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RESUMO:  

A obesidade é uma realidade entre as pessoas de todo mundo e está presente em diferentes 

escalas em todas as nações existentes. As questões sociais e comportamentais como a 

cultura e o estilo de vida característicos de cada país interferem para que os índices de 

obesidade sejam mais baixos ou mais altos. Sendo assim, a busca pelo emagrecimento é 

contínua e muito antiga, a quantidade de informação disponível sobre o assunto causa 

grande confusão e muitas vezes faz com que as pessoas sigam atitudes erradas e que 

dificultam o seu processo de perda de peso. Ao longo dos anos diversas metodologias 

foram desenvolvidas em busca do corpo perfeito, desde dietas restritivas até cirurgias 

evasivas. Porém, o caminho para o emagrecimento saudável e definitivo está na completa 

reformulação das ideologias, comportamentos e crenças limitantes do indivíduo em 

questão. O objetivo geral do artigo em questão é demonstrar como a inteligência 

emocional pode ser a chave para o emagrecimento saudável aliada aos demais conceitos 

fundamentais: a prática esportiva e a nutrição alimentar correta. A metodologia escolhida 

se refere à revisão bibliográfica e foi capaz de direcionar a conclusão de que soluções 

rasas e imediatistas só levam ao emagrecimento de curto prazo, sendo necessário que a 

inteligência emocional do indivíduo seja desenvolvida através de técnicas de psicanálise, 

reprogramação cerebral, de hábitos, dentre outros.  

PALAVRAS-CHAVE: Obesidade. Emagrecimento. Inteligência Emocional.  

 

 

THE TRIPOD OF SLIMMING: EMOTIONAL INTELLIGENCE, SPORTS 

PRACTICE AND FOOD NUTRITION 

ABSTRACT: 
Obesity is a reality among people around the world and is present at different scales in all 

existing nations. Social and behavioral issues such as each country's characteristic culture 

and lifestyle interfere with lower or higher obesity rates. Therefore, the search for weight 
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loss is still very old, the amount of information available on the subject causes great 

confusion and often causes people to follow wrong attitudes and make their weight loss 

process difficult. Over the years several methodologies have been developed in search of 

the perfect body, from restrictive diets to evasive surgeries. However, the path to healthy 

and definitive weight loss lies in the complete overhaul of the limiting ideologies, 

behaviors and beliefs of the individual concerned. The general objective of the article in 

question is to demonstrate how emotional intelligence can be the key to healthy weight 

loss combined with the other fundamental concepts: sports practice and correct food 

nutrition. The chosen methodology refers to the literature review and was able to direct 

the conclusion that shallow and immediate solutions only lead to short-term weight loss, 

and it is necessary that the individual's emotional intelligence be developed through 

psychoanalysis techniques, brain reprogramming, habits. , in others. 

KEYWORDS: Obesity. Weight loss. Emotional intelligence. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2018) um em cada oito adultos 

em todo o planeta é obeso. A projeção é de que, em 2025, cerca de 2,3 bilhões de 

indivíduos estejam com excesso de peso, sendo mais de 700 milhões com obesidade. Já 

o número de crianças com sobrepeso e obesidade pode chegar a 75 milhões, caso nada 

seja feito – incluindo 427 mil crianças com pré-diabetes, 1 milhão com hipertensão 

arterial e 1,4 milhão com aumento do acúmulo de gordura no fígado. 

Apesar de a obesidade ser uma realidade entre os brasileiros, a mesma não é vista 

com comodismo, na maioria dos casos. A luta em busca da diminuição do peso e o retorno 

para um corpo dentro dos padrões recomendados é muito recorrente. Porém, é muito 

comum que as pessoas não saibam a forma correta de buscar esse emagrecimento e 

acabam escolhendo tomar atitudes e fazer uso de técnicas que não são favoráveis ao seu 

objetivo  

Entretanto, é preciso pontuar o quanto o advento que corresponde a revolução 

tecnológica causou grandes impactos nesse meio. Isso porque a internet facilita o acesso 

a informações, bem como também facilita a postagem de informações para qualquer 

pessoa e em qualquer lugar do mundo. O fim de boa parte das limitações causadas pela 

distância física entre as pessoas alterou diversos tipos de interação humana. 
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Hoje, uma pessoa pode ter acesso a diversas formas de emagrecer, inúmeras dietas 

e muitos tipos diferentes de treinamentos físicos. Porém, em uma maioria esmagadora 

dos casos, essas informações não derivam de estudos científicos e não tiveram sua 

aplicabilidade testada em uma quantidade satisfatória de organismos diferentes para que 

possa de fato ser considerada adequada para ser seguida.  

Por isso, é de extrema importância que se realizem estudos com base acadêmica 

e através de comprovação científica sobre esse tema que é de tanto interesse social e 

medicinal. É preciso garantir também que essa informação chegue a uma boa parte da 

população e que se instaure o costume de sempre procurar saber a procedência das 

informações recebidas antes de iniciar processos que podem ser prejudiciais à saúde de 

forma até mesmo irreversível. 

O emagrecimento se trata de um processo e deve ser visto como tal, bem como 

exige dos indivíduos um conjunto de habilidades que não estão ligadas apenas a parte 

física como também a mente e o estado emocional dos mesmos. Logo, para que o 

processo de emagrecimento ocorra de modo saudável e possa ser duradouro, é preciso 

que a inteligência emocional dessa pessoa esteja fortalecida para que assim ela possa 

colocar em prática as atividades físicas e a nutrição alimentar necessárias ao processo.  

O objetivo geral do presente trabalho é apresentar a inteligência emocional como 

o caminho para o tripé do emagrecimento que consiste no fortalecimento da mente, rotina 

de exercícios físicos e nutrição alimentar. Os objetivos específicos consistem em pontuar 

a problemática do sobrepeso, a necessidade de atividades físicas e alimentação correta, e 

o uso de técnicas de psicanálise e reprogramação cerebral com foco no emagrecimento 

saudável.  

A metodologia escolhida para o desenvolvimento deste trabalho é descritiva e 

qualitativa e faz parte da classe das pesquisas bibliográficas. Bem como se apresentam 

todos os estudos caracterizados como revisões, este estudo foi elaborado através de uma 

pesquisa bibliográfica sobre o tema. Realizando a leitura, seleção e compreensão dos 

materiais acadêmicos encontrados nas plataformas como Scientific Electronic Library 

Oline (SCIELO), Literatura Latino-americana em Ciências da Saúde (LILACS) e Public 

Medine or Publisher Medine (PUBMED), nos idiomas português e inglês.  



 

210 
 

OBESIDADE: BREVE CONTEXTO 

A obesidade se tornou um caso de saúde pública nos últimos 30 anos, isso porque 

pela primeira vez na história da humanidade morrem mais pessoas devido a complicações 

causadas pela obesidade, do que por desnutrição. O problema se agrava mais ainda 

quando analisamos os fatos apresentados por Dias (2017), onde se constata que a 

obesidade vem aumentando seus níveis em todas as faixas etárias e em pessoas do sexo 

masculino e feminino, sendo ainda mais presente em pessoas com menor poder aquisitivo.  

Muitos são os fatores envolvidos nesse aumento nas taxas de obesidade no Brasil, 

a má alimentação, a constante pressão para executar todas as funções do dia a dia e o ato 

de colocar a saúde financeira acima da saúde física podem ser descritos como as maiores 

causas dessa realidade. Para a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é uma das 

maiores doenças do século XXI e os fatores socioculturais seguem fazendo com que essas 

taxas cresçam ainda mais (OMS, 2018).  

Por ser uma doença que deriva também de atos exercidos em sociedade e até 

mesmo culturais, é obrigação do Estado desenvolver intervenções médicas que visem a 

disseminação de informações que conscientizem as pessoas sobre os riscos da obesidade 

em longo prazo. O ato de consumir alimentos orgânicos, menos industrializados, evitar 

frituras, doces sortidos e bebidas gasosas devem ser incentivados nas escolas, empresas 

e em todos os centros de grande acesso populacional (DANTAS, 2015).  

É importante salientar que apesar de ser uma doença, a obesidade não deve ser 

tratada através de remédios e sim por meio de uma completa mudança de vida e de 

pensamentos. Obviamente, as demais anormalidades biológicas causadas pelo sobrepeso 

como a diabetes, pressão alta, problemas de articulações, dentro outros devem ser tratados 

através de remédios. Segundo Bertuol e Navarro (2015) a adoção de uma alimentação 

saudável e balanceada, rica em alimentos naturais e prática diária de exercícios físicos 

são atitudes que viabilizam o tratamento da obesidade e resultam no emagrecimento.  

Sendo assim, no que diz respeito à alimentação, é de suma importância que o 

indivíduo procure a ajuda profissional especializada de um nutricionista, nutrólogo ou 

endocrinologista. Para que esse paciente possa ser submetido aos exames necessários que 
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irão apresentar em que situação está a sua saúde e após isso definir as metodologias de 

ação para a reabilitação de uma boa qualidade de vida (DANTAS, 2015).  

Para Dantas (2015) a frequente prática de exercícios físicos é o que define uma 

boa parte dos resultados de combate à obesidade e suas consequências, logo é preciso que 

esse paciente também procure um profissional especializado em séries de exercícios 

físicos que promovam a perda de gordura corpórea de forma saudável e respeitosa frente 

as suas limitações individuais.  

O emagrecimento é um dos assuntos mais estudado e comentado em todos os 

meios relacionados à qualidade de vida, por isso existe uma infinidade gigantesca de 

conteúdos que tratam sobre o assunto. Porém, muitos deles não passam informações 

corretas e saudáveis sobre o ato de emagrecer e isso ocorre porque os autores de tais 

indicações não são munidos dos conhecimentos necessários para tratar de assuntos tão 

sérios (VIANA et. al, 2017).  

