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“A única forma de 
desenvolvimento é um esforço 

constante através da meditação”.

(DALAI LAMA, 1935)



RESUMO

A prática de meditar pode ser descrita como um treinamento da men-
te, o qual tem sido tradicionalmente associado ao bem-estar da esfe-
ra física e psicológica. O crescente número de estudos associados à 
prática indicam ser esta uma técnica simples, porém eficaz na busca 
por resultados. O presente trabalho teve como objetivo identificar os 
benefícios obtidos com a prática regular de meditação, avaliando os 
ganhos relacionados à saúde e ao desempenho das funções diá-
rias. Trata-se de uma revisão bibliográfica descritiva feita através de 
artigos, livros e publicações oficiais por meio escrito e virtual que 
comprovam o efeito que a meditação exerce sobre a saúde humana. 
A pesquisa justifica-se devido ao aumento das patologias psicosso-
máticas, nas quais a prática meditativa exerce uma influência benéfi-
ca. Dessa forma, foi possível, através deste trabalho, observar que é 
inegável a necessidade de se aprofundar o tema no meio social afim 
de facilitar seu acesso, e possibilitar sua aplicabilidade de maneira 
íntegra a todos os usuários do Sistema Único de Saúde brasileiro. Foi 
observada também a necessidade de uma maior abordagem no meio 
acadêmico e assistencial do enfermeiro, além da ampliação de estu-
dos científicos referentes ao assunto com o propósito de melhorar a 
assistência do cuidado à população.

Palavras-chave: Meditação. Saúde. Estresse. 



ABSTRACT

The practice of meditation can be described as a training of the mind, 
which has traditionally been associated with well-being in the physi-
cal and psychological spheres. The growing number of studies as-
sociated with the practice indicate that this technique is simple, but 
effective in the search for results. The present study aimed to identify 
the benefits obtained with the regular practice of meditation, evalua-
ting the gains related to health and the performance of daily func-
tions. This is a descriptive bibliographic review made through articles, 
books and official publications through written and virtual means that 
prove the effect that meditation has on human health. The research 
is justified due to the increase in psychosomatic pathologies, in which 
meditative practice exerts a beneficial influence. In this way, it was 
possible, through this work, to observe that it is undeniable the need 
to deepen the theme in the social environment in order to facilitate its 
access, and enable its applicability in an integral way to all users of 
the Brazilian Unified Health System. The need for a greater approach 
in the academic and nursing care environment was also observed, in 
addition to the expansion of scientific studies on the subject with the 
purpose of improving care assistance to the population.

Keywords: Meditation. Health. Stress.



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

A.C.: Antes de Cristo
BAM: Meditação da consciência respiratória
BVS: Biblioteca Virtual de Saúde
COFEN: Conselho Federal de Enfermagem
COVID-19: Infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus 
SARS-CoV-2
DECs: Descritores em Ciência da Saúde
ELA: Esclerose lateral amiotrófica
FACISA: Faculdade de Ciências da Saúde de Unaí
MBCT: Terapia cognitiva baseada na atenção plena
MBSR: Prática de conscientização que se concentra no presente
MS: Ministério da Saúde
OMS: Organização Mundial da Saúde 
OPAS: Organização Pan-Americana de Saúde 
PAD: Pressão arterial diastólica 
PAS: Pressão arterial sistólica 
PICS: Práticas Integrativas e Complementares 
PNPIC: Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 
SCIELO: Biblioteca Eletrônica Científica Online
SUS: Sistema Único de Saúde
TA: Transtorno de ansiedade 
UBS: Unidade básica de saúde



SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 13

2 REFERENCIAL TEÓRICO 15

2.1 Saúde mental: desenvolvimento de doenças psicossomáticas 15

2.2 Consequências da pandemia na saúde mental 19

2.2.1 Saúde mental dos profissionais de saúde frente à pandemia do 
novo coronavírus 20

2.3 Meditação: conceito, origem e aplicações  20

2.4 Associação entre meditação, saúde e qualidade de vida 23

2.5 Evidências científicas do poder benéfico que a meditação exerce 
sobre a saúde  26

2.6 A atuação da enfermagem frente às PICS  29

2.7 Efeitos benéficos da meditação sobre a saúde durante a pande-
mia do novo coronavírus  30

3 METODOLOGIA  31

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  33

REFERÊNCIAS  34

SOBRE OS ORGANIZADORES  44

ÍNDICE REMISSIVO  49



PR
ÁT

IC
AS

 IN
TE

G
R

AT
IV

AS
 E

 C
O

M
PL

EM
EN

TA
R

ES
 N

O
 S

U
S:

 
os

 b
en

ef
íc

io
s 

da
 m

ed
ita

çã
o 

pa
ra

 o
 b

em
-e

st
ar

 d
o 

ca
m

po
 fí

si
co

 e
 p

sí
qu

ic
o 

da
 s

aú
de

13

1 INTRODUÇÃO

A meditação é uma prática que envolve um conjunto de técnicas 
para focalizar a mente em um pensamento, objeto ou atividade em par-
ticular, de maneira consciente, afim de alcançar um estado de clareza 
mental e emocional. Primitivamente associada a práticas religiosas, 
a meditação passou por um processo de desvinculação de aspectos 
místicos, o que permitiu sua recomendação como atividade benéfica à 
saúde, uma vez que vem apresentando resultados satisfatórios para a 
qualidade de vida da população (GOLEMAN; DAVIDSON, 2017).

A arte de meditar é uma prática de grande relevância e seu 
exercício está cada vez mais presente no cotidiano das pessoas.  Em 
geral, o assunto meditação é associado à prática com monges budis-
tas em templos. No entanto, é visto que a meditação é acessível a 
todos, podendo estar associada aos mais diferentes tipos de crenças 
ou ainda não ter nenhum vínculo religioso (MORAES, 2019). Além 
disso, Tesser et al. (2018) mostram que a prática tem se tornado cada 
vez mais popular após diversos estudos comprovarem sua eficiência 
para o reequilíbrio fisiológico dos seres humanos, sendo seu acesso 
garantido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) através da Política 
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC).

