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Introdução



Você sabe de onde veio a expressão “jejum intermitente”? Foi 

originalmente cunhada em publicações científicas antigas, que datam da década de 

40.  Tudo começou com a observação de que a restrição calórica intermitente 

prolongava - e muito - a vida de roedores (Carlson A,  Hoelzel F, 1946).  O assunto 

ficou quase esquecido por muitos anos até que, recentemente, ressurgiu com força 

total, através de centenas de pesquisas e publicações (Fontana L, Partridge L, 2015, 

Lettieri D, Aquilano K., 2016, Mitchell SJ et al 2019). 

E, como não poderia deixar de ser, migrou para o universo dos modismos 

dietéticos, onde frequentemente mitos se misturam a verdades, tornando-se uma 

das tendências de saúde e boa forma mais populares do mundo. E, por isso, um 

tema polêmico. 



Para entender melhor esse assunto, pense no seguinte: Temos vários ciclos 

naturais que regulam as funções do nosso corpo, como o ciclo sono-vigília e o ciclo 

alimentação-jejum.

O princípio do jejum intermitente é que precisamos ficar mais tempo “não 

comendo” do que “comendo”. E há muitas evidências científicas de que isso é 

verdade, desde que não toque as raias do exagero de da desnutrição (St-Onge MP 

et al, 2017, Melkani GC e Panda S, 2017). Também não se pode generalizar, pois há 

pessoas que precisarão comer com mais frequência, como os gastrectomizados, 

quem fez cirurgia bariátrica e os usuários de insulina de ação rápida.  

Mas isso – idealmente ficar mais tempo em jejum nas 24 horas do que 

comendo - é justamente o oposto do que acontece no dia a dia do homem 

moderno! Comemos demais, toda hora, e damos pouco descanso ao metabolismo. 



Ensina-se erradamente por aí que devemos comer cada 3 horas, o que 

carece de fundamentação científica.  Ao contrário do que teoricamente se supunha, 

comer frequentemente mantém os níveis de insulina e glicemia nivelados por cima, 

contribuindo para a resistência insulínica, a obesidade e o desequilíbrio da flora 

intestinal. Estudos revelam que comer com menos frequência parece mais 

saudável, promovendo a longevidade e evitando o ganho de peso (Kahleova et al, 

2017). 

No jejum, desde que bem conduzido, você reverte a tendência de acúmulo 

de gordura, principalmente na região da barriga, gordura visceral, que é 

extremamente nociva. Num período de jejum bem planejado, sem desnutrição e 

bem indicado, aumenta-se a produção de cetonas ao mesmo tempo em que a 

glicose circulante diminui, sem entretanto gerar hipoglicemia nem hipercetonemia, 

o que vale para a maioria das pessoas (Mattson et al, 2017). 



São muitas as pesquisas que atualmente envolvem o jejum intermitente, e 

os resultados têm sido cada vez mais animadores. Em síntese, esses estudos 

fortalecem as hipóteses iniciais de que a prática sensata do jejum intermitente 

pode reduzir o peso corporal, melhorar a saúde metabólica, proteger contra muitas 

doenças e até ajudar-nos a viver mais com qualidade.

Vamos agora conhecer 7 benefícios do jejum intermitente. Mas estou 

certo de que isso é só o começo!



1. Ajuda não só a perder 

peso, mas a manter a perda!



Um dos maiores problemas do tratamento da obesidade é, 

reconhecidamente, a aderência. A maioria dos pacientes até começa bem, mas 

infelizmente acaba desistindo. Até conseguem seguir a dieta de restrição calórica 

por algumas semanas, no máximo poucos meses, depois abandonam o tratamento 

e reganham todo o peso perdido. 

E o jejum intermitente acena com uma possibilidade diferente, de compor 

uma estratégia de tratamento com melhor aderência, ajudando a evitar o reganho 

do peso. É mais uma ferramenta, entre as poucas consideradas boas e eficazes, que 

pode ser usada com segurança, desde que bem orientada, para enfrentar esse 

enorme desafio. E agrega a vantagem de evitar a má nutrição não raro associada a 

dietas de restrição calórica de longo prazo (Golbidi S, 2017, Klempel MC, 2012).



Recente revisão sistemática e metanálise sobre o assunto concluiu que a 

restrição energética ou jejum intermitente pode ser uma estratégia eficaz para o 

tratamento do sobrepeso e obesidade (Harris L et al, 2018). 

Esse método modula a função hormonal e o controle do eixo fome-

saciedade.  Funciona da seguinte forma: ao praticar o jejum intermitente, os níveis 

de insulina e glicemia baixam, elevando-se saudavelmente alguns corpos cetônicos 

e hormônios como o ácido beta-hidroxibutírico, que reduzem a fome. Além disso, 

age beneficamente sobre os marcadores da inflamação, fibrose e controle 

glicêmico (Liu at al, 2019). 

Somando-se a praticidade aos benefícios à saúde, é possível concluir que o 

jejum intermitente ressurge como uma ferramenta de emagrecimento 

incrivelmente útil, desde que competentemente indicado.



