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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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Este livro é o resultado de anos de estudo e prática do 
meio pelo qual eu Raquel e o nutricionista Tonton 
realizamos nosso propósito e missão de vida: 
TRANSFORMAR A VIDA DAS PESSOAS AJUDANDO-AS 
A CONQUISTAR A SAÚDE E O CORPO QUE SEMPRE 
SONHARAM. É o resultado da nossa experiência prática 
adquirida ao longo de anos no esporte como atleta e, no 
trabalho, com pessoas reais, que têm problemas e sonhos 
reais. Nosso método é um estilo de vida simples, prático 
e prazeroso.
  

O QUE VOCÊ 
PRECISA SABER 
ANTES DE SEGUIR 
EM FRENTE

Este livro expressa nossas visões, opiniões, crenças do 
que consideramos qualidade de vida e como adquiri-la, e 
que não são verdade absoluta,  pois a ciência da saúde 
está em constate progresso e evolução, além de existirem 
muitos caminhos para se chegar ao mesmo resultado.
 
É um livro que contém o conhecimento que 
consideramos básico e necessário para que você tome as 
rédeas sobre a sua saúde. A consequência natural será 
perder gordura e ganhar massa muscular e conquistar o 
corpo que você deseja. O livro não pode ser tão curto e 
simplificado a ponto de pecar por informações 
incompletas, nem tão longo e complexo que faça você 
abandonar a leitura.
 
Nenhum fato ou fenômeno citado foi criado ou 
descoberto por nós, porém desenvolvemos um método 
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. O que você vai ler é nossa 
interpretação das descobertas e resultados já 
observados e publicados no mundo científico.
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O QUE É
JEJUM 
INTERMITENTE?

O jejum intermitente tem sido a estratégia alimentar mais 
discutida e polêmica dos últimos tempos.

Assim como qualquer nova tendência que surja como “a 
solução definitiva para todos os seus problemas”, ele tem 
sido distorcido e o que vou te falar aqui é baseado na 
ciência e na prática. 

A palavra jejum se refere aos períodos em que você fica 
sem comer.

Uma consequência lógica dessa definição é a de que 
todas as pessoas fazem alguma forma de jejum –  porque, 
se você não está comendo, você está jejuando.

E a palavra intermitente nesse contexto se refere a pausas 
no jejum.

O jejum intermitente (JI) é um termo usado para nomear 
um padrão alimentar que se alterna períodos sem comer 
com períodos em que você pode comer.

Ou seja, usando termos comuns entre adeptos do JI, 
alternar um  período de jejum  com uma  janela de 
alimentação.

A duração de cada um desses períodos e o que pode ser 
ingerido varia bastante, dependendo de qual protocolo 
de jejum intermitente você escolher.
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JEJUAR
É MODA QUE 
SURGIU AGORA? 
Muitos ainda temem jejuar e pensam naquela dor de fome 
e sensação de buraco no estômago, mas essa técnica é na 
verdade bastante natural.
 
Os seres humanos fizeram jejum durante boa parte de sua 
evolução. 
 
Era feito por falta de comida ou por questões religiosas, 
como no Cristianismo,  o Islamismo e o Budismo.
 
Pense nos nossos antepassados caçadores-coletores. 
Eles não tinham supermercados, geladeiras ou alimentos 
disponíveis durante todo o ano.

  Esses primeiros grupos humanos viviam da caça, da 
pesca e da coleta de grãos, frutos e raízes. Este método 
de subsistência ocupou 90% da  história  do  Homo 
sapiens. As descobertas arqueológicas sustentam a 
hipótese de que, até vinte mil anos, todos os seres 
humanos eram caçadores-coletores. 

Às vezes eles não conseguiam encontrar nada para 
comer, e nossos corpos evoluíram para poder funcionar 
sem comida por longos períodos de tempo.  Ou seja, 
jejum soa bem mais natural do que comer de 3 em 3 
horas.
 
Se no último século este modo de vida foi encarado com 
desprezo, considerando-o primitivo, atualmente é 
percebido por muitos com comprovação científica como 
um modo de vida mais harmônico
 
Nós já fazemos jejum durante o sono. Então, o  jejum 
intermitente pode ser tão simples quanto prolongar esse 
jejum um pouco mais.

Nosso organismo muda quando não comemos por um 
tempo afim de ajudar o corpo no funcionamento dos 
órgãos e regeneração dele.

