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INTRODUÇÃO

A Psiquiatria Positiva procura compreender e promover o bem-estar físico, comportamental e mental potenciando os fatores psicossociais positivos do indivíduo (Jeste, Palmer, Rettew & Boardman, 2015). No mesmo sentido, a Psicologia Positiva

enfatiza a compreensão/ potenciação das qualidades mais positivas do indivíduo, que permitem melhorar a qualidade de vida e prevenir a doença mental (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Kabat-Zinn (2003, p.145) define mindfulness como “a

consciência que emerge da capacidade de prestar atenção, com propósito, no momento presente, sem julgamento, à experiência que acontece momento a momento”. As investigações sugerem que a prática de mindfulness promove o bem-estar

e a qualidade de vida em diversas condições clínicas, tais como a ansiedade, depressão e dor crónica (Baer, 2003; Grossman, Niemann, Schmidt & Walach, 2004). Esta é uma prática utilizada no campo da Psiquiatria Positiva e da Psicologia Positiva

no sentido em que permite a gestão de estados emocionais negativos, promoção de estados emocionais positivos, cultiva a criatividade, e altera a visão do eu, do mundo e do futuro (Ciarrochi, Kashdan, & Harris, 2013), pelo que é considerável

que o bem-estar na Psiquiatria Positiva e na Psicologia Positiva pode ser alcançado através da prática de mindfulness.
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CONCLUSÃO

O mindfulness, cujos conceitos se interligam com as abordagens

positivas na prevenção e tratamento da psicopatologia, é uma

prática utilizada no campo da Psiquiatria Positiva e Psicologia

Positiva no sentido em que permite a gestão de estados

emocionais negativos, promoção de estados emocionais positivos

(Ciarrochi, Kashdan, & Harris, 2013), e partilha do mesmo objetivo

final: a promoção do bem-estar. Sendo estas perspetivas atraentes

para os que defendem a importância dos fatores positivos e

virtudes do ser humano, é essencial que os estudos das variáveis e

das suas relações continuem, pois só assim será possível o

verdadeiro entendimento do bem-estar pleno.

OBJETIVOS

Este trabalho pretende, através de uma revisão bibliográfica, rever a relação entre a Psiquiatria Positiva e Psicologia Positiva e o

mindfulness, apresentando dois programas que integram estas duas áreas - Mindfulness-Based Strengths Practice (Niemiec & Lissing,

2016); e Positive Mindfulness Program (Ivtzan et al., 2016). Estes, apesar de algumas limitações, parecem ser uma mais valia para a

intervenção psicoterapêutica, dotando os indivíduos de recursos essenciais ao seu bem-estar.
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METODOLOGIA

Pesquisa bibliográfica na Pubmed® e UpToDate®, usando os termos, “Positive Psychiatry”, “Positive

Psychology”, “mindfulness”, “Mindfulness-Based Strengths Practice”, e “Positive Mindfulness

Program”.

.

RESULTADOS

O mindfulness tem ganho crescente interesse no campo da Psiquiatria Positiva e da Psicologia Positiva, pela partilha do mesmo objetivo final: a promoção do bem-estar. Desta forma, justifica-se a implementação de práticas de mindfulness no

contexto psicoterapêutico, de forma a potenciar o tratamento e a recuperação na doença mental e a promoção de maior qualidade de vida, salientando, abaixo, dois programas de intervenção com a integração destas áreas.

PROGRAMAS MINDFULNESS-BASED STRENGTHS PRACTICE POSITIVE MINDFULNESS PROGRAM

Autores Niemiec & Lissing Ivtzan e colaboradores

Ano 2016 2016

Objetivos

Integração da prática de mindfulness com as forças de

caráter de Seligman (ex.: criatividade, curiosidade, abertura

à experiência, pensamento crítico, sabedoria, autenticidade,

compaixão, inteligência emocional, auto-regulação,

optimismo e espiritualidade) (Peterson & Seligman, 2004).

Integração da prática de mindfulness com os conceitos de bem-

estar da Psicologia Positiva.

Destinatários

Pessoas que procuram o florescimento humano, conceito

que tem por base a promoção de 5 domínios - emoções

positivas, experiências óptimas (flow), relações positivas e

sentido de vida/realização.

Pessoas que procuram ser mais positivas e conscientes de

caraterísticas que permitam o alcance do bem-estar.

Duração 8 sessões 8 semanas

Módulos

(1) Primeiras sessões abordam conceitos e definições

teóricas;

(2) Seguintes sessões – centram-se na prática do

mindfulness e a sua relação com as forças de caráter .

Cada sessão aborda uma competência/conceito da Psicologia

Positiva

(1) autoconsciência

(2) emoções positivas

(3) autocompaixão

(4) autoeficácia

(5) autonomia

(6) significado de vida

(7) relações positivas com os outros

(8) experiência óptima (flow).

Método
Meditações mindfulness, exercícios e discussões/partilha

com os participantes.

Vídeos com os objetivos e com as meditações mindfulness durante

as sessões. Tarefas diárias de meditação fora das sessões (tempos

médio dos vídeos e exercícios é 10 minutos).

Eficácia

(1) Impacto positivo no bem-estar;

(2) A investigação tem suportado a hipótese que a prática de

mindfulness contribui para a promoção das forças de caráter

de Seligman (Ivtzan, Niemiec & Briscoe, 2016).

(1) Promoção efetiva do bem-estar psicológico e de outras

variáveis positivas (emoções positivas, auto-compaixão, felicidade,

autonomia);

(2) Decréscimo de variáveis como a depressão e o stress (Ivtzan et al.,

2016).


