
JEJUM
INTERMITENTE

GANHO DE
MASSA MUSCULAR

E DEFINIÇÃO

NUTRICIONISTA TONTON

RAQUEL QUARTIERO



aviso legal
Desculpa por toda essa formalidade, mas ela é necessária 
para cobrir os aspectos legais sob os quais este livro está 
publicado.

O conteúdo deste material é fornecido apenas para fins 
informativos e educativos e não pretende ser de cunho 
médico nem de diagnóstico ou prescrição de qualquer 
outra área.

A disponibilidade deste livro está baseada no completo 
entendimento de que não oferece nenhum tipo de 
prescrição médica ou de qualquer outra área. Não 
substitui a orientação médica e/ou prescrições de 
profissionais da área da saúde e outras, assim como não 
tem a intenção de ser usada como tratamento para 
qualquer doença, condição de saúde ou lesão.

É imperativo que antes de começar qualquer plano 
alimentar ou treinamento, inclusive descritos nesse livro, 
você tenha a aprovação completa de um nutricionista e 
um educador físico. Mesmo que você não tenha 
problemas de saúde conhecidos, é aconselhável 
consultar um médico antes de fazer grandes mudanças 
em seu estilo de vida.

O leitor assume expressamente tais riscos e renuncia 
qualquer alegação que eles possam ter contra esse 
e-book ou da equipe distribuidora do material, como 
resultado de qualquer lesão ou doença futura incorridos 
no uso, ou mau uso, deste.

VOCÊ PRECISA DE UM MÉDICO, DE UM NUTRICIONISTA 
E DE UM EDUCADOR FÍSICO

As informações que aqui constam JAMAIS substituem 
uma consulta com um MÉDICO, NUTRICIONISTA ou 
EDUCADOR FÍSICO.

Este livro tem o ÚNICO objetivo de INFORMAR, ALERTAR 
E ESCLARECER as pessoas sobre assuntos de grande 
importância para a qualidade de vida, porém ENTENDA, 
e vou repetir, que jamais as informações que aqui 
constam substituem a CONSULTA com especialistas.

A anamnese, exame físico e avaliação criteriosa de 
exames complementares individualizados são a base de 
um acompanhamento rigoroso. Cada indivíduo possui 
indicações específicas, orientações nutricionais, 
dosagens de medicações e suplementos individualizados 
e prescrição de um programa de treinamento que fazem 
parte de um tratamento personalizado.
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Esse programa de 8 semanas é um plano de ação prático 
e descomplicado para aplicar o jejum intermitente com 
objetivo de ganho de massa muscular e definição. Pra 
isso você precisa da prática consistente de um programa 
de exercícios voltado para o mesmo objetivo.

Dessa forma, se ainda não pratica exercícios o máximo 
que poderá atingir é manter o que já tem de massa 
muscular. 

O QUE É O 
PROGRAMA DE 
JEJUM INTERMITENTE 
PARA GANHO DE 
MASSA MUSCULAR E 
DEFINIÇÃO?

Aqui você vai encontrar um cronograma organizado de 
horários, tipos de refeições e tudo precisa pra você 
potencializar seus resultados.

Desenvolvemos um método baseado na ciência, aliado à 
prática clínica do Tonton com seus pacientes e da Raquel 
como adepta, que vai simplificar a maneira de fazer o 
Jejum intermitente, economizando tempo e dinheiro, 
organizando de forma simples e prática para que você 
consiga atingir seus objetivos.
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BENEFÍCIOS E 
OBJETIVOS DO 
PROGRAMA
OBJETIVO PRINCIPAIS

• Ganhar massa muscular e mantê-la;
• Diminuir o percentual de gordura e mantê-lo.

BENEFÍCIOS DO NOSSO PROGRAMA

• Comprovadamente, quem tem maior massa muscular e 
menor percentual de gordura (desde que o percentual de 
gordura esteja em níveis saudáveis, não muito baixos), 
vive mais e desenvolve menos doenças



COMO FUNCIONA O 
PROGRAMA DE 
JEJUM

O programa se divide em 4 estágios e basta seguir as 
próximas páginas para começar.

É bem importante você manter em mente os objetivos e 
benefícios colhidos a cada estágio. Assim saberá 
extamente o que está acontecendo com seu corpo.

