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RESUMO 

A vida evoluiu em um ritmo de 24 horas, onde fatores ambientais como temperatura e luz flutuam com 

uma sequência diária previsível.  O ciclo circadiano, refere-se ao conjunto de mecanismos endógenos 

capazes de conferir ritmo a processos fisiológicos e comportamentais do organismo no decorrer de um 

dia. O relógio circadiano central, regulado principalmente pela luz, que se encontra no núcleo 

supraquiasmático do hipotálamo e coordena o ritmo dos relógios periféricos localizados em praticamente 

todos os órgãos por exemplo: fígado, pâncreas, intestinos e tecidos do corpo. Enquanto a luz ambiental 

estimula comportamentos de vigília, a noite sinaliza para repouso e jejum. A ciência que se dedica ao 

estudo da influência dos efeitos do tempo nos sistemas biológicos é a Cronobiologia, e a maior 

contribuição que poderá trazer às Ciências da Nutrição será quando nos permitir saber qual a hora do dia 

ou da noite, em que determinado alimento faz mais falta ao nosso organismo. 

Este estudo versou sobre a Cronobiologia na Nutrição e teve como objetivo rever evidência científica 

recente sobre como a alimentação pode influenciar os ritmos biológicos, tanto quanto outros aspectos 

importantes para a sincronização e dessincronização circadiana, como o sono, a temperatura e o 

metabolismo.  
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ABSTRACT 

 
Life evolved at a 24-hour pace, where environmental factors like temperature and light fluctuate with a 

predictable daily sequence. The circadian cycle refers to the set of endogenous mechanisms capable of 

giving rhythm to the organism's physiological and behavioral processes over the course of a day. The 

central circadian clock, regulated mainly by light, which is found in the suprachiasmatic nucleus of the 

hypothalamus and coordinates the rhythm of the peripheral clocks located in practically all organs, for 

example: liver, pancreas, intestines and body tissues. While the ambient light encourages waking 

behaviors, the night signals rest and fasting. The science dedicated to the study of the influence of the 

effects of time on biological systems is Chronobiology, and the greatest contribution it can bring to the 

Nutritional Sciences will be when it allows us to know what time of the day or night, when a certain food 

does our organism lacks most. This study focused on Chronobiology in Nutrition and aimed to review 

recent scientific evidence on how food can influence biological rhythms, as well as other important 

aspects for circadian synchronization and desynchronization, such as sleep, temperature and metabolism. 

 

 

Key Words: Chrononutrition and food, circadian rhythms, meal times, sleep. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 – INTRODUÇÃO  

 

Porque quase todas as funções fisiológicas e bioquímicas do corpo mostram 

variações circadianas pode ser sugerido que também diferentes aspectos cronológicos da 

ingestão de alimentos, como hora do dia, frequência de refeição e regularidade, e 

também dessincronização circadiana como no trabalho de deslocamento pode afetar o 

metabolismo energético e regulação (EKMEKCIOGLU; TOUITOU, 2011). 

Nos mamíferos o principal RB é constituído por aglomerados de neurônios 

localizados nos núcleos supraquismáticos (NSQ) do hipotálamo (CHIVA, 1997). O RB 

sincroniza os relógios periféricos (RP) que se encontram em órgãos como o fígado, o 

rim, o coração, o pulmão, o tecido adiposo, o pâncreas, o intestino e o músculo, que se 

baseiam em osciladores celulares construídos a partir de um conjunto de genes relógio 

(BOGDAN, BOUCHAREB e TOUITOU, 2001; CAGAMPANG e BRUCE, 2012).  O 

sincronizador mais poderoso é a luz. A luminosidade atinge a retina e daí envia 

informação aos NSQ (BOGDAN, BOUCHAREB e TOUITOU, 2001). Outros 

sincronizadores como a temperatura corporal, horários das refeições, restrição alimentar 

e o horário da prática de atividade física, são muito importantes para os RP, pois estes 

não respondem a estímulos luminosos (GALE et al., 2011). Estes sincronizadores 

quando ocorrem isolados têm pouco impacto nos NSQ, contudo quando conjugados, já 

são capazes de afetar o RB. Assim os horários alimentares e a restrição energética 

podem ajudar a ajustar ritmos (CAGAMPANG e BRUCE, 2012; COUTO, 2011). 

