
 

AGRADECIMENTOS 

 

Após todos esses anos dedicados a este estudo, e a todo o percurso que envolveu o meu 

doutoramento, não posso esquecer das pessoas que colaboraram no desenvolvimento deste 

projeto, e que de alguma forma, contribuíram para a minha formação acadêmica. 

Não poderia começar de outra maneira, a não ser pelos meus pais, José e Rosa. Eles que, 

com tamanha humildade, sempre fizeram questão de me dar boa educação e de me ensinar o 

significado das palavras “dignidade” e “honestidade”. Por eles, tenho orgulho de ter 

completado todo esse caminho da maneira mais digna possível, sem ter “passado” sobre 

ninguém. 

A Otavio, Silvana, Gu, Mateus, Ana, Tiago e Tomas, simplesmente por serem a minha 

família. Em especial a Adriana, por ter despertado meu interesse inicial na vida acadêmica. 

Aos amigos de desenho experimental, coleta de dados, piadas, bilhar e conversa de 

botequim, Adriano e Rômulo, que me proporcionaram a parte mais valiosa de tudo isso, a 

amizade. 

A professora Maria Augusta, pelos anos de orientação e por ter me dado a chance de 

evoluir academicamente. Meu muito obrigado. 

Aos amigos, professores e responsáveis por minha trajetória acadêmica, Fernando 

Roberto, João Fernando e Claudio Marinho, pelas discussões calorosas e por me darem a 

liberdade de me expressar. 

A todos que participaram do estudo como sujeitos, sem eles o projeto não teria sido 

possível. 

A Ilza e Márcio da secretaria de pós, e Edson do LADESP, sempre muito acessíveis e 

disponíveis para resolver todo e qualquer problema trazido por mim. Muito obrigado! 

Ao professor Eduardo Kokubun, pelas discussões despretensiosas. 



 

A professora Edilamar Menezes, pela disposição em me auxiliar com as dosagens de 

amônia e com outros estudos. Aos professores Carlos Ugrinowitsch, Patrícia Brun e Monique 

Gevaerd, por terem disponibilizado laboratório e equipamento. 

As professoras Dulce Casarine, Daniele, e Marie, pelas análises de catecolaminas e a 

Patrícia e Thomi, pelas análises de potássio. 

Ao professor Valmor, pela orientação com relação aos processos da CAPES para 

obtenção das bolsas. 

A FAPESP pelo Auxílio-pesquisa disponibilizado. 

A CAPES por ter tornado possível o meu estágio na University of Cape Town, South 

Africa. 

Ao professor Tim Noakes, por ter me acolhido calorosamente em seu instituto e me 

fazer enxergar a ciência de uma maneira diferente. 

A Megan, Lance, Mike Lambert e Julia Goedecke, por terem me deixado à vontade e 

me ajudado durante minha estadia em Cape Town. 

Aos Brasileiros Edu, Bruno e Cíntia, amigos que ganhei durante o inestimável período 

do sanduíche. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

“O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que praticam o mal, mas 

por causa daqueles que deixam e observam o mal acontecer” 

ALBERT EINSTEIN 

 

 

 

 

“Humor não é um estado de espírito, mas uma visão de mundo” 

LUDWIG WITTGENSTEIN 

 

 

 