Atualmente, ao se abordar o contexto saúde-doença, as pa-
tologias de cunho psicológico e psiquiátrico estão sempre ocupando 
as posições de destaque quando relacionadas as doenças mais co-
muns. Cunha e Fonseca (2020) esclarecem que este tipo de disfun-
ção está associado, na maioria dos casos, ao estressante estilo de 
vida, que exige do ser humano uma multifuncionalidade, acarretando 
os mais variados tipos de doenças agudas e até mesmo as crônicas, 
as chamadas doenças psicossomáticas. Estas doenças precisam ser 
melhor administradas para que o ser humano possa obter dias mais 
equilibrados e melhores condições de saúde ao longo da vida.

Uma vez que estas patologias estão cada vez mais incidentes, 
a meditação apresenta-se como uma forma de alcançar os objetivos 
exigidos pelo estilo de vida atarefado, sem que haja necessidade de 
comprometer a saúde. A prática é realizada através do treinamen-
to sistemático, da atenção pelo desenvolvimento, da capacidade de 
concentração e do enriquecimento da percepção. 
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Em vista disso, o objetivo geral deste trabalho foi identificar os 
benefícios obtidos com a prática regular de meditação, avaliando os 
ganhos relacionados à saúde e ao desempenho das funções diárias, 
tendo como objetivos específicos: compreender o conceito de medi-
tação, bem como sua origem e aplicações mais utilizadas na atuali-
dade; evidenciar as melhorias na qualidade de vida após a prática da 
meditação; estabelecer a relação entre a meditação e a prevenção 
de agravos à saúde; evidenciar o bem-estar físico e mental promovi-
dos pela meditação durante a pandemia. 

Sabendo que os altos níveis de estresse e doenças psicosso-
máticas que ocorrem por fatores intrínsecos e extrínsecos estão cada 
vez mais presentes na rotina das pessoas, questiona-se: qual papel 
a meditação pode desempenhar a fim de minimizar tais demandas, 
fazendo com que os praticantes tenham uma melhor qualidade de 
vida e uma recuperação de danos à saúde mais efetiva? 

Reconhecida pelo Ministério da Saúde (MS) desde 2017, a 
prática da meditação tem sido apontada como uma alternativa para 
amenizar os agravos à saúde e ressaltada como uma ferramenta de 
prevenção a diversas enfermidades. Sendo assim, um estudo sobre 
a realização da técnica e seus benefícios é de fundamental impor-
tância, visto que o número de pessoas que necessitam de práticas 
alternativas para auxiliar na melhoria da qualidade de vida é demasia-
damente crescente e ilimitado. Pensando nisso, o estudo foi realizado 
com o intuito de expor os ganhos que um indivíduo pode adquirir ao 
meditar regularmente, com foco no bem-estar psicofísico. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

A meditação é parte integrante da Política Nacional de Práti-
cas Integrativas e Complementares, que, segundo Medeiros (2017), 
se contrapõe ao modelo biomédico tradicional soberano, o qual se 
fundamenta em aspectos simplesmente biológicos sobre as doen-
ças, sua prevenção e seu tratamento. 

Sendo assim, julga-se necessário um melhor entendimento 
sobre as técnicas envolvidas na meditação, seus conceitos históri-
cos, sua aplicação e seus resultados, já que têm mostrado relevan-
te eficácia na prevenção e tratamento de agravos físicos, mentais e 
emocionais à saúde.

2.1 Saúde mental: desenvolvimento de doenças psicossomáticas

O ambiente laboral dos trabalhadores da sociedade contem-
porânea causa aumento do comprometimento com rotinas de de-
mandas, metas e exigências exorbitantes. Tal conjuntura é reflexo 
das intensas e constantes mudanças vividas por essa população, 
como problemas em harmonizar a vida pessoal com a profissional, 
que acarretam um gasto físico e psicossocial excessivo, culminando 
em manifestação de múltiplas classes de doenças, incluindo doenças 
psicossomáticas. (SOUSA; SILVA; CARVALHO, 2015).

O termo psicossomático surgiu em 1808 pelo psiquiatra ale-
mão Heinroth, através de estudos com insônia. Após anos de pes-
quisa, o autor introduziu o termo somato-psíquico em 1823, para 
averiguar como os fatores orgânicos afetavam os fatores emocionais 
(RAMOS, 1994). 

É bastante popular o conceito de doença psicossomática. O 
termo “Psico” deriva de “psique”, que significa mente, e “soma” re-
mete ao corpo. Portanto, doença psicossomática é o distúrbio que a 
mente causa no corpo físico (MAZUTTI et al., 2011).

Além disso, segundo o mesmo autor, problemas emocionais 
são capazes de diminuir a resistência imunológica, aumentando a 
probabilidade de adquirir infecções por micro-organismos, como ví-
rus e bactérias, fazendo possível a percepção de que os conflitos 
psíquicos têm a capacidade de confirmar alterações orgânicas. Outro 
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agente contribuinte é o estresse, de natureza física, psicológica ou 
social, que é uma condição que abrange um agrupamento de reações 
fisiológicas, as quais resultam em desequilíbrio geral no organismo 
(frequentemente com efeitos danosos). Se exageradas, essas rea-
ções podem aumentar sua própria duração e intensidade (MAZUTTI 
et al., 2011).

A palavra estresse foi empregada pela primeira vez no campo 
da saúde em 1926 por Hans Selye, um médico fisiologista que per-
cebeu a queixa de alguns indivíduos referente a problemas de ordem 
psicofisiológica, como pressão alta, fadiga, falta de apetite e desâni-
mo. O fenômeno passou a ser conceituado como um efeito não es-
pecífico de qualquer demanda sobre o corpo, tanto de efeito somático 
quanto mental. O estressor foi determinado como todo agente de de-
manda que tem como resultado o estresse, seja de natureza mental, 
emocional ou física (PINTO et al., 2016).

Assim, o estresse é uma condição complexa, com inúmeros 
conceitos que comprovam a fragilidade de toda ordem. O desenca-
deamento do estresse se deve, na maioria das vezes, às inúmeras 
exigências em razão das infatigáveis mudanças da vida moderna 
atual que são impostas aos indivíduos. Por consequência, as pes-
soas se encontram expostas a situações conflituosas frequentemen-
te, desestabilizando-as emocionalmente, findando em ansiedades, 
angústias e outras patologias (SILVA et al., 2017). 