Segundo Albuquerque (2016) as metodologias de treinamento físico devem ser 

elaboradas pelo profissional de acordo com as necessidades físicas e as limitações 

biológicas do paciente. Associações simples podem ser analisadas a partir disso, por 

exemplo: obviamente uma pessoa obesa precisa executar exercícios aeróbicos para iniciar 

seu processo de emagrecimento, porém esse paciente não pode ser submetido a longas e 

intensas corridas. Assim, se faz necessário a observação desses dois pontos para formular 

o tipo de treinamento físico que será utilizado com o paciente em questão.  

Apesar da grande quantidade de informação, é possível separar essas técnicas de 

treinamento com foco em emagrecimento em dois grandes grupos: treinamentos 

contínuos e treinamentos intervalados. Ambos podem ser usados como base da 

construção do treino físico de todas as pessoas, sendo elas obesas ou não. Porém, no caso 

de indivíduos com excesso de peso corpóreo, há um tipo de treinamento mais indicado 

por apresentar melhores resultados (ALBUQUERQUE, 2016). 

O primeiro passo a ser alcançado através dos exercícios físicos é a resistência 

física, isso porque pessoas que possuem um estilo de vida sedentário aliada ao sobrepeso 

corpóreo resulta em uma grande deficiência de resistência física. A definição mais ampla 

de resistência física é como sendo a tolerância à intensidade e duração de todos os tipos 
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de exercícios físicos, no início de um plano de melhora física, essa resistência precisa ser 

trabalhada para que assim os treinos possam fluir da maneira correta (SPAGNOL, 2015).  

A autora - Spagnol (2015) - enfatiza ainda que cabe ao profissional qualificado e 

licenciado, analisar o estilo de vida, o estado de saúde e as preferências de seu paciente, 

para que assim seja elaborado o melhor treino possível. Através da aplicação de uma 

metodologia de treinamento físico adequada ao biotipo de cada paciente, traz os 

resultados desejados em um menor período de tempo e de forma saudável.  

Porém, nem todos os indivíduos conseguem emagrecer através de exercícios 

físicos e alimentação regrada, para Corrêa et. al. (2017) muitas são as causas para que não 

haja o emagrecimento esperado através das mudanças de hábitos propostas. Alguns 

pacientes são impossibilitados de realizar atividades físicas ou são portadores de alguma 

patologia que não permite a perda das calorias mediante o estímulo dado pela dieta e 

pelos exercícios.  

Sendo assim, a cirurgia bariátrica se torna uma opção viável para esses pacientes 

que não conseguem diminuir o seu peso de outras formas menos evasivas. Entretanto, 

mesmo que o processo cirúrgico de uma bariátrica consista em reduzir o estômago, não é 

considerado um método irreversível no que se refere ao peso do paciente, já que o mesmo 

pode voltar a engordar durante sua vida (FLOR, 2015). 

A obesidade pode acarretar uma perda considerável na capacidade física dos 

pacientes, isso porque o sobrepeso afeta a locomoção e a resistência dos indivíduos. Dessa 

forma, é extremamente comum que a obesidade esteja diretamente associada ao 

sedentarismo (SANTOS; RIBEIRO, 2016). Mesmo após a realização da cirurgia 

bariátrica, o paciente continua com a sua capacidade física limitada e a alteração dessa 

realidade consiste em um longo e assistido processo.  

 

CAPACIDADE FÍSICA DOS INDIVÍDUOS E A PROBLEMÁTICA DO 

SEDENTARISMO  

Segundo Santos e Ribeiro (2016) a definição correta de capacidade física seria as 

características pontuais e singulares de cada indivíduo em relação com o seu corpo físico, 
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ou seja, as habilidades que possui em realizar atividades e exercícios físicos. Essas 

capacidades físicas são divididas em grupos, sendo eles: velocidade, resistência, 

equilíbrio, força e flexibilidade.  

Determinados esportes ou exercícios físicos dependem dessas capacidades físicas 

para serem executados da maneira correta, o atletismo, por exemplo, exige que seu 

praticante esteja munido de capacidades físicas relacionadas a velocidade, força e 

resistência.  

É importante ressaltar também que essas capacidades físicas não podem ser 

relacionadas a dons que já nascem com os indivíduos, se trata de muito treino e 

aperfeiçoamento. Ou seja, é preciso que o indivíduo faça exercícios ou pratique esportes 

de forma regular para que consiga se aprimorar e dominar as capacidades físicas que 

deseja (SANTOS; RIBEIRO, 2016). 

O sedentarismo vem se tornando um caso de saúde pública, tal afirmação se valida 

pelo fato de que a adoção de um estilo de vida sedentário é extremamente prejudicial à 

saúde do indivíduo e contribui para o acúmulo de gordura, sobrepeso, obesidade e 

doenças cardiovasculares (FLOR, 2015). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), um a cada quatro adultos são 

considerados sedentários e relatam não realizar nenhum tipo de atividade física durante a 

sua rotina. Isso inclui também atividades simples como descer e subir escadas, percorrer 

pequenas distâncias a pé ou até mesmo dançar nos fins de semana. Para Flor (2015) esses 

dados estão diretamente relacionados ao aumento dos índices de obesidade e sobrepeso 

já supracitados neste artigo.  

No ano de 2018, a OMS publicou outro relatório que apresenta dados alarmantes: 

a América Latina é a região que concentra a maior quantidade de pessoas sedentárias no 

mundo, chegando a quase 40% da população total. O critério utilizado para nortear a 

pesquisa consiste em saber se as pessoas praticam exercícios físicos suficientes para 

serem consideradas saudáveis e o Brasil é o país da América Latina que menos atende a 

esse critério, ou seja, que concentra a maior população sedentária da região. O relatório 

mostra que 47% dos brasileiros não realizam nenhum tipo de atividade física durante o 

dia e segue ostentando hábitos não saudáveis e ingerindo alimentos sem valor nutricional.  
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O sedentarismo e hábitos alimentares errados correspondem à combinação mais 

prejudicial à saúde dos indivíduos e quando mantidos em longo prazo podem resultar na 

degradação da saúde do indivíduo, obesidade e doenças cardiovasculares graves. Sendo 

assim, os pacientes chegam a um nível onde a recomendação passa ser a intervenção 

cirúrgica: a bariátrica. Para que seja possível a prática de exercícios físicos e um período 

sem a ingestão de alimentos ricos em gorduras e pobres em nutrientes. 

 

O ESTADO EMOCIONAL DEBILITADO E O DESENVOLVIMENTO DE 

COMPULSÕES ALIMENTARES  

A Compulsão alimentar faz parte de um conjunto de transtornos chamados de 

“Transtornos do Comportamento Alimentar”. Os Transtornos do Comportamento 

Alimentar (TCA) são doenças mentais graves, marcadas por alterações no 

comportamento e atitudes relacionadas à ingestão de alimentos e pela intensa 

preocupação com o peso ou a forma do corpo. De acordo com o DSM-V (APA, 2015) os 

transtornos alimentares são caracterizados por uma perturbação persistente na 

alimentação ou no comportamento relacionado à alimentação que resulta no consumo ou 

na absorção alterada de alimentos e que compromete significativamente a saúde física ou 

o funcionamento psicossocial. 

Destaca-se que, a obesidade não está incluída no DSM-V como um transtorno 

mental. A obesidade (excesso de gordura corporal) resulta do excesso prolongado de 

ingestão energética em relação ao gasto energético. Uma gama de fatores genéticos, 

fisiológicos, comportamentais e ambientais que variam entre os indivíduos contribui para 

o desenvolvimento da obesidade; dessa forma, não é considerada um transtorno (SOUZA; 

PESSA, 2016).  

Como bem colocam Souza e Pessa (2016), existem associações robustas entre 

obesidade e uma série de transtornos mentais (p. ex., transtorno de compulsão alimentar, 

transtornos depressivos e bipolares, esquizofrenia). Os efeitos colaterais de alguns 

medicamentos psicotrópicos contribuem de maneira importante para o desenvolvimento 

da obesidade, e esta pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de alguns 

transtornos mentais (p. ex., transtornos depressivos). 
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Segundo o Instituto Nacional da Saúde Mental, o TCA corresponde a uma doença 

que causa graves perturbações em sua dieta diária, tais como comer quantidades muito 

pequenas ou comer em excesso. Uma pessoa que tem um transtorno da alimentação pode 

ter começado por comer pequenas ou grandes quantidades de comida, mas o impulso de 

comer mais ou menos em algum momento disparou ficando fora de controle. Angústia 

severa ou preocupação pela forma ou peso do corpo também se podem caracterizar como 

um transtorno da alimentação (FORTES, 2015). 

Os TA surgem com maior frequência durante a infância e adolescência. Segundo 

Fortes (2015) podemos dividir as alterações do comportamento alimentar neste período 

em dois grupos; primeiramente, aqueles transtornos que ocorrem precocemente na 

infância e que representam alterações da relação da criança com a alimentação.  

Estas condições parecem não estar associadas a uma preocupação excessiva com 

o peso ou a imagem corporal. Aqui geralmente a criança desenvolve: o transtorno da 

alimentação na primeira infância, que leva ao emagrecimento e a dificuldade em ganhar 

peso corporal; a pica, ingestão de substâncias não nutritivas, como terra e alimentos crus; 

ou o transtorno da ruminação, episódios de remastigação da comida que não possui uma 

causa médica. 

O segundo grupo de transtornos tem o seu aparecimento mais tardio e é 

constituído pelos TA propriamente ditos; a anorexia nervosa (AN), bulimia nervosa (BN), 

a compulsão alimentar (CA) e o distúrbio de distorção de imagem. 