No ESTÁGIO 1 (Semana 1 e semana 2), que dura 2 
semanas, você estará adaptando seu corpo ao jejum sem 
passar fome. Está reajustando seu metabolismo, 
ensinando-o a desbloquear a quema de gordura natural 
ao mesmo tempo que prepara seu corpo para acelerar os 
resultados nas próximas semanas. A abstinência por 
doces ou carboidratos simples já é controlada nessa fase. 
Você já percebe diferenças no seu corpo na primeira fase. 
Muitas pessoas já perceberam redução do aspecto 
inchado do corpo na primeira semana. O nível de energia 
e disposição estão começando a se normalizar.
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No ESTÁGIO 2 (Semana 3 e semana 4), que dura 2 
semanas, seu metabolismo já estará ajustado para 
eliminar gordura e ganhar massa muscular. Agora é hora 
de turbinar o processo. Nessa fase sua compulsão por 
doces e comer por ansiedade estão controlados. O corpo 
se condiciona a utilizar a gordura como fonte de energia, 
o que geram níveis mais estáveis de disposição ao longo 
do dia. Nessa fase você já percebe seu corpo diferente na 
frente do espelho.

No ESTÁGIO 3 (Semana 5 e semana 6), que dura 2 
semanas, seu corpo acelera ainda mais a queima de 
gordura e potencializa o ganho de massa muscular.
Seu familiares e amigos percebem as diferenças, te 
eogiam e você se sentirá bem como nunca se sentiu 
antes.
Sem maiores oscilações, o humor, a concentração, o nível 
de energia e a disposição voltam ao normal. Há 
considerável perda de peso e diminuição do percentual 
de gordura, e a sensação de recompensa é percebida. O 
hábito mental de consumir doces já é controlada com 
facilidade.

No ESTÁGIO 4 (Semana 7 e semana 8), que dura 2 
semanas, é possível notar redução dos níves de colesterol 
ruim, glicemia e triglicedídeos. A disposição física e a 
qualidade do sono aumentam. A perda de peso e gordura 
são contínuas. A redução da inflamação provocada pelo 
excesso de carboidratos é reduzida e, como 
consequência, há redução de dores. A pele tem menos 
rugas, flacidez e manchas. Já não há o desejo compulsivo
por doces.

Há certa resistência ao sabor dos doces. Se antes eram 
saborosos, agora se tornam enjoativos e pouco atraentes. 
É possível sentir o gosto dos alimentos. As frutas são 
doces, mas cada uma com seu sabor particular. Um 
chocolate 85% cacau passa a ser doce. 
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O QUE COMER 
QUANDO NÃO FAÇO 
JEJUM 

Nos dias em que você não estiver realizando jejum, as 
refeições devem ser realizadas de forma saudável, 
sempre priorizando a qualidade dos alimentos em 
relação à quantidade.

Exemplificando: é melhor você ingerir um prato grande 
de salada e legumes do que uma fatia pequena de um 
bolo.

É importante ressaltar que mesmo alimentos saudáveis, 
se ingeridos em excesso, podem ocasionar o ganho de 
peso em gordura.

Sugestão de refeições para os dias que não pratica o 
jejum consulte a página 16.
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COMO CONCILIAR 
OS TREINOS COM O 
JEJUM 
INTERMITENTE?
Independente de quantos dias treine na semana, você 
pode seguir este programa. 

A recomendação inicial, pra melhor adaptação, é que 
você faça o jejum nos dias que NÃO TREINA.

ATENÇÃO: Não confunda PRÁTICA DE JEJUM 
INTERMITENTE com TREINAR EM JEJUM, são coisas 
diferentes! 

Se você treina mais que 4 vezes na semana, alguns dias 
vai treinar e fazer a prática do jejum intermitente no 
mesmo dia. Você precisa planejar o horário do treino 
aliado a alguma refeição, usando-a como pré treino. Pois 
nossa sugestão é NÃO TREINAR EM JEJUM. (Resposta 
completa no e-book Bíblia, página 41) 
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O jejum pode ser feito em dias seguidos ou alternados. 
Não há melhor ou pior, o mais importante é que você 
faça. Sugerimos iniciar em dias alternados, mas se você 
não consegue sem problema, siga conforme sua rotina.  