Sobrepeso e obesidade são o resultado de um desequilíbrio da alimentação, e 

portanto, as terapias apenas eficazes são uma dieta que, a longo prazo, fornece calorias 

mais baixas do que a energia diária e exercício (EKMEKCIOGLU; TOUITOU, 2011). 

A maior contribuição que a Cronobiologia poderá trazer às Ciências da Nutrição 

será quando nos permitir saber qual a altura do dia, ou do ano, em que determinado 

nutrimento faz mais falta ao nosso organismo. 

Pode parecer estranha a primeira vez que ouvimos falar de um relógio biológico 

(RB), mas se tivermos em conta o número de vezes que já acordamos mesmo antes do 

despertador tocar ou que sentimos fome, mesmo sem termos visto comida, exatamente 



 

 

às mesmas horas, percebemos que se deve a um sistema interno de temporização 

(CAGAMPANG e BRUCE, 2012). 

Experiências de restrição alimentar e alteração dos horários das refeições 

habituais em roedores mostraram que ao fim de alguns dias há um aumento da sua 

atividade locomotora, da secreção de corticosterona, da temperatura corporal, entre 

outros, como forma de antecipação da refeição, ao que se chama, atividade antecipatória 

da alimentação (AAA). Como o horário da refeição é um potente sincronizador dos RP, 

mas tem pequena influência nos NSQ, pensa-se que existe um oscilador circadiano da 

alimentação, fora dos NSQ, responsável pela AAA e capaz de ser afetado pela 

palatabilidade, por exemplo (CAGAMPANG e BRUCE, 2012; GIMBLE e FLOYD, 

2009; SPIEGEL et al., 2004; GOEL et al., 2009). 

Atualmente existem condições sociais com horários muito irregulares e/ou 

diferentes dos praticados ao longo da nossa evolução, como por exemplo o jet lag e o 

trabalho por turnos. Estas situações desregulam os nossos ritmos, pois alteram a 

sincronização com o ambiente, afetando os períodos de sono e o estado de vigília, a 

temperatura e a liberação de alguns hormônios (CAGAMPANG e BRUCE, 2012). Estas 

disrupções podem potencializar algumas doenças, como as doenças metabólicas e 

cardiovasculares, patologias gastrointestinais, câncer e algumas perturbações mentais, 

aumentando a morbilidade e a mortalidade (GALE et al., 2011; GONNISSEN, 

HULSHOF e WESTERTERP-PLANTENGA, 2013). 

Ritmos circadianos são controlados e gerados pelo relógio biológico localizado 

no SNC. Este "relógio mestre" é sincronizado a 24 h por vários fatores ambientais, 

principalmente o ciclo escuro/claro, mas também por exemplo a temperatura, processos 

sociais e alimentares que ocorrem regularmente. 

Esta revisão é, portanto, para resumir e discutir os estudos que abordaram estas 

questões no passado e também fornece uma visão geral sobre as variações circadianas 

de aspectos selecionados do metabolismo, fisiologia intestinal e também fatores que 

podem influenciar regulamentação global da energia. 



 

 

A metodologia abordada foi um estudo de revisão sistemática, no período de 

março a junho de 2020, através das plataformas de banco de dados: Livros, Scielo, 

Google Acadêmico, Pub Med, Lilacs-bireme e Periódico Capes. 

2 - CRONOBIOLOGIA E O INTESTINO 

 

Muitas funções do trato gastrointestinal mostram variações circadianas 

(HOOGERWERF, 2006; HUSSAIN e PAN, 2009). O epitélio intestinal, por exemplo 

renova-se ritmicamente a cada 4-6 dias. O secreção do ácido gástrico mostra variações 

circadianas com altos níveis de tarde da noite e pouco durante a manhã (HUSSAIN e 

PAN, 2009). Além disso secreção de amilase do pâncreas exócrino mostra variações 

circadianas com um aumento à noite e um declínio de manhã (KEIM e PAN, 2009). 

Também a motilidade do trato gastrointestinal mostra atividades dependentes do tempo. 

