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Três fatores podem condicionar o surgimento noturno de manifestações diges
tivas: o decúbito do paciente, o confinamento no local de dormir e o ritmo circadiano 
do organismo. Na história da espécie humana, a noite desempenhou papel definido. 
Pela fisiologia dos órgãos visuais do homem moderno, pode-se deduzir que a ativi
dade noturna do homem primitivo era mínima, e que, para o sono, procurava abrigo 
seguro contra predadores. Assim, desenvolveu mecanismos de alarme contra o peri
go, principalmente auditivos, olfativos e psicomotores, uma vez que a visão no es
curo era limitada. Além disso, sua alimentação noturna era de início ausente ou 
restrita, assim como as funções digestivas eram adaptadas à alta ingestão de fibras 
e à defecação diurna, mesmo que a dura luta diurna pela sobrevivência o levasse a 
sono relativamente prolongado. O ritmo circadiano de seu organismo deve ter sido 
adaptado a tais condições. 

O periodismo na natureza foi intuitivo para o homem desde o início, sendo 
mesmo sinônimo de vida na terra e evidência divina no céu. A certeza de que após a 
noite nascia o sol e de que a maré, as fases da lua, a menstruação e as estações são 
fiéis em seus prazos faz parte até hoje do equilíbrio mental do ser humano. Qual
quer modificação perceptível na rotina, não só diária, mas semanal. mensal, sazo
nal ou anual, é motivo de medo e até de pânico. Se a ausência de ciclos regulares é 
temida, maior temor é provocado pelo retorno de fenômenos não cíclicos, mas repe
titivos, como secas, enchentes, terremotos ou cometas. Mesmo no dia-a-dia de lares 
repletos de parafernália tecnológica, inclusive plena iluminação artificial, situações 
reais ou imaginárias são capazes de evocar tais medos e pânicos ancestrais, exata
mente em seu momento mais propício que são as sombras externas da noite. 
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Ainda que epistemólogos duvidem da realidade do tempo como tal, o periodismo 
empírico levou ao surgimento tanto da religião como da ciência. A partir da religio
sidade embrionária, as religiões transcendentes surgiram do reconhecimento do poder 
cíclico-fecundante do sol no céu, que se efetiva no milagre cíclico-germinativo das 
sementes na terra. Estas, depois de ocultadas sob o solo, ressurgem sempre em nova 
colheita. O domínio da agricultura é a primeira consolidação da Ciência, também 
antes embrionária, que então se desenvolve pela observação dos demais fenômenos 
cíclicos na terra e no céu, passa pelos ritmos cardíaco e respiratório, valorizados no 
Egito dos faraós, pela descoberta da circulação sangüínea no século XVII, pela 
evidência definitiva da evolução das espécies biológicas no século XIX, até o achado 
da potencialidade cíclica do DNA no século XX. 

No caso do tubo digestivo, ainda há a observação de que, apesar de ter forma 
externa de um tubo, é circular, caracterizado por motilidade cíclica, e que , com toda 
sua complexidade morfofuncional. parece comportar-se como um animal invertebrado 
embutido dentro do vertebrado mais evoluído. Mais que isso, utiliza aí recursos 
químicos partilhados ao longo da escala biológica, pois estão presentes tanto na 
intimidade neural superior como na pele de anfíbios . Nessa escala, a parte distaI 
desse tubo, o cólon, desempenhou papel fundamental na transição da vida aquática 
para a terrestre e, a seguir, desta, ainda periaquática, para ambientes áridos . 
Sua capacidade para reabsorver líquidos, abrigar flora bacteriana e se esvaziar 
de modo a despistar predadores foi decisiva no sucesso dos mamíferos e da espé
cie humana. Sendo o cólon sigmóide exclusivo do homem, seu advento evoluti
vo é indicador da sobrecarga social imposta à retenção fecal e da respectiva 
suscetibilidade mórbida. 

