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Parte II - Sistemas orgânicos, doenças e situações 
11 – Cronobiologia e psiquiatria 

 

Adolpho Hoirisch 



INTRODUÇÃO 

CRONOBIOLOGIA E PSIQUIATRIA 

Adolpho Hoirisch 

As belas noites Jazem os belos dias 
Eugene Scribe 

o estudo dos processos orgânicos revela que os ritmos biológicos correspon
dem a variações periódicas previsíveis no tempo. O estudo em apreço, a Cronobiolo
gia, ganhou força a partir de 1950. Multiplicaram-se os pesquisadores e hoje as 
atenções já se concentram na Cronofisiologia, na Cronopatologia e na Cronofarma
cologia, para não citar outras áreas de superposição das ciências médicas. 

Preliminarmente, convém assinalar que não se pode confundir o tema em ques
tão com o que se denominou 'biorritmo'. Sob este título, pretendeu-se dar roupagem 
científica a assertivas que não resistem a críticas superficiais. A teoria dos biorrit
mos sustentava a existência de três ciclos com períodos fixos, que, partindo da data 
do nascimento, repetir-se-iam por toda a vida da pessoa. Falava-se de período de 23, 
28 e 33 dias , e as dimensões seriam o estado físico, o emocional e o intelectual. 
Gráficos mostravam os altos e baixos desses três estados, porém em pouco tempo 
tais idéias foram tragadas pelo descrédito - não resistiram à prova da realidade. 

Feita esta pequena digressão, podemos voltar ao tema principal: a existência 
dos relógios biológicos. Sabe-se da evidência de vários ritmos, cabendo citar em 
primeiro lugar o circadiano (em torno de um dia), isto é, aquele que dura 24h ± 

4h. Este, por sua vez, comporta duas variantes: o ritmo ultradiano (menor que 
20h ou mais de um ciclo em 24h) e o ritmo infradiano (maior que 28h ou menos 
de um ciclo a cada 24h) . Simplificando: a cada nascer do Sol, completa-se o dia. 

11 ..... 

175 



MEDI CINA DA NOITE 

176 

Há, destarte, a caracterização do dia solar, mas também pode seguir o modelo das 
estrelas - dia sideral. 

Em verdade, é o dia solar que se reveste de maior importância para os seres 
vivos. Evidentemente há ciclos hebdomadários , mensais, sazonais e anuais ; porém, 
é no ciclo circadiano que se concentra a atenção dos médicos. 

O estudo da Cronobiologia vinculada à noite não se faz independentemente da 
focalização dos fenômenos diurnos. A separação resulta de artifício didático, pois 
noite e dia estão imbricados. A referida integração está ilustrada na lenda tebana da 
Esfinge. Este ser mítico e monstruoso propunha enigmas aos que por ela passassem. 
Oferecia então a alternativa: "Decifra-me ou serás devorado" . Uma das adivinhações 
era: "Quais são as duas irmãs - uma das quais engendra a outra e esta engendra a 
primeira?" (dia, em grego, hêmera, é palavra feminina) . É sabido que Édipo respon
deu tratar-se do dia e da noite. 

ESCRITURAS, MITOS E ALEGORIAS 

As formulações míticas representam comumente as fantasias arcaicas e in
conscientes. Há uma certa analogia entre os mitos de diferentes culturas, o que 
corrobora a tese da existência do inconsciente coletivo. Até mesmo em escrituras 
sagradas aparecem alegorias nas teogonias e cosmogonias. Percebe-se, então, a ne
cessidade humana de representar em palavras algo de beleza, contraposta a tanta 
tragédia dos mitos. _, _ _ 

Lúcifer (o que traz a luz) dos latinos é o principal dos anjos rebeldes ; ganhou 
entre os escritores eclesiásticos o nome de Satanás (em hebraico: o inimigo). Com
preende-se a razão pela qual foi rebaixado à condição de príncipe das trevas. Aqui e 
ali, vamos notando o quanto de luz tem o sentido de vida e de forças do bem, ao 
passo que a escuridão vem vinculada à morte e às entidades do mal. 