Fazendo parte da vida de toda população, o estresse, quando 
em índice elevado, pode gerar uma série de patologias, entre as quais 
se pode citar: a ansiedade, a depressão, a exaustão emocional e até 
doenças do sistema circulatório. Dados obtidos pelo governo britânico 
(Health and Safety Executive) evidenciaram que do total de doenças 
referidas por trabalhadores no país, entre 2011 e 2012, o estresse che-
gou a 40%. Já no Brasil, as averiguações científicas evidenciaram as 
associações entre o estresse e a hipertensão arterial, a ausência de 
ânimo e os transtornos mentais comuns (LOPES; SILVA, 2018).

Para Tabosa e Cordeiro (2019, p. 3), pode-se dizer que: 

Dentre os sintomas físicos, os mais frequentes são as do-
res musculares, abrangendo dor de cabeça, taquicardia, 
hipertensão arterial e problemas gastrintestinais. Entre 
os sintomas emocionais, destacam-se: aflição, depres-
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são, ansiedade, preocupação e insônia. E os sintomas 
comportamentais incluem agressividade/ passividade, 
distúrbios alimentares e alterações na libido.

Ainda segundo Tabosa e Cordeiro (2019), a forma com que o 
estresse impactará a vida de um indivíduo e seu nível no local de traba-
lho acaba variando de uma pessoa para outra, porém as consequências 
para a saúde que ele acarreta torna-o conhecido como desencadeador 
de doenças que variam de patologias cardiovasculares a transtornos 
mentais, doenças musculoesqueléticas e doenças reprodutivas. O au-
mento do tabagismo, o abuso de álcool e de drogas e distúrbios do sono 
são problemas comportamentais que também podem ser observados. 

Além destas doenças, a depressão é também uma conse-
quência mais presente nos indivíduos devido ao estresse. Pontuada 
como “o mal do século” pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 
essa doença vem sendo considerada um dos transtornos psiquiátri-
cos de maior prevalência no mundo (CARDOSO, 2011).

O autor supracitado descreve ainda as características sinto-
máticas da depressão:

A depressão é uma psicopatologia caracterizada por hu-
mor deprimido ou falta de motivação, perda de interesse 
ou prazer (anedonia) e cansaço ou fadiga. Além disso, 
alteração no peso corporal (ganho ou perda de peso 
significativo – 5%), prejuízo no sono (insônia ou hiper-
sonia), agitação ou retardo psicomotor, sentimento de 
inutilidade ou culpa, baixa capacidade de concentração 
ou tomada de decisão e/ou ideação suicida são outros 
sintomas relevantes no diagnóstico da depressão (CAR-
DOSO, 2011, p. 2).

De acordo com Barros et al. (2017), existem indícios de que 
a presença da depressão eleva o risco de várias outras doenças, 
como exemplo as doenças cardiovasculares, incluindo acidente 
vascular cerebral hemorrágico, doença arterial periférica e infarto, 
abrindo a possibilidade de ser considerada um fator autônomo com 
a mesma importância que possui os fatores de risco clássicos para 
enfermidades crônicas. Dito de outra forma, há a possibilidade de a 
depressão ser considerada um fator de risco para doenças crônicas 
como hipertensão arterial e diabetes melittus, assim como são consi-
derados outros fatores como a obesidade e o sedentarismo.
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Em busca de dados estatísticos sobre depressão no Brasil, 
tem-se que a depressão aumentou 18% entre 2005 e 2015 e atinge 
11,5 milhões de brasileiros (5,8% da população), sendo ao todo 322 
milhões de pessoas em todo o mundo, acometendo, em sua maioria, 
mulheres (GONÇALVES et al., 2018). 

Outro transtorno que pode ser desencadeado sob influência 
do estresse é a ansiedade. Segundo dados da OMS, o transtorno 
de ansiedade (TA) está presente em 9,3% da população brasileira, 
fazendo com que o Brasil possua o título de país mais ansioso do 
mundo (FERNANDES et al., 2018). 

Assim, segundo os autores:

A ansiedade é um sentimento de medo vago e desagra-
dável que se manifesta como um desconforto ou tensão 
decorrente de uma antecipação do perigo, de algo des-
conhecido, enquanto os TAs compartilham caracterís-
ticas de medo e ansiedade excessiva, além de pertur-
bações comportamentais (FERNANDES et al., 2018, p. 
2345).

Além desses transtornos, um estudo demonstrou que a insô-
nia afeta até 20% das pessoas adultas nos Estados Unidos, enquanto 
no Reino Unido 37% dos adultos se queixam de insônia e na França 
19% da população possuem a mesma queixa. Essa falta de sono 
que afeta a população global pode ter efeitos devastadores na saúde 
psicológica e também na saúde cardiometabólica. Os autores evi-
denciam que o estresse é um dos principais fatores para a alta preva-
lência do transtorno de insônia na população mundial (KALMBACH; 
ANDERSON; DRAKE, 2018).

Guzik e Touyz (2017) desenvolveram uma pesquisa esclare-
cendo que o estresse pode ser um mecanismo-chave de má disfun-
ção endotelial e de danos às artérias, que são fatores de risco para 
doenças vasculares, rigidez arterial e envelhecimento. Estas são a 
base da macro e microangiopatia, hipertensão arterial, isquemia car-
díaca, disfunção renal e declínio cognitivo. 

Além dos inúmeros fatores estressantes que desencadeiam ou-
tras patologias, com a chegada da pandemia do novo Coronavírus em 
2019, notou-se um aumento significativo do estresse e todas as doenças 
que o cercam, como mostra uma revisão de Jiménez, Sanchez e Mon-
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tes (2020) sobre o impacto psicológico da pandemia. Segundo os auto-
res, a pandemia causa o medo relatado em mais de 20% da população, 
a tristeza em cerca de 18% das pessoas e culpa em 10% dos relatos, 
além da alta prevalência de angústia, estresse, depressão e mau humor.

Além dessas patologias, as características genéticas e a 
construção destas com o meio determinarão o processo de adoecer. 
Elas estão absolutamente relacionadas ao desenvolvimento subje-
tivo, que proporcionará os diversos graus de abordagem e enfren-
tamento de cada ocasião estressante em que se encontrará cada 
indivíduo (BALLONE; EURICO; ORTOLONI, 2002). 

Sendo assim, é necessária uma interação saudável do indiví-
duo com sua rotina e conflitos diários para que a qualidade de vida 
seja mais próxima dos padrões adotados como adequados. 