2. O jejum e o risco de 

diabetes tipo 2



O jejum intermitente revelou benefícios tanto no tratamento dietético 

como na prevenção do diabetes tipo 2, pois ajuda a reduzir nos níveis de açúcar no 

sangue e a insulina, já que melhora a resistência insulínica no longo prazo, desde 

que corretamente indicado.

Um ensaio clínico publicado no prestigiado Journal of the American Medical 

Association revelou que pessoas com diabetes tipo 2, ao realizarem jejum 

intermitente controlado de dois dias por semana, apresentaram, além de perda 

peso significativa, melhor controle glicêmico. E o mais relevante é que essa dieta 

pode ser bem mais fácil de fazer que a restrição calórica de sete dias por semana. 

Trata-se de um estudo mundial feito pela Universidade de South Australia.

Esse é o primeiro ensaio clínico de longo prazo comparando as diferentes 

dietas de pessoas com diabetes tipo 2. Embora o jejum intermitente, desde que 

cuidadosamente indicado, pareça seguro para pessoas com diabetes tipo 2, não é 

recomendável aos que usam insulina e outros medicamentos orais com probabilidade 

de causar hipoglicemia (como sulfonil-uréias). (Sharayah Carter et al., 2018).



3. Reduz as inflamações no corpo 

e melhora a flora intestinal.



Hoje sabemos que a inflamação crônica de baixo grau está por trás da 

maioria das doenças crônicas que superlotam nossos hospitais, como câncer, 

doenças cardiovasculares, doenças autoimunes, obesidade e até diabetes (Elimam

H, 2019). A inflamação está ligada, entre outras coisas, a uma flora intestinal ruim, 

que por sua vez é resultado da alimentação moderna, de péssima qualidade. E o 

jejum intermitente parece contribuir para melhorar a microbiota do nosso 

intestino e reduzir, por tabela, a inflamação (Guolin Li et al, 2017)!

Vários estudos mostram que o jejum intermitente pode aumentar a 

resistência do corpo ao estresse oxidativo. Além disso, este método pode ajudar 

também na luta contra as inflamações. 



4. Benéfico a saúde cardíaca



Uma das mais importantes descobertas sobre a prevenção dietética das 

doenças cardiovasculares, que hoje ocupam a poli position como causa de 

morbimortalidade, é que uma dieta do tipo jejum intermitente ou regime de 

alimentação com restrição de tempo, em que toda a ingestão de calorias ocorra 

dentro de 12 h um num período até menor todos os dias, produz muitos benefícios 

cardiometabólicos.  Isso quer dizer um período de jejum de no mínimo 12 horas 

por noite (Melkani GC e Panda S, 2017). 

São vários os fatores de risco cardiovasculares que apresentam melhora 

com a introdução do jejum intermitente nos hábitos de vida dos pacientes:

• Pressão arterial (Razzak et al., 2011; Wan et al., 2003);

• Colesterol total, colesterol LDL e triglicerídios (Varady et al., 2007; Belkacemi et al., 

2012; Chaix et al., 2014);

• Marcadores inflamatórios (Casale J, Bhimji SS, 2018. Liu B at al, 2019);

• Resistência insulínica e níveis de açúcar no sangue (Wan et al., 2003; Belkacemi et 

al., 2010).



Sabe-se, há vários anos, que substâncias protetoras do coração e do 

sistema nervoso central são ativadas pelo jejum intermitente, como o BDNF (fator 

neurotrópico derivado do cérebro), entre outros compostos pró-angiogênicos e 

antiapoptóticos, ou seja, ajudam na regeneração dos tecidos e evitam a morte 

celular (Katare RG et al, 2009).

Ensaios clínicos com seres humanos, já reproduzem muitos dos benefícios 

verificados em estudos com animais (Kroeger CM et al, 2012, Varady et al., 2015). 

Um estudo recente (Antoni R et al, 2018) comparou os efeitos pós prandiais 

da restrição calórica com o jejum intermitente, levando em consideração a 

glicemia pós prandial (associada ao risco cardiovascular) e os lipídios séricos, 

concluindo pela superioridade do jejum intermitente na redução da lipemia pós-

prandial, mas salientando a necessidade de estudos de coorte maiores. 

Mas atenção, cada caso é um caso, e você deve primeiramente consultar 

seu cardiologista antes de adotar qualquer mudança em seu plano alimentar. 



5. Ajuda a prevenir o câncer



Estudos associam elevação das leptinas e diminuição das adiponectinas

com o risco de câncer. Como o jejum intermitente promove exatamente o oposto, 

elevando as boas adiponectinas e diminuindo as más leptinas, tudo leva a crer que 

seu papel preventivo do câncer não é nada negligenciável. (Lipsey CC et al, 2016; 

Harbuzariu A et al., 2018)

O jejum mostrou ter vários efeitos benéficos sobre o metabolismo que 

podem levar a um risco reduzido de desenvolver câncer.  No caso daqueles que já 

desenvolveram a doença e estão em tratamento, também há novidades no front.