A mitologia grega alude, nos primórdios da cosmogonia, que no início havia o 
caos, vasto e escuro. Do caos nasceram o Érebo e a noite (Nix) , os quais se uniram, 
concebendo o Éter e o dia (hêmera). Mais tarde, Nix e Fanes (a luz) procriaram o Céu 
e a Terra. 

O mundo subterrâneo, reino de Hades (Plutão), era dividido em quatro partes. O 
Érebo constituía a entrada da região infernal e era conhecido como lugar das som
bras, do terror e dos mistérios. 

Não importa se o dia é irmão da noite (como está no enigma da Esfinge) ou se é 
filho: o que queremos enfatizar é a conotação de vida e do bem na luz do dia e de morte 
e do mal nas trevas da noite. Além disso, existe sempre a preocupação de associar dia 
e noite em suas origens. 

Cometendo o pecado de alongar a focalização da mitologia grega, cabe ainda 
lembrar que a noite é representada por uma mulher que carrega nos braços seus 
filhos gêmeos : Tânatos , criança extremamente pálida que personifica a morte , e 
Hipnos (o sono) . 



A morte também é referida como sono eterno, e é um artifício usado nos filmes 
de terror, quando os mortos-vivos (vampiros, múmias, zumbis) aparecem e se tor
nam visíveis em função de relâmpagos que rasgam a escuridão de museus, castelos 
e palácios amaldiçoados. 

Nas práticas religiosas trazidas para o Brasil pelos escravos africanos, o homi
cídio mágico é invocado ao Orixá de Omulu, às sextas-feiras, na porta dos cemitérios 
e nas encruzilhadas, utilizando parte do corpo da vítima (unha, cabelo) ou peças do 
vestuário da mesma. Não nos deteremos no simbolismo da encruzilhada (cruz tão 
presente nas sepulturas) e da necrópole (cidade dos mortos). Compreende-se o grito 
de Goethe, moribundo: "Luz, mais luz!". 

Para que a idéia de noite não se torne insuportável, por encerrar as conotações 
de inatividade, repouso, obscurantismo e morte, aparece em nosso socorro o poeta 
Pierre Moreau de Maupertins: "Já vi noites mais belas que os dias e que me fizeram 
esquecer a doçura da aurora e o esplendor do meio-dia". 

PSIQUIATRIA: CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Os ritmos biológicos correspondem a previsíveis variações regulares do tempo. 
São observáveis nos seres vivos, desde os unicelulares até o homem, os outros ani
mais e os vegetais. 

De acordo com a dimensão temporal, são descritos: 

~ Ritmos circadianos: de 24 ± 4 horas. Correspondem ao ciclo sono-vigília e 
estão bem estudados nas variações da temperatura corporal e nas secreções 
neuroendócrinas; 

~ Ritmos ultradianos: de menos de 20 horas. Incluem-se as secreções pulsá
teis de determinados hormônios, os ritmos de alta freqüência (do coração e da 
atividade bioelétrica cerebral), assim como a organização dos estágios do sono; 

~ Ritmos infradianos: de mais de 28 horas. É o caso do ciclo menstrual e, 
particularmente nos animais, o ritmo de reprodução, migração e hibernação. 

A par disto, os estudiosos desses ritmos assinalam propriedades fundamentais em 
todas espécies: são constitucionais e têm origem genética; possuem entre eles uma posi
ção relativa no tempo; têm curso livre e persistem na ausência da informação temporal; 
sofrem a influência das variações cíclicas do meio, que são os sincronizadores. 

Dois tipos de sincronizadores estão imbricados: 

~ A sincronização do ciclo sono-vigília, que depende de um marca-passo muito 
sensível às variações do meio (ao mesmo tempo que a temperatura corporal, 
o sono paradoxal - REM -, e a secreção de cortisol obedecem a um marca
passo forte) . É a sincronização interna. 