De especial interesse para os profissionais envolvidos com o atendimento de 

crianças e adolescentes são a anorexia e bulimia nervosa e a categoria diagnóstica 

denominada transtorno da compulsão alimentar (TCA). Neste contexto, o indivíduo 

possui muito interesse na temática da alimentação (embora tente evitá-la de alguma 

maneira) e muita preocupação com o ganho de peso e com sua imagem corporal. 

Para Westmoreland et. al. (2016) postulam no seu artigo entre as doenças de 

etiologia desconhecida que se inter-relacionam estão a anorexia nervosa (AN) e a bulimia 

nervosa (BN). Ambas caracterizadas por padrões anormais de comportamento alimentar 

e controle de peso e por percepções alteradas sobre o próprio peso e corpo. 
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O Transtorno da Compulsão Alimentar (TCA) é uma nova entidade no DSM-V 

(2015) criada para responder às evidências empíricas que apontavam para sua existência, 

e que explica o comportamento alimentar das pessoas que não conseguem controlar o 

consumo de alimentos, que ingerem grande quantidade de alimentos em um período 

discreto de tempo, mas depois não realizam manobras como provocar vômitos para 

reduzir os efeitos do excesso de comida.  

Segundo os parâmetros divulgados pelo CID (2018) os critérios diagnósticos do 

DSM-V (DSM-V (2015) para o TCA são: 

A - Episódios de compulsão recorrentes. Um episódio de compulsão é 

caracterizado pelos seguintes dois eventos: 

1- Ingestão, em um determinado período (por exemplo, dentro de 

qualquer período de duas horas), de uma quantidade de alimentos 

claramente superior ao que a maioria das pessoas ingeriria em um 

período similar em circunstâncias semelhantes. 

2- Sentimentos de falta de controle sobre o que é ingerido durante o 

episódio (por exemplo, sensação de que você não pode parar de comer 

ou controlar o que é engolido ou a quantidade do que é engolido). 

B - Os episódios de compulsão estão associados a três (ou mais) dos 

seguintes eventos: 

1- Come muito mais rapidamente do que o habitual. 

2- Come até se sentir desagradavelmente satisfeito. 

3- Come grandes quantidades de comida quando não se sentir 

fisicamente com fome. 

4- Come sozinho devido à vergonha sentida pela quantidade engolida. 

5- Sentir-se deprimido ou muito envergonhado consigo mesmo. 

C- Desconforto intenso com os episódios de compulsão alimentar. 

D- A compulsão alimentar ocorre, em média, pelo menos uma vez por 

semana durante três meses. 

E- A compulsão não está associada à presença recorrente de 

comportamento compensatório inadequado como na bulimia nervosa e 

não ocorre exclusivamente no curso da bulimia nervosa ou anorexia 

nervosa (CID, 2018, p. 25). 

 

Especifique se também que: a) em remissão parcial: depois de ter atendido todos 

os critérios para a compulsão alimentar de antemão, a compulsão alimentar ocorre com 

uma frequência média inferior a um episódio semanal durante um período contínuo; b) 

em remissão total: depois de ter cumprido todos os critérios para compulsão alimentar 

antes, nenhum dos critérios foram atendidos durante um período contínuo. 



 

217 
 

O presente manual orienta o profissional a especificar a gravidade atual: suave, 

moderada, séria ou extrema de acordo com o Índice de Massa Corporal (IMC) para a 

faixa etária. 

A CID-18 (2018) não inclui o TCA no capítulo Transtornos Comportamentais 

associados a disfunções fisiológicas e fatores somáticos, embora inclua Hiperfagia em 

outros transtornos psicológicos, que descreve como ingestão excessiva como reação a 

eventos estressantes (luto, acidentes, intervenções eventos cirúrgicos e emocionalmente 

estressantes) e que leva à obesidade. Esta descrição está muito longe da descrição feita 

pelo DSM, mas é a mais semelhante ao TCA.  

Os critérios da CID-18 (2018) para hiperfagia em outros transtornos psicológicos: 

A - ingestão excessiva como uma reação a eventos estressantes e que 

leva à obesidade. Duelos, acidentes, intervenções cirúrgicas e eventos 

emocionalmente estressantes podem levar à "obesidade reativa", 

especialmente em pacientes predispostos ao ganho de peso. 

B - Obesidade como causa de alterações psicológicas não deve ser 

codificada aqui. A obesidade pode fazer com que o paciente se sinta 

muito sensibilizado sobre sua aparência e desencadeie uma falta de 

confiança nas relações interpessoais. 

C - A avaliação subjetiva das dimensões corporais pode ser exagerada 

(CID, 2018, p. 27). 

 

Dessa forma, se torna necessário que os pais, responsáveis legais e todo e qualquer 

indivíduo que tenha contato direto com esse indivíduo esteja atento a todas as situações, 

comportamentos e ações executadas pelos mesmos, que levem a crer que estejam 

desenvolvendo distúrbios alimentares, como a compulsão alimentar, tratada no presente 

trabalho. Iniciando assim um tratamento psicológico e médico adequado para que esse 

adolescente volte a ser saudável e ter sua qualidade de vida. 

A diversidade humana se aplica a todos os contextos e a todos os indivíduos 

humanos, isso é cada pessoa pode e costuma reagir de diferentes maneiras frente a 

determinadas situações. A Compulsão Alimentar deve ser diagnosticada através de uma 

bateria de exames e análises comportamentais e psicológicas que devem ser realizadas 

por especialistas na área, quanto mais cedo o diagnóstico for passado, mais rápido e mais 

eficaz é o tratamento.  
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A problemática que envolve a relação do indivíduo com distúrbio alimentar com 

a sua família começa já no recebimento da confirmação da existência do transtorno: o 

diagnóstico final que classifica o jovem como um compulsivo alimentar. Por ser um 

transtorno que afeta a parte cognitiva e em casos mais leves não apresenta sintomas físicos 

tão visíveis, é muito comum que pais e responsáveis legais desacreditem da existência da 

condição que afeta seus filhos (MELEK; MAIA, 2017). 

É preciso que se compreenda que existe uma quebra de planos, ideias e certezas 

dos pais no momento em que o diagnóstico é confirmado. Isso porque os mesmos, assim 

como todas as famílias, haviam se planejado para darem a luz e criarem um filho que não 

apresentasse nenhum problema de saúde ou limitação social.  

Segundo Melek e Maia (2017) é como se aquele filho imaginado pelos pais fosse 

embora após o diagnóstico, e os pais precisam conhecer, aprender a lidar e desenvolver 

uma relação de afeto com aquele novo indivíduo que se encontra com distúrbios 

alimentares.  Isso faz com que o primeiro desafio desse paciente seja a inclusão dentro de 

sua própria casa e a aceitação de seus próprios familiares.  

Segundo Cobelo (2019) o apoio familiar é fundamental para o desenvolvimento 

do tratamento do paciente com distúrbios alimentares, isso porque o convívio familiar 

pode ser o maior contato social na vida daquele indivíduo. Nessa etapa da adolescência, 

onde o diagnóstico ainda é uma novidade, é o momento onde o paciente toma consciência 

de que suas práticas não são saudáveis e que se encontra doente, sendo necessário que 

refaça todas as suas ideias de saúde e beleza.  

Caso essa fase de reconhecimento, ainda no seio da família, seja conflituoso ou 

não consiga apresentar evolução, pode causar grandes atrasos no desenvolvimento social, 

emocional e físico desse indivíduo com distúrbios alimentares. Fazendo com que a 

construção de laços e a socialização fora de casa sejam ainda mais complicadas e 

traumáticas, dificultando a evolução do tratamento e a ressignificação do seu corpo e do 

ato de comer (COBELO, 2019).  

Porém, existem ainda casos onde o desenvolvimento de compulsão alimentar e 

demais transtornos do gênero, são incentivados e motivados pelas famílias. Existem uma 
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série de fatores que são nocivos para indivíduos que estão em processo de 

desenvolvimento ou são mais suscetíveis a distúrbios relacionados à alimentação.  

Os fatores familiares estão associados à reprodução dos padrões de beleza, ou seja, 

a exclusão e a perseguição de um indivíduo da família que não segue, e não se esforça 

para seguir, os padrões de beleza impostos. Leonidas e Santos (2015) colocam que esses 

fatores são ainda mais extensos para meninas em idade de desenvolvimento com suas 

mães ou familiares próximas de sexo feminino.  

Logo, é possível dizer que esses fatores estão altamente associados à ideia de 

posse, construída e empregada sobre as crianças e adolescentes ao longo das gerações, 

por parte de seus pais, responsáveis e da sociedade de forma geral. Essa ideologia coloca 

que esses indivíduos são posse de seus progenitores, e é construída de acordo com a forma 

como a criança e o adolescente eram vistos pela sociedade.  

Sendo assim, é preciso que os pais ou responsáveis legais desse indivíduo, bem 

como todos aqueles sujeitos que fazem parte da família e do círculo social direto, não 

reproduzam padrões de beleza inalcançáveis e nem pressionem esses adolescentes para 

utilizarem seus corpos como um objeto a ser moldado. Apenas dessa forma ocorre a 

prevenção do desenvolvimento da compulsão alimentar e de outros distúrbios, da mesma 

forma que essa mudança de comportamento também pode ajudar no tratamento de 

pacientes já diagnosticados.  

 

O DESENVOLVIMENTO DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL EM BUSCA DO 

EMAGRECIMENTO SAUDÁVEL 

Apesar de os seres humanos serem categorizados como racionais, ainda contam 

com uma infinidade de emoções que são extremamente complexas e que podem motivar 

a execução de ações que nem sempre são benéficas para si e para aqueles que convivem 

com os mesmos.  

Em busca de controlar essa situação, a inteligência emocional é um conceito 

desenvolvido dentro da psicologia que tem por definição o ensinamento da forma correta 

e saudável de lidar com as emoções. Como bem explica Shim (2018), a inteligência 
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emocional não consiste no silenciamento de emoções, mas sim no desenvolvimento do 

controle das mesmas a fim de usá-las com objetivos individuais e coletivos benéficos.  

