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Introdução
Saúde, qualidade de vida, longevidade, controle de patologias/distúrbios diversos, melhora no desempenho
têm sido cada vez mais a tônica para a vida de muitas pessoas. Com isso, cresce a procura por
professores/treinadores e nutricionistas competentes, buscando melhorar o treinamento e o plano alimentar. Porém,
essas pessoas estão sendo surpreendidas com a importância dada, por esses profissionais, a uma boa noite de
sono, frisando que qualquer que seja o objetivo almejado, dormir bem tem papel determinante. O sono é definido
como um estado de inconsciência do qual uma pessoa pode ser despertada por estímulo sensorial ou outro, sendo
fundamental para o bom rendimento profissional, intelectual, e, é claro, esportivo. O senso comum postula que uma
boa noite de sono contribui para a longevidade e qualidade de vida. Porém, durante a “correria” cotidiana, muitos
negligenciam a importância da quantidade e qualidade do sono, e ainda adotam hábitos inadequados que dificultam
ainda mais uma boa noite de descanso.
Muitos são os que se dedicam bastante em seu treino e dieta, mantendo um bom planejamento para ambos,
com execução e periodicidade adequadas. Ainda assim, com todo esse quadro favorável ao desenvolvimento físico,
o simples hábito de dormir inapropriadamente influencia drasticamente de forma negativa os resultados almejados,
como a indução da perda de massa muscular, dificuldade na perda de gordura e, também, diminuindo a saciedade
alimentar e aumento de alimentos tóxicos, sendo causa importante de obesidade (Nedeltcheva et al., 2010,
Nedeltcheva et al., 2009; Jarrin et al., 2015).
Uma só noite mal dormida já é suficiente para desorganizar nossa resposta imune e produção de radicais
livres. Além disso, distúrbios do sono estão diretamente relacionados com maior risco para diabetes, câncer, doenças
circulatórias, síndrome do intestino irritável e piora de alergias alimentares. Se a restrição de sono for sob stress, o
desequilíbrio imune é ainda maior (Christoffersson, et al, 2014; Irwin, 2015; Kinnucan et al., 2013; Ali et al., 2013;
Matzner et al., 2013).
E os prejuízos não ficam apenas no campo físico. A baixa quantidade e qualidade de sono estão diretamente
relacionadas com piora na memória, no aprendizado motor e cognitivo, na fala e dicção, atenção, concentração,
velocidade de processamento de informação, produção intelectual e capacidade de resolver problemas (FortierBrochu et al., 2012).
Concluindo: Cuidar do sono é parte essencial e insubstituível para quem busca maior qualidade de vida, saúde,
desempenho físico e mental, além de resultados no corpo

