            

A prática de Mindifulness reduziu a sen-
sação de solidão em idosos, bem como
reduziu o perfil de expressão genética
associado ao NF-κB no pós-tratamento
e à expressão da proteína C reativa.

Carlson LE, Beattie TL,
Giese-Davis J, Faris P,
Tamagawa R, Fick LJ,
Degelman ES, Speca M
/ Cancer / 2015

O objetivo do estudo
foi comparar os efei-
tos do Mindfulness so-
bre o encurtamento
telomérico em sobre-
viventes de câncer de
mama.

Estudo controlado randomizado Intervenções psicossociais que propor-
cionam redução do estresse e apoio
emocional resultaram em tendências em
relação à manutenção do comprimento
telomérico em sobreviventes de câncer
de mama. 

Bower JE, Crosswell
AD, Stanton AL, Crespi
CM, Winston D, Areva-
loJ, Ma J, Cole SW,
Ganz PA / Cancer /
2015

Avaliação de uma
breve intervenção ba-
seada em mindfulness
em sobreviventes jo-
vens de câncer de
mama, projetados
para reduzir o es-
tresse, a depressão e a
atividade inflamatória. 

Estudo prospectivo, randomizado. Uma breve intervenção baseada em
mindfulness mostrou eficácia preliminar
a curto prazo na redução do estresse,
sintomas comportamentais e sinalização
pró-inflamatória em sobreviventes mais
jovens de câncer de mama.

Carlson LE / Zelinski EL
/ Speca M, Balneaves
LG, Jones JM, Mina DS,
Wayne PM, Campbell
TC, Giese-Davis J, Faris
P, Zwicker J, Patel K,
Beattie TL, Cole S, Toi-
vonen K, Nation J,
Peng P, Thong B, Wong
R, Vohra S / Contemp
Clin Trials / 2017

Avaliar duas interven-
ções mente-corpo di-
ferentes Mindfulness e
o Tai Chi / Qigong
(TCQ), no programa
de recuperação do
câncer.

Estudo prospectivo, randomizado Entendimento mais complexo sobre so-
bre a conexão mente-corpo e como as
intervenções psicossociais podem afetar
uma série de importantes biomarcadores
relacionados ao câncer. 

Tabela 1: Apresentação dos artigos selecionados para compor a revisão integrativa.
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Autor, periódico, ano Objetivo do estudo Tipo de estudo/Método de pesquisa Síntese da evidência do artigo

Muehsam D, Lutgen-
dorf S, Mills PJ, Rickhi
B, Chevalier G, Bat N,
Chopra D, Gurfein B /
Neuroscience and Bio-
behavioral Reviews /
2016

Atualmente, uma am-
pla gama de terapias
mente-corpo (TCM) é
usada pelo público, e
um crescente corpo
de pesquisas em ciên-
cias clínicas e básicas
resultou na integração
baseada em evidên-
cias de muitos TCM
na prática clínica.     

Revisão                        Os correlatos genômicos e neurofisioló-
gicos funcionais dos TCMs são revisados,
detalhando estudos mostrando mudanças
na ativação do sistema nervoso simpático
de fatores de transcrição de genes envol-
vidos na função imune e inflamação, es-
tudos eletroencefalográficos e de neuroi-
magem sobre práticas de TCM e altera 
ções persistentes na função e morfolo gia
neurais associadas a essas práticas. 

Buric I, Farias M, Jong
J, Mee C, Brazil IA /
Frontiers in Immuno-
logy / 2017

A revisão sistemática
foi conduzida a fim de
examinar as mudan-
ças na expressão gê-
nica que ocorrem após
as terapias mente
corpo (TMC) e explo -
rar como essas altera-
ções moleculares es-
tão relacionadas à
saúde.

Revisão sistemática       Os estudos indicam que essas práticas
estão associadas a uma regulação da via
do fator nuclear kappa B, oposto aos
efeitos do estresse crônico na expressão
gênica e sugere que as práticas de TCM
podem diminuir o risco de doenças re-
lacionadas à inflamação. 