SINTOMAS NOTURNOS DE ORIGEM DIGESTIVA 

Tanto a pele (o tegumento externo) como o tubo alimentar (tegumento interno) 
usam surpreendente escassez de signos para comunicar seu sofrimento. O tubo di
gestivo, mesmo com seus anexos, usa, para múltiplas doenças, apenas dois sinto
mas e três sinais. Os sintomas são a dispepsia e a disfagia, e os sinais são a icterícia, 
a hemorragia e massa palpável. Hoje, é aconselhável o abandono do conceito de 
dispepsia em senso lato, usado no início da Medicina moderna. Sua definição am
pla, de síndrome de composição excessivamente variável, hoje teria pouca utilidade 
semiológica, sendo mais conveniente a referência específica de cada um de seus 
principais componentes: desconforto, dor, náusea, eructação, flatulência, boca amarga, 
bocejo , singulto, vômito e diarréia. Um ou mais destes pode aparecer como sintoma 
noturno de origem digestiva. 

DOENÇA DO REFLUXO E ÚLCERA PÉPTICA: DOIS TIPOS DE MALES DA NOITE 

A doença do refluxo gastro-esofageano apresenta quadro noturno que não obe
dece ao ritmo circadiano, pois suas manifestações neste horário resultam apenas do 
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decúbito e ocorrem durante o dia, caso o paciente continue acamado ou na sesta. O 
quadro clínico da doença é composto de queimor retroesternal, freqüentemente acom
panhado de regurgitação que agrava com maior decúbito e alivia com a posição 
ortostática e com antiácidos. Pode ser acompanhado de disfagia, laringite, asma ou 
tosse. Não é necessária a presença de hipersecreção gástrica, mas o aumento biorrít
mico noturno da secreção pode ser fator químico adicional ao fator mecânico do 
refluxo. Efeito adicional semelhante pode ocorrer com o uso de medicamentos admi
tidos como contra-indicados na hipersecreção gástrica e como conseqüência do jan
tar tardio com frituras, gordurosos, apimentados, tomate, refrigerante, cítricos, café, 
chocolate, vinho tinto e bebidas destiladas. Mesmo outros alimentos devem ser inge
ridos três horas antes do decúbito. 

A úlcera péptica acompanha o ritmo circadiano, pois se sabe que sua dor 
ciclicamente exacerba-se à noite. A secreção gástrica basal tem flutuação circadiana, 
sendo mínima entre 5 e 11 h e máxima entre 14 e 23h. Em caso de úlcera (principal
mente duodenal), dois terços dos pacientes queixam-se de que são acordados pela 
dor epigástrica entre O e 3h. Aí também podem ocorrer componentes adicionais que 
não seguem o ritmo circadiano, como a ausência da última refeição e a insônia com 
ansiedade. Em clínica, diz-se que a dor rítmica da úlcera péptica é aquela que ocorre 
no intervalo das refeições, com a citada exacerbação noturna. Tal ritmo circadiano 
(endógeno/exógeno) pode ser modificado pelo efeito dos potentes medicamentos anti
secretores ou neutralizadores. É possível também ser modificado pelo regime de turno 
ou plantão na ocupação do paciente. 

A úlcera péptica ficou clássica como doença não só rítmica, mas periódica, ou 
seja, ela se acompanha de sintomas que surgem e desaparecem durante o dia, sendo 
fiéis à noite, e também pode ter remissão parcial ou total por dias, meses ou anos, 
recidivando em períodos mais ou menos regulares. O ritmo circadiano da cicatriza
ção espontânea, sem cura real , inclusive causando ilusão terapêutica, poderá ser 
esclarecido com os estudos sobre Cronopatologia (do relógio interno) e/ou sobre par
ticipação do Helicobacter pilori na patogênese da doença. A úlcera produzida por 
antiinflamatórios não-esteróides tem quadro clínico análogo, mas até 50% podem 
ser assintomáticas, ou seja, sem qualquer manifestação noturna. 