Sono diurno, vespertino, noturno e reparador
O sono noturno é fundamental para cumprir funções reparadoras no organismo. Sua principal função é
restaurar o equilíbrio natural entre os centros neuronais. Nosso sono é composto por fases e ciclos, sendo 5 estágios,
repercutidos de 4 a 6 vezes durante a noite. O que poucos sabem é que a restauração das energias vitais, renovação
dos tecidos musculares (esqueléticos e lisos) e produção de hormônios reparadores ocorrem por alguns minutos,
principalmente durante o sono mais profundo, chamado sono N.R.E.M. (Non Rapid Eye Moviment – Sem Movimento
Rápido dos Olhos). Logo, a qualidade do sono é indicada pelo tempo passado nas fases mais profundas e não pela
quantidade total de horas dormidas. Nessas fases, as ondas cerebrais são reproduzidas em outras frequências, o
que explica o profundo relaxamento.
Maiores liberações de melatonina, hGH (hormônio do crescimento humano) e testosterona têm relações
diretas com o sono profundo. Entretanto, a aplicação exógena do hGH – amplamente prescrito por profissionais
adeptos da suposta “medicina ortomolecular”, com intuito de otimizar a perda de gordura – está relacionada com
hipertrofia apenas dos tecidos conjuntivos (cartilagens, ossos, por exemplo), podendo provocar pinçamento de
nervos e dilatar tecidos internos no pescoço, desencadeando possíveis patologias relacionadas à apnéia do sono,
prejudicando-o em suas respostas hormonais naturais. Sendo assim, com o passar do tempo, haverá a possibilidade
em desenvolver patologias ligamentares, neurais e respiratórias (Karimi et al., 2010).
Outro hormônio que pode ser afetado negativamente por distúrbios e falta do sono noturno é o IGF-1
(Insuline Growth Factor – Fator de Crescimento do Tipo Insulina 1), antigamente conhecido como Somatomedina C,
que possui potentes características anabólicas e reparadoras, quando produzido no organismo (Hall et al., 2006).
A produção/liberação de GH ocorre via eixo hipotálamo → hipófise → fígado → tecidos. De acordo com a
resposta hormonal exigida, o hipotálamo produz o Hormônio Liberador do Hormônio do Crescimento (GHRH), que
estimulará a secreção de GH pela adeno-hipósife (hipófise anterior) que, por sua vez, atingirá o fígado, fazendo com
que seja liberado IGF-1 e, assim, induzindo as expressões e reparações teciduais. Como demonstrado, o eixo do
hormônio do crescimento tem efeito endócrino (sistêmico), autócrino e parácrino (no próprio tecido que o utilizará),
sendo esses últimos, importantes para o crescimento muscular, deixando claro e evidente que tomar, injetar IGF-1 ou
produzi-lo em maior quantidade no fígado, não é efetivo para hipertrofia muscular. (Hall et al., 2006; Adams et al.,
1985; Eliakim et al., 1997).
Nosso encéfalo emite diferentes ondas cerebrais durante o período de 1 dia (24 horas completas). Essas
ondas elétricas são: Alfa (α), Beta (β), Teta (Φ) e Delta (Δ). Nosso cérebro trabalha em ondas Alfa em dois períodos
do dia: o despertar e o adormecer. É o período em que estamos com a frequência cardíaca mais baixa, pressão
arterial reduzida e atividades neurais (principalmente concentração e movimentos finos) mais passivas. À medida que
despertamos, entramos em ondas Beta; quando há aumento da taxa metabólica basal, acompanhado da elevação da
temperatura corporal, frequência cardíaca e pressão arterial; ampliando assim nossas atividades neurais até o estado
conhecido como “vigília”, momento em que estamos mais atentos, ativos e acionados. Durante o dia, passamos
sempre em ondas Beta, momento em que o cotidiano exige mais atenção e dedicação. Praticamos atividade física,
exercemos atividades intelectuais etc. Nota-se então, que nosso encéfalo “trabalha” muito durante o dia e quando
chega o período noturno, nossa mente já está cansada e começa a reduzir a quantidade de ondas emitidas. Essas
ondas também são responsáveis por controlar os impulsos nervosos por todo nosso organismo, principalmente pelas
vias eferentes. Logo, sai das ondas Beta e retorna às ondas Alfa. Ao entramos em ondas Alfa, começa a liberação de
Melatonina – hormônio segregado pela glândula pineal – de forma pouco significativa. A quantidade produzida deste
hormônio é diretamente proporcional à quantidade de hGH produzida durante o sono. Portanto, para aperfeiçoar a
liberação desse hormônio, devemos adaptar o meio em que dormimos para o mais natural e agradável possível:

pouca ou quase nenhuma luz, ausência de sons e evitar lugares muito quentes. Lugares com muita luminescência,
barulho e calor, inibem a liberação de Melatonina e, consequentemente, diminuem a produção do hGH.
Quando pegamos no sono e realmente começamos a dormir, nosso encéfalo diminui a quantidade de
impulsos elétricos emitidos. O primeiro estágio do sono ainda é atuante em baixa voltagem e fusos, um pouco menos
ativos que as ondas Alfa, um sono mais superficial; no segundo e terceiro estágio, essas ondas cerebrais começam a
ser emitidas em ondas Teta, onde já estamos em sono profundo. Em seguida, entramos na quarta fase do sono,
onde se reduz ainda mais as ondas e entramos em Delta, onde a culminância das ondas está bem afastada. A
segunda, terceira e quarta fases do sono (Delta e Teta) remetem ao sono NREM (não-REM), sendo os estágios 2 e 4
o sono mais profundo. E é durante essas fases que ocorrem a maior liberação de hGH, responsável em auxiliar todos
os mecanismos reparadores teciduais (por exemplo, microlesões induzidas pelo treinamento, renovação dos órgãos)
e ainda, efeito lipotrópico otimizado. Este efeito é caracterizado por maior mobilização dos ácidos graxos livres
(gordura) para sua utilização no fornecimento de energia. Essa oxidação ocorre pelo efeito lipolítico (utilização da
gordura) do hGH. Deve ser ratificado também que é durante o primeiro ciclo de sono profundo (primeiras duas horas
do sono) que ocorre o ápice de liberação do hormônio do crescimento. Após toda essa alternância de ondas
cerebrais, nosso cérebro curiosamente, retorna às ondas Beta e entra no sono REM, chamado sono paradoxal, onde
há flacidez e paralisia funcional dos músculos esqueléticos. É nesse período que acontece a maior quantidade de
sonhos e memorização de informações (Hall et al., 2006).
Maiores concentrações de melatonina estão relacionadas com menor risco e maior combate a células com
câncer e menor risco para obesidade e doenças crônicas (Hong et al., 2014, Navarro-alarcón et al., 2014, McFadden
et al., 2014). Como a melatonina é produzida em animais, também pode ser encontrada em carnes, desde que não
submetidas a alto aquecimento (Tan et al., 2014). Mas o ideal é que seja produzida em grande escala a partir da
serotonina, que por sua vez, depende da sua saúde intestinal e alimentar. Vale ressaltar, que assim como qualquer
hormônio, a suplementação crônica de melatonina impacta na redução das enzimas que convertem serotonina em
melatonina, reduzindo assim a capacidade natural de produção.
Outro dado que merece atenção é que deficiência de GH se relaciona com os problemas citados, mas
sabemos que o uso medicamentoso de hGH não é capaz de promover hipertrofia muscular nem melhorar o
desempenho esportivo (Dean, 2002), como muitos prometem. E apesar de ter importância na perda de gordura,
sabemos que o excesso de hGH leva à resistência à insulina, provocando o ganho de gordura, como podemos ver
em indivíduos com acromegalia (distúrbio de excesso de produção de hGH). Essa informação é bastante válida numa
era onde se acredita que suplementar hormônios em desequilíbrio é seguro, antes de tentar corrigir os
comportamentos que causaram o desequilíbrio, como vemos corriqueiramente na “medicina ortomolecular”.
O ciclo do sono corresponde a um período de 90 a 120 minutos, onde o indivíduo se encontra em estágios de
sono não-REM e em seguida passa para o sono REM. Um segundo ciclo se inicia quando a pessoa regressa ao sono
não-REM e, assim, as alternâncias de estágios do sono vão ocorrendo de maneira a totalizar 4 a 6 ciclos por
noite. Durante a primeira metade da noite os estágios 3 e 4 do sono não-REM são predominantes; já na segunda
metade, o sono REM passa a predominar sobre o sono não-REM.
É importante ressaltar que a ideia de que o sono vespertino aumenta a produção de hGH é um mito. Com a
prática da “sesta”, não haverá liberação significativa de hGH, apenas uma reorganização de determinados polos
encefálicos específicos, que vão auxiliar na fixação de informações na memória. Sendo assim, essa prática pode ser
bastante útil para melhorar desempenho mental e físico (por meios neurais) (Corpinschi et al., 2010).
Comparações do sono noturno e diurno em estado alimentado e de jejum com parâmetros hormonais
relacionados ao diabetes tipo 2, além da expressão da proteína IGPBF-1, diretamente relacionada com doenças
inflamatórias, concluem que tanto o sono diurno quanto o estado de jejum aumentam sua expressão, elevando o

risco de desenvolver o diabetes tipo 2 (Rehman et al., 2010). Além disso, a insônia está diretamente relacionada com
a hipertensão arterial (USDHS, 2007). Há quem diga que “funcione” melhor à noite, mas há trabalhos mostrando que
isso pode ser apenas um mau funcionamento cerebral relacionado com má alimentação (Sato-Mito et al., 2011).
Concluindo: Uma boa noite de sono deve iniciar com relaxamento e o sono deve ser tranquilo, em local escuro e
sem interrupções. Isso melhora a dinâmica hormonal e previne doenças como diabetes e hipertensão arterial e
melhora resultados físicos e desempenho mental. Períodos de sono durante o dia não são capazes de promover
tais benefícios. Porém, podem melhorar funções cognitivas, desde que não comprometam a qualidade de sono
noturno.