Especialmente no estado de jejum uma onda peristáltica, o chamado complexo motor 

migratório, é o padrão motor do jejum, passa a cada 90 minutos no trato gastrointestinal 

(WEISBRODT, 1981). Finalmente, alguns estudos mostraram que transportadores 

envolvidos na absorção dos macronutrientes mostram variações dependentes do tempo. 

A expressão do Na + -glucose-simulador 1, a frutose transportador GLUT 5 e também 

PEPT1, um acoplamento de prótons o transportador de oligopeptídeos mostra variação 

diurna (PAN et al., 2004; HUSSAIN e PAN, 2009). 

A expressão gênica desses transportadores é regulada positivamente no horário 

das refeições e alterada sob condições de recebimento de alimentos, sugerindo que eles 

têm um importante papel regulador na expressão gênica do transportador (HUSSAIN e 

PAN, 2009). 

Mostrou-se que os genes clock regulam a expressão de várias dessas proteínas 

de transporte. Em um estudo recente de Hussain e Pan (2009), foi mostrado que ratos 

mutantes mostram alto nível de absorção de lipídios e carboidratos.  

Os ratos absorveram significativamente mais triglicerídeos e colesterol à noite, 

enquanto ratos mutantes absorviam quantidades de lipídios durante o dia e a noite. No 

entanto, o efeito na absorção de gordura em ratos mutantes de relógio também parece 

específico da cepa, mostrando que um histórico de RCI pode levar a absorção reduzida 



 

 

de gordura (OISHI et al., 2006). Para resumir, é pensável que um perfil circadiano 

cronicamente perturbado também pode afetar a função gastrointestinal e absorção de 

energia. Um importante problema do turno de trabalho, por exemplo, provoca distúrbios 

no trato gastrointestinal nos trabalhadores em turnos provocando um risco maior de 

obesidade. 

 

3- SONO, TRABALHO DE TURNO E OBESIDADE 

 

Nas últimas décadas, não só houve um aumento significativo na incidência de 

obesidade, mas também um declínio considerável na quantidade diária de tempo de 

sono (LAPOSKY et al., 2008). Alguns fatores que são responsáveis pela curta duração 

do sono são: trabalho por longas horas, um aumento no trabalho noturno, menos 

atividade física, mais urbanização com fatores de estresse que acompanham aumento de 

visualização de televisão e navegação pela internet e redes sociais. 

Um tempo de sono reduzido pode não só aumentar o risco de doenças 

cardiovasculares (KNUTSON e VAN CAUTER, 2007) mas também para resistência à 

insulina, diabetes e obesidade. Por exemplo, foi mostrado que 4 h de restrição de sono 

por duas noites pode levar a uma secreção maior de grelina, um hormônio orexígeno, 

que é produzido principalmente no estômago, e para níveis reduzidos de saciedade do 

hormônio leptina (FROY, 2010). Um estudo epidemiológico em mais de 1000 

indivíduos, chegou a conclusões semelhantes e demonstraram que o índice mínimo de 

massa corporal (IMC) foi observado em uma hora média de dormir de 7,7 h por noite, 

mostrando um em forma de U relação (KNUTSON e VAN CAUTER, 2015; TAHERI 

et al., 2004). Em consideração ao do apetite, foi estimado que a privação do sono pode 

resultar em cerca de 350-500 kcal  mais consumo de energia diária (CAGAMPANG e 

BRUCE, 2012).  

E parece que as pessoas com sono aumentam especialmente sua ingestão 

calórica de lanches (NEDELTCHEVA et al., 2009). 

Em relação à privação de sono e perturbação também a síndrome da alimentação 

noturna (NES) tem que ser mencionada. 



 

 

Isso é definido como uma ingestão de mais de 25% do dia calorias após o jantar 

(LUNDGREN et al., 2008), despertares noturnos com ingestão e nenhum apetite na 

parte da manhã ocorrem em >9% em pessoas obesas, enquanto a incidência no público 

em geral é 1.5 % (REILLY e WATERHOUSE, 2007). Indivíduos com Síndrome do 

Comer Noturno mostram uma mudança de fase de 1-2,8 horas nas acrofase de sua 

leptina, melatonina e níveis de insulina (GOEL et al, 2009). 