~ A sincronização externa em que o organismo se adapta às variações cíclicas 
do meio. Observam-se no ser humano os sincronizadores psicossociais: 
horários de trabalho, de lazer, de convívio familiar etc. 
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Na esfera psiquiátrica, observa-se, com o início da manhã, a ida para o traba
lho, o retorno ao lar e a transição da tarde para a noite, em que alguns homens 
revelam comportamentos e emoções, não raro, diametralmente opostos. As modifi
cações do meio podem acarretar uma dessincronização dos ritmos originados pelos 
dois tipos de marca-passo. 

A amplitude de certas variáveis circadianas como, por exemplo, a temperatura 
corporal, é um índice da adaptabilidade à mudança de fuso horário. As pessoas com 
amplitude maior de temperatura adaptam-se mais lentamente às mudanças de horá
rio. É também sabido que a maior parte dos ritmos biológicos tende a diminuir com 
a idade avançada. 

IMPLICAÇÕES PSIQUIÁTRICAS 

É importante conhecer os principais sintomas e arranjos sindrômicos de inte
resse psiquiátrico. 

Distúrbios do Sono 

A insônia emerge como um sintoma de grande importância, não apenas porque 
suas conseqüências podem ser desastrosas, mas também porque está inserida em 
grande parte dos arranjos sindrômicos daqueles que procuram o médico, particular
mente o psiquiatra. 

A manifestação em foco implica várias classificações. Sob o aspecto semiológi
co, ficam assim listadas as insônias: 

~ Iniciais - na primeira fase do sono; 

~ Intermitentes - correspondem ao despertar freqüente ; 

~ Final - é o acordar no início da madrugada. 

É fácil compreender a caracterização semiológica para receitar o medicamento 
mais adequado, considerando a vida média do mesmo. Não basta, porém, investiga r 
apenas as características relacionadas anteriormente. A estratégia terapêutica deve 
considerar também a qualificação evolutiva, se transitória ou crônica. 

Em suas origens, percebe-se o peso de determinados fatores, tais como: a solidão 
dos divorciados, separados ou viúvos; desempregados; contrariedades no trabalho ; 
lutos; dano físico, moral ou econômico; hospitalização; cirurgias invasivas e demo
radas. Não podem ser esquecidas as substâncias psico-estimulantes, como anfeta
minas, antidepressivos, anorexígenos, tuberculostáticos, cafeína e hidantoínas. 

A quem dê assistência ao alcoolista crônico, convém ter em mente que, ao 
interromper o uso da bebida, surgirá a insônia, cuja duração varia de um a dois 
anos. Se tal sintoma não for debelado, fica o dependente tentado a reiniciar a inges
tão desenfreada deste ou de outro produto psicoativo. O retorno ao alcoolismo faci 
lita o adormecer e combate os tremores. 



A Medicina do Trabalho tem trazido elementos valiosos sobre agripnia. A pessoa, 
cujo horário de trabalho é noturno, precisa adaptar-se a uma sincronização inverti
da, pois necessita dormir durante o dia. Isto se passa com a equipe de saúde (plantão 
noturno), com vigias, policiais, bombeiros e outros mais. A característica dos boêmios 
e atores teatrais é bem formulada, quando se diz que 'trocam o dia pela noite'. Se a 
atividade exercida durante a noite retorna à do dia, não é fácil reorganizar o ritmo. 
O fato é que, ao retornar o sono noturno, este não mostra todas as características do 
sono de recuperação. 

As tripulações de submarinos fornecem elementos preciosos aos que estudam o 
assunto. Estes, quando em atividade, podem viver em condições de dessincronia 
forçada por mais de 24 horas. Apagando-se os limites dos períodos do dia e sem luz 
brilhante, o relógio biológico e o ritmo de sono ficam afetados. Em certos submari
nos estabelecem-se seis horas de atividade obrigatória, alternadas com 12h de ina
tividade. O fato é que um ciclo de 18 horas é curto para a sincronização, especialmente 
se não há luz brilhante. O contato social com pessoas que vivem o ciclo de 24h 
facilita a sincronização biológica. 

