
LIGA ACADÊMICA MULTIDISCIPLINAR PARA O ESTUDO DA DOR E 

SEDAÇÃO (LAMEDS) 

 

 
 

E-mail: lameds10@gmail.com. 

 

DIRETORIA 

  

I. Presidente: Ana Quézia Peixinho Maia 

Contato: (83) 9942-5263 

               anaqueu@hotmail.com  

II. Vice Presidente: Nara Percília da Silva Sena 

Contato: (83) 8806-8078 

                nara_percilia@gmail.com 

III. Secretaria Geral: Gabriela de Oliveira Gomes Barbosa 

 Contato: (83) 8875-7672 

                gabibarbosa_gb@hotmail.com 

IV. Coordenação Administrativa e Financeira: Rossana Suassuna Carneiro 

Contato: (83) 9910-0441 

                rossana.suassuna@gmail.com 

V. 1ª Coordenação Científica e de Extensão: Vernior Gomes de Alencar Júnior 

Contato: (83) 9802-6892 

               verniorgajr@gmail.com 

VI. 2ª Coordenação Científica e de Extensão: Ronan Viera Costa Santos 

Contato: (83) 9116-7169 

               ronan_quiro@hotmail.com 

VII. 1ª Coordenação de Comunicação: Izabela Lima Fonseca 

Contato: (71)  9224-0911 

                belzinhafonseca@hotmail.com 

VIII. 2ª Coordenação de Comunicação: Luíza Alves Monteiro Torreão Villarim 

Contato: (83) 8885-1506 

               luizavillarim@hotmail.com 

IX. Coordenação de Recursos Humanos: Priscila Ribeiro Almeida 

Contato: (83) 9984-8731 

               prii_almeidaa@hotmail.com 

X. Conselho Fiscal: Kéllison Gadelha Maia 

Contato: (83) 9994-3355 

               kellissongm@hotmail.com 

 

A Liga Acadêmica Multidisciplinar para o Estudo da Dor e Sedação (LAMEDS), 

organizada por estudantes da área de saúde, é uma entidade sem fins lucrativos que trabalha 
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junto à comunidade científica com o intuito de propiciar ensino, pesquisa e extensão sobre a 

dor e sedação. 

 

A LAMEDS visa cumprir objetivos de ensino, pesquisa e extensão, de forma 

integrada. 

  

Na área de ensino, são objetivos da Liga: 

  

- Propiciar aos alunos da área de saúde das Instituições reconhecidas pelo Ministério da 

Educação (MEC), conhecimento técnico-científico sobre temas relacionados à dor e sedação; 

  

- Estimular e desenvolver as capacidades necessárias para o trabalho em equipe 

interdisciplinar; 

 

 Na área de pesquisa, são objetivos da Liga: 

  

- Congregar acadêmicos da área de saúde das Instituições de Ensino Superior (IES) 

reconhecidas pelo MEC, visando o desenvolvimento de trabalhos científicos sobre dor. 

  

Na área de extensão, são objetivos da Liga: 

  

- Desenvolver cursos, seminários e discussões de casos, 

  

- Divulgar o resultado de pesquisas sobre dor e sedação que possibilitem a melhor abordagem 

do tema por profissionais e estudantes. 

  

O funcionamento da Liga ocorrerá quinzenalmente, com uma carga horária de 4h a 

cada encontro. Poderá haver alterações de datas, conforme o decorrer dos semestres letivos.  

  

 