2.2 Consequências da pandemia na saúde mental

Foi reportado na cidade Wuhan na China, em dezembro de 
2019, o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19). A 
rápida ascensão da doença fez com que a OMS declarasse estado de 
pandemia devido à disseminação em nível global.  Estatísticas apontam 
que o número de reprodução da COVID-19 é alto e varia em diferentes 
localidades. Desse modo, as consequências da pandemia e seu tempo 
de duração ainda permanecem imprevisíveis (SCHMIDT et al., 2020). 

Segundo Nabuco, Oliveira e Afonso (2020), além da saúde física, 
a pandemia de COVID-19 afeta também a saúde mental e o bem-estar 
da população mundial. Mais que isso, as epidemias anteriores compro-
varam que os impactos na saúde mental podem ser mais delongados 
e ter uma prevalência maior do que a própria epidemia, sendo assim, 
são inumeráveis as implicações econômicas e psicossociais que ainda 
estão por vir. Os danos e comprometimentos da saúde mental tendem 
a superar os relacionados às demandas físicas de comprometimento. 

Ornell et al. (2020) relatam, em um estudo realizado na Chi-
na, que quase metade dos entrevistados classificou o impacto psi-
cológico da pandemia como moderado a grave e aproximadamente 
um terço descreveu ansiedade moderada a grave. No Japão, foram 
relatados dados semelhantes, além de impacto econômico também 
descrito como dramático.
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Além disso, os autores mencionados acima relatam que pa-
cientes suspeitos e contaminados com COVID-19 podem ter inten-
sas reações comportamentais e emocionais, como ansiedade, medo, 
insônia e raiva. Estas reações podem se agravar para ansiedade, 
transtornos depressivos, psicóticos e paranoides. 

2.2.1 Saúde mental dos profissionais de saúde frente à pande-
mia do novo coronavírus

Um estudo realizado por Barroso et al. (2020) mapeou o índice 
de risco que os trabalhadores do Brasil têm de serem contaminados 
pelo COVID-19 durante suas atividades profissionais. Os trabalha-
dores da saúde apresentaram de 97% a 100% de risco de contá-
gio, desde técnicos de saúde bucal até a técnicos de enfermagem, 
enfermeiros e médicos.

Já em outro estudo, realizado por Pereira et al. (2020), ob-
servou-se a existência de sintomas que indicam prejuízo na saúde 
mental dos profissionais de saúde, dentre eles: efeito da doença na 
vida profissional, medo por sensação de alto risco de contaminação e 
humor deprimido. Além do mais, o esgotamento físico e mental, a dor 
de perder pacientes e colegas de trabalhos, a dificuldade na tomada 
de decisão, o medo de se contaminar e de transmitir a doença aos 
entes próximos são também fatores que prejudicam a saúde mental 
dos referidos profissionais que atuam na linha de frente da doença 
(PRADO et al., 2020). 

Assim, pode-se dizer que as demandas de saúde de caráter 
mental têm aumentado juntamente com os agravos fisiológicos que a 
pandemia traz consigo. Perante isso, exalta-se os benefícios da me-
ditação como uma alternativa complementar ou até mesmo principal 
para a prevenção e tratamento dessas demandas. 

2.3 Meditação: conceito, origem e aplicações

Definida como o treino da atenção plena à consciência do mo-
mento presente, a meditação tem sido associada a um maior bem-estar 
emocional, físico e mental. Esse método teve sua origem nas filosofias 
espirituais orientais. O movimento de trazê-la para o Ocidente começou 
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a se concretizar especialmente a partir da década de 1960. Dessa ma-
neira, junto com a progressiva busca pela prática pessoal, houve tam-
bém um crescente interesse científico (MENEZES; DELL’AGLIO, 2009).

Apesar de alguns registros ligados à medicina e às pesquisas 
científicas, a crença de que a meditação esteja fundamentalmente 
associada à religião persiste. Segundo Johnson (1990), a origem da 
meditação se fez na cultura oriental, na China antiga, aproximada-
mente 300 a.C., a literatura taoísta já apresentava atividades medita-
tivas de maneira sistematizada, e, de acordo com Leão et al (2015), 
a literatura mística do norte da Índia, por volta de 1500 e 1000 a.C., 
também já descrevia exercícios de meditação.

O termo meditação na língua tradicional indiana (sânscrito) é 
escrito dhyana, que tem o significado de atenção e contemplação. 
Uma das regiões de suma importância para esse tema é o Vale do 
Indo (região que hoje se estende do Paquistão ao Vale do Ganges) 
que está relacionado com um histórico antigo de cultura meditativa 
que compunha os processos médicos empregados para o tratamen-
to e manutenção da saúde há, no mínimo, cinco mil anos (BITTEN-
COURT, 2017).

Em 1970, Jon Kabat-Zinn e colaboradores implementaram, 
nos Estados Unidos, umas das primeiras formas de meditação como 
terapia clínica. O projeto desenvolvido reduzia o estresse em grupo 
com base na meditação mindfulness, que também é conhecida como 
based stress reduction (MBSR), e tem sido estudado na literatura há 
pelo menos 30 anos (DEMARZO, 2011).

Segundo Demarzo (2011, p. 11), “trata-se de uma forma de in-
tervenção estruturada, voltada para pessoas e para pacientes acometi-
dos de condições clínicas associadas a níveis prejudiciais de estresse”. 

Já em relação ao Brasil, os autores Pereira et al. (2010) res-
saltam que o princípio da visibilidade dos benefícios da meditação 
começou a ganhar espaço através da Política de Práticas Integrativas 
e Complementares do SUS implantada em 2006 pelo Ministério da 
Saúde. Além disso, os pesquisadores descrevem outras experiên-
cias obtidas com o uso da prática regular da meditação nas escolas 
estaduais do ensino médio no Rio de Janeiro, tendo como objetivo a 
redução da violência nas escolas. Em São Paulo, no Hospital Albert 
Einstein, a prática obteve resultados positivos após ser testada por 
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dois anos no setor de oncologia, após esse período a prática se es-
tendeu também para funcionários.

Como uma forma de tornar a meditação mais acessível para 
as pessoas (principalmente as que possuem uma rotina multifuncio-
nal), Wahbeh e Oken (2016) desenvolveram uma versão individual e 
online de um programa que inclui a redução do estresse baseado na 
atenção plena e a terapia cognitiva baseada na atenção plena, que 
pode ser realizado em qualquer momento e em qualquer local caso 
se tenha acesso a internet. Embora a versão citada não seja a forma 
completa que um participante pode receber, ela permite que um nú-
mero maior de pessoas tenha acesso à prática.