Os astronautas, além da tensão emocional dos vôos, vivem a alternância noite
dia de modo bizarro: enquanto na Terra estavam sincronizados com um ciclo de 
noite e claridade em 24 horas, no espaço a luz e as trevas sucedem-se várias vezes 
no tempo cronométrico citado. Em conseqüência disto, é recomendado a estes tripu
lantes usar soníferos, a fim de manter o ritmo a que estavam habituados. 

Nos pólos, onde há seis meses de escuridão (equinócio = noites iguais) alter
nados com seis meses de claridade (solstício = sol parado), há que se criar dias ou 
noites, respectivamente, para sincronizar os relógios humanos. 

Outra fonte de ensinamentos refere-se às tripulações de aviões, sujeitas a longos 
vôos . A fadiga operacional vem do lado da dessincronização, quando a viagem é 
transmeridiana. A organização do sono fica na dependência da hora da decolagem, 
da direção do vôo e do ciclo circadiano. 

Comparando-se, nestes casos, o comportamento da tripulação na pré-viagem 
com a pós-viagem, verificam-se as queixas seguintes: grande fadiga, necessidade 
maior de cafeína, ingestão acentuada de alimentos e de 'salgadinhos aperitivos', 
cefaléia, congestão nasal e dores lombares. A privação do sono tem como conseqüên
cia a redução da reatividade psicomotora e do rendimento intelectual. 

A par disto, vale mencionar que, nos vôos transmeridianos, ocorrem também 
sintomas característicos nos passageiros. A travessia dos fusos horários e a dificul
dade de se adaptar aos novos horários provocam astenia, sonolência diurna, distúr
bios digestivos, humor lábil e rendimento cognitivo diminuído. As manifestações de 
dessincronização são mais acentuadas nos vôos de oeste para leste. 

A qualidade do sono e os ciclos do mesmo são uma área da Neurologia; toda
via, não é demais lembrar que a privação do sono paradoxal (o dos movimentos 
oculares rápidos) torna o indivíduo facilmente irritável e com limitação de suas 
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funções intelectuais. O sono não paradoxal, responsável pela reparação física, se 
não for usufruído, traz dores articulares e musculares . 

É sabido que o sonho é um protetor do sono e, se não exerce tal papel, o indiví
duo acorda. A atividade onírica é de grande interesse para a psicanálise, pois é a 'via 
régia' para compreender e interpretar o inconsciente dinâmico. Os sonhos de reali
zação de desejo, por serem prazerosos, contrapõem-se aos pesadelos. No segundo 
caso, os conteúdos são de tal modo angustiantes que a pessoa desperta - trazem o 
selo da punição. 

O que dizer da velhice? Há propensão a desorganizar-se o ciclo sono-vigília -
os idosos dormem muito cedo e possuem o despertar matinal precoce. Nas demências 
senis, se o paciente não é devidamente assistido, aparecerão sonolência diurna com 
inúmeros cochilos e hiperatividade noturna. Os velhos revelam concentrações plas
máticas de norepinefrina, que fica ainda mais elevada à noite, durante todo o tempo, 
e isto se reflete na redução do sono. 

Distúrbios do Humor 

As perturbações psicóticas do humor ou psicoses afetivas e que certos autores 
ainda chamam de psicoses bipolares ou, os mais conservadores, de psicoses manía
co-depressivas, são distúrbios comuns e caracterizados pela coexistência de mania e 
depressão na mesma pessoa. E, dada a mesma natureza dos sintomas fundamen
tais, deu margem a que antigamente também fosse denominada ciclofrenia. Há paci
entes que, acometidos de episódios maníacos ou depressivos (ou de apenas um des
tes síndromos), apresentam tal regularidade na eclosão da doença ou nos períodos 
intervalares, tornando impossível desacreditar na existência de relógios biológicos. 