Em resumo, o jejum intermitente é eficaz e torna a sua 
vida mais simples, ao mesmo tempo em que melhora a 
sua saúde. Serve tanto para quem quer emagrecer, 
reduzir peso, ou para quem quer ganhar massa muscular 
e definição.

Resumindo, com a prática do Jejum Intermitente, o seu 
corpo aos poucos deixa de ser uma máquina de queimar 
glicose para ser uma máquina que queimar gorduras. 

Você fica mais jovem: Praticar a dieta do JI auxilia no 
rejuvenescimento do seu organismo. Isso fará com que 
você se sinta mais jovem e também volta alguns aninhos 
no tempo.

De iniciante à avançado: Por mais dífícil que pareça fazer 
uma dieta intermitente para iniciantes, a evolução é 
rápida. No princípio você precisa se controlar, mas depois 
de algumas horas de jejum, você se acostuma e até 
começa a se sentir bem assim. 

Adeus inchaço e gases: Se você come menos produz 
menos gases, sendo assim seu corpo incha menos e se 
sente melhor. 

Barriga Sequinha: É uma das melhores formas de atingir 
uma barriga sequinha. Médicos e profissionais do esporte 
comprovam que jejuar e praticar exercícios físicos tem 
resultado imediato. 

Combate à celulite: Ajuda no combate à celulite.

Acaba com o efeito sanfona: Quem segue a longo prazo 
a dieta do jejum intermitente acaba com o efeito sanfona. 
Mesmo quando não pratica esportes.
 

Ajuda você a se concentrar: Os praticantes do jejum 
intermitente conseguem se concentrar melhor e por mais 
tempo. Ao contrário do que muitas pessoas acham, ficar 
com fome pode ser um excelente estímulo para estudar. 

Elimina riscos de problemas cardíacos: Porque você 
acaba por ser mais saudável, as chances de ter ou 
desenvolver qualquer problema cardíaco passam a ser 
nulas. 

Combate o mau humor: Quando você se alimenta depois 
de longas horas de jejum, seus níveis de endorfinas 
sobem mais rápido e você se sente feliz por mais tempo. 

Faz com que você crie rotina: Como você tem que 
planejar quando vai comer, você acaba por criar uma 
rotina. Cientistas mostram que quem segue um dia 
organizado é mais saudável e feliz.

Aumenta a criatividade: Você é forçado a pensar em 
qualquer coisa que não seja comer durante as horas de 
jejum. Isso faz com que você exerça um poder de 
criatividade e foco maior. 

Boost no hormônio do crescimento: Se você deixa o seu 
corpo fazer o jejum natural, respeita sua fome e segue 
uma dieta balanceada, sua produção de colágeno e 
elastina aumentam. Isso deixa as suas unhas mais fortes e 
seu cabelo mais brilhoso e sedoso. 

Mais tolerância à dor: Um estudo mundial comprovou 
que quem pratica a dieta do jejum intermitente à longo 
prazo acaba por se tornar mais tolerante à dor. 

Metabolismo acelerado: Acelerar o metabolismo 
significa que o seu corpo trabalhará mais rápido para dar 
conta de um conjunto de reações fisiológicas. Isso fará 
com que emagreça e se mantenha magro, além de 
previnir diversas doenças. 

Intestino regulado: Passar algumas horas por dia sem 
comer ajuda a regular o intestino.

Aumenta o sistema imunológico: Várias pesquisas 
mostram que os praticantes do jejum intermitente 
frequentam menos hospitais e emergências. Além disso, 
quando jejuamos, nosso corpo faz uma desintoxicação, 
eliminando aquilo que poderá nos fazer mal. 

Libera Testosterona: Nos homens, o jejum ajuda a liberar 
mais testosterona no sangue. 

Potencializa a absorção de nutrientes: Ao ingerir 
alimentos e suplementos depois do jejum, seu organismo 
consegue absorver muito mais nutrientes do que quando 
você apenas mantém uma alimentação equilibrada. 

Queima de gordura da noite para o dia: Literalmente. 
Quando você jejua, o organismo busca energia em 
gordura acumulada e localizada. Passar 24 horas em 
jejum faz com que você já note diferença, caso esteja 
acima do peso.

Mais dinheiro na conta: Quem jejua e cria uma rotina 
alimentar acaba por não dar aquelas escapadinhas. Isso 
significa gastar menos e poupar mais. 