Estudiosos sugerem uma combinação criteriosa e prudente da 

quimioterapia com períodos de jejum sem desnutrição, entre eles Nencione A. e 

colaboradores (2018) que afirmam: “Embora o jejum seja dificilmente tolerado 

pelos pacientes, estudos clínicos e com animais mostram que ciclos de dieta de 

baixa caloria são viáveis e em geral seguros. Nós propomos que a combinação de 

períodos de jejum com a quimioterapia, imunoterapia ou outros tratamentos 

representa uma estratégia potencialmente promissora para aumentar a eficácia do 

tratamento, prevenir a aquisição de resistência e reduzir os efeitos colaterais.”



Há evidências apontando a uma ação efetiva do jejum intermitente na 

redução dos efeitos colaterais da quimioterapia, desde que sem desnutrição, 

aplicado com todo cuidado, sob orientação médica e individualização. 

Logicamente, nem todos os pacientes, especialmente os terminais, se beneficiarão.  

Uma série de estudos em modelos animais demonstrou que o jejum

periódico com duração de 2 ou mais dias pode apoiar a quimioterapia retardando 

progressão de uma ampla gama de canceres, e pode proteger as células normais 

dos efeitos tóxicos das drogas quimioterápicas, sensibilizando as células 

cancerígenas para o tratamento (Raffaghello et al., 2008; Lee et al., 2012; Safdie et 

al., 2009; Dorff et al., 2016; Lee e Longo, 2011).

Cabe aqui uma advertência aos leitores não médicos: Os estudos são 

promissores mas ainda faltam ensaios clínicos consistentes que orientem essa 

prática. Siga portanto a orientação de seu médico. 



6. Ótimo para o cérebro



O cérebro exerce papel vital na regulação da estabilidade energética do 

organismo, e na regulação do comportamento alimentar. Interessantemente, certas 

intervenções dietéticas, como a restrição calórica, têm demonstrado ser um meio 

muito eficaz de prolongar a vida e retardar o surgimento de condições patológicas 

relacionadas à idade, especialmente aquelas associadas ao declínio funcional do 

cérebro. E esse benefício pode estar associado ao estado redox cerebral, ou 

prevenção do estresse oxidativo (Amigo I, Kowaltowski AJ, 2014). 



O jejum intermitente aumenta a expressão de uma proteína protetora do 

sistema nervoso chamada BDNF (fator neurotrópico derivado do cérebro). Esse 

fator promove a sobrevivência, a manutenção e o desenvolvimento de células do 

sistema nervoso (Marosi, K, Mattson M, 2014). Estudos preliminares em ratos 

mostraram que o BDNF  pode aumentar o crescimento de novas células nervosas, 

o que protegeria as pessoas contra danos cerebrais causados por AVCs, por 

exemplo (Yu e Mattson, 1999; Arumugam et al., 2010, Jeong 2016). 

Vários estudos têm demonstrado que o jejum intermitente protege contra 

a doença de Alzheimer, embora o mecanismo exato ainda seja discutido. Sabe-se, 

porém, que a acetilação de histonas e a lipase lipoproteica estão envolvidas na 

progressão da doença de Alzheimer. E é também através dessas vias que o  jejum 

intermitente protege contra o mal de Alzheimer, ao inibir o aumento da expressão 

de lipase lipoproteica derivada do cérebro através da regulação negativa mediada 

por β-hidroxibutirato, cuja produção é aumentada pelo jejum (Zhang J et al, 2018, 

Zhang J et al, 2017). 



7. Prolonga seus anos 

com mais qualidade 

de vida



Numerosos e recentes estudos vêm revelando notáveis benefícios à saúde e 

sobrevivência conferidos por períodos maiores de jejum nas 24 horas (ciclo 

alimentação-jejum), com inegável aplicabilidade clínica. Desde que sem desnutrição e 

adequadamente indicado, é possível prolongar a vida com muito mais qualidade, 

através de pequenos ajustes do tempo de alimentação no nosso ciclo circadiano 

(Mitchell el al, 2019, Steinhauser ML et al 2018, Bi S et al, 2018, Shetty AK et al, 2018)

Esses estudos demonstram que o jejum intermitente de horas, em que o 

consumo calórico ocorre dentro de 12 h ou menos todos os dias, produz muitos 

benefícios cardiometabólicos. Esse tipo de jejum previne o ganho excessivo de peso 

corporal, melhora o sono e atenua a deterioração induzida pela idade e dieta no 

desempenho cardiometabólico. Como os seres humanos modernos continuam a viver 

sob períodos prolongados de vigília e alimentação, procurar mudar esse 

comportamento rumo ao jejum intermitente de pelo menos 12-14 horas por dia, 

desponta como um meio simples de intervenção do estilo de vida capaz de reduzir o 

risco de doença cardiometabólica, contribuindo para a longevidade (Melkani GC e 

Panda S, 2017, Mitchell et al, 2019).



Quer aprender tudo sobre o 

Jejum Intermitente?
Vou fazer uma Master Class sobre o assunto.

Faça sua inscrição! É grátis!
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