
DRA. ANA BEATRIZ BARBOSA MINISTRA A PALESTRA “MENTES 

ANSIOSAS - O MEDO E A ANSIEDADE NOSSOS DE CADA DIA” EM NATAL 

 

 

Com mais de 2 milhões de livros vendidos, dentre eles “Mentes Perigosas” e “Mentes 

Depressivas”, a Dra. Ana Beatriz Barbosa é referência nacional no tratamento dos transtornos 

mentais e realiza palestras e consultorias em todo o país. A psiquiatra chega a Natal no dia 18 

de junho para ministrar a palestra “Mentes Ansiosas - O Medo e a Ansiedade Nossos de Cada 

Dia”, no Teatro Riachuelo.   

Episódios de medo, estresse e ansiedade são tão comuns que todas as pessoas já vivenciaram 

pelo menos um deles. Mas o agravamento dos casos pode transformá-los em patologias. 

Níveis elevados de estresse, dificuldades para dormir, ataques de pânico e batimentos 

cardíacos acelerados são alguns dos sintomas que atingem pacientes com ansiedade 

debilitante. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), os transtornos de 

ansiedade atualmente são as doenças mentais mais comuns, à frente dos casos de depressão. 

“Mentes Ansiosas” surgiu da interação real e virtual entre Ana Beatriz e o público. Por meio de 

conversas por redes sociais, e-mails ou durante palestras e em livrarias, a autora reuniu os 

principais anseios e questionamentos das pessoas acerca do assunto para compor o livro. Por 

isso, perguntas como “qual a diferença entre ansiedade e medo?”, “quando a ansiedade vira 

doença?” e “qual a relação entre ansiedade, culpa e depressão?” serviram como ponto de 

partida para a escritora.  

 



Sobre a palestrante: 

Ana Beatriz Barbosa Silva é médica graduada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

(UERJ) com residência em psiquiatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). É  

professora honoris causa pela UniFMU – SP e diretora da clínica ANA BEATRIZ BARBOSA SILVA 

– Comportamento Humano e Psiquiatria (RJ). Nascida na cidade do Rio de Janeiro, Ana Beatriz 

é referência nacional no tratamento dos transtornos mentais. Realiza palestras, conferências e 

consultorias em todo o país sobre variados temas do comportamento humano e é autora de 

diversos livros. 

 SERVIÇO  

DRA. ANA BEATRIZ BARBOSA - PALESTRA “MENTES ANSIOSAS - O MEDO E A ANSIEDADE 

NOSSOS DE CADA DIA” 

Dia 18 junho, terça-feira, às 20h 

Duração: 90 min. 

Faixa Etária: 

14 anos 

Teatro Riachuelo  (Avenida Bernardo Vieira, 3.775 – piso L3 do Shopping Midway Mall 

– Tirol) 

www.teatroriachuelonatal.com.br 

 

Setor Valor Meia-Entrada 

Plateia A  R$90,00 R$45,00 

Plateia B  R$80,00 R$40,00 

Camarote  R$80,00 R$40,00 

Frisas  R$70,00 R$35,00 

Balcão Nobre  R$70,00 R$35,00 

  

50% de desconto UNIMED NATAL, para os primeiros 100 ingressos  para cliente do 
plano Unimed Natal e médicos cooperados. Desconto válido apenas com a 
apresentação da carteira (UNIMED NATAL) e CPF. Desconto limitado a 1 (um) ingresso 
por CPF. 

*Descontos não cumulativos a demais promoções e/ou descontos; 

** Política de venda de ingressos com desconto: as compras poderão ser realizadas 
nos canais de vendas oficiais físicos, mediante apresentação de documentos que 
comprovem a condição de beneficiário. Nas compras realizadas pelo site e/ou call 

http://www.teatroriachuelonatal.com.br/


center, a comprovação deverá ser feita no ato da retirada do ingresso na bilheteria e 
no acesso à casa de espetáculo. 

***A lei da meia-entrada mudou: agora o benefício é destinado a 40% dos ingressos 
disponíveis para venda por apresentação. Veja abaixo quem têm direito a meia-
entrada e os tipos de comprovações oficiais no Rio Grande do Norte: 

- IDOSOS (com idade igual ou superior a 60 anos) mediante apresentação de 
documento de identidade oficial com foto. 

- ESTUDANTES mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) 
nacionalmente padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, UBES, 
entidades estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e 
Diretórios Acadêmicos. Mais informações: www.documentodoestudante.com.br 

- PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTES mediante apresentação do cartão 
de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência 
ou de documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que ateste a 
aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, 
de 8 de maio de 2013. No momento de apresentação, esses documentos deverão estar 
acompanhados de documento de identidade oficial com foto. 

- JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (com idades entre 15 e 29 
anos) mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela 
Secretaria Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de 
documento de identidade oficial com foto. 

- JOVENS COM ATÉ 15 ANOS mediante apresentação de documento de identidade 
oficial com foto. 

- PROFESSORES DA REDE PÚBLICA E PARTICULAR DE ENSINO mediante apresentação 
de carteira funcional emitida pela Secretaria Municipal de Educação de Natal ou 
holerite acompanhado de documento oficial com foto. 

- ACOMPANHANTES DE CADEIRANTES (quando necessário). 

- DOADORES REGULARES DE SANGUE são considerados doadores regulares de sangue 
aqueles registrados nos bancos de sangue dos hospitais do município de Natal. 

**** Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a 
condição do beneficiário no momento da compra e retirada dos ingressos ou acesso ao 
teatro, será exigido o pagamento do complemento do valor do ingresso. 

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS: 

Bilheteria do Teatro: Shopping Midway Mall - Av. Bernardo Vieira 3775 - piso L3 (terça 
a sábado, das 13h às 21h, domingo e feriado, das 14h às 20h) 

http://www.documentodoestudante.com.br/


Site: www.uhuu.com 

Atendimento: falecom@uhuu.com 

  

Assessoria de imprensa do Teatro Riachuelo Natal: 

Luciana Oliveira – (84) 98728-0813 luciana@sollarcomunicacao.com.br 

Apoio de assessoria de imprensa: 
Mauren Favero – 51 3235.4509/ 51 99857.1770 

mauren.favero@opuspromocoes.com.br 

          Letícia Rech - 51 3235.4509 leticia.rech@opuspromocoes.com.br 
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