Trabalha o seu psicológico: Jejuar é tão benéfico quanto 
meditar. A atividade faz com que você entre em contato 
consigo mesmo e seu eu interior. Ou seja, te faz pensar 
sobre suas atitudes e te ajuda a criar autocontrole. 

Aumenta massa magra: O jejum auxilia na hipertrofia 
muscular. Quem pratica a dieta intermitente nota 
rapidamente um aumento de massa magra enquanto 
diminui a gordura corporal. 

Menos insulina no organismo: Você consegue manter 
seus níveis de insulina e glicose mais baixos se pratica 
jejum. Também fica mais resistente à necessidade da 
insulina. Isso ajuda a prevenir você do diabetes tipo II. 

Unhas e cabelos melhores. 
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4 MITOS
QUE VOCÊ ACHA 
QUE É VERDADE

Mito #1 – Comer De 3 Em 3 Horas Acelera O 
Metabolismo

Mito #2 – Comer Refeições Menores E Mais Frequentes 
Ajuda A Controlar A Fome

Mito #3 – Comer De 3 Em 3 Horas Ajuda A Manter A 
Glicemia Sob Controle

Mito #4 – Se Eu Não Comer De 3 Em 3 Horas Vou 
Catabolizar E Destruir Massa Muscular

Nosso organismo muda quando não comemos por um 
tempo afim de ajudar o corpo no funcionamento dos 
órgãos e regeneração dele.

Em resumo, o jejum intermitente é eficaz e torna a sua 
vida mais simples, ao mesmo tempo em que melhora a 
sua saúde. Serve tanto para quem quer emagrecer, 
reduzir peso, ou para quem quer ganhar massa muscular 
e definição.

Resumindo, com a prática do Jejum Intermitente, o seu 
corpo aos poucos deixa de ser uma máquina de queimar 
glicose para ser uma máquina que queimar gorduras. 

Você fica mais jovem: Praticar a dieta do JI auxilia no 
rejuvenescimento do seu organismo. Isso fará com que 
você se sinta mais jovem e também volta alguns aninhos 
no tempo.

De iniciante à avançado: Por mais dífícil que pareça fazer 
uma dieta intermitente para iniciantes, a evolução é 
rápida. No princípio você precisa se controlar, mas depois 
de algumas horas de jejum, você se acostuma e até 
começa a se sentir bem assim. 

Adeus inchaço e gases: Se você come menos produz 
menos gases, sendo assim seu corpo incha menos e se 
sente melhor. 

Barriga Sequinha: É uma das melhores formas de atingir 
uma barriga sequinha. Médicos e profissionais do esporte 
comprovam que jejuar e praticar exercícios físicos tem 
resultado imediato. 

Combate à celulite: Ajuda no combate à celulite.

Acaba com o efeito sanfona: Quem segue a longo prazo 
a dieta do jejum intermitente acaba com o efeito sanfona. 
Mesmo quando não pratica esportes.
 

Ajuda você a se concentrar: Os praticantes do jejum 
intermitente conseguem se concentrar melhor e por mais 
tempo. Ao contrário do que muitas pessoas acham, ficar 
com fome pode ser um excelente estímulo para estudar. 

Elimina riscos de problemas cardíacos: Porque você 
acaba por ser mais saudável, as chances de ter ou 
desenvolver qualquer problema cardíaco passam a ser 
nulas. 

Combate o mau humor: Quando você se alimenta depois 
de longas horas de jejum, seus níveis de endorfinas 
sobem mais rápido e você se sente feliz por mais tempo. 

Faz com que você crie rotina: Como você tem que 
planejar quando vai comer, você acaba por criar uma 
rotina. Cientistas mostram que quem segue um dia 
organizado é mais saudável e feliz.

Aumenta a criatividade: Você é forçado a pensar em 
qualquer coisa que não seja comer durante as horas de 
jejum. Isso faz com que você exerça um poder de 
criatividade e foco maior. 

Boost no hormônio do crescimento: Se você deixa o seu 
corpo fazer o jejum natural, respeita sua fome e segue 
uma dieta balanceada, sua produção de colágeno e 
elastina aumentam. Isso deixa as suas unhas mais fortes e 
seu cabelo mais brilhoso e sedoso. 