Ao longo das semanas, a pratica do jejum intermitente é 
progressiva, no tempo de duração e na quantidade de 
dias da semana, ou seja, você iniciará fazendo 3 vezes, de 
14 a 16 horas, e finalizará fazendo 7 dias de 18 horas. 

Caso você queira alterar a quantidade de dias ou de horas 
de jejum intermitente, pra mais ou pra menos, tudo bem. 
Você vai precisar estruturar um novo cronograma 
baseado em suas preferências. Essa metodologia foi 
criada para que você inicie de forma segura a fim de 
atingir seus resultados de forma mais eficiente.
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PROGRAMA DE
8 SEMANAS
JEJUM 
INTERMITENTE
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SEMANA 1 A 8 3 dias de jejum de 14h a 16h
(preferir dias sem treino e alternados)

Zero
Carboidrato

Refeição
1ª

Zero
Gordura

Refeição
2ª

Refeição
3ª

+

+

+

Suplementação 1 dose de ÔMEGA 3 RQX

Opção 1: Refeição contendo 
PROTEINA + GORDURA + FIBRA

Suplementação TERMOCAPS RQX
30 minutos após a refeição ou

30 minutos antes de treinar

Opção 2:
ULTRASHAKE RQX

Opção 2

ULTRASHAKE RQX

Opção 1
PROTEINA + CARBOIDRATO

GREENTOX RQX

ou

+

Opção 1: Refeição contendo 
PROTEINA + GORDURA + CARBOIDRATO

Opção 2:
ULTRASHAKE RQX
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OBSERVAÇÕES 
IMPORTANTES:

Quais alimentos são carboidrato, proteína, gordura e que 
contém  fibras?

Encontre estas repostas no ebook Monte Seu Cardápio

Como adquirir os suplementos citados?

Encontre estas repostas no ebook Suplementos

Gostaria de sugestões de refeição?

Encontre estas repostas no ebook Monte Seu Cardápio
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O QUE COMER NOS 
DIAS QUE NÃO FAÇO 
JEJUM 
- MACRONUTRIENTES 
E REFEIÇÕES
EXEMPLO DE DIETA QUANDO NÃO ESTÁ SENDO REALIZADO 
O JEJUM:

CAFÉ DA MANHÃ
1 ovo
1 xícara de chá
1 peça de fruta
Com suplementação: para quem é vegetariano, substituir o ovo 
por 1 dose do suplemento de proteína vegana. Para quem é 
ovolactovegetariano ou não vegetariano, substituir o ovo por 1 
dose de whey protein.

LANCHE DA MANHÃ:
1 porção de oleaginosas, ex. nozes, amêndoas, castanhas, 
macadâmia e pistache (20 gramas) sem óleo e sem sal.
Atenção: amendoim não é uma oleaginosa.
Com suplementação: Mesmo lanche + adicionar 1 dose do 
suplemento detox.

ALMOÇO:
1 porção de proteína, ex. peito de frango ou peixe (palma da 
mão), 1 porção de carboidrato raiz ou tubérculo, ex. batata doce 
ou mandioca (três colheres de sopa), folhas à vontade, 1 porção 
de legumes ao vapor, ex. vagem, berinjela, chuchu, abobrinha 
(100 gramas). 
Com suplementação: para quem é vegetariano, substituir a carne 
por 1 dose do suplemento de proteína vegana. Para quem é 
ovolactovegetariano ou não vegetariano, substituir a carne por 1 
dose de whey protein.

LANCHE DA TARDE:
1 peça de fruta
1 porção de oleaginosas, ex. nozes, amêndoas, castanhas, 
macadâmia e pistache (20 gramas) sem óleo e sem sal. 
Com suplementação: mesmo lanche + adicionar 1 dose do 
suplemento detox. Para quem é vegano, adicionar 1 dose do 
suplemento de proteína vegana. Para ovolactovegetarianos ou 
não vegetarianos, adicionar 1 dose de whey protein.

JANTAR: 
Folhas à vontade
Legumes ao vapor à vontade, ex. vagem, berinjela, chuchu, 
abobrinha
1 porção de proteína, ex. peito de frango ou peixe (palma da 
mão)
1 porção de gordura (como abacate – 100 gramas, azeite de oliva 
– 10 ml). 
Com suplementação: para quem é vegetariano, substituir a carne 
por 1 dose do suplemento de proteína vegana. Para quem é 
ovolactovegetariano ou não vegetariano, substituir a carne por 1 
dose de whey protein.