Testosterona Vs Cortisol
Sabe-se que o treinamento físico é capaz de induzir maiores concentrações de testosterona no organismo,
em médio e longo prazo. É um hormônio esteroide sexual produzido em maior escala em homens, mas também nas
mulheres. Possui ações favoráveis ao sistema imune, libido, límbico, tecidual, muscular (por exemplo, hipertrofia do
músculo esquelético), e atua também no estado de vigília. Porém, excesso de treinamento, situações
de overtraining e má alimentação podem reduzir drasticamente sua síntese e, em contrapartida, aumentar a secreção
de outro hormônio esteroide: o cortisol. Este neurotransmissor compete diretamente com os receptores de membrana
da testosterona. Sua produção está relacionada principalmente ao estresse físico e mental.
O cortisol é o hormônio responsável por fazer o indivíduo despertar. Assim, se o quadro de estresse físico ou
mental forem intensos e o cortisol estiver elevado durante a noite, pode ocorrer desequilíbrio na ação do hormônio
glucagon (responsável por manter a glicose estável durante o sono). Com o cortisol elevado, cria-se a resistência à
insulina, aumentando a insulina noturna e prejudicando o sono e a perda de gordura. Um bom indicador de que o
cortisol está alto durante o sono é acordar no meio da noite.
O excesso de cortisol está diretamente ligado à maturação de células gordurosas por PPAR-gamma,
tornando-as mais aptas a produzir citocinas (hormônios) inflamatórias e acumular gordura, além de aumentar a fome,
principalmente por alimentos doces e gordurosos em função dos aumentos de neuropeptídio Y, grelina e resistência
à leptina (Nedeltcheva et al., 2010, Nedeltcheva et al., 2009; Janescik et al., 2011; Janesick et al., 2012. Wang et al.,
2013).
Estudos recentes demonstram que indivíduos com distúrbios de sono podem apresentar altas concentrações
do hormônio cortisol em relação à testosterona, o que é prejudicial aos resultados e à saúde, podendo favorecer o
overtraining, lesões e irritabilidade. Tanto a continuidade do sono quanto a sua duração se mostram fundamentais à
produção de testosterona, sendo que alguns estudos mostram que existe uma relação direta entre o sono e taxas de
testosterona total e testosterona biodisponível (forma mais ativa). Essa mesma análise científica evidenciou que
indivíduos com maior duração e qualidade de sono obtiveram maiores concentrações desse hormônio, o que também
ocorreu com hormônios intermediários da testosterona, como o DHEA (Goh et al., 2010), que vem sendo
amplamente prescrito por médicos adeptos da linha ortomolecular; ou seja, é possível obter os mesmos benefícios
hormonais apenas cuidando da qualidade do sono, que também pode ser influenciado por exercícios físicos, dieta e
nível de estresse.
Outro dado interessante colocado nesse artigo é que pessoas com maior frequência de atividade sexual
também obtiveram taxas de testosterona total, biodisponível e de DHEA mais elevados. Assim, além do sono, temos
mais uma prática natural e fisiológica que pode trazer benefícios à saúde. Além disso, sabe-se que após o orgasmo
ocorre vasodilatação e queda da pressão arterial, situações favoráveis à qualidade do sono.

Estudos mostram que o treinamento de força (musculação) é mais efetivo em promover melhoras desse
hormônio, porém, excesso de treinamento ou a falta de períodos regenerativos podem comprometer o aumento
dessas taxas hormonais (Santilla et al., 2009).
Concluindo: dormir bem e dormir mais também aumenta as taxas e utilização do hormônio testosterona, o que
também ocorre com maior frequência de atividade sexual e musculação bem orientada.