Nas depressões endógenas de evolução periódica, nota-se que, nas manhãs , 
ficam agravadas a tristeza, as idéias pessimistas, a culpa, a ansiedade, a hipomímia 
e a hipocinesia. Juntem-se a isto o despertar precoce na madrugada e a maior proba
bilidade de tentativa de suicídio matinal. E, então, com todas estas manifestações, o 
diagnóstico fica fácil. O quadro sintomático propende a melhorar no curso do dia. 
O ciclo nictemérico, como já vimos, revela o agravamento matinal dos sintomas 
depressivos e, à noite, verifica-se a insônia rebelde . 

À guisa de curiosidade, assinalamos as formas sazonais ou recorrentes: a mania 
surge mais na primavera e no verão, ao passo que a depressão aparece mais no outono 
e no inverno. A insônia é sintoma comum da depressão e da mania; contudo, as 
depressões sazonais têm manifestações atípicas, incluindo sonolência diurna , 
avidez por doces, aumento de peso e irritabilidade fácil. 

Sobre a mania, isoladamente, pouco tem-se escrito em Cronobiologia. Como o 
limiar de fatigabilidade fica elevado por dias seguidos, faz-se mister controlar a 
agitação psicomotora, a logorréia e, quando ocorre, a hétero-agressividade. São 
manifestações que perturbam a ordem social, somando-se tudo isto à possível libe
ração desenfreada de impulsos eróticos. A insônia torna necessário o uso de sedativos. 
Outros pormenores veremos mais adiante. 



Esquizofrenias 

Sob a óptica da Cronobiologia, pouco se escreveu sobre as psicoses esquizofrê
nicas. A insônia costuma ser o sintoma de abertura da atividade delirante e dos 
sintomas psicóticos em geral. Quando se instala o 'mal-estar vago e difuso' e emer
gem as vivências de perseguição, de estranheza da personalidade (despersonalização) 
ou do mundo (desrealização), o que chama a atenção dos familiares do paciente é a 
dificuldade de dormir. 

A escuridão da noite facilita o aparecimento de ilusões, alucinações e percepções 
delirantes. Ao se sentir ameaçado por supostos inimigos, à noite, torna-se muito mais 
difícil controlar o mundo externo. Existem referências a variações ultradiárias e 
ocorrência de automutilações. As esquizofrenias periódicas são raras e surgem mais 
nas psicoses esquizo-afetivas. 

Outros Aspectos 

Cabe ressaltar, ainda, algumas considerações sobre outros problemas psiquiá
tricos de menor incidência. 

~ Alucinose peduncular, que é caracterizada pela presença de alucinações 
visuais coloridas, cinematográficas e antropomórficas, além de zoopsias. O 
paciente tem consciência da irrealidade. Ocorrem predominantemente na 
transição da tarde para a noite e resultam de um foco de amolecimento na 
calota do pedúnculo cerebral. 

~ O ciclo gonádico feminino guarda relação, em certos casos, com oscilações 
de humor. Crises de bulimia aumentam na fase luteínica. As mulheres com 
tensão pré-menstrual apresentam elevação significativa da temperatura cor
poral noturna. 

Um achado chama a atenção nos suicidas: verificam-se alterações no batimen
to cardíaco e na temperatura corporal, que revelam a desorganização circadiana. 

Percebe-se, hoje, o quanto ocorre de delírios ourivides nos velhos. Isto guarda 
relação com baixos níveis de melatonina, principalmente em pacientes com mais de 
80 anos. 

TERAPÊUTICA 

O estudo objetivo dos ritmos biológicos, cujo interesse foi despertado a partir de 
1950, começa a influir no tratamento dos doentes de diversas áreas. 

Os efeitos de um fármaco, em geral, ou de substâncias psicoativas são passí
veis de variações a partir das organizações temporais. A variação circadiana guarda 
relação com propriedades físico-químicas dos produtos farmacêuticos. Os fármacos 
hidrossolúveis não são influenciados pelo ritmo circadiano, ao passo que os de 
baixa solubilidade o são. 
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Nos distúrbios afetivos bipolares, o lítio costuma normalizar o ritmo nicteméri
co. Os neurolépticos de primeira geração, como o haloperidol, rompem o ciclo circa
diano, em contraposição aos de última geração, como a clozapina, que não altera o 
ritmo em lide. 

