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Dr. Fábio Gabas
Médico Integrativo e Medicina Preventiva, Neurocientista, Pesquisador, 

Palestrante internacional, Sócio Diretor da empresa de saúde preventiva 

HeartMetrix, Idealizador do Programa Despertando Vidas que já mudou 

positivamente a vida de milhares de pessoas e uma das principais mentes da 

atualidade no Brasil na área científica no campo da consciência, 

espiritualidade, meditação Mindfulness, física quântica, cosmologia, saúde 

plena e expansão da consciência. Autor do livro Despertando Vidas, fuja das 

doenças e do mundo moderno.

Para saber mais sobre o seu trabalho acesse as mídias sociais  

@drfabiogabas

https://www.linkedin.com/in/drfabiogabas/
http://www.facebok.com/drfabiogabas
https://www.instagram.com/drfabiogabas/
https://m11marketing.com.br/


Despertando Vidas

Fuja das doenças e do mundo moderno!
O livro apresenta exercícios e técnicas para melhorar significativamente sua
saúde física e emocional, disposição e energia. Descubra como desfrutar de
mais bem-estar com menos esforço por meio de um modelo de alimentação e
de condicionamento físico elaborados a partir dos princípios que regem uma
função celular ideal. Você poderá modificar seus estados emocionais, valores,
crenças e níveis de consciência que determinam sua percepção de mundo e,
consequentemente, se tornar a melhor versão de você mesmo!

É palestrante de diversos temas nas áreas de Medicina Biológica, Equilíbrio Autonômico, 

Gerenciamento de Estresse, Metabolismo e Nutrologia tanto em Cursos, como em 

Simpósios e Congressos.

Autor de vários artigos e do livro Despertando Vidas, Fuja das Doenças do Mundo 

Moderno! É revisor técnico do livro A Biologia da Crença, do renomado biólogo celular 

Bruce H. Lipton PhD e do livro Evolução Espontânea dos autores Bruce H. Lipton e Steve 

Bhaerman em que também foi prefaciador.

DR FÁBIO GABAS - PALESTRANTE E ESCRITOR
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Sobre Dr. Fábio Gabas - Médico integrativo, neurocientista e pesquisador há mais de 20 anos. É sócio-diretor da HeartMetrix, 
empresa pioneira em gerenciamento de estresse e aumento da produtividade corporativa através da geração do estado de 
coerência cardíaca e equilíbrio metabólico e autonômico. 

É Criador e idealizador do Programa Despertando Vidas, baseado em mais de uma década em pesquisas de gerenciamento de 
estresse, neurociência, saúde integrativa, funcional e qualidade de vida. E do Programa CRIHAR e Medicina do BEIN (Medicina 
do Bem-Estar Integral) em que ministra cursos e programas on-line para médicos e não médicos.

Participa do corpo clínico da Clínica Healthy em São Paulo, é médico sócio da Clínica Gabas Revitaliza no interior do estado,
onde atua como clínico dentro dos conceitos da medicina integrativa e preventiva desde 2003. 

É membro-parceiro do HeartMath Institute em Bolder Creek na Califórnia, participa da GCI - Global Coherence Iniciative, uma
iniciativa que avalia a relação da coerência cardíaca dos seres humanos com a coerência do planeta Terra, visando atividades 
que melhoram a coerência global, com profundo e positivo impacto na saúde física e emocional do homem. 
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É graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Catanduva - São Paulo (1998), pós-graduado em Neurociência pela The 
Neuroscience Academy. 

É especialista em Ultrassonografia reconhecido pela SBUS – Sociedade Brasileira de Ultrassonografia (2002). Atualmente cursa 
Especialização em Medicina Integrativa Lato Sensu Presencial com prática, pela clínica Conceito Saúde e UNIUBE - Universidade 
de Uberaba.

É Certificado Practitioner pela Sociedade Brasileira de PNL - Programação Neuro Linguística (2014), Certificado internacional de 
Personal e Professional Coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching (2013) e em Residência Médica em Ultra-Sonografia pelo 
Instituto Kerr de Ensino e Pesquisa (2002).
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Comunicação e Imprensa

Construímos brands conectados às tendências. Uma agência full service que atua, desde 
2004 colecionando resultados positivos para seus clientes.
Há mais de 15 anos somamos nossos esforços para o sucesso das áreas de planejamento 
estratégico, comunicação e eventos com foco em marketing para empreendedorismo.

www.m11marketing.com.br
contato@m11marketing.com.br
11 98170-9965
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