CEIA: (somente para quem dorme tarde) 
1 porção pequena de oleaginosas, ex. nozes, amêndoas, 
castanhas, macadâmia e pistache  (15 gramas) sem óleo e sem 
sal.

ALÉM DESTE CARDÁPIO, RECOMENDA A SUPLEMENTAÇÃO 
DIÁRIA DE:

Ômega 3:
3 cápsulas por dia para mulheres e homens até 90 kg e 4 
cápsulas por dia para homens com mais de 90 kg, longe do 
horário do exercício físico;

Termogênico:
Iniciar com 1 dose ao dia e conforme a tolerância, aumentar para 
2 doses ao dia, sendo 1 dose sempre pela manhã e 1 dose no 
início da tarde. Nunca ingerir o termogênico após às 18 hs.
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REFEIÇÃO
PROTEÍNA + GORDURA
Lanche da manhã ou lanche da tarde ou café da manhã;

- 2 colheres de sopa de Abacate + 1 dosador(scoop) Shake 
Proteico (Whey protein ou proteína vegana);
- 2 ovos inteiros fritos no óleo de coco (1 colher sobremesa 
rasa);
- 1 ovo + 30g de bacon artesanal;
- 1 ovo + 1 Clara + 40g de peito de frango desfiado ou carne 
picada;
- 1 dose (scoop) proteína (whey protein ou vegan) + 1 colher de 
sopa de linhaça + 1 colher de sopa de chia + 200ml de leite de 
amêndoas sem açúcar ou de castanha de caju sem açúcar ou 
50ml de leite de coco sem açúcar diluído em 150ml de água;
- 1 dose (scoop) proteína (whey protein ou vegan) + 40g (2 
colheres de sopa) de açaí puro sem açúcar, sem xarope, low 
carb;

PROTEÍNA + GORDURA + FIBRA
- 100g de carne, frango, peixe ou porco + 1 ovo inteiro;
- 100g de carne, frango, peixe ou porco + 2 colheres de sopa de 
abacate;
- 100g de carne, frango, peixe ou porco + 2 colheres de sopa de 
guacamole;
- 100g de carne, frango, peixe ou porco fritos no oléo de coco 
(2 colheres de sopa) ou manteiga ghee (2 colheres sopa);
- 100g de carne, frango, peixe ou porco + spaghetti de pupunha 
ou abobrinha com alho e óleo (azeite de oliva 2 colheres de 
sopa);
- 2 ovos inteiros;
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- 100g de carne magra (frango, peixe, gado ou porco) + 30g de 
queijo lac free;
- Vegan - 60g de brotos + 60g de cogumelos + 40g de brócolis 
ou couve flor;
- EM TODAS as opções, salada de folhas à vontade e pelo 
menos 2 tipos diferentes de legumes no vapor;

PROTEÍNA + CARBOIDRATO
- 100g de carne magra + 100g de batata doce cozida
ou 90g de batata baroa (batata salsa, mandioquinha)
ou 100g de batata inglesa cozida OU 80g de mandioca
ou 80g de inhame
ou 80g de cará
ou 80g de quinoa cozida
ou 80g de arroz negro
ou 70g de arroz integral
ou 120g de feijão cozido (molho antes)
ou 120g de grão de bico cozido (molho antes)
ou 120g de lentilha cozida (molho antes);
- 1 dose (scoop) proteína (whey ou vegana) + 1 fruta;
- 1 dose (scoop) proteína (whey ou vegana + 2 bolachas 
(biscoitos) de arroz;
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Se quiser saber mais informações 
sobre J.I Emagrecimento avançando, 
clique na imagem abaixo para acessar 
um vídeo onde o nutricionista TonTon 
explica detalhadamente cada etapa do 
Jejum.



Se quiser saber mais informações 
sobre J.I Emagrecimento avançando, 
clique na imagem abaixo para acessar 
um vídeo onde o nutricionista TonTon 
explica detalhadamente cada etapa do 
Jejum.
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Clique aqui e saiba mais

https://www.youtube.com/watch?v=5nJbsDWH0yI
https://www.youtube.com/watch?v=5nJbsDWH0yI