Bhasin MK, Denninger
JW, Huffman JC, Joseph
MG, Niles H, Chad-
Friedman E, Goldman
R, Buczynski-Kelley B,
Mahoney BA, Fric-
chione GL, Dusek JA,
Benson H, Zusman
RM, Libermann TA /
JACM / 2018

Avaliar os determinan-
tes genômicos associa-
dos à responsividade a
uma in ter ven ção
mente-corpo para di-
minuir os níveis de
pressão arterial (PA)
em pacientes hiper-
tensos em estágio 1.

Estudo prospectivo       Esses achados fornecem os primeiros in-
sights sobre os mecanismos moleculares
que estão associados aos efeitos benéfi-
cos da prática de TCM no controle da
PA.

Blank DS, Slavich GM
/ Ann N Y Acad Sci /
2016

Revisão abrangente de
ensaios clínicos ran-
domizados, avaliando
os efeitos da prática
de Mindfulness nos
parâmetros do sistema
imunológico, com um
foco específico em
cinco resultados: (1)
proteínas inflamató-
rias, (2) fatores de
transcrição e expres-
são gênica, (3) conta-
gem de células imu-
nes, (4)
envelhecimento de
células imunes e (5)
resposta anticórpica.

Revisão sistemática       Os resultados sugerem possíveis efeitos
do Mindfulness em marcadores específi-
cos de inflamação, imunidade mediada
por células e envelhecimento biológico.

Tabela 1: Apresentação dos artigos selecionados para compor a revisão integrativa.
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Discussão
Atualmente, uma ampla gama de terapias mente-corpo

(TMCs) é usada pelo público, e um crescente corpo de
pesquisas em ciências clínicas e básicas resultou na in-
tegração baseada em evidências de muitos TMCs na
prática clínica. Os resultados da genômica funcional e
da neuroimagem descrevem alguns dos processos en-
volvidos na conexão mente-corpo e como eles podem
influenciar os resultados de saúde15. 
A genômica funcional e a neurofisiologia fornecem

dados importantes sobre alterações na expressão gênica
e na função do sistema nervoso central associadas às
práticas de TMC. Esses dados dão indicações claras de
vários substratos biológicos que podem estar subjacentes
à essas práticas e contribuem com fundamentos impor-
tantes para uma teoria em desenvolvimento das suas
aplicações à patologia clínica e à saúde preventiva. De
importância central para a interpretação dos resultados
da genômica funcional, os desenvolvimentos na genô-
mica psicossocial demonstraram a relevância dos fatores
psicossociais na expressão gênica e identificaram alguns
processos subjacentes, como a ativação do sistema ner-
voso simpático dos fatores de transcrição gênica. Esse
crescente corpo de dados mostrando correlatos genô-
micos funcionais de estresse e estados emocionais sub-
jetivos contribuiu para elucidar os mecanismos subja-
centes a muitas TCM21. 
De acordo com a literatura revisada, os estudos apon-

tam a prática de Mindfulness como um fator importante
na modulação da expressão gênica. Os primeiros estudos
sobre como a prática de Mindfulness e meditação alteram
a expressão gênica ocorreram em células imunes, com
foco especial em marcadores inflamatórios relacionados
ao estresse e nas vias biológicas associadas. Os resultados
de vários ensaios clínicos randomizados compartilham
várias carac te rís ticas comuns, incluindo uma redução
significativa na atividade do fator nuclear de transcrição
pró-inflamatória NF-kB entre amostras de sobreviventes
adultos de câncer de mama e praticantes de longa data.
Além do NF-kB, outros biomarcadores antinflamatórios
apresentavam aumento na sua atividade como por exem-
plo, os genes codificadores do receptor glicocorticóide
(GR) e interferon tipo I após uma intervenção com Mind-
fulness. Embora a maioria dos estudos genômicos que
avaliam o treinamento com Mindfulness tenham relatado
resultados sobre a expressão de genes inflamatórios, in-
vestigações que examinam caminhos alternativos envol-
vidos na depressão, estresse e doenças comuns fornecem
informações adicionais sobre como o treinamento da
prática de Mindfulness exerce mudanças no nível genô-
mico. Os modelos atuais de genômica social propõem
que a ativação de genes inflamatórios quando os indiví-
duos se sentem ameaçados provavelmente se adapta às
condições ancestrais, ou seja, quando as percepções de
ameaça costumam prever lesões físicas (por exemplo,
fugir de um animal agressivo). No entanto, no contexto
de sistemas sociais e estressores contemporâneos mais
complexos e dinâmicos (por exemplo, desemprego, dis-
criminação, ansiedade), a ativação do perfil pró-infla-