Quando fortalecida, a inteligência emocional traz diversos benefícios para os 

indivíduos. Não apenas no tratamento de sofrimentos emocionais já consolidados, como 

também na prevenção do desenvolvimento de transtornos, distúrbios e até doenças 

psicológicas de natureza emocional. De modo que a convivência e a socialização são 

facilitadas através do autoconhecimento e da compreensão das sensações e emoções 

vividas por terceiros (SHIM, 2018).  

Apesar das emoções serem completamente naturais à existência humana, muitas 

vezes não há um direcionamento correto da forma como essas emoções devem ser 

conduzidas. Para Goleman (2015) a maioria das pessoas que não desenvolvem a 

inteligência emocional passa a desenvolver uma valorização constante de emoções 

negativas e tóxicas ao seu desenvolvimento pessoal, profissional e até mesmo de suas 

relações sociais.  

O foco da inteligência emocional é ajudar o indivíduo a controlar suas emoções e 

fazer com que as mesmas sejam utilizadas para que possa usar essa energia para 

atividades positivas e que promovam sua evolução em todos os aspectos de sua vida, 

incluindo o emagrecimento.  

Farah e Castanho (2018) colocam que a psicanálise pode ser fundamental para a 

busca do desenvolvimento da inteligência emocional, inclusive quando o foco for o 

emagrecimento. Tal realidade se deve ao fato de que as sessões de psicanálise, quando 

aplicadas da forma correta, são capazes de fazer com que o paciente se conheça melhor, 

compreenda suas emoções, a origem de seus traumas e a construção dos seus 

comportamentos alimentares irregulares e incorretos.  

Como já supracitado, o emagrecimento é um processo que exige muito esforço e 

habilidades diversas em todas as áreas de ação do indivíduo. A mente pode ser colocada 

como o ponto chave para o sucesso desse processo, visto que é através de seus comandos 

que ocorre a ingestão incorreta de alimentos bem como o desenvolvimento do 

sedentarismo. 
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Para Farah (2019) a psicanálise pode auxiliar o paciente na reprogramação das 

suas atividades cerebrais, na reformulação dos seus hábitos fazendo uso de técnicas como 

a hipnoterapia.  Através da compreensão dos seus traumas e crenças limitantes, sanando-

as por meio do desenvolvimento da inteligência emocional. Logo, o emagrecimento 

saudável passa a ser o resultado da reformulação completa dos hábitos alimentares e do 

combate ao sedentarismo com a realização de atividades físicas diárias.  

 

METODOLOGIA 

O presente artigo faz jus a uma metodologia exploratória, que segundo o autor 

Severino (2017, pg. 41), “Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir 

hipóteses”. Destaca ainda, o envolvimento do levantamento bibliográfico, traz a 

relevância que a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos (SEVERINO, 2017). 

Diante a essas especificações o presente estudo desenvolvido é de natureza 

qualitativa e descritiva, e também foi utilizado em pesquisas bibliográficas. A base dos 

dados utilizados foi encontrada e retirada de plataformas para pesquisas acadêmicas como 

ScientificElectronic Library Oline (SCIELO), Literatura Latino-americana em Ciências 

da Saúde (LILACS) e Google Acadêmico, nos idiomas português e inglês.  

O período de elaboração deste estudo iniciou-se em dezembro de 2019 com 

conclusão em janeiro de 2020. Foram utilizados para o desenvolvimento do presente 

estudo, descritores de pesquisa, sendo eles em português: Compulsão Alimentar, 

Obesidade, Inteligência Emocional; Comportamento Alimentar, Atividades Físicas, 

Psicanálise. Foram selecionados e revisados artigos que apresentassem relação com os 

descritores escolhidos, realizando a seleção e compreensão de informações importantes 

contidas em cada artigo.  

O estudo foi organizado na seguinte sequência: em um primeiro momento se fez 

necessário a análise de artigos originais obedecendo aos descritores propostos, fazendo 

combinações com operadores como and, al not utilizando palavras chaves do tema, 

usando os filtros: base de dados, idiomas, ano de publicação e tipo de documentos. Já em 
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um segundo momento foi selecionado artigos através de leitura do resumo verificando 

assim aqueles com maior relevância para o estudo aqui apresentado, sendo excluídos os 

que fugiam da temática proposta e considerando os critérios de exclusão. Por fim, todos 

os artigos selecionados passaram por uma leitura e tradução na íntegra para determinar 

sua legibilidade, assim feito análise dos mesmos de forma criteriosa para a extração dos 

dados. 

Os critérios de inclusão adotados consistem em artigos acadêmicos reconhecidos, 

que tenham sido escritos entre os anos de 2000 a 2019, nos idiomas inglês e português, e 

que tratem da inteligência emocional desenvolvida como o caminho para o 

emagrecimento saudável e concreto.  

Foram excluídos dos referenciais bibliográficos aqueles artigos que não sejam 

academicamente reconhecidos, produzidos e publicados fora do período mencionado ou 

que estejam em outro idioma além dos supracitados. Os dados recolhidos através das 

pesquisas bibliográficas realizadas nas plataformas de artigos acadêmicos foram 

criteriosamente analisados e compreendidos para que fosse viabilizada a produção do 

presente trabalho. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mediante o conhecimento adquirido para que fosse viabilizada a produção textual 

do presente trabalho é possível concluir que a obesidade é um problema de saúde pública 

e extremamente silenciado em muitos âmbitos da sociedade. É preciso que o combate à 

incidência da obesidade seja uma prioridade para o Estado e que campanhas de 

conscientização e de incentivo ao esporte sejam adotadas. 

É de suma importância que haja a plena compreensão de que medidas imediatistas 

e prejudiciais à saúde como dietas extremamente restritivas, cirurgias evasivas e 

desnecessárias ou o uso de medicamentos não regulamentados e prescritos, não 

correspondem ao caminho correto para o emagrecimento saudável e duradouro.  
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O desenvolvimento da inteligência emocional, através da psicanálise e da 

reprogramação cerebral, são formas adequadas para se atingir o emagrecimento pleno e 

saudável por meio da alimentação balanceada e da prática de atividades físicas regulares.  

 

REFERÊNCIAS 

ALBUQUERQUE, Lusyanny Parente et al. Relação da obesidade com o 

comportamento alimentar e o estilo de vida de escolares brasileiros. Nutrición clínica 

y dietética hospitalaria, v. 36, n. 1, p. 17-23, 2016. 

 

BERTUOL, Camila Dias; NAVARRO, Antonio Coppi. Consumo Alimentar e 

prevalência de obesidade/emagrecimento em pré-escolares de uma escola infantil 

pública. RBONE-Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento, v. 9, 

n. 52, p. 127-134, 2015. 

 

COBELO, Alicia Weisz. A importância da inclusão da família no tratamento 

multidisciplinar dos transtornos alimentares na infância e adolescência. Transtornos 

alimentares na infância e na adolescência: Uma visão multidisciplinar, 2019. 

 

CORRÊA, Janaína Domingues et al. Associação entre dislipidemia, dados 

sociodemográficos, hábitos sedentários e alimentação inadequada em escolares do 

sul do Brasil. Cinergis, v. 18, n. 2, p. 146-150, 2017. 

 

DANTAS, Estélio Henrique Martins. Obesidade e emagrecimento. 2015. 

 

DIAS, Patricia Camacho. Obesidade e políticas públicas: concepções e estratégias 

adotadas pelo governo brasileiro. Cadernos de Saúde Pública, Universidade Federal 

Fluminense. Rio de Janeiro, 2017.  

 

FARAH, Juliana Ferreira Santos. Emagrecer é uma barra (de chocolate): a psicanálise de 

grupo no tratamento de pacientes com queixas em relação a sobrepeso e obesidade. 2019. 

Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 

 

FARAH, Juliana Ferreira Santos; CASTANHO, Pablo. Dimensões psíquicas do 

emagrecimento: por uma compreensão psicanalítica da compulsão alimentar. Revista 

Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, v. 21, n. 1, p. 41-57, 2018. 

 

FLOR, Luísa Sorio et al. Carga de diabetes no Brasil: fração atribuível ao sobrepeso, 

obesidade e excesso de peso. Revista de Saúde Pública, v. 49, p. 1-10, 2015. 

FORTES, Leonardo de Sousa et al. Autoestima, insatisfação corporal e internalização do 

ideal de magreza influenciam os comportamentos de risco para transtornos alimentares?. 

Revista de Nutrição, v. 28, n. 3, p. 253-264, 2015. 

 



 

224 
 

GOLEMAN, Daniel. Liderança: a inteligência emocional na formação do líder de 

sucesso. Objetiva, 2015. 

 

LEONIDAS, Carolina; SANTOS, Manoel Antônio. Relações familiares nos 

transtornos alimentares: o Genograma como instrumento de investigação. Ciência 

& Saúde Coletiva, v. 20, n. 5, p. 1435-1447, 2015. 

 

MELEK, Kátia; DE ORNELAS MAIA, Ana Claudia C. Os transtornos alimentares: 

causas e tratamento numa visão multidisciplinar. Cadernos UniFOA, v. 3, n. 1 (Esp.), p. 

21-38, 2017. 

 

RAMOS, Fábio Pestana. Liderança e inteligência emocional no contexto da gestão de 

pessoas: um estudo de caso através do filme'Mestre dos mares'. Revista de Ciências 

Gerenciais, v. 14, n. 20, 2015. 

 

SANTOS, Zilda Aparecida; RIBEIRO, Ronaldo. Efeito do exercício físico na melhora do 

grau de flexibilidade na articulação dos joelhos em obesos exercitados comparados com 

obesos sedentários. RBONE-Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e 

Emagrecimento, v. 10, n. 55, p. 20-24, 2016. 

