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Adaptação temporal

“Em termos de um organismo, quanto ao seu meio interno, a otimização de sua 
atividade depende da integração proporcionada pela ação coordenada de vias 

anatômicas e mecanismos fisiológicos. Esta coordenação de vias e mecanismos é 
resultante da sequência temporal que se repete, em que os diferentes eventos 

ocorrem definindo os ritmos de economia interna.”



Ritmos

Circadianos:
Não circadianos:

Infradianos:
Ultradianos:



Características dos ritmos biológicos

Persistência em livre 
curso

Sincronização a um 
ciclo ambiental:

Adaptação: o Papel do 
Caráter Endógeno:

Ritmicidade
Endogenicidade

Arrastamento

Vantagem 
Adaptativa



Mecanismo de arrastamento

Fótico

Não fótico

Ciclos de temperatura
Ciclos sociais

Ciclos de alimentação



Ordem Temporal Interna

Dessincronização 
Interna:

Temporária: “jet-lag”
Permanente:  trabalhadores de turnos

Plasticidade

Banho quente



Intermodulação de Frequência dos Ritmos Biológicos

Ritmos com correlatos geofísicos: antecipação de mudança 
ambiental;

Principal: circadiano;
Oscilador circadiano: núcleo supraquiasmático: 
controla a secreção de melatonina;



Modelagem dos Ritmos Biológicos



Mecanismos neurais do ciclo vigília-sono: VIGÍLIA

Núcleo Supraquiasmático

Ativação neurônios 
produtores de orexina

Hipotálamo
dorsolateral

Inativa o núcleo pré-
óptico ventrolateral 

(VLPO)

Hipotálamo 
anterior

SRAA

Prosencéfalo Basal
Hipotálamo Lateral

Mesencéfalo



Mecanismos neurais do ciclo vigília-sono: SONO NREM

Pistas ambientais

Acúmulo de adenosina

Hipotálamo 
anterior

VLPO

Inibe as projeções do SRAA 
(monoaminérgicas e 

colinérgicas);

GABA



Núcleo Supraquiasmático

Atividade locomotora 
Ingestão de alimentos 
Temperatura corporal 
Atividade sexual
Ritmo de sono de ondas lentas
Ritmos endócrinos (secreção ACTH, corticoides, 
prolactina e melatonina);

Lesão bilateral



Núcleo Supraquiasmático

Projeções

Via Retino-Hipotalâmico

Via Geniculo-Hipotalâmico

Eferências

Hipotálamo, núcleos da rafe, 
tálamo, área pré-óptica e 

hipófise.

Sistema Nervoso Autônomo



Núcleo Supraquiasmático

Hipotálamo (núcleo 
paraventricular)

Glândula Pineal

Gânglio Cervical 
Superior

Coluna intermediolateral 
da medula espinhal



Glândula Pineal

Melatonina: base da 
comunicação do relógio 
circadiano e circanual

“Função de sinalizar para o meio interno, pela alternância entre a maior 
ou menor concentração diária de seu principal hormônio na circulação e 
nos líquidos corpóreos, se é dia ou noite no meio exterior e, através das 
características do seu perfil plasmático noturno, qual a estação do ano”.

Sincronizador Interno: Glândula Pineal



Síntese da Melatonina

Fase de 
escuro 

VIA retino-hipotalâmico: ativação do SNS 
com a liberação de noradrenalina na 

glândula pineal

Enzimas 
NAT e 

HIOMT:

Alta 
atividad

e

Baixa 
atividad

e



Secreção de Melatonina

20% livre
80% com albumina

Idade
Estação do ano
Estilo de vida
Ciclo menstrual
Drogas
Luz artificial
Stress, cirurgia, 
hipoglicemia e 
imobilização 
Exercício



Mecanismo de ação da Melatonina

Sítios de ligação: SNC, artérias cerebrais, 
adrenais, órgãos linfoides primários e 

secundários, coração, glândulas mamárias, 
trato gti, ducto deferente

NSQ e pars tuberalis: efeitos 
reprodutivos e circadianos

MT1

Controle fotoperiódico de 
sensibilidade à luz na retina de 

mamíferos e aves; 

MT2



Efeitos da Melatonina

Epilepsia

Reprodução

Sistema ImuneAdaptação da luz à retina

Alzheimer

Metabolismo dos 
carboidratos

Melatonina



Efeitos da Melatonina

Controle circadiano

Mudança de 
fase dos ritmos 

circadianos

Queda da 
temperatura

Sincronização ao 
ciclo claro/escuro 

ambiental

Diminuição do 
alerta



Aplicações clínicas

“Zeitgeiber” natural 
fraco

Distúrbios do Ritmo Circadiano
Jet lag

Distúrbios do trabalho de turno
Cegueira
Insônia

Doenças degenerativas
Distúrbios psiquiátricos

Invernos com noites longas

Permite uma 
ressincronização das 

funções do organismo. 
“Hormônio que sinaliza 

para as diversas partes do 
organismo a ocorrência da 

noite no ambiente”.



Distúrbio do Ritmo Circadiano



“Jet lag”

Cansaço
Diminuição da qualidade do sono
Aumento da latência para o sono 

Diminuição do tempo total de sono

Melatonina (0,5-5mg) foi 
capaz de reduzir os 

sintomas



Depressão Sazonal

Melatonina
Cansaço

Dificuldade de 
acordar

Aumento de apetite
Isolamento Social

Irratabilidade
Apatia
Tristeza

Diminuição da libido

Inibe a produção e 
reverte o quadro



Indução do Sono

Resultados mistos dos estudos

Eficiência pequena se 
administrada à noite

Diminui latência e 
aumenta tempo total 

de sono

Podem causar 
sonolência por ligação 

a receptores 
periféricos

Efeitos geralmente 
menores que 

hipnóticos



Perpectivas clínicas

Câncer Medicina Legal

Ação 
antiproliferativa e 

imunoestimulante, 
principalmente em 
tumor de mama;

A concentração do 
hormônio e a atividade das 

enzimas NAT e HIOMT 
medidas após a morte tem 

correlação direta com o 
horário da morte

Envelhecimento

Estudos em 
camundongos 

mostram aumento da 
duração da vida, mas 

aumento da 
incidência de câncer



Melatonina e Agonistas Melatoninérgicos:



Riscos

Efeitos Adversos

Sonolência
Tontura
Cefaleia

Alterações pressóricas
Sintomas trato GTI

Diminui limiar 
convulsivo

Interage com varfarina

Risco / 
benefício



Administração

Exposição luz / escuro 
adequada

Dose: 
0,3 – 10mg



Obrigado!


