
 
 

 

 
Grupos de Mindfulness (Atenção Plena) e  

Promoção da Saúde 

 
Objetivo 

Os Grupos de Mindfulness (Atenção Plena) e Promoção da Saúde são 

voltados a pacientes com níveis prejudiciais de “estresse” e/ou portadores de 

doenças crônicas como ansiedade, depressão, hipertensão, diabetes, obesidade, 

câncer e dor crônica de origem diversa. O programa é desenvolvido ao longo de 

08 semanas, em que os participantes se reúnem uma vez por semana por 

aproximadamente 1h30min, para vivência e trocas de experiências sobre as 

técnicas de mindfulness, que são baseadas em práticas meditativas de simples 

aprendizagem. 

 

Após a conclusão do programa de 08 semanas, os participantes estarão aptos 

para continuarem praticando as técnicas, sozinhos, em seus próprios ambientes, 

criando um efeito de sustentabilidade importante para promoção da saúde e 

qualidade de vida. 

Público-alvo 

Pacientes do Hospital São Paulo/EPM/UNIFESP e do SUS em geral 

(provenientes de unidades de saúde regionalizadas ao Hospital São Paulo). 

 

Local dos grupos: Rua Botucatu, 740, 1º andar, Anfiteatro 1. 

Instrutores/ psicólogos: Vinicius Loyola e  Marcelo Batista de Oliveira 

 

Como participar 

Os interessados deverão comparecer inicialmente às palestras introdutórias, 

durante as quais haverá a inscrição definitiva nos grupos de 08 semanas. Datas 

e horários abaixo. 

 

Inscrições para as palestras introdutórias e  outras informações  

Pelo cel. (11) 9 4309.6664 (Vivo) ou pelo  e-mail: ambusaude@gmail.com  

 

mailto:ambusaude@gmail.com


 
 

 

Importante 

Os participantes que optarem pela participação, passarão antes necessariamente 

por uma breve avaliação clínica, pré-participação, a qual ocorrerá no 

“Ambulatório de Medicina do Estresse” (junto ao Ambulatório de Medicina 

Geral e Familiar da UNIFESP), às terças-feiras em horários agendados 

entre 08:00 e 12:00, sob coordenação do Prof. Dr. Marcelo Demarzo e do 

psicólogo Vinícius Loyola. 

Os participantes serão convidados também para uma avaliação logo após 

terminarem o programa de 8 semanas, e para reavaliações de acompanhamento 

a cada 6 meses. 

Palestras introdutórias 

  Dia 25/02 (quarta-feira) às 14h Palestra Introdutória - 1 

  Dia 25/03 (quarta-feira) às 16h Palestra Introdutória - 2  
 

Datas dos grupos de 8 semanas em 2015 

 04/03 (quarta-feira) às 14h Início da Turma 1 - Programa de 8 semanas 

 01/04 (quarta-feira) às 16h Início da Turma  2 -Programa de 8 semanas 

 

Observação 

Cada grupo será constituído de aproximadamente 20 pessoas e, dependendo da 

demanda, novos grupos poderão ser abertos nos mesmos horários. 
 

http://www.medprev-unifesp.com.br/Ambulatorio-de-Medicina-Geral-Familiar
http://www.medprev-unifesp.com.br/Ambulatorio-de-Medicina-Geral-Familiar