 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. Cortez editora, 

2017. 

 

SHIM, Samuel L. Longevidade saudável demanda inteligência. Nelpa, 2018. 

 

SOUZA, Ana Paula Leme de; PESSA, Rosane Pilot. Tratamento dos transtornos 

alimentares: fatores associados ao abandono. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, v. 65, n. 

1, p. 60-67, 2016. 

 

SPAGNOL, Gabriela Ornelas. Efeito do treinamento de caminhada após oito semanas de 

intervenção com uso do suplemento alimentar ácido alfa lipoico em sedentários obesos. 

RBNE-Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, v. 9, n. 49, p. 84-90, 2015. 

 
VIANA, Helena Brandão; SANTOS, Elisa Gomes de Carvalho; MONTEIRO, Olga 

Bouchard. Imagem corporal, perfil lipídico e nível de atividade física de mulheres em 

projeto de emagrecimento. Revista Ciência & Saúde Coletiva, v. 21, n. 1, p. 51-58, 

2017. 

 

WESTMORELAND, Patricia; KRANTZ, Mori J .; MEHLER, Philip S. Complicações 

médicas de anorexia nervosa e bulimia. The American journal of medicine , v. 129, n. 

1, p. 30-37, 2016. 

 
 

 

 



 

309 
 

SOBRE OS ORGANIZADORES 

FREITAS, Dayana Lúcia Rodrigues de: Mestra em Ciências da Educação pelo 

Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional (CECAP). Especialista 

em Mídias na Educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). 

Especialista em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância pelo Instituto Federal 

de Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Especialista em 

Metodologia do ensino de Biologia e Química pelo Instituto Pedagógico de Minas Gerais 

(IPEMIG/MG). Especialista em Educação Ambiental e Geografia do semiárido pelo 

Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

Especialista em Ensino de Ciências Naturais e Matemática pelo Instituto Federal de 

Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Especialista em Língua 

Portuguesa, Matemática e Cidadania pelo Instituto Federal de Educação Ciências e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Graduada em Licenciatura Plena em 

Biologia pelo Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN). Técnica em Meio Ambiente pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC/RS). Palestrante. Pesquisadora. Professora e Orientadora de cursos 

de Pós-Graduação e Graduação em instituições da rede privada em Macau/RN. 

Professora; Orientadora de TCC e Orientadora de Estágio Curricular Supervisionado da 

Escola Técnica Fanex Rede de Ensino – Macau/RN. Professora da Educação Básica do 

município de Guamaré/RN. Orcid: https://orcid.org/0000-0001-5355-3547. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/5122671799874415. E-mail: dayannaproducoes@gmail.com.   

PAIVA, Luciano Luan Gomes: Diretor de Arte na Editora Amplamente Cursos, 

coordenando toda a produção visual e ações de publicidade nas redes sociais e site da 

empresa. No campo da Educação, atua como Coach Educacional, Palestrante, Ministrante 

de Oficinas (presenciais e on-line), Tutor a Distância na Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN) e Professor de Música em múltiplos contextos. Como 

pesquisador, tem feito estudos sobre Aprendizagem mediada por Tecnologias Digitais 

sob a ótica da Complexidade; Formação Docente no âmbito das Tecnologias Digitais; e 

Mediação Pedagógica no Ciberespaço. Também é membro do Grupo de Estudos e 

Pesquisa em Música (GRUMUS-UFRN). Tem formação acadêmica, como Mestre em 

Música (com ênfase em Educação Musical) pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). Especialista em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância pelo 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRN). Licenciado em Música pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Orcid: https://orcid.org/0000-

0001-6192-6075. Lattes: http://lattes.cnpq.br/0772088747598226. E-mail: 

luciano.90@hotmail.com.   

FERNANDES, Caroline Rodrigues de Freitas: Especialista em Mídias na 

Educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Pós-graduanda 

https://orcid.org/0000-0001-5355-3547
http://lattes.cnpq.br/5122671799874415
mailto:dayannaproducoes@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-6192-6075
https://orcid.org/0000-0001-6192-6075
http://lattes.cnpq.br/0772088747598226
mailto:luciano.90@hotmail.com


 

310 
 

em Educação Inclusiva pelo Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN). Graduada em Licenciatura em História pela Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Graduanda em Licenciatura Plena em 

Pedagogia pela Faculdade UNOPAR. Técnica em Contabilidade pelo Centro de 

Educação Integrada Monsenhor Honório (CEIMH). Atuou como professora da Rede 

Pública em Macau/RN. Atuou como professora da Escola Técnica Fanex Rede de Ensino 

– Macau/RN. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-9198-6746. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/5956672837215695. E-mail: caroline_brum2005@hotmail.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://orcid.org/0000-0002-9198-6746
http://lattes.cnpq.br/5956672837215695
mailto:caroline_brum2005@hotmail.com


 

311 
 

SOBRE OS AUTORES 

AIRES, Maria Elane de Oliveira Dias: Psicóloga- Centro Universitário 

Luterano de Palmas. Especialista em Gestão de Pessoas-UNINTER. Mestranda do Curso 

de Promoção da Saúde, Desenvolvimento Humano e Sociedade-ULBRA-CANOAS-RS.  

E-mail: psciologia@faculdadecarajas.edu.br 

ALVES, Viviane Pereira: Enfermeira do Hospital Dom Pedro I; 

http://lattes.cnpq.br/8032236812085644; ORCID 0000-0002-7414-3026. E-mail: 

viviane.timpb@gmail.com 

ARAÚJO, Stella Marina Silva Azevedo: Graduada em Fisioterapia pelo Centro 

Universitário Una Bom Despacho. E-mail: stellamarinasilva@hotmail.com 

AZEVEDO, Ingridy Maria Diniz Melo: Graduanda do 8° período de Medicina-

FASEH. Lattes: http://lattes.cnpq.br/3821264069953349. E-mail: 

ingridymdiniz@gmail.com.  

AZEVEDO, Juliana Latini: Estudante de Medicina do Centro Universitário 

Arthur Sá Earp Neto/Faculdade de Medicina de Petrópolis. Ligante da Liga de Saúde da 

Família e Sociedade do Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto/Faculdade de Medicina 

de Petrópolis. Lattes: http://lattes.cnpq.br/7112233549221459. E-mail: 

jujulatini99@gmail.com 

AZEVÊDO, Maria Santa: Maria Santa Azevêdo; Graduada em Fisioterapia pelo 

Centro Universitário Una Bom Despacho. E-mail: Mariasantaazevedo@hotmail.com 

BARBOSA, João Arthur Rodrigues: Graduando do 9° período de Medicina - 

FASEH. Lattes: http://lattes.cnpq.br/0794708662903999. E-mail: 

jjarthur.97@gmail.com.  

BELTRAMINI, Natália Inácio:   Discente do curso de medicina da 

Universidade Brasil, Fernandópolis, São Paulo. E-mail: natbeltramini@gmail.com 

BERNIS, Eduarda Heringer: Graduanda do 9° período de Medicina - FASEH. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/1355911630852119. E-mail: eduardabernis@hotmail.com.  

BRASILEIRO, Bereneuza Tavares Ramos Valente: Licenciada em Ciências 

Biológicas pela Universidade Católica de Pernambuco, especialista em Micologia e 

http://lattes.cnpq.br/8032236812085644
mailto:viviane.timpb@gmail.com


 

312 
 

doutora em Biologia de Fungos pela Universidade Federal de Pernambuco (2003). 

Diretora da Empresa Genetech - Pesquisa, Desenvolvimento e Consultoria em 

Biotecnologia (2006 a 2012), Assessora da Coordenação Geral de Pesquisa (02/2012 a 

01/2014) da Universidade Católica de Pernambuco e Professora da Faculdades Integradas 

de Patos - FIP (2005 a 2006). É participante do Grupo de Pesquisa Desenvolvimento de 

Processos e Novos Materiais. Atualmente é Professora dos Cursos de Licenciatura e 

Bacharelado em Ciências Biológicas, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Medicina e Nutrição da Escola de Saúde e Ciências da Vida - Unicap e 

Docente Orientadora do Programa de Residência Pedagógica de Licenciatura em 

Ciências Biológicas da Universidade Católica de Pernambuco. E-mail: 

bereneuza.brasileiro@unicap.br 

BRITO, Calebe Lima de: Graduando do 4º período de medicina do Centro 

Universitário Arthur Sá Earp Neto. Diretor da Liga Acadêmica de Fisiologia e 

Fisiopatologia Humana da Faculdade de Medicina de Petrópolis/ UNIFASE nos anos de 

2020 e 2021. Colunista na comunidade SANARMED. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/9894388505163012. E-mail: calebelimamed@gmail.com 

BRUM, Jade de Paula:   Estudante de Medicina do Centro Universitário Arthur 

de Sá Earp Neto/ Faculdade de Medicina de Petrópolis. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/0536673917278437. E-mail: jade_brum@yahoo.com.br 

 BUCK, Eliane Cristina da Silva: Enfermeira, Doutoranda pela Universidade 

Federal da Paraíba, Docente das Faculdades Nova Esperança; 

http://lattes.cnpq.br/9855395433239611; ORCID 0000-0002-9230-8760. E-mail: 

elianecristina@facene.com.br 

CAETANO, Rosângela: Doutora em Saúde Coletiva. Professora associada do 

Departamento de Políticas Públicas, Planejamento e Administração em Saúde do Instituto 

de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E-mail: 

caetano.r@gmail.com 

CAMILO, Luana Martins: Discente do curso de medicina da Universidade 

Brasil, Fernandópolis, São Paulo. E-mail: luanamartins67@gmail.com 

about:blank
http://lattes.cnpq.br/9855395433239611
mailto:elianecristina@facene.com.br


 

313 
 

CARNEIRO, José Gerardo: Possui doutorado em Biotecnologia pelo 

RENORBIO/UFC e Mestrado em Bioquímica pela Universidade Federal do Ceará. 