 

4- FREQUÊNCIA DE REFEIÇÃO E EQUILÍBRIO ENERGÉTICO 

 

Nas sociedades ocidentais, é comum consumir três refeições principais por dia, 

ou seja, café da manhã, almoço e jantar. No entanto, há grandes diferenças na 

importância das refeições entre países diferentes. Considerando que o café da manhã é 

muito importante em Grã-Bretanha e Alemanha e é reduzido ao café e Croissant ou 

Cornetto na França e Itália, respectivamente. Também os horários do jantar podem 

variar significativamente entre os países. O jantar da Alemanha e da Áustria é 

tipicamente entre 18:00 e 20:00 h enquanto nas regiões do Mediterrâneo após 20:00 h 

(COUTO, 2011). Além de três refeições principais, pessoas em vários países também 

consomem lanches entre as refeições. Ao lado das diferenças geográficas deve-se 

também considerar aspectos religiosos, especialmente o Ramadã em Culturas 

muçulmanas. 

 

5- JEJUM DO RAMADÃ E EQUILÍBRIO ENERGÉTICO 

 

Uma das cinco regras mais importantes no Islã é que cada muçulmano adulto 

saudável deve realizar o mês sagrado de Ramadã. Durante este tempo, o muçulmano 

deve abster-se de comer, beber, fumar e relações sexuais do nascer ao pôr do sol 

(BOGDAN, BOUCHAREB e TOUITOU, 2001). Porque o calendário islâmico é 

dependente das fases lunares, o tempo do Ramadã sofre mudanças a cada ano 

(aproximadamente 10-11 dias) e a duração do uso restrito de alimentos e bebidas. A 

ingestão de alimentos não é restrita à noite, resultando em distúrbios de sono e ingestão 



 

 

alimentar (REILLY e WATERHOUSE, 2007). O ciclo claro/escuro e também refeições 

regulares são importantes e tem um forte efeito na sincronização do relógio mestre no 

SNC, como é sabido que desregulam os ritmos circadianos, como no trabalho em turno 

pode ter um efeito negativo na regulação energética. 

Um estudo de Finch et al. (2008) por exemplo, abordado escores de apetite por 

questionários durante o Ramadã e descobriu que a fome avaliada aumentou durante o 

jejum diário e foi maior para as mulheres do que para os homens durante os dias 

anteriores do Ramadã. A razão pode ser especialmente que as mulheres estavam em 

contato próximo com a comida durante o dia, preparando por exemplo, alimento para 

não jejuar crianças ou preparar alimentos para a noite. Níveis de jejum de fome no final 

do O Ramadã era semelhante para ambos os sexos. 

Jejum no Ramadã mostra efeitos benéficos em pacientes com a síndrome 

metabólica (REILLY e WATERHOUSE, 2007). Um dos objetivos principais é nesta 

"Ameaça do novo Milênio" para reduzir o peso e especialmente a obesidade abdominal, 

que é um fator de risco. Em síndrome metabólica hiperinsulinemia desempenha um 

importante papel na patogênese. O estudo do Ramadã por Shariatpanahi et al. 

demonstrou que à resistência à insulina teve uma melhora significativa conforme 

avaliado por I/Homa-IR e QUICKI. Também alguns fatores de risco cardiovasculares, 

como a pressão arterial, circunferência da cintura e colesterol HDL  demonstraram 

significativas melhoras (SHARIATPANAHI, et al., 2008). 

 

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As evidências até o momento sugerem que a crononutrição pode ser uma 

ferramenta importante, não apenas para melhorar a saúde metabólica, mas também para 

beneficiar a saúde de determinadas populações, grupos (por exemplo, trabalhadores em 

turnos) e o tratamento de certas doenças metabólicas. Considerando a evidência 

crescente que liga o sistema de relógio circadiano à regulação e fisiologia metabólica, a 

organização circadiana surge como um fator clinicamente significativo que devem ser 

considerados no entendimento da fisiopatologia dessas doenças e em possíveis 



 

 

estratégias direcionadas para seu tratamento. No entanto, é claro que a crononutrição é 

uma área ainda pouco explorada. Bem controlada e com as devidas intervenções, 

entretanto, novos estudos precisam ser realizados para testar os efeitos no momento da 

alimentação, distribuição de energia, macronutrientes e micronutrientes sobre os 

distúrbios metabólicos, ganho de peso e a prevenção. 
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