Neuroquímica, neuroinflamação, nutrição e sono
Outro ponto muito importante e costuma ser negligenciado é que pensamos no sono apenas como “a hora de
relaxar”, mas na verdade é um processo neuroquímico complexo e altamente organizado e sincronizado. Boa parte
dos medicamentos utilizados para fazer a pessoa dormir consiste em aumentar a transmissão do GABA, um
neurotransmissor inibitório que induz relaxamento. Mas para um bom sono, devemos entender que também devemos
modular outros neurotransmissores. Contudo, a transmissão por glutamato deve ser bloqueada. Sabemos que essa
transmissão aumenta com o consumo de glutamato monossódico (alimentos industrializados, lights e diets, em geral)
e também com estresse? e raiva (que podem aumentar se você estiver com excesso de testosterona convertida em
DHT, comum em usuários de esteroides anabólicos – prescrito por médico ou não). Além disso, quanto mais
inflamado for o organismo, maior a transmissão por glutamato, assim é importante eliminar alimentos próinflamatórios como trigo, leite, açúcar, entre outros (explicação em vídeoaula) e fornecer nutrientes antiinflamatórios,como o ômega-3, por exemplo (Costentin, 2011).
Ao coordenar a inflamação, outras substâncias que agem como neurotransmissores (prostaglandinas E2,
prostaglandinas D2, Hipocretina e histamina) passam a agir em equilíbrio. Outro neurotransmissor importante é a
serotonina, que além de aumentar as ondas alfa, sendo essencial ao início dos ciclos de sono, também é base para
produzir melatonina. A serotonina é, em quase sua totalidade, produzida no intestino na ausência de inflamação,
sendo assim, a terapêutica é a mesma: alimentação saudável. Mas há alguns nutrientes que podem ter efeito
combinatório, como a curcumina originária do açafrão da terra (raiz – cúrcuma). Ela tem efeito tanto na redução da
inflamação intestinal (e geral), aumentando a produção de serotonina, quanto na inibição da transmissão por
glutamato no cérebro, tendo efeitos positivos não só no sono, mas também na depressão e transtorno bipolar, que
podem ser causas ou consequências de uma má qualidade de sono (Costentin, 2011, Lin et al., 2011; Sanmukhani et
al., 2011; Sanmukhani et al., 2014).
Com tudo isso funcionando bem, é necessário um cuidado com os neurotransmissores estimulantes como a
norepinefrina (ou noradrenalina). Sabemos que exercícios intensos aumentam esses níveis em grande escala por
tempos curtos, sendo assim, a única contraindicação parece ser a de não se exercitar de modo muito intenso
imediatamente antes de dormir. Mas em pouco tempo, o efeito sedativo do pós-treino (beta-endorfinas, hipotensão)
parece ser mais vantajoso que seu risco potencial. O que de fato altera de modo significativo a produção de
noradrenalina é o consumo de estimulantes como a cafeína, teobromina e sinefrina, presentes no café, chá verde,
mate, chá preto, chocolate e cítricas, sem falar nos suplementos da “classe” pré-treino, que contêm em suas
composições tais estimulantes e outros piores. Como curiosidade, 150ml de café por dia já é suficiente para
desequilibrar a produção de noradrenalina e cortisol durante o sono, mesmo interrompendo o consumo de cafeína
várias horas antes. Há fitoquímicos presentes em alguns chás como a L-Teanina que podem amenizar o distúrbio
causado pela cafeína, mas sem anular completamente o efeito, visto que a curva de “dose X resposta” não é
linear.Sendo assim, eliminar os estimulantes parece ser a atitude mais inteligente (Costentin, 2011; Lane et al, 2002;
Jang et al., 2012).

Em adição, sabemos que uma dieta mais rica em zinco, potássio, magnésio, vitaminas do complexo B,
lipídios insaturados, ou seja, rica em frutas, raízes e tubérculos, cereais integrais, óleos extra-virgens, castanhas,
ovos, carnes e peixes não processados (Rondanelli et al., 2011, Huss et al., 2010)
Concluindo: O sono não é um estado de inatividade cerebral. Seu cérebro trabalha, e muito, para promover uma boa
produção de hormônios e reparação do metabolismo. Para isso ocorrer de modo harmônico, além de fornecer
carboidratos, fibras, lipídeos, proteínas, minerais e vitaminas importantes para o bom funcionamento cerebral, é
importante não consumir “alimentos” tóxicos capazes de desequilibrar a sincronia do sistema nervoso, imune e
endócrino.

Biomecânica aplicada ao sono
Durante as fases profundas do sono, ocorre um menor trabalho dos músculos atuantes na ventilação, como o
diafragma e os intercostais. Sendo assim, a quantidade de ar inspirado e expirado é reduzida, aumentando
concentrações de CO² (gás carbônico) no sangue e consequentemente