Além disso, os autores mencionados dissertam que interven-
ções de meditação na internet vêm sendo aplicadas em indivíduos 
com uma variedade de sintomas, como ansiedade, depressão, es-
tresse, traumas e sintomas depressivos residuais. Esses estudos têm 
tido como resultado a evidência preliminar de algum benefício e ne-
nhum evento adverso (WAHBEH; OKEN, 2016).

Assim, existem algumas classificações de meditação mais rea-
lizados nos dias atuais, como podemos observar no quando 1 abaixo. 

Quadro 1 – Características dos principais tipos de meditação

Meditação Principais características Fonte

Mantra

Caracteriza-se pela repetição de uma frase, palavra ou sílabas 
selecionadas de forma contínua, recitadas de forma silenciosa 
ou em voz alta, enquanto passivamente desconsidera distra-
ções internas ou externas. O mantra usado na meditação age 
como um veículo diligente capaz de invalidar a fala mental, 
que é a forma predominante de pensamento consciente para 
a maioria das pessoas. Existem vários subtipos de meditação 
mantra e todos são baseados no mesmo princípio de repetir 
uma palavra ou frase, redirecionando pensamentos negativos 
afim de provocar uma ação de relaxamento.

CAVIC-
CHINI, 
2020

Hata Yoga

Considerada como uma vertente do Ioga, a Hatha Yoga é uma 
das mais conhecidas, pois a prática usa ásanas (posturas físi-
cas) e pranayamas (exercícios respiratórios) como meio para 
fortalecer o corpo, aprimorar o condicionamento físico e au-
mentar a flexibilidade. As posturas são realizadas individual-
mente, sem a necessidade de uma ordem ou um ritmo.

VOLL-
BEHR 
et al., 
2018
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Upasana

Na prática de meditação objetiva (upasana), a consciência 
está focada em um elemento, concentrando-se numa luz, em 
uma divindade, no céu ou também em sentimentos de amor 
e compaixão. Já na meditação subjetiva (nididhyasana ou 
atma-vicara) não há foco, esforço, nem direcionamento de 
consciência, porém há a tentativa de se descobrir a fonte da 
consciência.

TOU-
TAIN 
et al., 
2019

Mindful-
ness

Esta seria o tipo de meditação mais popular dos tempos 
atuais. Procedimentos meditativos de mindfulness são 
baseados em 3 tipos, o primeiro é baseado na redução do 
estresse conhecida também como MBSR (sigla da língua 
inglesa que consiste na prática de conscientização que se 
concentra no presente). A segunda é a terapia cognitiva 
baseada na atenção plena, que recebe a sigla em inglês 
MBCT (terapia cognitiva baseada na atenção plena, baseada 
em Mindfulness); e depois a meditação transcendental, que 
destaca o uso de um mantra através do qual o indivíduo se 
transcende a um certo nível sem fazer esforço.

GU; 
FANG, 
2018

Fonte: autor do trabalho (2021).

2.4 Associação entre meditação, saúde e qualidade de vida

A OMS conceitua saúde como um estado de completo bem-
-estar físico, mental e social e não apenas pela ausência de doenças 
ou enfermidades (SILVA; SCHRAIBER; MOTA, 2019).

O autor Scliar (2007, p. 30) acrescenta: 

O conceito de saúde reflete a conjuntura social, econô-
mica, política e cultural. Ou seja: saúde não representa 
a mesma coisa para todas as pessoas. Dependerá da 
época, do lugar, da classe social. Dependerá de valores 
individuais, dependerá de concepções científicas, reli-
giosas, filosóficas.

Sendo assim, para a manutenção da integridade física, men-
tal, emocional e espiritual é necessário que haja uma atenção sobre 
a saúde mental. É essencial, portanto, buscar ferramentas que possi-
bilitem a tomada de decisões centradas e assertivas. O cuidado com 
as emoções e registros no inconsciente reflete na maneira de o indi-
víduo se comportar frente a suas relações interpessoais e no modo 
como se cobra diante dos desafios diários (NASCIMENTO, 2019).

Em meados da década de 70 o modelo de biomedicina – que 
considera somente os fatores biológicos para o tratamento das doen-
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ças – começa a deixar de ser a única classe terapêutica considerada 
para tal. Outros fatores passam a ser considerados como determi-
nantes da saúde global, como os fatores ambientais e sociais. Este 
fato somado com o alto custo da biomedicina acarreta em um grande 
interesse social por terapias alternativas. (HABIMORAD, et al. 2020). 

Ainda segundo os autores citados acima, devido ao crescente 
interesse frente a esta classe terapêutica, a OMS publica em 2002 
o documento WHO Traditional Medicine Strategy afim de integrar a 
medica tradicional as medicinas alternativas e complementares em 
sistemas nacionais de saúde de seus países constituintes.  

Dacal e Silva (2018) destaca que a PNPIC colabora para o 
fortalecimento da saúde pública atuando nos campos da promoção, 
prevenção, manutenção e recuperação da saúde, baseando-se em 
um modo de cuidado humanizado e centrada na integralidade do in-
divíduo.

As Práticas Integrativas e Complementares de Saúde (PICS) 
foram institucionalizadas no SUS por intermédio da PNPIC, aprova-
da por meio de Portaria GM/MS nº 971, de 3 de maio de 2006, que 
contempla serviços como fitoterapia, acupuntura e outros. Em março 
de 2017, a PNPIC foi ampliada com mais 14 outras práticas através 
da publicação da Portaria GM nº 849/2017, na qual a meditação foi 
incluída (BRASIL, 2018). Portanto, com o reconhecimento da prática 
pelo Ministério da Saúde, é necessário que tais benefícios sejam es-
tudados e aprimorados.

Segundo Trungpa (2014, p. 25):

Quando uma pessoa pratica a meditação e segue o ca-
minho espiritual, os problemas encontrados na interação 
com a sociedade deixam de ser obstáculo e se tornam 
oportunidades criativas. As situações da vida diária pas-
sam a fazer parte da prática de meditação.