matório em resposta à percepção de ameaça é pouco
adaptável. A ativação crônica de genes inflamatórios
oferece pouca proteção na ausência de ferimento ou in-
fecção bacteriana, mas pode, no entanto, promover
doenças crônicas (por exemplo, doenças cardiovascu-
lares, metabólicas, neurodegenerativas e neoplásicas) e
comprometer a capacidade de resposta a infecções vi-
rais22. 
Ambientes sociais podem influenciar a expressão gê-

nica humana através de processos psicológicos (por
exemplo, experiências de ameaça ou medo) que desen-
cadeiam respostas neurais e endócrinas (por exemplo,
ativação do sistema nervoso simpático) que modulam a
atividade do fator de transcrição. Mediadores bioquími-
cos, como hormônios ou neurotransmissores, envolvem
sistemas de receptores celulares, que ativam cascatas
bioquímicas intracelulares que culminam na ativação
de fatores de transcrição que se ligam ao DNA e levam
à sua transcrição para o RNA23.
A solidão pode representar um agente ambiental es-

tresseor. Cresswell JD et al (2012) realizaram um trabalho
com idosos solitários onde foi verificado um aumento
na expressão de genes pró-inflamatórios, bem como
maior risco de morbimortalidade. Um programa de 8
semanas de Redução do Estresse Baseado em Mindful-
ness (comparado a um grupo de controle da Lista de Es-
pera) foi capaz de reduzir a solidão e diminuir a expres-
são de genes pró-inflamatórios como o NF-κB no
pós-tratamento o em adultos mais velhos houve uma
tendência de redução da proteína C reativa24.
De acordo com Black et al (2019) a ameaça percebida

pelos sistemas periféricos de resposta ao estresse que re-
gulam a expressão gênica, são influenciados pela prática
de Mindfulness, por meio da inibição dos efeitos estres-
sores e recalibração da atenção e da conscientização,
alterando a valência da ameaça e melhorando a auto
regulamentação ao responder a ameaças inerentes à
vida social moderna22.
Apesar da crescente compreensão das bases neurofi-

siológicas da meditação, poucos estudos investigaram
se a prática de Mindfulness molda o epigenoma. O epi-
genoma se refere ao conjunto de genes que são regulados
por meio de alterações químicas na molécula de DNA e
Histonas, sem que a sequência de nucleotídeos seja mo-
dificada. Nesse contexto, foi mostrado que as células
sanguíneas de meditadores de longo prazo exibem uma
trajetória de envelhecimento epigenético diferente dos
controles “naive” de meditação pareados por idade, com
uma desaceleração do relógio epigenético à medida que
o número de anos de prática aumenta e alterações epi-
genéticas nas vias relacionadas a doenças comuns e si-
nalização inflamatória25,26. Além disso, um estudo lon-
gitudinal em indivíduos treinados em meditação mostrou
que um dia de intensa meditação consciente induziu
uma diminuição no nível de expressão dos genes da
histona desacetilase, bem como mudanças significativas
nos níveis de acetilação da histona, quando comparado
a um grupo de controle27. Como as histonas desacetilases
desempenham um papel fundamental na regulação epi-
genética, esses achados levantam a possibilidade de que



a prática meditativa possa modular rapidamente o epi-
genoma humano e influenciar as vias de sinalização cli-
nicamente relevantes.
Um estudo conduzido por R. Chaix et al (2019), ava-

liou o impacto de um dia de prática intensiva de medi-
tação (t2-t1 = 8 horas) no metiloma das células mono-
nucleares do sangue periférico em meditadores
experientes (n = 17). Paralelamente, foi avaliada a in-
fluência de um dia de atividades de lazer no mesmo
ambiente no metiloma de indivíduos controle pareados
sem experiência em meditação (n = 17). Os perfis de
metilação do DNA dos dois grupos foram analisados.
No grupo de meditação, 61 locais diferencialmente me-
tilados nos genes foram detectados após a intervenção.
Os genes diferencialmente metilados estavam associados
ao metabolismo e envelhecimento das células imunes,
bem como a inflamação. No grupo controle, nenhuma
mudança significativa na metilação foi observada após
o dia das atividades de lazer. Esses resultados sugerem
que uma intervenção de meditação curta em indivíduos
treinados pode influenciar rapidamente o epigenoma
em locais de potencial relevância para a função imuno-
lógica e fornece uma melhor compreensão da dinâmica
do metiloma humano28.
Nos últimos anos, a metilação do DNA emergiu como