tornando-o mais ácido, o que reduz a

afinidade do oxigênio pelas hemácias, deixando este mais disponível para as células do organismo. Porém, se essa
acidose for muito elevada, o corpo necessita aumentar a intensidade da ventilação para “expulsar” mais CO², fazendo
com que o corpo saia de um ciclo mais profundo de sono para um estágio mais inicial de sono novamente. Assim,
acreditamos que o sono profundo é interrompido por quadro semelhante à apneia, o que pode ser atenuado pela
posição de dormir, travesseiro e colchão adequados, além da supressão da inflamação e edema em tecidos moles
adjacentes ao trato respiratório com estratégias nutricionais e emagrecimento.
Mantendo as vias aéreas menos obstruídas e melhorando a capacidade do tórax se expandir é possível
acreditar na permanência por mais tempo em fases de sono profundo, obtendo mais benefícios do sono reparador.
Isso pode ser uma solução para quem já dorme bem e também para quem tem menos tempo para dormir.
Otimizando o sono, pode ser necessário menos tempo dormindo para que este cumpra a sua função.
Ao utilizar colchões muito macios, ocorre a tendência de “afundar” no colchão, fazendo com que os ombros
comprimam a caixa torácica, sendo que o mesmo pode ocorrer ao deitar de lado. O uso do travesseiro alto aproxima
o queixo do tórax, aumentando a obstrução da glote, dificultando também a respiração.
Ao deitar em superfície mais rígida, a coluna vertebral obtém um apoio mais firme, fazendo com que suas
curvaturas sobrecarregadas durante o dia alinhem-se novamente. Além disso, os ombros e as escápulas expõem
mais o tórax, facilitando assim a expansão das costelas e consequentemente a respiração. E ainda, o uso de
pequenos rolos na região cervical afasta o queixo do tórax, deixando a glote mais aberta e facilitando a entrada de ar.
Essa estratégia para dormir, apesar de não ser a mais comum na nossa sociedade, é amplamente utilizada
pelos orientais antigos, mundialmente conhecidos pelo seu estilo de vida longevo e menos estressante. Dormiam em
decúbito dorsal (barriga para cima), sem travesseiros e em tatames bem mais rígidos que os nossos colchões atuais.
Concluindo: Buscar posições que favoreçam a respiração durante o sono podem melhorar a permanência em
estados profundos e reparadores do sono como: Posição, colchão e travesseiros adequados.

Estratégias alternativas para melhorar a qualidade do sono
Práticas de relaxamento e alongamentos, por reduzirem a pressão arterial, podem ser altamente indicadas
para facilitar o início do sono e a obtenção deste mais tranquilo. Listamos como exemplo de técnicas de relaxamento:
- meditação,
- alongamentos,
- músicas suaves,

- leitura (lazer),
- banho natural e/ou frio próximo ao horário de dormir.

Treinamento
Sabe-se que o treinamento pode melhorar em muito a qualidade de sono e potencializar as respostas
hormonais. Porém, indivíduos em overtraining tendem a ter maior dificuldade para dormir e ter um sono mais leve,
portanto, é fundamental controlar bem os parâmetros de treino. Uma atividade que dificilmente comprometerá os
resultados do treinamento e pode favorecer em muito uma boa noite de sono é a caminhada leve por alguns minutos
antes de dormir. Isso se deve ao aumento da captação da glicose minutos após o exercício leve, favorecendo uma
menor glicemia, e à vasodilatação promovida, reduzindo a pressão arterial antes do sono, promovendo assim um
estado de maior relaxamento.
Concluindo: Treinamento físico regular, boa nutrição, relaxamento, leitura, choques térmicos, caminhadas leves
antes de dormir e alongamentos favorecem uma boa noite de sono.

Considerações Finais
Mesmo o sono sendo muito natural, é cada vez mais comum detectar pessoas com má qualidade de sono e,
por isso, com distúrbios hormonais, menor libido, concentração, memória, produção intelectual, rendimento
profissional e, é claro, menor rendimento físico e resposta ao exercício e dieta. A má higiene do sono, se mantida,
também se relaciona com doenças crônicas graves. O ponto chave da questão é que quando o desequilíbrio é
apenas fisiológico, é facilmente corrigido com exercício adequado e alimentação adequada. Infelizmente, em prática
clínica, vemos que boa parte dos distúrbios de sono se deve simplesmente a não querer dormir e não se organizar
para isso. Tv e computador até tarde, wi-fi ligado a centímetros da sua cabeça, estudar e trabalhar até tarde, não
desligar dos problemas, além de, é claro, baixa adesão e resiliência ao exercício e alimentação. Nesses casos, pode
ser que alguma terapia seja necessária para que a pessoa aceite que humanos precisam de sono noturno e vigília
diurna, e para isso deve fazer as coisas do jeito certo em vez de buscar pílulas mágicas para tudo.
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