Além disso, Sampaio (2018) relata que, com a prática da me-
ditação, se torna possível a produção da integração entre o corpo, a 
mente e o espírito, que auxilia na conquista de autocontrole, equilí-
brio e relaxamento, bem como no desenvolvimento da consciência. 
As constatações científicas já alcançadas sobre o potencial da me-
ditação como ferramenta de autorregulação do corpo humano são 
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diversas, assim como suas inúmeras benfeitorias para a saúde. O 
autor narra ainda sobre os diversos benefícios da prática, que foram 
evidenciados nas últimas décadas: 

A prática da meditação ajuda no fortalecimento do sis-
tema de defesa do organismo, no controle da insônia, 
depressão, fobias e de várias doenças psicossomáticas 
com a melhora da condição emocional; reduz sensi-
velmente a tensão, o stress e a ansiedade; adia o en-
velhecimento das células pela redução dos processos 
inflamatórios; regula a pressão arterial e aumenta a efi-
ciência cardiovascular; melhora a concentração, o racio-
cínio, a memória e a criatividade; formando uma parceria 
significativa quando associada aos tratamentos médicos 
convencionais (SAMPAIO, 2018, p. 10).

Silva, Vandenberghe e Demarzo (2020) mostram em suas 
pesquisas que a meditação mindfulness reduz também os conflitos 
no relacionamento interpessoal de casais. Os parceiros descreve-
ram que seus companheiros meditadores apresentaram diminuição 
da reatividade, enriquecimento no equilíbrio emocional, aumento da 
calma e do foco de atenção. Certos indivíduos apresentaram redução 
no próprio estresse, em razão da melhora no estresse do parceiro 
que praticou meditação, além de melhorias na comunicação. 

Além disso, em estudos realizados por Melo et al. (2020) pu-
deram ser evidenciados os ganhos de quem pratica a meditação em 
ambientes de trabalho no setor da saúde, no qual profissionais atuam 
frente à pandemia da COVID19. Os sinais e sintomas percebidos de 
estresse, como irritabilidade, distúrbios do sono e desatenção, po-
dem ser minimizados com o uso recorrente da meditação como uma 
potente técnica para tranquilizar a mente e relaxar o corpo, tornando 
assim o local de trabalho menos danoso à mente. 

Hoje a possibilidade de avaliar os efeitos benéficos que a me-
ditação traz para a saúde e o bem-estar é possível devido a estudos 
que foram realizados por pesquisadores de todo o mundo, que evi-
denciaram ganhos promissores para a saúde global. Estes benefícios 
vão desde a promoção e prevenção até ao tratamento e recuperação, 
como mostram as pesquisas. 
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2.5 Evidências científicas do poder benéfico que a meditação 
exerce sobre a saúde

Alguns estudos envolvendo os efeitos da meditação na saú-
de se mostram relevantes. Em um dos trabalhos, observou-se que 
o grupo que praticou 40 minutos de asanas (posturas corporais) e 
15 minutos de pranayama (exercícios respiratórios) pela manhã e ao 
entardecer além de meditar 30 minutos por 3 meses apresentou uma 
queda significativa da pressão arterial sistólica (PAS) de 117,0 mm Hg 
para 107,0 mm Hg, e também da pressão arterial diastólica (PAD) de 
77,4 mm Hg para 67,8 mm Hg (SBISSA et al., 2009). 

Outro fato pôde ser observado através dos estudos da ga-
nhadora do prêmio Nobel de Medicina de 2009, Elizabeth Blackburn. 
Segundo ela, os telômeros (extremidades dos cromossomos), com o 
passar dos anos, vão se encurtando devido ao envelhecimento e à 
grande exposição a doenças. No livro O segredo está nos Telôme-
ros, Blackburn juntou-se à psicóloga Elissa Epel e nele apontam que 
alimentação, atividade física, saúde mental e relações sociais influen-
ciam o comprometimento dos telômeros. Dito de outra maneira, altos 
níveis de estresse e de hábitos não saudáveis têm maior tendência 
ao encurtamento dos telômeros. As autoras descobriram em seus 
estudos que a meditação provocou alterações genéticas no tamanho 
dos telômeros, sendo que sua prática diária desacelerou o encur-
tamento dos telômeros e o processo de envelhecimento, podendo, 
assim, prolongar a expectativa de vida (EPEL et al., 2009). 

Numerosas revisões sistemáticas sobre os efeitos da medita-
ção mindfulness foram publicadas nos últimos anos. Destas, alguns 
relatórios possuem resultados positivos sobre a dor, tais como me-
lhoras na dor lombar, fibromialgia ou distúrbio de somatização (HIL-
TON et al., 2016).

Além disso, foi realizado por Rodrigues, Nadin e Levitan 
(2017) uma revisão de literatura sobre a ultilização da mindfulness 
que baseou-se em tratamentos de distúrbios de ansiedade e humor. 
Nesse estudo observou-se que a prática é eficaz para o tratamento 
de ansiedade e humor e que, quando combinada com outras terapias 
(inclusas as modalidades virtuais), pode trazer resultados ainda mais 
significativos. 
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De acordo com Sieverdes et al. (2017), a meditação ou BAM 
(sigla em inglês para meditação da consciência respiratória) é uma 
das mais estudadas reduções não farmacológicas de estresse. As 
análises meta-analíticas mostraram que o BAM reduz estresse, preo-
cupação, ansiedade e seus efeitos fisiológicos prejudiciais, incluindo 
níveis elevados da pressão arterial sanguínea. 

Janssen et al. (2018) investigaram os efeitos do mindfulness 
em diversas áreas da saúde mental de pessoas que trabalham em 
setores ocupacionais diversos. Os resultados mostraram que o fun-
cionamento psicológico dos trabalhadores pode melhorar com as 
terapias baseadas em mindfulness, sendo os mais expressivos a 
diminuição dos níveis de estresse, exaustão emocional, depressão, 
sofrimento psicológico, estresse ocupacional e ansiedade. 

Tanga, Tang e Posner (2016), em suas pesquisas, encontra-
ram evidências de que a meditação mindfulness contribui também 
para a diminuição do desejo de fumar a curto prazo em pacientes que 
estão lutando contra o tabagismo, além de estimular uma postura de 
não julgamento do vício, o que leva a uma redução da emoção ne-
gativa e do estresse, reduzindo a prática tabagista de quem medita.  

