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O QUE É O RITMO CIRCADIANO?

Em primeiro lugar, é importante referir que todo este 
ebook é baseado em artigos científicos que tiveram como 
amostra ratos de laboratório, sendo que a informação 
sobre a relação entre o ciclo circadiano e o bem-estar do 
indivíduo ainda é escassa.

O ritmo circadiano, apelidado de relógio biológico, tradu-
z-se na maneira como o corpo se regula a nível hormo-
nal, cardíaco, de temperatura corporal, entre outras 
funções imprescindíveis, determinando como um indiví-
duo se sente ao longo do dia, sendo constituído por um 
período de 24 horas.
Este também pode ser influenciado pelas estações do 
ano, exposição à luz e características individuais. 

DE QUE FORMA É QUE O RITMO CIRCADIANO
E A NUTRIÇÃO SE RELACIONAM?

Estudos em animais indicam que uma alimentação “fora de horas” interrompe o funcionamento correto 
do ritmo circadiano, contribuindo para distúrbios metabólicos e doenças crónicas. Exemplificando, dietas 
ricas em gorduras diminuem os ciclos de alimentação/jejum.
O ritmo circadiano determina um período de alimentação diurna. Relativamente ao funcionamento do 
trato gastrointestinal do ser humano, o esvaziamento gástrico humano e as taxas de motilidade gastroin-
testinal atingem o seu pico de manhã, sendo que a regulação do relógio responsável pelos ácidos biliares, 
otimizaria a digestão, caso esta fosse efetuada na fase ativa de funcionamento deste relógio. Também o 
apetite é controlado por um relógio, sendo maior pela manhã e mais baixo à noite, de forma a permitir 
uma melhor qualidade de sono pela menor disponibilidade de energia. Isto sugere que, quando o indiví-
duo se deita mais tarde, aumenta o tempo para o consumo de alimentos, estimulando um balanço ener-
gético negativo, contribuindo para a obesidade. Estudos relacionam a microbiota intestinal com o ritmo 
circadiano, alegando que consoante o funcionamento do último, as concentrações sanguíneas de certos 
nutrientes podem oscilar, nomeadamente a nível lipídico e glicídico, assim como sensibilidade a alguns 
alimentos, no contexto de alergias alimentares. 

COMO FUNCIONA O RITMO CIRCADIANO?

O ritmo circadiano é regulado por temporizadores, sendo o maior localizado no núcleo supraquiasmáti-
co do hipotálamo, designado por relógio central, existindo outros no fígado, intestino e tecido adiposo. 
Este sistema, como referido, pode alterar-se consoante fatores externos, denominados de dadores de 
tempo, sendo a luz (ciclo de claro e escuro), o principal.
As horas a que um indivíduo come também interferem com o ritmo circadiano, dado que os padrões de 
alimentação e/ou jejum são as principais indicações de tempo para os relógios presentes nos tecidos 
periféricos. Aqui entra a importância de uma alimentação não só equilibrada como a horas controladas.
Alguns artigos científicos demonstram que uma possível desregulação deste ciclo pode ser associada a 
uma maior incidência e prevalência de doenças crónicas, no caso de indivíduos que trabalham por 
turnos, por exemplo.
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