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Provavelmente passa ou já passou por uma fase em que “só lhe apetece comer” quando 
chega a casa, ao final do dia. 
De facto, o excesso de calorias ingeridas numa fase tardia do dia pode influenciar 
negativamente qualquer plano alimentar saudável e intenção de emagrecimento.
Somos seres diurnos: à medida que o dia avança e a luminosidade diminui, o nosso 
organismo prepara-se para dormir (ou pelo menos assim deveria ser). Temos um conjunto 
de “relógios internos” que agem em conjunto para que o metabolismo abrande, a 
produção de cortisol (hormona “do stress”) diminua e se ini-cie a produção de melatonina 
(hormona indutora do sono).
Contudo, fatores como stress crónico, má alimentação, medicação, 
exercício/sedentarismo, défice de sono, entre outros, influenciam estes ciclos hormonais 
fisiológicos, predispondo a doenças e, primeiro, ao surgi-mento de sinais e sintomas, 
como a necessidade de comer à noite.



PRO
BLEMAS

- Tem uma alteração do seu bio-ritmo hormonal, que lhe causa um pico de 
cortisol à noite? Peça ao seu mé-dico para medir o cortisol urinário e sanguíneo 
ao longo do dia (curva de cortisol).

- Está nervoso, ansioso, frustrado ou preocupado, funcionando a comida como 
um calmante natural. Pro-cure um acompanhamento psicológico.

- Faz picos de secreção de insulina, resultando em rápidas “quebras” de açúcar 
no sangue – hipoglicemia – com consequente sinalização hormonal para repor 
rapidamente energia. Procure um médico.

- Come de forma insuficiente ao longo do dia, o que causa um pico de fome 
física quando “abranda” e des-contrai.

- Ingere alimentos de rápida digestão e absorção, normalmente ricos em açúcar, 
como fruta, doces, barras, bolachas,  gerando grandes variações da glicemia e 
assim ativando os sinais de fome.

- Não almoça, petisca: uma sopa e um croquete, uma sanduíche e um sumo. O 
almoço é uma refeição im-portante para o controlo do apetite à noite. Deve 
conter proteínas, hidratos de carbono de absorção lenta e fibras. 

- Não janta. Por vezes uma sopa não é suficiente para as suas necessidades, 
especialmente, se é homem, se treina ou é jovem. Resultado: picos de fome à 
hora de deitar.

- Tem muita disponibilidade de alimentos apelativos em casa, ou seja, está 
altamente exposto. Este não é um problema físico mas sim comportamental. A 
solução é simples – Não ter.

- Não bebe água suficiente / está pouco hidratado! A baixa hidratação 
confunde-se com a fome/ necessidade de comer!

- Défice de ingestão de proteína para a necessidade nutricional. Resultado: fome 
ao longo do dia e especial-mente à noite quando está menos ocupado.

PORQUE TEM TANTA VONTADE DE 
COMER AO FINAL DO DIA E/OU À NOITE?
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- Comer 5 a 6 vezes ao dia
Este fracionamento dos alimentos vai promover a saciedade contínua, evitando a 
“acumulação” da fome em determinados períodos críticos do dia, como o fim da 
tarde e a noite. Mas, atenção, o que se pretende é a ingestão de pequenas 
porções de alimentos pouco calóricos nos pequenos lanches. Por exemplo, uma 
por-ção de fruta, iogurtes magros, queijos-frescos magros, 1 fatia de pão integral 
ou tostas de centeio, vegetais crus (cenoura, aipo, pepino).

- Consumir proteínas
Este nutriente encontra-se sobretudo em alimentos de origem animal (carne, 
pescado, ovo, leite e deriva-dos), mas, também, em alguns do reino vegetal 
(feijão, grão, soja). 
Está provado que estes alimentos com proteínas aumentam a saciedade e 
prolongam o tempo de digestão. Assim, almoçar um snack, como uma 
“sanduíche e um sumo” ou “uma sopa e um rissol” é uma má solução, pois são 
digeridos e absorvidos rapidamente, favorecendo a fome ao fim do dia.

- Consumir alimentos de digestão e absorção lentas
A absorção e digestão dos alimentos são condicionantes diretos do apetite. 
Se rapidamente digerirmos o que comemos, é normal o nosso corpo emitir “um 
sinal” para que voltemos a comer.
Fatores como a quantidade e tipo de hidratos de carbono, forma de confeção e 
processamento, quantidade e tipo de fibras, quantidade de água, entre outros 
aspetos, definem a velocidade de digestão e absorção de um alimento/ refeição.
Se quer controlar o seu apetite evite o açúcar.
Por outro lado, o conteúdo em fibras de uma refeição parece ser decisivo no que 
toca à saciedade. As fibras estão presentes nas frutas, vegetais, leguminosas, 
sementes e cereais integrais.

As fibras devem ser ingeridas ao longo do dia começando com um pequeno-almoço 
completo (Ex.1 iogurte magro, 5 colheres de sopa de cereais integrais ou 1 fatia de pão 
integral, 1 porção de fruta). Depois ao longo do dia deve consumir snacks ricos em fibra 
como pão integral e fruta fresca; já às refeições principais deve escolher arroz ou massa 
integrais, leguminosas frescas (ervilhas, favas) ou secas (feijão, ervilhas, lentilhas) e 1 
chávena almoçadeira de legumes.

SO
LUÇÕES

PORQUE TEM TANTA VONTADE DE 
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- Beber água ao longo do dia
Beber 1,5 a 2,0 litros de água por dia promove a saciedade, pois melhora a 
digestão e o funcionamento do intestino e, assim, também o peso saudável. 
Sabe-se que a sensação de sede é facilmente confundida com a fome, por isso, 
se tiver constantemente apetite, experimente beber mais água.
Pode optar por outras bebidas hidratantes, como o chá, as tisanas, as águas 
aromatizadas e a limonada, ten-do o cuidado de não adicionar açúcar. 

- Manter-se ativo
Manter-se ativo e praticar exercício físico ajuda a controlar a fome, já que 
mantém os níveis de açúcar san-guíneos estáveis ao longo do dia, favorece o 
humor e diminui os níveis de ansiedade. Quando estiver com fome, mas não for 
hora de refeição, experimente sair de casa e fazer uma caminhada, ou realizar 
uma tarefa doméstica que despenda energia, como aspirar, lavar vidros, ou outra 
que distraia da falsa sensação.

Somos todos diferentes, por isso existem várias razões 
para a fome que sente ao final do dia. Médico, 

nutri-cionista e psicólogo vão ser úteis para ultrapassar 
este problema que, para além de aumentar o peso, se 

rela-ciona com níveis elevados de açúcar no sangue, de 
triglicéridos, ácido úrico e colesterol. 
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