Ainda sobre a prática mindfulness, Marques et al. (2018) re-
latam, em sua pesquisa, que a técnica já é conhecida como um tra-
tamento coadjuvante eficaz para o câncer de mama, com melhorias 
evidentes no humor e na qualidade de vida de quem sofre com a 
doença. Percebe-se eficácia também em sintomas como estresse, 
distúrbios do sono, sintomas de trauma, depressão e enfrentamento 
nas pessoas que sobrevivem ao câncer. Os benefícios se estendem 
ainda a marcadores genéticos de inflamação, com isso a meditação 
melhora a função imunológica, diminuindo os níveis de cortisol. Tudo 
isso tem o poder de aumentar a sobrevida de pacientes com câncer 
de mama. 

Castanhel e Liberali (2018) realizaram um levantamento bi-
bliográfico sobre pacientes com câncer de mama. Esse estudo in-
dicou que a mindfulness é propensa a amortizar os sintomas desse 
tipo de câncer em comparação a outros tratamentos na evolução dos 
escores da fadiga, depressão e aspectos cognitivos. Sugerem ainda 
que, com a melhora de um sintoma do câncer de mama, tem-se a 
tendência de melhora de outros vários sintomas em conjunto.
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Além desses, um estudo constatou que os portadores da es-
clerose lateral amiotrófica (ELA) que tinham uma prática maior da 
mindfulness registraram um progresso menor da enfermidade em 
quatro meses, além de uma melhor qualidade de vida e níveis mais 
baixos de depressão e ansiedade (GUILHERME; PIMENTA, 2019). 

Em outro estudo foi possível descobrir que praticar a medita-
ção por oito semanas aumenta a densidade da massa cinzenta do 
cérebro e auxilia no desenvolvimento de três partes relevantes do 
órgão: o hipocampo esquerdo (região responsável pela habilidade de 
aprender e pela capacidade de memória), o córtex posterior (asso-
ciado ao controle emocional e da memória) e junção temporoparietal 
(relacionada com a percepção e processamento de informações e 
pela empatia e compaixão) além de ser capaz de reduzir a amígdala 
cerebral (associada ao medo, estresse e ansiedade) (SILVA, 2019). 

E, por fim, um estudo recente de Araújo et al. (2020) observou 
os efeitos de um curso de meditação de atenção plena em estudan-
tes de Enfermagem, Fonoaudiologia e Medicina de uma universidade 
pública de São Paulo. O autor relata sobre os resultados deste curso:

O curso eletivo focado na meditação da atenção plena 
e compaixão desenvolveu habilidades socioemocionais, 
de bem-estar e autoconsciência dos alunos, além de re-
duzir o afeto negativo. Os indivíduos do grupo de estudo 
relataram os efeitos benéficos da meditação na redução 
da ansiedade e apresentaram escores mais baixos no 
afeto negativo, especificamente medo e hostilidade. O 
estresse percebido também foi menor entre esses estu-
dantes, que descobriram a origem de sua ansiedade na 
dificuldade de viver o momento presente e constante an-
tecipação de problemas futuros. Eles se tornaram mais 
conscientes de suas emoções e perceberam a importân-
cia de saber como lidar com elas e aceitá-las (ARAÚJO 
et al., 2020, p. 8).
 

Desta forma, em vista de vários estudos comprobatórios, 
pode-se dizer que a meditação é apresentada por diversos autores 
como um grande benefício à saúde mental e física, podendo colabo-
rar para melhorias na qualidade de vida dos indivíduos.
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2.6 A atuação da enfermagem frente às PICS

Segundo o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), “atra-
vés da Resolução COFEN-197/97, estabelece-se e reconhece-se as 
Terapias Alternativas como especialidade e/ou qualificação do profis-
sional de Enfermagem” (MAGALHÃES; AlVIM, 2013, p. 647).

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) 
têm aumentado a nível mundial. Com o passar dos anos, seu crescimen-
to e visibilidade foi aumentado com o estímulo da Organização Mundial 
da Saúde, que elaborou um documento normativo para seus países par-
ticipantes em 2002. Esse documento regulamenta o uso destas práticas 
nos serviços de saúde com a finalidade de ampliar seu acesso, as quais 
foram integradas ao SUS por meio da Portaria nº 97/2006 do MS. O MS 
publicou em 2017 a Portaria nº 894/2017 ampliando os procedimentos 
das PICS, na qual a meditação foi incluída (RUELA et al., 2019).

Segundo Almeida et al. (2018), as PICS são práticas a serem 
exercidas com autonomia pelo enfermeiro, principalmente em uma 
Unidade Básica de Saúde (UBS), sendo esta a porta de entrada do 
atendimento do SUS. Este profissional possui uma pluralidade de 
atribuições que vão além da assistência do cuidado, o que justifi-
ca a implementação das práticas complementares e integrativas em 
seu cronograma assistencial. Com o fortalecimento destas práticas, 
a procura pelos usuários do sistema de saúde tem aumentado e o 
profissional de enfermagem possui papel fundamental na inserção 
destas à sua rotina de cuidados.  

Apesar da legalidade que este profissional tem em relação às 
PICS, Azevedo et al. (2019) relata que a inserção dessas práticas no 
meio acadêmico da enfermagem se dá, na maior parte dos casos, por 
cursos de especializações e não na grade de disciplinas da graduação. 
Diante disto, o contingente de enfermeiros que atuam com essas tera-
pias é pequeno, o que dificulta a inserção PICS na assistência diária. 
Além disso, crenças ideológicas limitantes a respeito de terapias alter-
nativas são de grande empecilho para a ampliação destas no meio aca-
dêmico, como também no meio de atuação desta categoria profissional. 

Neste contexto, Santiago (2017) afirma que se faz necessá-
rio o protagonismo da enfermagem frente à aplicabilidade das PICS, 
porém a desmistificação de ideologia acerca de práticas não tradi-
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cionais é algo fundamental na profissionalização e na atuação do 
profissional de enfermagem, afim de alavancar sua aplicabilidade 
juntamente aos cuidados clássicos para o aumento de sua eficácia.