Mais tolerância à dor: Um estudo mundial comprovou 
que quem pratica a dieta do jejum intermitente à longo 
prazo acaba por se tornar mais tolerante à dor. 

Metabolismo acelerado: Acelerar o metabolismo 
significa que o seu corpo trabalhará mais rápido para dar 
conta de um conjunto de reações fisiológicas. Isso fará 
com que emagreça e se mantenha magro, além de 
previnir diversas doenças. 

Intestino regulado: Passar algumas horas por dia sem 
comer ajuda a regular o intestino.

Aumenta o sistema imunológico: Várias pesquisas 
mostram que os praticantes do jejum intermitente 
frequentam menos hospitais e emergências. Além disso, 
quando jejuamos, nosso corpo faz uma desintoxicação, 
eliminando aquilo que poderá nos fazer mal. 

Libera Testosterona: Nos homens, o jejum ajuda a liberar 
mais testosterona no sangue. 

Potencializa a absorção de nutrientes: Ao ingerir 
alimentos e suplementos depois do jejum, seu organismo 
consegue absorver muito mais nutrientes do que quando 
você apenas mantém uma alimentação equilibrada. 

Queima de gordura da noite para o dia: Literalmente. 
Quando você jejua, o organismo busca energia em 
gordura acumulada e localizada. Passar 24 horas em 
jejum faz com que você já note diferença, caso esteja 
acima do peso.

Mais dinheiro na conta: Quem jejua e cria uma rotina 
alimentar acaba por não dar aquelas escapadinhas. Isso 
significa gastar menos e poupar mais. 

Trabalha o seu psicológico: Jejuar é tão benéfico quanto 
meditar. A atividade faz com que você entre em contato 
consigo mesmo e seu eu interior. Ou seja, te faz pensar 
sobre suas atitudes e te ajuda a criar autocontrole. 

Aumenta massa magra: O jejum auxilia na hipertrofia 
muscular. Quem pratica a dieta intermitente nota 
rapidamente um aumento de massa magra enquanto 
diminui a gordura corporal. 

Menos insulina no organismo: Você consegue manter 
seus níveis de insulina e glicose mais baixos se pratica 
jejum. Também fica mais resistente à necessidade da 
insulina. Isso ajuda a prevenir você do diabetes tipo II. 

Unhas e cabelos melhores. 
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BENEFÍCIOS
DA PRÁTICA
DO JEJUM 
INTERMITENTE

Nosso organismo muda quando não comemos por um 
tempo afim de ajudar o corpo no funcionamento dos 
órgãos e regeneração dele.

Em resumo, o jejum intermitente é eficaz e torna a sua 
vida mais simples, ao mesmo tempo em que melhora a 
sua saúde. Serve tanto para quem quer emagrecer, 
reduzir peso, ou para quem quer ganhar massa muscular 
e definição.

Resumindo, com a prática do Jejum Intermitente, o seu 
corpo aos poucos deixa de ser uma máquina de queimar 
glicose para ser uma máquina que queimar gorduras. 

Você fica mais jovem: Praticar a dieta do JI auxilia no 
rejuvenescimento do seu organismo. Isso fará com que 
você se sinta mais jovem e também volta alguns aninhos 
no tempo.

De iniciante à avançado: Por mais dífícil que pareça fazer 
uma dieta intermitente para iniciantes, a evolução é 
rápida. No princípio você precisa se controlar, mas depois 
de algumas horas de jejum, você se acostuma e até 
começa a se sentir bem assim. 

Adeus inchaço e gases: Se você come menos produz 
menos gases, sendo assim seu corpo incha menos e se 
sente melhor. 

Barriga Sequinha: É uma das melhores formas de atingir 
uma barriga sequinha. Médicos e profissionais do esporte 
comprovam que jejuar e praticar exercícios físicos tem 
resultado imediato. 

Combate à celulite: Ajuda no combate à celulite.

Acaba com o efeito sanfona: Quem segue a longo prazo 
a dieta do jejum intermitente acaba com o efeito sanfona. 
Mesmo quando não pratica esportes.
 

Ajuda você a se concentrar: Os praticantes do jejum 
intermitente conseguem se concentrar melhor e por mais 
tempo. Ao contrário do que muitas pessoas acham, ficar 
com fome pode ser um excelente estímulo para estudar. 