um biomarcador para o envelhecimento biológico. A
idade de metilação do DNA (DNAm) pode ser estimada
a partir dos níveis de metilação nos sítios promotores de
genes, correlacionando-se com a idade cronológica de
um indivíduo. O desvio entre a idade do DNAm e a sua
idade cronológica fornece informações sobre a taxa de
envelhecimento epigenético. O relógio epigenético, por-
tanto, pode representar uma ferramenta precisa para me-
dir a eficácia de intervenções baseadas no estilo de vida
para a prevenção de doenças relacionadas à idade. O
estresse crônico cumulativo ao longo da vida e trauma
promovem o envelhecimento epigenético acelerado e
assim, as intervenções para a redução do estresse ba-
seadas em Mindfulness tornaram-se cada vez mais um
foco de interesse científico para promover o envelheci-
mento saudável. A meditação tem efeitos benéficos no
estresse e nas alterações neuroplásticas relacionadas à
idade e nos transtornos de humor e cognitivos. Meca-
nismos moleculares envolvidos no processo de enve-
lhecimento, como inflamação, vias imunológicas e epi-
genéticas, bem como manutenção dos telômeros,
também são sensíveis às práticas contemplativas29. Telô-
meros são complexos especializados de nucleoproteínas
que formam as extremidades protetoras dos cromosso-
mos lineares e fornecem estabilidade genômica por meio
de vários mecanismos. A disfunção dos telômeros e a
perda da integridade dos telô meros podem resultar em
danos ao DNA ou morte celular e quando é atingido um
comprimento crítico de telômero, as células entram em
senescência e têm viabilidade reduzida. O encurtamento
telomérico tem sido implicado em várias doenças, in-
cluindo doença cardiovascular, diabetes, anemia aplás-
tica e fibrose pulmonar idiopática. O encurtamento tam-
bém foi considerado preditivo de mortalidade precoce
em pacientes com leucemia linfocítica crônica, leucemia

promielocítica e câncer de mama. O tamanho do telô-
mero e enzima telomerase podem ser suscetíveis a in-
fluências psicossociais, particularmente ao estresse. A
telomerase é a transcriptase reversa celular especializada
que alonga o DNA telomérico, neutralizando assim o
encurtamento do telômero que ocorre com ciclos su-
cessivos de divisão celular30. Nesse sentido, Carlson, LE
et al (2014) conduziram um estudo com o objetivo de
comparar os efeitos de 2 intervenções psicossociais para
sobreviventes de câncer de mama X o grupo controle
em relação ao encurtamento telomérico. Como resul-
tado, as intervenções psicossociais como o Mindfulness
proporcionando suporte emocional e a redução do es-
tresse resultaram em tendência à manutenção do com-
primento telomérico em sobreviventes de câncer de
mama31. Corroborando o trabalho de Carlson et al, Bo-
wer JE et al (2015) relataram que uma breve intervenção
baseada em mindfulness mostrou eficácia preliminar a
curto prazo na redução do estresse, sintomas comporta-
mentais e sinalização pró-inflamatória em sobreviventes
jovens de câncer de mama32,33.
Pacientes que apresentam doenças crônicas também

se beneficiam da prática de Mindfulness. Foi demons-
trado que as práticas mente-corpo que provocam a res-
posta de relaxamento (RR) reduzem a pressão arterial
(PA) na hipertensão (HT) e podem ser um complemento
à terapia medicamentosa anti-hipertensiva. Nesse estudo,
pacientes hipertensos foram submetidos à uma interven-
ção mente-corpo de 8 semanas, baseada em RR, para
redução da HT. A análise do transcriptoma em células
mononucleares do sangue periférico identificou 1771
genes regulados pela resposta ao relaxamento RR em
indivíduos respondedores à prática. Os genes regulados
pela técnica pertenciam às seguintes categorias: vias re-
guladoras do sistema imunes; metabolismo da glicose,
sistema cardiovascular e ritmo circadiano. Esses achados
fornecem os primeiros “insights” sobre os mecanismos
moleculares associados aos efeitos benéficos do Mind-
fulness no controle da hipertensão34.
Em relação ao transtorno por estresse pós-traumático