Atualmente é docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 

(IFCE - Campus Acaraú), Coordenador do Grupo de Estudos em Biotecnologia do IFCE 

- Campus Acaraú (BIOTIFCE). Membro do Centro de Inovação Biotecnológica (CIB-

IFCE, Campus Acaraú) e dos laboratórios: LABIAM - Laboratório de Microbiologia 

Ambiental e Microbiologia (IFCE - Acaraú) e CARBOLEC - Laboratório de 

Carboidratos e Lectinas (DBBM-UFC-Fortaleza). Está inserido nos grupos: 

Biodiversidade (IFCE-Acaraú), Química de Macromoléculas (IFCE-Sobral) e 

Carboidratos e Lectinas (UFC). Lattes: http://lattes.cnpq.br/5964767469589227. E-mail: 

gerardo@ifce.edu.br 

CARVALHO, Paula Altoé: Estudante de Medicina do Centro Universitário 

Arthur Sá Earp Neto/Faculdade de Medicina de Petrópolis. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/7803217620298511. E-mail: paulaaltoec@hotmail.com 

CORREIA, Elisa de Castro: Graduanda do 8º período de Medicina - FASEH. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9139712262497415. E-mail: elisacastro368@gmail.com. 

COUTINHO, Hiago Antônio de Paula: Graduado em fisioterapia pelo Centro 

Universitário Una Bom Despacho; http://lattes.cnpq.br/7716862799516963. E-mail: 

hiagocoutinho14@hotmail.com 

ELERES, Fabrício Bezerra: Enfermeiro-Universidade do Estado do Pará. 

Especialista em Enfermagem Pediátrica e Neonatologia-Escola Superior da Amazônia. 

Mestre em Tecnologia e Inovação em Enfermagem-Universidade de Fortaleza. Docente 

do Curso de Enfermagem-Faculdade Carajás. Docente do Curso de Enfermagem-

Faculdade FADESA. E-mail: fabricioeleres@hotmail.com 

EUGÊNIO, Romário Martins Romeiro: Farmacêutico Generalista - 

Universidade de Gurupi. Especialista em Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica -

DALMAS-PA. E-mail: romarioextrafarma@outlook.com 

FERNANDEZ, Matheus Scabini: Discente do curso de medicina da 

Universidade Brasil, Fernandópolis, São Paulo. E-mail: matheuscanarinho@hotmail.com 



 

314 
 

FERREIRA, Beatriz Henrique Correa: Graduanda do 4º período de medicina 

do Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto. Participante da Liga Acadêmica de 

Anatomia Humana da Faculdade de Medicina de Petrópolis. E-mail: 

beatrizhcf@gmail.com 

FERREIRA, Jackson Soares: Enfermeiro. Pós-graduando Urgência e 

Emergência e UTI pela Faculdade de Enfermagem Nova Esperança. João Pessoa – PB – 

Brasil. E-mail: soaresjf21@gmail.com 

FILHO, Altever de Sá Vianna: Graduando do 4º período de medicina do Centro 

Universitário Arthur Sá Earp Neto. Diretor da Liga de Fisiologia e Fisiopatologia 

Humana da Faculdade de Medicina de Petrópolis/ UNIFASE no ano de 2020. Vice 

coordenador discente do núcleo de estudos em fisiologia da Faculdade de Medicina de 

Petrópolis, participante da Liga de Oncologia Clínica e Cirúrgica da Faculdade de 

Medicina de Petrópolis. E-mail: altevervianna@icloud.com 

FONSECA, Fátima Morgana Pio: Possui graduação em Bacharelado em 

Biomedicina com Habilitação em Análises Clínicas (2017) pela Faculdade Maurício de 

Nassau (UNINASSAU) de Fortaleza. Como fundadora e ex-presidente, possui 

colaboração na Liga Acadêmica de Estudo e Pesquisa em Imunologia, da faculdade 

UNINASSAU (Fortaleza/CE). Realiza pesquisas nas áreas de neuroimunologia, virologia 

(Sars-CoV2 e HIV-1) e estudo da relação parasita-hospedeiro sob a orientação da Prof. 

Dra. Juliana Terzi Maricato. Atualmente Bolsista de Doutorado Direto pelo 

Departamento de Pós-graduação em Microbiologia, Imunologia e Parasitologia (DMIP) 

da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), desenvolvendo pesquisas referentes 

a infecção pelo Sars-CoV-2 em células pulmonares, a fim de averiguar as modificações 

metabólicas desempenhada pelo vírus frente a estímulos adrenérgicos e farmacológicos. 

Possui experiência em purificação de proteínas, bioinformática, imunologia e virologia. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7187343849404965. E-mail: fatimamorgana@live.com 

FRANÇA, Jael Rúbia Figueiredo de Sá: Enfermeira, Doutora em Enfermagem, 

Docente do Departamento de Enfermagem em Saúde Pública e do Programa de Pós-

graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba; 



 

315 
 

http://lattes.cnpq.br/4954436220551945; ORCID 0000-0001-8880-6786. E-mail: 

jaelrubia@gmail.com 

FREIRE, José Ednésio da Cruz: Doutor (2018) e Mestre (2013) em Bioquímica 

pela Universidade Federal do Ceará. Especialista (2012) em Bioquímica e Biologia 

Molecular Aplicadas à Saúde pela Universidade Estadual do Ceará. Graduado (2007) em 

Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Ceará. Tem experiência em 

Bioquímica, Biologia Molecular, Bioinformática, Genética e Citogenética. Os principais 

interesses de investigação compreendem os peptídeos e proteínas relacionadas aos 

mecanismos de defesa em plantas e animais; Bioinformática aplicada a genômica e 

proteômica; Genética e Metabolismo das Lipodistrofias Generalizadas Congênitas; 

Tecnologia do DNA recombinante; Citogenética de plantas com potencial 

Farmacológico/Biotecnológico. Atualmente é Pós-doutorando, Programa de Pós-

Graduação em Ciências Médicas da Universidade Federal do Ceará. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/2872960672942349. E-mail:  jednesio@gmail.com 

FREITAS, Lays Viana: Graduada em Medicina pelas Faculdades Integradas 

Pitágoras de Montes Claros (FIP-Moc). E-mail: laysvf@hotmail.com  

GARBELINI, Izabella Souza: Graduanda do 4º período de medicina do Centro 

Universitário Arthur Sá Earp Neto. E-mail: iza.sg99@hotmail.com 

GOMES, Marcelo Sebastião: Graduando em Licenciatura Plena em Ciências 

Biológicas, Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP, Recife – PE. E-mail: 

marcelo.2018130373@unicap.br 

GOMES, Miriam Pardini:  Discente do curso de medicina da Universidade do 

Oeste Paulista, Presidente Prudente, São Paulo. E-mail: miriampardini@hotmail.com 

GOULART, Isadora Medrado: Discente do curso de medicina da Universidade 

Brasil, Fernandópolis, São Paulo. E-mail: Isadora08_10@hotmail.com 

GRAMACHO, Yan Alves: Graduação em andamento. Universidade Federal de 

Viçosa, UFV, Brasil. E-mail: yangramacho@gmail.com 

GUEDES, Ana Cristina Carneiro Menezes:  Doutoranda no Programa de Pós-

Graduação de Enfermagem e Biociências da Universidade Federal do Estado do Rio de 

http://lattes.cnpq.br/4954436220551945
mailto:jaelrubia@gmail.com
mailto:marcelo.2018130373@unicap.br
mailto:miriampardini@hotmail.com


 

316 
 

Janeiro-UNIRIO. Coordenadora do Núcleo de Telessaúde do Hospital Federal dos 

Servidores do Estado e Membro da Divisão de Ensino e Pesquisa do Hospital Federal dos 

Servidores do Estado do Rio de Janeiro. E-mail: anamenegue@gmail.com 

GUIMARÃES, Maria Eduarda Bianchi Reis: Estudante de Medicina do Centro 

Universitário Arthur de Sá Earp Neto/ Faculdade de Medicina de Petrópolis. Ligante da 

Liga de Medicina do Esporte e Exercício do Centro Universitário Arthur de Sá Earp Neto/ 

Faculdade de Medicina de Petrópolis. Lattes: http://lattes.cnpq.br/7032001817931882. E-

mail: dudaguimaraes1150@gmail.com 

IBIAPINO, Thiago Michael Ferreira: Graduação em andamento em Medicina. 

Universidade Federal de Viçosa, UFV, Brasil. Lattes: http: 

//lattes.cnpq.br/4239622139166945. E-mail: thiagomychaell@gmail.com 

IMAMURA, Vinícius Lopes:   Discente do curso de medicina da Universidade 

Brasil, Fernandópolis, São Paulo. E-mail: viniciusimamura1@gmail.com 

JÚNIOR, Vanir Reis Pinto: Possui graduação em Bacharelado em 

Biotecnologia, mestrado e doutorado em Biotecnologia de Recursos Naturais, ambos na 

Universidade Federal do Ceará (UFC). Atualmente é Bolsista de Pós-Doutorado no 

Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará. Atua na pesquisa em 

Bioquímica de Macromoléculas, na área de purificação de proteínas, cristalografia de 

raios-X e bioinformática. Atualmente atuando em projetos de purificação, caracterização 

físico-química e estrutural de proteínas, com foco em lectinas. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/4181697997790568. E-mail: juniorreis4@hotmail.com 

JÚNIOR, Wander Valadares de Oliveira: Professor do curso de farmácia do 

Centro Universitário Una Bom Despacho; http://lattes.cnpq.br/9468657933259765; 

Orcid: 0000-0001-9784-918. E-mail: wandervjunior@gmail.com 

LAU, Raphael da Silva:  Mestrando em Ciências Fisiológicas pela Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro. Pós-graduando em Ciências do Esporte. Graduado em 

Bacharelado em Educação Física pelo Centro Universitário Leonardo Da Vinci. 

