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 JAMIE MARICH, PHD
WORKSHOPS

DIA 1 29 de maio - sexta feira

WORKSHOP: MINDFULNESS NA PRÁTICA CLÍNICA
 

Horário: 

10h – 12h

14h – 19h

Trauma e Mindfulness: Intervenções para um

Tratamento Eficaz com o Foco no Trauma.

público-alvo: psicólogos, terapeutas e médicos 

(treinamento em EMDR não é pré-requisito)

.



As intervenções com Mindfulness são cada vez mais
populares na prática clínica, influenciadas por séculos
de práticas tradicionais de meditação. No entanto,
muitas das intervenções que os terapeutas aprendem
como sendo "Mindfulness" podem necessitar de
adaptações ou modificações para atender melhor as
necessidades de clientes traumatizados. Obtenha novos
insights sobre sua prática clínica, trabalhando com uma
fusão de perspectivas, além de uma orientação robusta
de Mindfulness no ambiente clínico. Neste workshop,
você irá obter uma compreensão aprimorada do
planejamento de tratamento para clientes afetados por
traumas e experimentar cura e bem-estar por meio de
várias abordagens relacionadas com o Mindfulness.
Estratégias de tratamento de "o que fazer" com clientes
com trauma são os pontos focais deste curso.
 
 
Este workshop enfatiza a implementação das aplicações
práticas das habilidades ensinadas. Este não é um curso
em que você será submetido a uma sequência de slides
sobre pesquisas e teorias. Você aprenderá ao menos 10
habilidades que poderá aproveitar em seu ambiente
clínico e começar a implementá-las no dia seguinte,
como: aterramento, estabilização, consciência corporal,
trabalho respiratório, auto-regulação e gerenciamento
de crises. Aprenda como adaptar essas técnicas para
atender clientes que tradicionalmente “resistem” às
estratégias de regulação de afeto e de estabilização.
Além disso, você não será convidado a reinventar
completamente a sua prática clínica atual. A Dra. Marich
vai mostrar como desenvolver o que você já sabe.
Torne-se mais consciente da dimensão do trauma em
sua prática clínica, trabalhando com abordagens
simples e eficazes inspiradas no Mindfulness.

CONTEÚDO DO DIA 1
 

 



OBJETIVOS DO TREINAMENTO
DIA 1

Apresentar um resumo de como o Mindfulness é

relevante para a saúde mental clínica.

Descrever como a prática do Mindfulness ajuda a

curar o cérebro de alguém afetado por TEPT. 

Explicar o impacto do trauma no comportamento

humano a partir de várias perspectivas (centrada na

pessoa, psicológica / diagnóstica)

Desenvolver um plano abrangente de tratamento de

traumas, incorporando técnicas de Mindfulness

Ensinar aos alunos de 5 a 10 estratégias clínicas

baseadas em Mindfulness, especialmente aquelas

voltadas à estabilização do trauma

Demonstrar como práticas de Mindfulness podem

impactar positivamente a eficácia do tratamento

clínico



 JAMIE MARICH, PHD
WORKSHOPS

DIA 2 30 de maio - sábado

EMDR E MINDFULNESS WORKSHOP
Horário: 

9h – 12h30

14h – 19h

 

 Terapeuta de EMDR com consciência de

mindfulness. Redefinindo o paradigma para o

cuidado focado no trauma.

público-alvo: psicólogos e médicos com 

(treinamento em EMDR 

.



A Dra. Shapiro incorporou alguns elementos de mindfulness
budista em seu treinamento em mente-corpo que precederam o
desenvolvimento da Terapia EMDR. O Workshop revisa essa
tradição para elucidar estratégias úteis de tolerância a afetos,
preparação do cliente e gerenciamento de ab-reações não
abordadas na maioria dos treinamentos básicos do EMDR. Os
terapeutas de EMDR serão incentivados a adotar uma
abordagem com elementos de Mindfulness dentro do protocolo
padrão.
 
A Dra. Jamie Marich oferece passos concretos para tornar sua
prática de EMDR mais voltada ao Mindfulness. A adoção dessa
abordagem oferece um elo vital entre a pesquisa e a prática - e
entre a fidelidade ao protocolo e a arte da clínica. Os
profissionais são convidados a se juntar a nós para aprender e
explorar as habilidades da prática tradicional do Mindfulness e a
considerar como ela pode ser incorporada ao EMDR.

Conteúdo do dia 2

A Dra Jamie Marich é uma das mais
reconhecidas profissionais do EDMR nos
EUA.
Em 2019, ela recebeu o prêmio EMDR
Advocacy, da Associação Internacional de
EMDR - EMDRIA - pelo seu esforço em
promover o EMDR em todo o mundo

Jamie Marich é muito
atuante nas redes.

Confira aqui seu site 

https://www.drjamiemarich.com/


OBJETIVOS DO TREINAMENTO
DIA 2

Apresentar resumo de como a prática do

Mindfulness e a medicina mente-corpo

desempenharam um papel formativo no

desenvolvimento da terapia EMDR por Dra.

Francine Shapiro

Aplicar 10 intervenções baseadas em Mindfulness

em situações clínicas, particularmente como 

componente das fases 2 e 7 da terapia EMDR,

fazendo as adaptações apropriadas ao atendimento

focado no trauma.

Aplicar essas mesmas habilidades em situações

clinicamente difíceis dentro da estrutura

terapêutica do EMDR (por exemplo, trabalhar com

trauma complexo, gerenciar ab-reações, lidar com

clientes dissociativos)

Identificar como a filosofia e a estratégia do

Mindfulness aparecem em todas as etapas

processuais das Fases 3-6, que podem ajudar os

participantes que apresentam dificuldades na

aplicação do protocolo.

Desenvolver uma prática de Mindfulness pessoal

para lidar com trauma secundário e traumatização

vicariante, que irá proporcionar ao aluno o melhor

aproveitamento e resultados de sua prática da

terapia EMDR e de sua atuação como psicólogo.



inscreva-se
A Q U I

 
CONHEÇA JAMIE MARICH

Jamie Marich, Ph.D, viaja internacionalmente

apresentando workshops sobre tópicos relacionados à

terapia EMDR, trauma, dependência, artes expressivas

e atenção plena, mantendo uma prática privada em

sua base de Warren, OH . Tem o seu próprio instituto

de treinamento básico de EMDR. Ela é a

desenvolvedora da prática Dancing Mindfulness.

Jamie é autora de quatro livros, incluindo o popular

EMDR Made Simple. Seu último livro (em colaboração

com o Dr. Stephen Dansiger) é Terapia EMDR e

Mindfulness para  o Tratamento do Trauma (com a

Springer Publishing em 2017).

https://forms.gle/8pdaNhKcKXTTMN4X6