2.7 Efeitos benéficos da meditação sobre a saúde durante a 
pandemia do novo coronavírus

O Conselho Nacional de Saúde, através da recomendação nº 
41, de 21 de maio de 2020, indica ações sobre o uso das PICS durante 
a pandemia da COVID-19, uma vez que estas buscam melhorar a 
qualidade de vida dos indivíduos, através do alívio dos sintomas 
físicos e emocionais, sendo assim uma importante aliada durante a 
pandemia. Mencionam ainda a existência de canais na plataforma de 
vídeos Youtube e aplicativos para sistemas operacionais Android e 
iOS que fornecem orientações para as práticas de yoga, meditação 
e mindfulness, auxiliando na manutenção do distanciamento social, 
uma vez que as práticas podem ser realizadas no ambiente domésti-
co (ONDAERA et al., 2021).

Em uma revisão bibliográfica realizada por Behan (2020), ob-
servou-se que práticas regulares de meditação em época da pande-
mia do novo coronavírus ajudam a diminuir sintomas que são comuns 
no momento da crise sanitária global, como ansiedade, desespero, 
estresse pós-traumático, pressão arterial e outros fatores fisiológicos 
determinantes para o estresse. O estudo também mostra como a facili-
dade em executar a prática por meio de aplicativos sem a necessidade 
de sair de casa pode beneficiar os trabalhadores da área da saúde, os 
pacientes em contato com a COVID-19 e a sociedade em geral. 

No que diz respeito aos impactos causados pela pandemia 
sobre a saúde mental dos profissionais da saúde, estes apresentam 
relatos de significativos sofrimentos psicológico por atuarem na linha 
de frente da COVID-19 (TEIXEIRA; LIMA; GUERREIRO, 2021). Dian-
te disto, Andrade et al. (2020) indica certas ações para manutenção 
da saúde mental, entre elas a meditação. O autor relata que, através 
da prática, é possível alcançar um estado mental de intensa con-
centração que proporciona relaxamento físico e acalma a mente, o 
mindfulness em particular facilita o autocuidado, autotransformação 
e autoconhecimento, além de geração de saúde.



PR
ÁT

IC
AS

 IN
TE

G
R

AT
IV

AS
 E

 C
O

M
PL

EM
EN

TA
R

ES
 N

O
 S

U
S:

 
os

 b
en

ef
íc

io
s 

da
 m

ed
ita

çã
o 

pa
ra

 o
 b

em
-e

st
ar

 d
o 

ca
m

po
 fí

si
co

 e
 p

sí
qu

ic
o 

da
 s

aú
de

31

3 METODOLOGIA

Lima e Mioto (2007) consideram que o procedimento de pes-
quisa se constitui em um exercício científico básico, que alimenta a 
atividade de ensino através da busca e da construção fundamentada 
frente aos fatos evidenciados. Ao exibir a metodologia que compõe 
certa pesquisa, busca-se demonstrar o caminho do pensamento e 
a prática exercida na apuração desses fatos. Assim, considera-se a 
metodologia como uma forma de discurso que apresenta o método 
escolhido como norteador para o encaminhamento da pesquisa.

A pesquisa bibliográfica é realizada a partir do levantamento 
de referências teóricas já analisadas e publicadas através dos meios 
escritos e virtuais, como livros, artigos científicos e sites da internet. 
Todo trabalho científico tem início pela pesquisa bibliográfica, permi-
tindo que o pesquisador tenha acesso ao que já se estudou sobre o 
assunto (SILVEIRA; CORDOVA, 2009).

O método adotado neste trabalho foi uma pesquisa descritiva, 
no qual foi realizada uma busca teórica através de pesquisa biblio-
gráfica e levantamento de dados em que se relacionava meditação 
e saúde. Souza, Silva e Carvalho (2010) relatam que este tipo de 
pesquisa é a abordagem metodológica mais ampla dentre às revi-
sões, por abranger estudos experimentais e não-experimentais que 
permitem uma completa compreensão do fato analisado. Assim, a 
pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações 
sobre o que deseja pesquisar (SILVEIRA et al., 2009).

A análise foi feita em revistas especializadas, artigos e livros 
com vistas a constatar evidências técnicas e científicas sobre os ganhos 
da prática meditativa para a saúde física, mental e emocional. Foram 
selecionados artigos nas bases de dados: PubMed, da National Library 
of Medicine, Biblioteca Eletrônica Científica Online (Scielo), Biblioteca 
virtual de saúde (BVS), além de publicações oficias da Organização 
Mundial da Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde e manuais 
do Ministério da Saúde. Os descritores empregados são constantes no 
DeCS (Descritores em Ciência da Saúde), sendo eles: meditação, saú-
de, estresse. Foram considerados como critério de inclusão:  ser artigo 
original; estar diretamente relacionado à temática de interesse; estar dis-
ponível integralmente online, de forma livre e gratuita.
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Por fim, livros que descreviam a origem, conceitos, aplicabili-
dade e características da meditação, além de evidências científicas 
sobre o assunto, também tiveram participação na construção deste 
estudo.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora sua origem seja associada a filosofias orientais de 
comportamento, espiritualidade e valores éticos, a meditação é uma 
prática terapêutica capaz de gerar inúmeros benefícios para a pre-
venção e tratamento de agravos à saúde mental, emocional e física. 
A prática se mostra como uma ferramenta de fácil acesso, técnica 
simples e resultados comprovadamente eficientes. 

Apesar de se tratar de uma técnica milenar, seu acesso foi ga-
rantido pelo SUS em 2017 através das PICS e, ainda que caminhe de 
maneira lenta, sua aceitabilidade e aplicação vêm crescendo desde 
então junto aos inúmeros estudos comprovando sua eficácia. 

A atuação da enfermagem frente a essa classe terapêutica 
também se demonstra consideravelmente limitada, apesar da auto-
nomia e legalidade com que esta categoria profissional opera. Por 
se tratar de uma classe profissional que atua ativamente nos mais 
variados graus assistenciais no SUS Com isso, é evidente a neces-
sidade de uma maior abordagem no meio acadêmico e assistencial 
do enfermeiro, além da ampliação de estudos científicos referentes 
ao assunto.   

Dada as inúmeras benfeitorias da prática regular de medita-
ção para a saúde humana que foram expostas neste trabalho, além 
do baixo custo desta classe terapêutica para o Sistema de Saúde e 
para seus praticantes, é inegável a necessidade de aprofundamento 
da temática no meio social, afim de facilitar seu acesso e possibilitar 
sua aplicabilidade de maneira integralizada a todos os usuários do 
SUS, com o propósito de melhorar a assistência do cuidado à popu-
lação.
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