Graduado em Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro. Lattes: http://lattes.cnpq.br/5498807572595356. E-mail: 

raphael.lau@bol.com.br 



 

317 
 

LINS, Maria de Lourdes Vieira: Enfermeira. Pós-graduada em Cuidados 

Paliativos pela Faculdade Futura São Paulo/SP. João Pessoa – PB – Brasil. E-mail: 

maluvlins@gmail.com 

LISBOA, Renato dos Santos: Psicanalista Clínico, Jornalista, Coach e 

Advogado, foi responsável pela maior negociação Trabalhista do Brasil, é mestre em 

Psicanálise. Pós-Graduado em Direito Material e Processual do Trabalho, em 

Administração de Conflito e Gestão Empresarial, em inteligência múltiplas e mind 

fulness e em Big Data (Ciência dos Dados), Master Coach Executivo e de Negócios, com 

formação Profissional em Wellness & Health, Global Coach Certification©, Leader 

Coach, Trainer de Analistas Comportamentais, e membro do Instituto Brasileiro de 

Psicanálise Clínica e da ABRAPCoaching. É Especialista em Inteligência Emocional. 

Atua também como palestrante, facilitador de programas de desenvolvimento de líderes, 

programas de inteligência emocional, tomada de decisão, consultor empresarial de 

reestruturação organizacional, implementação de políticas, procedimento de pessoas, 

transição de carreira e implantação de sistemas de compliance e jurimetria. 

MARTINS, Marina Gomes Silva: Graduação em Medicina pela UNEC, 

residência de cirurgia geral pelo hospital Deraldo Guimarães, e socorrista pelo SAMU, 

atuante em ultrassonografia abdominal. Lattes: http://lattes.cnpq.br/0385514553163313. 

E-mail: marina_martins00@hotmail.com 

MELO, Luanna Júlia Silva de: Graduanda em Licenciatura Plena em Ciências 

Biológicas, Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP, Recife – PE. E-mail: 

luanna.2018113363@unicap.br 

MENDONÇA, Thays Santos: Professora do curso de farmácia do Centro 

Universitário Una Bom Despacho; http://lattes.cnpq.br/9113741216688021; Orcid: 

0000-0002-7005-8780. E-mail: thayssmfarmacia@gmail.com 

MENEZES, Romullo V. Dutra: Graduando em Medicina pela Universidade de 

Itaúna. E-mail: romulloduttra@hotmail.com  

MIRANDA, Luiza Pires: Graduada em Medicina pela Universidade de Itaúna. 

E-mail: luizapiresmiranda@gmail.com  

http://lattes.cnpq.br/0385514553163313
mailto:marina_martins00@hotmail.com
about:blank


 

318 
 

NASCIMENTO, Gean Costa: Graduação em andamento em Medicina. 

Universidade Federal de Viçosa, UFV, Brasil. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/9147208280630341. E-mail: geancn82@gmail.com 

NETO, Miguel Pereira Goulart: Discente do curso de medicina da Universidade 

Brasil, Fernandópolis, São Paulo. E-mail: netogoulart.estudos@gmail.com 

OLIVEIRA, Anny Gabriele Pereira de: Farmacêutica Generalista-Faculdade 

Integrada Aparício Carvalho. Especialista em Farmácia Estética-NEPUGA-DF. 

Mestrando no curso de Cirurgia e Pesquisa Experimental-Universidade do Estado do 

Pará. E-mail: annygabriele@hotmail.com 

OLIVEIRA, Breno Pimentel Moraes: Graduação em andamento em 

Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, UFV, Brasil. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/4258060198060500. E-mail: brenopmo@gmail.com 

OLIVEIRA, Evelyne de Lourdes Neves de: Enfermeira; 

http://lattes.cnpq.br/9003358878263813; ORCID 0000-0001-7332-2500. E-mail: 

evelyneoliveira@hotmail.com 

OLIVEIRA, Luana Aparecida Astéria de: Graduada em Fisioterapia pelo 

Centro Universitário Una Bom Despacho; E-mail: Luana-oliveiraf@hotmail.com 

OLIVEIRA, Omara Machado Araujo de:  Mestre em Saúde Coletiva pela 

Universidade Federal Fluminense. Pós-graduada em Nutrição Clínica pela Universidade 

Federal Fluminense. Graduada em Nutrição pela Universidade Federal Fluminense e em 

Ciências Biológicas pela Faculdade de Biologia e Psicologia Maria Thereza. Professora 

do Curso de Nutrição do Centro Universitário IBMR. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/3130197710165363. E-mail: omararj@gmail.com 

PAGLIARANI, Guilherme Henrique: Discente do curso de medicina da 

Universidade Brasil, Fernandópolis, São Paulo. E-mail: guihpag@gmail.com 

PAIVA, Carla Cardi Nepomuceno de:  Doutoranda em Saúde Coletiva no 

Instituto de Medicina Social da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E-

mail: carlacardiufjf@gmail.com 

http://lattes.cnpq.br/9147208280630341
http://lattes.cnpq.br/9003358878263813
mailto:evelyneoliveira@hotmail.com


 

319 
 

POUBEL, Júlia Barcelos:  Estudante de Medicina do Centro Universitário 

Arthur Sá Earp Neto/Faculdade de Medicina de Petrópolis. Lattes:  

http://lattes.cnpq.br/9367706506689750. E-mail: juliapoubel2609@gmail.com 

PRADO, Giovanna de Castro do Amaral Monteiro: Graduanda do 4º período 

de medicina do Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto.  E-mail: 

gigi.m.prado@gmail.com 

QUEIROZ, Viviane Cordeiro de: Enfermeira. Mestranda em Enfermagem pela 

Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa – PB – Brasil. E-mail: 

vivicordeiroqueiroz35@gmail.com 

RAFAEL, Laisla Bonfati: Graduada em Nutrição pelo Centro Universitário do 

Triângulo Mineiro. Pós graduada em Nutrição Clínica pela Estácio de Sá. Pós graduada 

em Nutrição Esportiva pela Universidade Internacional. E-mail: 

laislabonfati@hotmail.com 

REIS, Mariana Didier: Graduanda do 9° período de Medicina - FCMMG. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/4214217239487116. E-mail: marianadidierr@gmail.com. 

RIBEIRO, Gizele da Rocha: Tecnologista em saúde pública no Instituto de 

Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, 

Rio de Janeiro, RJ / Biblioteca de Saúde Pública. E-mail: gizalivros@gmail.com 

RIBEIRO, Lucianno Viana: Residência médica em cirurgia geral, pós 

graduação em endoscopia digestiva e motilidade digestiva. Idealizador do Gastrocentro 

em Almenara MG, vale do Jequitinhonha. Título de especialista em endoscopia pela 

SOBED/AMB. Coordenador da COREME do Hospital Deraldo Guimarães em 

Almenara. Lattes: http://lattes.cnpq.br/0115745789367234. E-mail: 

luciannovianaribeiro@hotmail.com   

ROCHA, Lara Lys Santos: Graduação em Biomedicina pela Faculdade 

Maurício de Nassau (2016) e especialização (Lato Sensu) em Genética Molecular e 

Bioinformática pelo Centro Universitário Christus (UNICHRISTUS) (2019). Atua como 

Biomédica plantonista no Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/2821590201221643. E-mail: laralysrocha@hotmail.com 

http://lattes.cnpq.br/4214217239487116
mailto:gizalivros@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/0115745789367234
mailto:luciannovianaribeiro@hotmail.com


 

320 
 

ROSA, Alexandre Jardim da: Graduado em Fisioterapia pela Faculdade Estácio 

do Rio Grande do Norte (2012), FATERN. Membro da ANAFIQ (Associação Nacional 

De Fisioterapia Em Quiropraxia), Especialista em fisioterapia nas disfunções 

biomecânicas e posturais da coluna vertebral pela Faculdade Einstein (FACEI, BA); 

possui experiência nas áreas de fisioterapia hospitalar geral e ambulatorial, geriátrica, 

desportiva e educacional. Lattes: http://lattes.cnpq.br/4569759886366620.  E-mail: 

alexandre.fisio1973@gmail.com  

SANTIAGO, Mayara Queiroz de:  Cientista, empreendedora e doutoranda no 

Programa de Pós-graduação em Biotecnologia de Recursos Naturais da Universidade 

Federal do Ceará. Na pesquisa atua na área de bioquímica, com ênfase em química de 

macromoléculas, e biofísica, com ênfase em cristalografia de proteínas, associadas às 

aplicações biológicas e biotecnológicas. Desenvolve as referidas atividades no 

Laboratório de Moléculas Biologicamente Ativas (BioMol-Lab) no Departamento de 

Bioquímica e Biologia Molecular, Universidade Federal do Ceará. No empreendedorismo 

atua na área educacional, com foco na popularização e acessibilidade da Ciência e 

Tecnologia, e em bionegócios, com foco em bioindústria e soluções de base tecnológica 

voltadas à saúde humana e animal. Lattes: http://lattes.cnpq.br/6946710332110975. E-

mail: santiago_mq@outlook.com 

SANTOS, Carla Lidiane Jácome dos: Enfermeira, Doutoranda pela 

Universidade Federal da Paraíba; http://lattes.cnpq.br/5142857905726050; ORCID 

0000-0002-5101-4408. E-mail: carlalima2006@yahoo.com.br 

SANTOS, Daniela Lacerda: Doutora em Saúde Coletiva, na área de Política, 

Planejamento, Administração em Saúde, pelo Instituto de Medicina Social da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IMS/UERJ). Professora da Faculdade de 