(DEPT), a prática de Mindfulness também se mostrou
eficiente. Bishop, JR et al (2018) sugeriu que a redução
do estresse com base na atenção plena é um tratamento
não farmacológico eficaz para veteranos com DEPT.
Fatores epigenéticos estão relacionados ao risco da
doença e à fisiopatologia da DEPT. A sinalização da
serotonina e o funcionamento do eixo hipotálamo-hi-
pófise-adrenal (HHA) podem ser perturbados nesse
transtorno e são vias moleculares alvo no seu trata-
mento. Nos últimos anos, se tornou clara a associação
de alterações neurofisiológicas e comportamentais de-
sencadeadas pelo estresse psicossocial e a aquisição
de marcas epigenéticas estáveis. A herdabilidade da
informação epigenética por meio da divisão celular em
células somáticas parece explicar os efeitos duradouros
das exposições ambientais no indivíduo. Mecanismos
epigenéticos, como a metilação do DNA no eixo hipo-
tálamo-hipófise-adrenal (HPA), alteram a atividade das
histonas desacetilases e diferentes tipos de pequenos
RNAs não codificantes estão associados ao desenvol-
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vimento de psicopatologias relacionadas ao estresse
em modelos animais e humanos35.
Para identificar potenciais biomarcadores para resposta

ao tratamento, foi utilizado DNA genômico isolado de
amostras de sangue periférico de veteranos com DEPT
que responderam (n = 11) ou não responderam (n = 11)
ao Mindfulness como parte de um ensaio clínico. Foi
con du zida a avaliação dos níveis de metilação nos locais
CpG em regiões do transportador de serotonina
(SLC6A4), bem como em regiões do gene FKBP5, rela-
cionado desordens depressivas. Os sujeitos selecionados
foram comparados no status de resposta ao Mindfulness
pelos sintomas basais, idade, sexo, status atual de taba-
gismo e uso atual de antidepressivo. Houve uma altera-
ção significativa no padrão de metilação dos genes em
estudo entre os respondedores e não respondedores ao
Mindfulness. Diminuições na metilação dos genes após
o tratamento em respondedores, em comparação com
aumentos em não respondedores, sugerem que uma in-
tervenção eficaz da meditação pode estar associada a
vias relacionadas ao estresse no nível molecular36. 
Estresse psicológico, depressão e ansiedade durante a

gravidez podem influenciar o desenvolvimento fetal e
ter consequências a longo prazo na saúde da criança. O
estresse materno pode levar à alteração do “imprinting”
genômico da prole, levando ao baixo peso ao nascer,
letargia e hipertonia. Reduzir o sofrimento durante a gra-
videz pode, portanto, ser benéfico para mãe e filho. As
intervenções pré-natais baseadas na prática de Mindful-
ness estão associadas à redução do estresse, ansiedade
e depressão percebidos em gestantes, o que pode ajudar
a promover uma gravidez saudável. A pesquisa baseada
em evidências é necessária para determinar se as inter-
venções de atenção pré-natal são ferramentas úteis para
apoiar o bem-estar da gestante, mas também para pro-
mover a saúde a curto e longo prazo da criança37.
Para prevenção e tratamento de desordens mentais,

no espírito da medicina integrativa, é importante deixar
a “sabedoria do corpo” prevalecer e se concentrar em
estratégias centradas no uso de terapias comportamentais
direcionadas, juntamente com tratamentos farmacológi-
cos, que sejam capazes de abrir as janelas de plasticidade
no cérebro e facilitar a mudança de comportamento. A
neuroplasticidade induzida pelo Mindfulness é prova-
velmente mediada por alterações na expressão gênica,
mecanismo pelo qual os neurônios secretam fatores de
crescimento que ativam a tradução de proteínas nos nú-
cleos celulares, resultando na remodelação das conexões
sinápticas38.
Um grande desafio ao longo da vida é encontrar ma-

neiras de redirecionar o comportamento e a fisiologia
em direções mais positivas e saudáveis. Mesmo na idade
adulta, a expressão gênica no cérebro muda continua-
mente com a experiência e é uma perda de resiliência
da arquitetura neural com o envelhecimento que pode
ser redirecionada pelo exercício e potencialmente por
intervenções farmacológicas. Além disso, a ansiedade
crônica, possivelmente resultante de expe riências ad-
versas na infância, pode responder a uma intervenção
comportamental na idade adulta. De fato, prática de

