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Resumo: 

Muitos estudos vêm realizando análises de meditadores com olhos fechados, porém, 

alguns dados neurofisiológicos não são claros e com isso existe a necessidade de avaliar a 

meditação de monitoramento aberto com os olhos abertos, a fim de eliminar os efeitos dos 

olhos fechados, principalmente quando se refere a banda alfa, que tem a característica de 

aumentar quando os olhos estão fechados e diminuir quando os olhos estão abertos. Para isso, 

esse estudo analisou 11 meditadores experientes (>5 anos de prática regular) e 12 não 

meditadores (sem qualquer experiência prévia) através de um repouso de olho aberto seguido 

de uma meditação guiada de monitoramento aberto, utilizando a magnetoencefalografia. 

Durante o repouso os meditadores tiveram a potência alfa bem maior que os controles, porém 

durante a meditação houve um grande aumento de teta nas regiões fronto-centro-parietal 

para os controles apesar de os meditadores apresentarem um maior teta em toda área 

cerebral, tanto na meditação quanto no repouso. Quando avaliado altas frequências, os 

meditadores apresentaram uma conectividade mais baixa na frequência gama inferior durante 

o repouso e significantemente mais baixa em gama inferior e superior tanto no repouso como 

durante a meditação, apresentando uma variação de gama inferior diminuída em relação aos 

controles.  

 

CONCLUSÃO: Desta forma, este estudo apresenta novas informações importantes a respeito 

do traço de meditadores experientes, assim como mudanças nos estados de mindfulness 

associado a meditações de olhos abertos. 

 

DISCUSSÃO DO REVISOR: Estudos de monitoramento aberto refletem aspectos 

eletrofisiológicos específicos de meditadores experientes e parece estar relacionado a um 

traço de mindfulness. Muitos estudos relacionam bandas de baixa frequência (alfa e teta) com 

a meditação, porém análises de monitoramento aberto têm apresentado alterações nas 

bandas de alta frequência (gama) principalmente como um efeito tardio da prática, ou seja, 

fora da prática de meditação. Esses achados são importantes para um melhor entendimento 

neurofisiológico da prática de mindfulness a longo prazo.  
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