Medicina de Petrópolis - Fundação Octacílio Gualberto (FMP/FOG). E-mail: 

enfdanielalacerda@gmail.com 

SANTOS, Daniela Lacerda: Fisioterapeuta graduada pela Universidade Gama 

Filho. Especialização em Reabilitação Cardiovascular e Respiratória pela Universidade 

Estácio de Sá. Enfermeira graduada pelo Centro Universitário Augusto Motta, com 

especialização em Enfermagem do Trabalho pela Universidade Gama Filho. Mestre em 

http://lattes.cnpq.br/4569759886366620
mailto:alexandre.fisio1973@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/5142857905726050
mailto:carlalima2006@yahoo.com.br


 

321 
 

Saúde da Família pela Universidade Estácio de Sá. Doutora em Saúde Coletiva pelo 

Instituto de Medicina Social/UERJ. Professora do Centro Universitário Arthur Sá Earp 

Neto/ Faculdade de Medicina de Petrópolis. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/4803532250229421. E-mail: enfdanielalacerda@gmail.com 

SANTOS, Daniela Lacerda: fisioterapeuta graduada pela Universidade Gama 

Filho. Especialização em Reabilitação Cardiovascular e Respiratória pela Universidade 

Estácio de Sá. Enfermeira graduada pelo Centro Universitário Augusto Motta, com 

especialização em Enfermagem do Trabalho pela Universidade Gama Filho. Mestre em 

Saúde da Família pela Universidade Estácio de Sá. Doutora em Saúde Coletiva pelo 

Instituto de Medicina Social/UERJ. Professora do Centro Universitário Arthur Sá Earp 

Neto/Faculdade de Medicina de Petrópolis. Lattes: http: 

//lattes.cnpq.br/4803532250229421. Orcid: https: //orcid.org/0000-0002-6318-0809. E-

mail: enfdanielalacerda@gmail.com 

SANTOS, Rafael Bizarelo Ribeiro dos:  Pós-graduado em Bases Fisiológicas 

do Treinamento Personalizado e Nutrição Esportiva pela Faculdade Casa do Estudante. 

Graduando do Curso de Nutrição pelo Centro Universitário IBMR. Graduado em 

Educação física pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/3960357560142560. E-mail: rafaelbizarelo@hotmail.com 

SANTOS, Vitor Hugo Neves: Graduado em Medicina pela Universidade de 

Itauna-MG (2014) Cirurgião geral Hospital Deraldo Guimarães (2018), residente 

Endoscopia Gastrocenter. E-mail: victorsantos89@hotmail.com  

  SENA, Ana Karolyna da Silva: Enfermeira graduada em Enfermagem pela 

Faculdade de Enfermagem Nova Esperança. E-mail: gcarolsena@hotmail.com 

SILVA, Ana Júlia Ferreira da:  Discente do curso de medicina da universidade 

Nove de Julho campus Vergueiro. E-mail: anawarteca@uni9.edu.br 

SILVA, Andre Luiz de Souza: Graduação em andamento. 

Universidade Federal de Viçosa, UFV, Brasil. E-mail: andre.silva2@ufv.br 

SILVA, John Layonn de Sousa: Graduação em andamento em Ciências da 

Natureza pela Universidade Federal do Piauí. Lattes: 

mailto:enfdanielalacerda@gmail.com
mailto:victorsantos89@hotmail.com
mailto:gcarolsena@hotmail.com


 

322 
 

http://lattes.cnpq.br/8678398506628103. Orcid: https://orcid.org/0000-0001-5297-5625. 

E-mail johnteresina@gmail.com 

SILVA, Lucas Duarte: Enfermeiro-Universidade de Uberaba. Mestre em 

Ciências- USP-Ribeirão Preto. Docente do Curso de Enfermagem e Psicologia-Faculdade 

Carajás. E-mail: lucasduarteslv@hotmail.com 

SILVA, Tassiana Soares: Graduada em Medicina pela Universade Vila Velha 

(UVV). E-mail: tassianas2@hotmail.com  

SILVA, Vitória Régia da: Graduanda em Licenciatura Plena em Ciências 

Biológicas, Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP, Recife – PE. E-mail: 

vitoria.2018113980@unicap.br 

SILVA, Viviane Michele da: Enfermeira graduada em Enfermagem pela 

Faculdade de Enfermagem Nova Esperança. João Pessoa – PB – Brasil. E-mail: 

vivi.michele015@gmail.com 

SOARES, Lara Oliveira:   Discente do curso de medicina da Universidade de 

Marília, São Paulo. E-mail: larasolv@hotmail.com 

SOARES, Laura Nunes Oliveira: Estudante do 3 período de Medicina do Centro 

Universitário Arthur Sá Earp Neto/Faculdade de Medicina de Petropolis. Diretora de 

relações públicas da Liga de Medicina do Esporte e Exercicio do Centro Universitário 

Arthur Sá Earp Neto/Faculdade de Medicina de Petropolis. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/2848522366554103. E-mail: lauranunesssoares15@gmail.com 

SOUSA, Antônio Juscelino Sudário: Doutor em Bioquímica pela Universidade 

Federal do Ceará (2018), fez mestrado também em Bioquímica pela Universidade Federal 

do Ceará (2013) e graduou-se em Ciências Biológicas na modalidade Licenciatura Plena 

pela Universidade Regional do Cariri (2009). Tem experiência na área de Bioquímica, 

Fisiologia Vegetal, Genética, Biologia Molecular e Microbiologia. Além disso, participou 

de 7 bancas de trabalhos de conclusão de curso nos últimos 3 anos, tendo participado da 

orientação de dois graduandos e foi aprovado em 1º lugar no Concurso da Prefeitura de 

Juazeiro do Norte - CE, para o cargo Professor de Ciências.  Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/8611868441945375. E-mail: ajuscelinoss@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0001-5297-5625
mailto:johnteresina@gmail.com
about:blank


 

323 
 

SOUSA, Jairo de Freitas de: Farmacêutico Generalista-Centro Universitário 

Presidente Antônio Carlos. Especialista em Farmácia Hospitalar Oncológica-PUC-GO. 

Mestre em Genética e Toxicologia Aplicada-ULBRA-CANOAS-RS. Docente do Curso 

de Enfermagem e Psicologia-Faculdade Carajás. E-mail: j.bioquimico@hotmail.com 

SOUZA, Matheus Alves de: Discente do curso de medicina da Universidade 

Brasil, Fernandópolis, São Paulo. E-mail: alves.math@outlook.com.br 

VALADARES, Ywia Danieli: Professora do curso de fisioterapia do Centro 

Universitário Una Bom Despacho; http://lattes.cnpq.br/0336861515307402; Orcid: 

0000-0003-4124-6309. E-mail: ywiaval@hotmail.com 

VILAR, Juliana dos Santos: Doutora em Ciência de Alimentos pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos 

pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Pós-graduada em Segurança 

Alimentar e Qualidade Nutricional pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio de Janeiro. Professora da Faculdade de Nutrição da Universidade 

Federal Fluminense. Lattes: http://lattes.cnpq.br/7725981827500403. E-mail: 

dravilar@yahoo.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

324 
 

ÍNDICE REMISSIVO  

A 

ACE-2, 297 

Acidente Vascular Encefálico, 122 

Aedes albopictus, 88 

Alta performance, 170 

Assistência à saúde, 192 

Atenção Primária, 106 

C 

Câncer de Colo do Útero, 275 

Câncer de pulmão, 154 

Capacidade funcional, 225 

Carga de treinamento, 13 

Cirurgia bariátrica, 64 

Cirurgia metabólica, 64 

Colecistectomia, 81 

Colecistite, 81 

Comportamento biológico, 88 

Coronavírus, 297 

Covid-19, 297 

Cuidado Preventivo, 275 

D 

Diabetes Mellitus, 64, 255 

Diagnóstico, 266 

Doença Falciforme, 106 

Doença renal crônica, 225  

Doenças Autoimunes, 266 

Doenças Desmielinizantes, 266 

Doenças negligenciadas, 138 

DORT, 30 

E 

Efeitos adversos, 13 

Emagrecimento, 206 

Enfermagem, 106, 122 

Esclerose Múltipla, 266 

Esteroides anabolizantes, 13 

Exame Colpocitopatológico, 275 

F 

Fatores de Risco, 122 

Fístula Biliodigestiva, 81 

Flebotomíneo, 138 

FTA-Abs, 290 

H 

Hemodiálise, 225 

Hipertensão Arterial, 255 

I 

Íleo Biliar, 81 

Imunopatogênese, 297 

Inteligência Emocional, 170, 206 

Interações Medicamentosas, 242 

IST, 290 

L 

Leishmania, 138 

LER, 30 

Lombalgia ocupacional, 30 

M 

MDR1, 154 

O 

Obesidade, 206 

P 

Polifarmácia, 242 

Políticas Públicas, 255 

Psicanálise, 170 

Q 

Qualidade de vida, 225 

R 

Reação Adversa a Medicamento, 242 



 

325 
 

S 

Saúde do trabalhador, 30 

Serviços de Saúde, 192 

Sífilis, 290 

Sistema Único de Saúde, 255, 275 

T 

Telemedicina, 192 

Telessaúde, 192 

Treinamento de força, 13 

U 

Unidade Básica de Saúde, 122 

V 

VDRL, 290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

326 
 

E-BOOK 

AMPLAMENTE:  
DESAFIOS EM SAÚDE 

1ª EDIÇÃO. VOLUME 01. 

 

 

ORGANIZADORES 

Dayana Lúcia Rodrigues de Freitas  

Luciano Luan Gomes Paiva 

Caroline Rodrigues de Freitas Fernandes  

 

DOI: 10.47538/AC-2021.02 

ISBN: 978-65-992789-8-3 

  

 


