
MINDFULNESS
COMPLEMENTAR AOS TRATAMENTOS

DE SAÚDE MENTAL

INOVAÇÃO E QUALIDADE PARA SUA INSTITUIÇÃO 



 MINDFULNESS
E SUAS

EVIDÊNCIAS
CIENTÍFICAS

Mindfulness é a consciência

que surge ao trazer atenção ao

momento presente de maneira

intencional , com curiosidade ,

gentileza e sem julgamentos .

Pesquisas científicas apontam

que as Intervenções Baseadas

em  Mindfulness reduzem

ansiedade , depressão ,

agressividade , insônia , melhora

o manejo das emoções ,

modifica o comportamento de

consumo de drogas , além de

trazer maior felicidade e bem-

estar . Por este motivo , tem sido

amplamente utilizado para

complementar diferentes

tratamentos de saúde mental

ao redor do mundo , chegando

recentemente ao Brasil .

ACESSE  O  SITE  PLENATIVAMENTE.COM.BR  PARA  MAIS  INFORMAÇÕES.



Redução da frequência de consumo e da
gravidade dos transtornos por uso de
substâncias

Redução da intensidade da fissura em
pessoas com  transtornos por uso de
substâncias

Redução de sintomas de ansiedade,
depressão e agressividade em pessoas
com  transtornos por uso de substâncias

Protocolos estruturados* com 8 sessões,
incluindo práticas de meditação, exercícios
psicoeducacionais e discussões 

Pouca infraestrutura necessária,

requerendo instrutor certificado com
expertise na área

Formato flexível, permitindo ajuste
para as demandas institucionais

ALGUNS DADOS
DE PESQUISAS

ALGUMAS VANTAGENS

Possibilidade de aplicação
individual ou em grupo

Ampla fundamentação teórica,

incluindo terapia cognitivo
comportamental

Facilmente integrado com demais
abordagens terapêuticas, aplicado na
fase de maior estabilidade do quadro

 *Terapia Cognitiva Baseada em Mindfulness (MBCT) e Prevenção de Recaídas Baseadoa em Mindfulness (MBRP)

Eficácia para prevenir recaída de
depressão principalmente em pessoas
com sintomas residuais significativos



SOBRE A INSTRUTORA
Para aplicar estas intervenções, é fundamental que o

instrutor tenha certificação específica e expertise na

área. Nossa instrutora Mayra Machado é terapeuta

ocupacional e atua desde 2005 com saúde mental.

Possui doutorado na Universidade Federal de São Paulo

(UNIFESP), é especialista em Psiquiatria e Dependência

Química, e possui 3 certificações em mindfulness (MBRP,

MBHP, MBCT). Pesquisadora colaboradora do Núcleo de

Pesquisa em Saúde e Uso de Substâncias (NEPSIS) e do

Medita Nepsis, ambos da UNIFESP. Participa da equipe

de professores da formação profissional em MBRP,

capacitando outros profissionais, sob supervisão da Prof.

Sarah Bowem, idealizadora do protocolo. Atua também

com cursos, treinamentos, palestras e workshops.



WWW.PLENATIVAMENTE.COM.BR

INSTITUTO PLENATIVAMENTE DE
PROMOÇÃO À SAÚDE

QUER SABER MAIS?

(11) 95275-0410 |  (11) 95795-8467

CONTATO@PLENATIVAMENTE.COM.BR

ESTAMOS À DISPOSIÇÃO!
AGENDA UMA CONVERSA
COM A NOSSA EQUIPE


