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CurríCulo 
ProfiSSional
Dr. Wesley Schunk é médico, nefrologista e entusiasta da medicina 
preventiva, com diversos cursos de nutrição esportiva e qualidade de vida. 
Depois da participação de sucesso em um dos mais conhecidos reality 
shows brasileiros, Dr. Wesley passou a utilizar sua experiência clínica 
de mais de 5 anos, conhecimento técnico e paixão pelo bem-estar para 
discutir escolhas profissionais e a visão da medicina sobre a alimentação 
em diversos programas e eventos. 

A paixão pelo bem-estar foi a motivação para a busca do conhecimento, 
que começou bem cedo, ao ingressar na faculdade aos 17 anos, concluindo 
o curso com apenas 23 anos de idade. Atualmente cursando especialização 
em nutrologia, Dr. Wesley acredita que a sensação de compartilhar 
informações com foco em qualidade de vida é motivo de orgulho e um 
trabalho muito gratificante.



Em suas palestras, Dr. Wesley  
aborda os mais diversos aspectos 
envolvendo bem-estar, qualidade  
de vida, envelhecimento saudável  
e alimentação de forma leve  
e dinâmica com o objetivo de  
estimular os participantes a alcançar 
uma longevidade saudável por meio  
da Medicina Preventiva.

Em sua trajetória, dedica-se com 
empenho e comprometimento para 
disseminar  informação como sendo 
uma fonte de paradigmas de saúde ao 
alcance de todos. 

Realiza palestras dinâmicas, com 
conteúdo e informação, transmitindo 
sua experiência e conhecimento com o 
objetivo de auxiliar homens e mulheres 
a ter uma vida mais saudável e feliz. 

Dr. Wesley motiva as pessoas  
a conhecerem melhor seu corpo físico 
e mental, os limites, necessidades  
e as melhores armas contra estresse, 
depressão, ansiedade e doenças em 
geral. Ensinamentos que também 
podem ser aplicados para aumentar 

a qualidade de vida no trabalho, 
disseminando práticas saudáveis  
no ambiente corporativo.

temaS

dedica-se com empenho  
e comprometimento para 
disseminar  informação“ “



SuaS  
paleStraS São  
perSonalizadaS  
De aCorDo  
Com o Contexto  
Da emPreSa e Perfil 
DoS PartiCiPanteS

| SaÚDe | Bem eStar  
| nutoloGia | meDiCina PreVentiVa  
| enVelHeCimento SauDÁVel  
| QualiDaDe De ViDa | ViDa eQuiliBraDa  
| reeDuCaÇÃo De HÁBitoS alimentareS  
| meDiCina DeSPortiVa



Dr.Wesley apresenta conteúdo atrativo e bem 
fundamentado, de forma inspiradora e motivadora, 
ilustrados de práticas e histórias profissionais. Suas 
apresentações quebram paradigmas e pré-conceitos, 
prendendo a atenção e cativando os participantes.

PoR quE inDiCamoS 
Dr.WeSley PARA  
SuA emPreSa?



autoeStima
A autoestima afeta diretamente tudo 
que nós fazemos. Seja no trabalho,  
na vida social, nos estudos entre outros. 
uma vez que a pessoa se respeita e se 
aceita a consequência é a melhora do 
convívio com os colegas de trabalho  
e a produtividade dos colaboradores. 

inSPiraÇÃo
Propomos que seus colaboradores 
enxerguem o mundo com outros olhos. 
que se aceitem e busquem  
o equilíbrio para uma vida saudável.

motiVaÇÃo
uma vez inspirados, os colaboradores 
buscaram mudanças, conquistar 
resultados, superar obstáculos agindo 
de forma diferente.

QualiDaDe De ViDa
Bem estar, boa saúde, equilíbrio  
físico e metal, envelhecimento saudável. 
Essas são as fontes da qualidade de 
vida de todas as pessoas. uma vez 
que seus colaboradores entendam 
essa importância, se tornarão 
pessoas melhores e por consequência 
funcionários melhores.

no que aCreDitamoS  
e ComPartilHamoS



melHoreS momentoS
Saúde como caminho para a produtividade e o bem-estar na vida e no trabalho
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