Mindfulness e meditação aumentam a conectividade
funcional no cérebro e beneficiam a inteligência fluida,
além de melhorar a função no envelhecimento e um
senso de ressignificado da vida, benefi ciando a saúde
geral e a função cognitiva39.
A atenção plena pode ser considerada como uma ca-

pacidade humana universal incorporada para promover
o pensamento claro e a abertura do coração. Como tal,
essa forma de ser não requer um sistema de crenças re-
ligiosas ou culturais em particular. A aceitação atual do
que é um caminho consciente refere-se a uma qualidade
psicológica que envolve chamar a atenção completa
para a experiência presente, momento a momento, de
uma maneira particular: no momento presente e sem
julgamento. Estar consciente e estar ciente não significam
a mesma coisa. A prática formal da meditação leva ao
desenvolvimento de concentração, atenção e aceitação
momento a momento, de maneira não julgadora e isso
tem efeitos positivos em vários aspectos da saúde mental
e física. Os efeitos positivos sobre a capacidade de lidar
com o estresse podem ser descritos do ponto de vista fi-
siológico com modificações das redes cerebrais e do
funcionamento neurobiológico. As influências socioam-
bientais na saúde humana estão bem estabelecidas na
literatura, mas seus mecanismos genômicos funcionais
não são claros. Fatores de risco socioambientais estão
ligados a alterações globais na transcrição de genes hu-
manos e estabelecem um contexto molecular para a
compreensão do aumento do risco de doenças em indi-
víduos sob estresse. Apesar de necessitar de mais estudos,
a literatura aponta que nesse contexto socioambiental a
prática de Mindfulness leva a alterações no padrão de
expressão gênica que modificam o estado inflamatório
induzido pelo estresse. O desenvolvimento de concen-
tração, atenção e aceitação momento a momento muda
os padrões cerebrais e modula a informação epigenética,
traduzindo um estado antinflamatório com um impacto
positivo na qualidade de vida do indivíduo. 

Conclusão
Esse estudo permitiu sintetizar os dados da literatura

referentes a prática do Mindfulness como um agente
modificador da expressão gênica. Cada genoma humano
é fundamentalmente um sistema capaz de converter in-
formações ambientais em recursos moleculares, de
acordo com a sabedoria acumulada de 4 milhões de
anos de evolução do homem. As medidas transcriptô-
micas do bem-estar humano estão apenas começando a
entrar na ciência comportamental, mas seu uso deve se
espalhar rapidamente, porque produzem informações
qualitativamente distintas daquelas disponíveis por meio
de outras avaliações de bem-estar, como a introspecção
consciente. Nesse contexto, a auto-regulação da atenção
e da consciência é um tipo de adaptação aos estressores
e a prática de Mindfulness representa uma tecnologia
de aprendizado para o desenvolvimento de tais habili-
dades que impactam positivamente na fisiologia do in-
divíduo. Apesar das evidências promissoras, mais estudos
são necessários para esclarecer a eficácia clínica da prá-



tica de Mindufulness no que tange a avaliação da segu-
rança e possíveis efeitos colaterais em decorrência da
aplicação da técnica. Porém, sem dúvida, a integração
da prática clínica de Mindfulness e outras modalidades
da Medicina Integrativa é uma promessa significativa
para reduzir a carga de doenças crônicas e reduzir o
custo geral nos cuidados a saúde. 

Referências
1. Clancy S. RNA transcription by RNA polymerase: prokaryotes
vs eukaryotes. Nat Educ. 2008;1(1):125. 