Nos casos de insônia crônica, certos soníferos, de forma isolada, e alguns tran
qüilizantes devem ser evitados. O uso prolongado desses fármacos não dá bons 
resultados. Nesses casos, tem bom êxito o emprego de pequenas doses de antidepres
sivos associados a soníferos não benzodiazepínicos. 

Está provado que a prescrição de melatonina e zopliclone às tripulações de 
avião, cujos ritmos circadianos foram alterados, torna o sono mais reparador e a 
fadiga operacional mais desprezível. 

Vale lembrar que os antidepressivos tricíclicos e os inibidores de mono-amino
oxidase são mais suscetíveis de alongar os períodos dos ritmos. 

A pineal e os neurônios pigmentados são vinculados e dependentes da ação da 
luz. Prestam-se ao papel de relógio biológico no ritmo nictemérico. 

Níveis altos de meia to nina correspondem a longas noites e dias curtos. Níveis 
elevados de serotonina na presença de meia to nina implicam dias longos e noites 
pequenas. Na verdade, a melatonina tem uma síntese essencialmente noturna que 
começa às 20h, tem um pico às 2h da manhã e é indetectável às 8h. É possível 
encontrar nos deprimidos uma inversão do ritmo de produção da melatonina. Tudo 
isto influirá na estratégia terapêutica. Não são poucos os casos em que escuridão ou 
claridade artificiais podem substituir os fármacos. A fototerapia aparece como sendo 
de grande utilidade no tratamento das psicoses afetivas sazonais, o que não signifi
ca desprezo aos estabilizadores de humor e mania (neurolépticos) ou de melancolia 
(antidepressivos). A submissão à intensa iluminação (cerca de 500 lux) de 1 às 2h 
pela manhã acarreta a redução da melatonina plasmática. 

Cada vez mais sabe-se da biologia dos pacientes deprimidos. Nestes indivíduos, 
o pico do cortisol está abolido pela manhã, e a fase do início da noite está adiantada. 
O normal é a produção de cortisol à noite, ficando abolida de meia-noite às 3h da 
manhã, quando se reinicia e atinge o ponto máximo ao despertar (± 7h às 8h) . 

Tudo isto tem aberto novas perspectivas terapêuticas nos cuidados dos pacientes 
deprimidos, e os hormônios talvez engrossem o arsenal medicamentoso. O hormônio 
tireoideano apresenta pico noturno por volta das 24h. O hormônio somatotrófico 
tem um paralelismo com o sono lento profundo: aumento da secreção noturna e 
redução durante o dia. Já a produção de prolactina mostra-se reduzida durante o 
período noturno. 

É extensa a focalização dos distúrbios do humor porque o número de publica
ções se agiganta, tornando-se difícil sintetizá-las. Um exemplo que não pode ser 
olvidado refere-se à concentração cerebral de monoaminas. O mínimo noturno de 
noradrenalina desaparece, e a serotonina plaquetária fica mais baixa na primavera 
e no outono. Enfim, o tratamento deve ser ajustado a cada caso, considerando sem
pre os ritmos biológicos. 



CONCLUSÕES 

A Cronobiologia começou em 1950 de modo tímido e hoje é uma ciência que 
não pode ser ignorada. Se um livro clássico de Reinberg e colaboradores falava, em 
1979, sobre o 'homem doente do tempo', atualmente, com o conhecimento dos rit
mos biológicos, a Medicina preventiva e curativa se socorrem deste logos e sua 
práxis, tornando o homem mais sadio e menos vulnerável aos fatores patogênicos. 

Se bem observados os parâmetros éticos, as pesquisas na área da cronobiolo
gia devem prosseguir, pois o campo é fecundo , de grande extensão e de enorme 
utilidade nas Ciências Médicas. Com a nova Ciência, as 'trevas da noite' não mais 
implicarão obscurantismo. 
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