OUTROS MALES QUE SEGUEM O RITMO CIRCADIANO 

Síndromes hoje correntes, de grande importância clínica, interpretadas como 
psicossomáticas, podem incluir determinantes ou componentes do ritmo circadiano: 
a obstipação intestinal, o cólon irritável e a aerofagia. O mesmo ocorre com manifes
tações em que há predominância do componente psíquico sobre o somático, este 
incluindo manifestações dispépticas, todas ligadas, em grau variável, ao chamado 
'terror noturno'. O componente cíclico da mente tem sido objeto de classificações 
tipo lógicas como personalidades introvertidas ou extrovertidas, podendo, ambas, 
manifestar-se ciclicamente bipolares, com correspondentes doenças mentais (esqui-
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zofrenia e psicose maníaco-depressiva) - em qualquer caso podendo ter relação com 
manifestações digestivas, inclusive noturnas. 

Sabe-se que o peristaltismo, as secreções digestivas, as neurossecreções e os 
hormônios têm ritmos circadianos relacionados à alternância dia-noite ou sono
vigília e ao longo da vida. A defecação fisiológica é desencadeada pelo ortostatismo 
matinal, mesmo antes de ser acionado o reflexo gastro-cólico pelo desjejum. Ela é 
condicionada previamente pelo progressivo aumento do diâmetro fecal, graças ao 
imperceptível peristaltismo noturno. A tendência para que não haja defecação à 
noite deriva de seleção havida na origem da espécie. Defecar fora do local de dormir 
é essencial para afastar o rastreamento olfativo de predadores. Daí que a obstipação 
significa a quebra do ritmo circadiano da defecação matinal. Reciprocamente, a 
terapia da obstipação emprega agentes terapêuticos programados para agir durante 
a noite. 

O ritmo circadiano defecatório está ligado genericamente ao equilíbrio paras
simpático-simpático. O desequilíbrio pendente ao parassimpático está relacionado à 
obstipação. No pólo simpático está a diarréia emocional que pode tornar-se freqüente, 
de noturna passando a diurna, ou vice-versa, chegando à síndrome do cólon irritá
vel, composta de distensão abdominal, com meteorismo, desconforto e/ou dor, alivi
ados por dejeção amolecida ou líquida, que se torna repetitiva. Doenças orgânicas 
devem ser consideradas, fazendo-se sempre o diagnóstico por exclusão. 

Também, durante a noite, é que os órgãos digestivos contribuem mais efetiva
mente no processo de livrar o organismo de substâncias tóxicas, principalmente as 
ingeridas, mas também aquelas introduzidas por outras vias. O sistema digestivo é, 
pois, território fundamental em Cronotoxicologia. Contudo, os mecanismos fisio
patológicos postos em ação esperam o esclarecimento de 'velhas incógnitas fisiológi
cas'. Exemplo é a enxaqueca, doença reconhecidamente periódica que já foi associ
ada a tóxicos, alergia e frustração por descumprimento de agenda. Neste último 
caso, é classicamente circassemanal. Tem a náusea e o vômito como componente 
digestivo usual, associados a hemicrania, agravados pela luz e pelos ruídos do dia, 
mas que, se impostos à noite, são exacerbantes. Por outro lado, quadros dispépticos 
não ligados à enxaqueca podem acompanhar-se de vertigem, relacionada com movi
mentos da cabeça ou com a transição ortostatismo-decúbito (inverso da lipotímia). 

De fato, sinais e sintomas muito cotidianos escondem vasta complexidade que 
desafia os pesquisadores a que, no futuro próximo, construam um modelo neural 
mais claro de motilidade digestiva. Assim, o controle mecanoquímico, tanto do lado 
intrínseco como extrínseco da peristalse, em vários graus , interrelacionado a secre
ções salivares, gástricas, intestinais, biliares e pancreáticas, bem como a endorfinas, 
neurossecreções peptidérgicas, secreções parácrinas, neuromoduladores e hormônios 
clássicos, de ação local e/ou sistêmica, certamente estão envolvidos, por excesso ou 
falta, na produção de sintomas noturnos que caem na vala comum dos sintomas 
chamados dispéticos. E isso pode emergir da simples predominância ansiosa do 
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simpático sobre o parassimpático. Por outro lado, o papel de cada um de tais agentes 
fisiológicos assume caráter específico ou amplificado em doenças raras que, afinal, 
refletem sua fisiopatologia. 