2. Phillips T, Shaw K. Chromatin remodeling in eukaryotes. Nat
Educ [Internet]. 2008 [cited 2020 Jan 25];1(1):209. Available from:
https://www.nature.com/scitable/topicpage/chromatin- remode-
ling-in-eukaryotes-1082/

3. Olins DE, Olins AL. Chromatin history: Our view from the
bridge. Nat Rev Mol Cell Biol. 2003;4:809-14. 

4. Cooper GM. Regulation of transcription in Procaryotes. The Cell
– NCBI. Bethesda, MD: Sinauer Associates; 2000. 

5. Felsenfeld G. A brief history of epigenetics. Cold Spring Harb
Perspect Biol. 2014;6(a018200). 

6. Bird A. Perceptions of epigenetics. Nature. 2007;447(7143):
396-8. 

7. Strahl BD, Allis CD. The language of covalent histone modifica-
tions. Nature. 2000;403:41-5. 

8. Turner BM. Histone acetylation and an epigenetic code. BioEs-
says. 2000;22(9):836-45. 

9. Tekel SJ, Haynes KA. Molecular structures guide the engineering
of chromatin. Nucleic Acids Res. 2017;45(13):7555-70. 

10. Issa JP. CpG island methylator phenotype in cancer. Nat Rev
Cancer. 2004;4(12):988-93. 

11. Jambhekar A, Dhall A, Shi Y. Roles and regulation of histone
methylation in animal development. Nat Rev. Mol Cell Biol.
2019;20(10):625-41. 

12. Allis CD, Jenuwein T. The molecular hallmarks of epigenetic
control. Nat Rev Genet [Internet]. 2016;17(8):487–500. Available
from: http://dx.doi.org/10.1038/nrg.2016.59

13. Demarzo M, Campayo J. O que é e o que não é Mindfulness.
In: Manual Prático de Mindfulness – Curiosidade e Aceitação. São
Paulo: Palas Athena; 2017. p. 17-31. 

14. Oràzio Flacco, Quinto nell’Enciclopedia Treccani [Internet].
[cited 2020 Mar 30]. Available from: http://www.treccani.it/enci-
clopedia/quinto-orazio-flacco/

15. carpe diem in Vocabolario - Treccani [Internet]. [cited 2020
Mar 30]. Available from: http://www.treccani.it/vocabolario/ carpe-
diem/

16. Kabat-Zinn J. Some reflections on the origins of MBSR, skillful
means, and the trouble with maps. Contemp Buddhism. 2011;
12(1): 281-306. 

17. Rosenkranz MA, Davidson RJ, MacCoon DG, Sheridan JF, Kalin
NH, Lutz A. A comparison of mindfulness-based stress reduction
and an active control in modulation of neurogenic inflammation.
Brain Behav Immun. 2013;27(1):174-84. 

18. Daubenmier J, Lin J, Blackburn E, Hecht FM, Kristeller J, Ma-
ninger N, et al. Changes in stress, eating, and metabolic factors are
related to changes in telomerase activity in a randomized mindful-
ness intervention pilot study. Psychoneuroendocrinology. 2012;
37(7):917-28. 

19. Souza MT de, Silva MD da, Carvalho R de. Integrative review:
what is it? How to do it? Einstein. 2010;8(1):102-6. 

20. Buric I, Farias M, Jong J, Mee C, Brazil IA. What is the molecu-
lar signature of mind-body interventions? A systematic review of
gene expression changes induced by meditation and related prac-
tices. Front Immunol. 2017;8. 

21. Muehsam D, Lutgendorf S, Mills PJ, Rickhi B, Chevalier G, Bat
N, et al. The embodied mind: A review on functional genomic and
neurological correlates of mind-body therapies. Neurosci Biobehav
Rev. 2017;73:165-81. 

22. Black DS, Christodoulou G, Cole S. Mindfulness meditation
and gene expression: a hypothesis-generating framework. Curr
Opin Psychol. 2019;28:302-6. 

23. Cole SW. Human social genomics. PLoS Genet. 2014;10(8):
e1004601. 

24. Creswell JD, Irwin MR, Burklund LJ, Lieberman MD, Arevalo
JM, Ma J, et al. Mindfulness-based stress reduction training reduces
loneliness and pro-inflamatory gene expression in older adults: a
small randomized controlled trial. Brain Behav Immun.
2012;26(7):1095-101. doi; 10.1016/j.bbi.2012.

25. García-Campayo J, Puebla-Guedea M, Labarga A, Urdánoz A,
Roldán M, Pulido L, et al. Epigenetic response to Mindfulness in
peripheral blood leukocytes involves genes linked to common
human diseases. Mindfulness. 2018;9(4):1146-59. 

26. Black DS, Slavich GM. Mindfulness meditation and the im-
mune system: a systematic review of randomized controlled trials.
Ann N Y Acad Sci. 2016;1373(1):13-24. 

