
 

ALIMENTOS PARA COMER ANTES DE DORMIR 
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INTRODUÇÃO  

 

Você sabe quais são os alimentos indicados para se comer antes de dormir? Sabe quais é 

melhor evitar? Sabe quais são os mitos que envolvem a alimentação antes de dormir? 

Neste vídeo veremos tudo isso. Vem comigo! 

 

 

VINHETA INICIAL 

 

 
 Seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Rodrigo Fernandes e sou médico (especialida-
de). 

 
 

--------------------(Pedidos de inscrição no vídeo ou algo que queira falar)----------------------- 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Existe um grande mito e várias discussões sobre se é saudável ou não comer antes de dormir. 

Desde o fator de ganhar peso, até a perda do sono, má digestão, indisposição, entre várias outras 

coisas como inclusive a deficiência na liberação hormonal. É verdade que tudo isso pode 

acontecer, mas, é também verdade que você pode ter sim uma boa alimentação antes de dormir e 

ainda se beneficiar dela. 

 

O primeiro fator a ser observado claramente é a quantidade e o tipo de alimento. Deve-se evitar 

alimentos pesados e de difícil digestão, afinal o seu corpo estará ali em repouso, seu cérebro, seus 

órgãos estarão todos entrando em relaxamento enquanto seu estômago será obrigado a ficar 

trabalhando a noite toda, o que não é legal e irá gerar muitas complicações, incluindo aquele peso 

e indisposição pela manhã. “Comer excesso de gordura durante a noite requer uma resposta 

eficiente do sistema digestivo em um momento em que ele deveria diminuir sua atividade”, logo, 

se o organismo está empenhado em digerir uma refeição muito calórica, terá dificuldades para 

relaxar.... 

 



 

Outro fator que esta ingestão excessiva de gordura, ainda mais a gordura trans, 

pode causar, é insônia. E falando nela, o mesmo vale para o álcool. É algo quase cultural já esta 

ideia de que bebidas alcoólicas facilitam o sono, mas na verdade o efeito é justamente o oposto 

disto. Café, bebidas energéticas, tudo isso irá atrapalhar o seu sono, e também os alimentos que 

aceleram o metabolismo do seu corpo, como pimentas e outros alimentos da mesma família. 

Todos estes alimentos não só contribuem para que você tenha uma noite ruim de sono, como 

também criam um ciclo vicioso, o qual você tendenciosamente irá se alimentar mal devido a noite 

de sono ruim, que te trará mais insônia, e assim por diante. 

 

Outro ponto importante é o horário. O ideal é que a última refeição seja feita de duas a três horas 

antes de deitar, tanto para evitar este desgaste e dificuldade de digestão, como também para evitar 

sintomas como o refluxo. E sobre este, um dos principais vilões são as carnes vermelhas, um dos 

alimentos com maior tempo de digestão. 

 

Outro mito é o de que se deve evitar carboidratos à noite. Na verdade, dependendo do seu estilo 

de vida, eles podem até ser benéficos, contanto que você respeite este horário de duas a três 

horas. Pessoas que praticam exercícios, por exemplo, podem se beneficiar desta ingestão noturna 

de carboidratos para repor seus níveis de energia, e aqueles que praticam exercícios logo pela 

manhã em jejum, pois terão esta carga de energia já armazenada quando despertarem. Ela se 

tornará a sua refeição pré-treino. Afinal, se alimentar antes de fazer exercício não irá abastecer o 

seu corpo, os seus músculos, instantaneamente, esta carga precisa ter sido ingerida horas antes 

para ser utilizada. Suas reservas de glicogênio estarão preenchidas e prontas para o treino. 

 

Pelo contrário, caso seu objetivo seja perder peso, os carboidratos devem ser evitados a noite. É 

importante ressaltar que a redução de carboidratos irá reduzir também a sua massa muscular, mas, 

caso seu objetivo seja unicamente perder peso, é algo que você pode fazer, e não apenas antes de 

dormir. Após a prática de exercícios, esse déficit de carboidratos também irá acelerar o seu 

emagrecimento. Mas, claro, procure um médico que possa lhe orientar sobre a forma correta para 

realizar este processo de acordo com o ritmo e necessidades do seu corpo, é algo completamente 

individual para cada um. 

 

Agora vamos falar sobre proteínas. O ovo é uma das melhores. Uma excelente fonte de proteínas, 

com gorduras, vitaminas e minerais de excelente qualidade, ele possui fácil absorção e pode ser 

consumido sem medo antes de dormir. O mesmo vale para o frango e o peru, carnes de fácil 

absorção e que possuem nutrientes que ainda irão estimular o seu sono. Peixes gordurosos como o 

salmão e o atum, que possuem Ômega 3, também irão facilitar o sono e ainda contribuir na 

liberação de hormônios importantes. 

 

Castanhas como amêndoas, castanha-do-pará, castanhas oleosas em geral, não só induzem ao 

sono como melhoram a sua qualidade, e ainda ajudam na liberação de melatonina. Chás também 

são ótimos, são ricos em substâncias anti-inflamatórias, e os melhores são o chá de camomila, que 



 

pode te fazer dormir até quinze minutos mais rápido, assim como também o chá 

de passiflora é perfeito. 

 

Frutas como o kiwi, um anti-iflamatório rico em vitamina C e seratonina também pode ser 

consumido, e a banana, rica em substâncias que melhoram a qualidade do seu sono e que podem 

inclusive serem trabalhadas em uma vitamina. Isso não só irá reduzir, irá mitigar a sua vontade de 

comer, de beliscar, de atacar a geladeira durante a noite, como irá trabalhar a construção dos seus 

músculos enquanto você dorme. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mas e ai? Gostou do vídeo de hoje? Deixe depois aqui nos comentários o que achou das dicas, 

comente o que achou vídeo, como é a sua alimentação à noite e como pretende se programar a 

partir de agora. E claro, volte depois para dividir conosco as diferenças que você sentiu. 

VINHETA FINAL 

 

Vídeo referência: https://www.youtube.com/watch?v=jo2yQoig7sU 

Tempo Estimado: 8 a 10 minutos 