Como já referido, o anoitecer evoca medos ancestrais que remontam à origem 
do homem. A noite é o âmbito fóbico por excelência. Temores difusos amplificam 
medos focais (atuais, potenciais ou imaginários), chegando ao terror noturno, que, 
principalmente de natureza nosofóbica, paranóide, obsessiva e/ou claustrofóbica, 
acompanham as manifestações digestivas. A insônia pode ser causa, fator agravante 
ou conseqüência de tudo isso. 

OUTROS MALES QUE NÃO ACOMPANHAM O RITMO CIRCADIANO 

Fatores ambientais e alimentares estão relacionados a males digestivos notur
nos. Nestes casos, o componente do ritmo circadiano atua secundariamente, tal como 
na doença do refluxo gastroesofágico. 

O principal fator ambiental é o confinamento, ou seja, o indivíduo é obrigado a 
dormir em determinado ambiente, sem alternativa para escolher outro, e onde prin
cipalmente é obrigado a inalar o respectivo ar e a ouvir o ruído que o cerca. Ambos 
podem causar náusea e insônia, que podem surgir de dificuldades de obscureci
mento ou de luminosidade adversa ou ainda de contato com, por exemplo, algum 
alérgeno ou substância tóxica. Quando o dormitório é coletivo, importante fator 
condicionante ou agravante de perturbação digestiva ou de insônia pode ser a flatu
lência sonora e/ou malcheirosa, a respiração estrepitosa ao dormir, a tosse, a coriza, 
o bruxismo, o pesadelo ruidoso ou o sonambulismo de outrem. Acometimentos odonto
lógicos, otorrinolaringológicos, pneumológicos, neurológicos e psicológicos podem cau
sar boca amarga, aerofagia, náusea e vômito - todos passíveis de acentuação noturna. 

Infecções de origem alimentar ou reações não infecciosas a alimentos podem 
produzir seus primeiros ou principais sintomas à noite. Manifestações dispépticas 
noturnas, como boca amarga, bocejo, plenitude epigástrica, náusea, flatulência, 
eructação, singulto, diarréia e dor causam a rememoração nosofóbica do que foi 
ingerido ao dia, quase sempre com a suposição de infecção ou de 'perturbação 
alimentar ' não infecciosa. 

No início da 'era das sulfas', tais manifestações dispépticas eram tratadas com 
elas. Posteriormente, foram usados os chamados antiespasmódicos. Depois, vieram 
os antiácidos, anti-secretores e procinéticos. Ultimamente, essas dispepsias são 
tratadas com tranquilizantes e antidepressivos ou com mistura de todos. 

O advento da Aids, das terapias imunossupressivas e do uso freqüente de certos 
antibióticos, trouxe infecções oportunistas na boca, esôfago, estômago, intestino, 
reto e órgãos anexos, com inevitáveis manifestações noturnas. 

O confinamento ao recinto ou ao leito, associado ao referido medo da noite, 
pode ser agravado pela falta de privacidade ao dormir, causada pela ocupação múl
tipla do dormitório, ou pela ausência de banheiro privativo. No passado, mesmo em 
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casas ricas (e hoje em muitas casas pobres), o vaso sanitário era localizado fora do 
corpo da casa. O uso do penico ou urinol e da escarradeira debaixo da cama ou 
dentro do criado-mudo era causa de mau cheiro, produtor de náusea e insônia. Em 
caso de vaso sanitário em suíte, o modelo usado em alguns países é tão produtor de 
cheiro nauseante quanto o velho penico. 

Doenças parasitárias podem ter seus sinais e sintomas mais notados à noite. 
Exemplos são o prurido anal por oxiúro e a eliminação de ascarídeo e de proglotes de 
tênia. Excitantes de vermes, como os licores, ingeridos com o jantar, produzem sua 
saída anal espontânea ou cólicas à noite. O mal-estar por aumento do fígado e do 
baço ou por ascite - no Brasil causados também por parasitas - é mais intenso à noite. 
O megaesôfago e o megacólon da doença de Chagas também pronunciam seus efeitos 
ao decúbito. O mesmo pode ocorrer com varizes esofageanas e ainda com hemorróidas 
(que são outra afecção periódica) ou demais enfermidades proctológicas. 
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