27. Kaliman P, Álvarez-López MJ, Cosín-Tomás M, Rosenkranz
MA, Lutz A, Davidson RJ. Rapid changes in histone deacetylases
and inflammatory gene expression in expert meditators. Psycho-
neuroendocrinology. 2014;40(1):96-107. 

28. Chaix R, Fagny M, Cosin-Tomás M, Alvarez-López M, Lemee
L, Regnault B, et al. Differential DNA methylation in experienced
meditators after an intensive day of mindfulness-based practice:
Implications for immune-related pathways. Brain Behav Immun.
2020;84:36-44. 

29. Chaix R, Alvarez-López MJ, Fagny M, Lemee L, Regnault B,
Davidson RJ, et al. Epigenetic clock analysis in long-term medita-
tors. Psychoneuroendocrinology. 2017;85:210-4. 

30. Epel ES, Blackburn EH, Lin J, Dhabhar FS, Adler NE, Morrow
JD, et al. Accelerated telomere shortening in response to life stress.
Proc Natl Acad Sci U S A. 2004;101(49):17312-5. 

31. Carlson LE, Beattie TL, Giese-Davis J, Faris P, Tamagawa R, Fick
LJ, et al. Mindfulness-based cancer recovery and supportive-ex-
pressive therapy maintain telomere length relative to controls in
distressed breast cancer survivors. Cancer. 2015;121(3):476-84. 

32. Bower JE, Crosswell AD, Stanton AL, Crespi CM, Winston D,
Arevalos J, et al. Mindfulness meditation for younger breast can-
cer survivors: a randomized controlled trial. Cancer. 2015;
121(8):1231-40. doi: 10.1002/cncr. 29194. Epub 2014 Dec 23.

33. Carlson L, Zelinski EL, Speca M, Balneaves LG, Jones J, Santa
Mina D, et al. Protocol for the MATCH study: Mindfulness and Tai
Chi for cancer health A preference-based multi-site randomized
comparative effectiveness trial (CET) of Mindfulness-Based Cancer
Recovery (MBCR) vs. Tai Chi/Qigong (TCQ) for cancer survivors:
Contemp Clin Trials. 2017;59. 

34. Bhasin MK, Denninger JW, Huffman JC, Joseph MG, Niles H,
Chad-Friedman E, et al. Specific Transcriptome Changes Associated
with Blood Pressure Reduction in Hypertensive Patients after Re-
laxation Response Training. J Altern Complement Med.
2018;24(5):486-504. 

244 J Health Sci Inst. 2020;38(3):232-45Bottoni A, Lasakosvitsch F, Garnes SA, Bottoni A



J Health Sci Inst. 2020;38(3):232-45 O impacto do Mindfulness no controle da expressão gênica245

35. Kaliman P. Epigenetics and meditation. Curr Opin Psychol.
2019;28:76-80. 

36. Bishop JR, Lee AM, Mills LJ, Thuras PD, Eum S, Clancy D, et
al. Methylation of FKBP5 and SLC6A4 in Relation to Treatment Res-
ponse to Mindfulness Based Stress Reduction for Posttraumatic
Stress Disorder. Front Psychiatry. 2018;9:418. 

37. Isgut M, Smith AK, Reimann ES, Kucuk O, Ryan J. The impact
of psychological distress during pregnancy on the developing
fetus : biological mechanisms and the potential benefits of mind-
fulness interventions. J Perinat Med. 2017;45(9):999-1011. 

38. Garland E, Gaylord S. Envisioning a Future Contemplative
Science of Mindfulness: Fruitful Methods and New Content for the
Next Wave of Research. Complement Health Pract Rev.
2009;14(1):3-9. 

39. Mcewen BS. In pursuit of resilience : stress , epigenetics , and
brain plasticity. Ann NY Acad Sci. 2016; 1373 (1): 56-64. doi;
10.1111/nyas.13020. Epub 2016 Feb 25.

Endereço para correspondência:

Andrea Bottoni
Avenida Paulista, 726 Cj. 1205 – Bela Vista

São Paulo-SP, CEP 01310-100
Brasil

E-mail; andrea.bottoni@funzionali.com

Recebido em 8 de fevereiro de 2020
Aceito em 25 de junho de 2020