Elimina riscos de problemas cardíacos: Porque você 
acaba por ser mais saudável, as chances de ter ou 
desenvolver qualquer problema cardíaco passam a ser 
nulas. 

Combate o mau humor: Quando você se alimenta depois 
de longas horas de jejum, seus níveis de endorfinas 
sobem mais rápido e você se sente feliz por mais tempo. 

Faz com que você crie rotina: Como você tem que 
planejar quando vai comer, você acaba por criar uma 
rotina. Cientistas mostram que quem segue um dia 
organizado é mais saudável e feliz.

Aumenta a criatividade: Você é forçado a pensar em 
qualquer coisa que não seja comer durante as horas de 
jejum. Isso faz com que você exerça um poder de 
criatividade e foco maior. 

Boost no hormônio do crescimento: Se você deixa o seu 
corpo fazer o jejum natural, respeita sua fome e segue 
uma dieta balanceada, sua produção de colágeno e 
elastina aumentam. Isso deixa as suas unhas mais fortes e 
seu cabelo mais brilhoso e sedoso. 

Mais tolerância à dor: Um estudo mundial comprovou 
que quem pratica a dieta do jejum intermitente à longo 
prazo acaba por se tornar mais tolerante à dor. 

Metabolismo acelerado: Acelerar o metabolismo 
significa que o seu corpo trabalhará mais rápido para dar 
conta de um conjunto de reações fisiológicas. Isso fará 
com que emagreça e se mantenha magro, além de 
previnir diversas doenças. 

Intestino regulado: Passar algumas horas por dia sem 
comer ajuda a regular o intestino.

Aumenta o sistema imunológico: Várias pesquisas 
mostram que os praticantes do jejum intermitente 
frequentam menos hospitais e emergências. Além disso, 
quando jejuamos, nosso corpo faz uma desintoxicação, 
eliminando aquilo que poderá nos fazer mal. 

Libera Testosterona: Nos homens, o jejum ajuda a liberar 
mais testosterona no sangue. 

Potencializa a absorção de nutrientes: Ao ingerir 
alimentos e suplementos depois do jejum, seu organismo 
consegue absorver muito mais nutrientes do que quando 
você apenas mantém uma alimentação equilibrada. 

Queima de gordura da noite para o dia: Literalmente. 
Quando você jejua, o organismo busca energia em 
gordura acumulada e localizada. Passar 24 horas em 
jejum faz com que você já note diferença, caso esteja 
acima do peso.

Mais dinheiro na conta: Quem jejua e cria uma rotina 
alimentar acaba por não dar aquelas escapadinhas. Isso 
significa gastar menos e poupar mais. 

Trabalha o seu psicológico: Jejuar é tão benéfico quanto 
meditar. A atividade faz com que você entre em contato 
consigo mesmo e seu eu interior. Ou seja, te faz pensar 
sobre suas atitudes e te ajuda a criar autocontrole. 

Aumenta massa magra: O jejum auxilia na hipertrofia 
muscular. Quem pratica a dieta intermitente nota 
rapidamente um aumento de massa magra enquanto 
diminui a gordura corporal. 

Menos insulina no organismo: Você consegue manter 
seus níveis de insulina e glicose mais baixos se pratica 
jejum. Também fica mais resistente à necessidade da 
insulina. Isso ajuda a prevenir você do diabetes tipo II. 

Unhas e cabelos melhores. 

12



Nosso organismo muda quando não comemos por um 
tempo afim de ajudar o corpo no funcionamento dos 
órgãos e regeneração dele.

Em resumo, o jejum intermitente é eficaz e torna a sua 
vida mais simples, ao mesmo tempo em que melhora a 
sua saúde. Serve tanto para quem quer emagrecer, 
reduzir peso, ou para quem quer ganhar massa muscular 
e definição.

Resumindo, com a prática do Jejum Intermitente, o seu 
corpo aos poucos deixa de ser uma máquina de queimar 
glicose para ser uma máquina que queimar gorduras. 

Você fica mais jovem: Praticar a dieta do JI auxilia no 
rejuvenescimento do seu organismo. Isso fará com que 
você se sinta mais jovem e também volta alguns aninhos 
no tempo.

De iniciante à avançado: Por mais dífícil que pareça fazer 
uma dieta intermitente para iniciantes, a evolução é 
rápida. No princípio você precisa se controlar, mas depois 
de algumas horas de jejum, você se acostuma e até 
começa a se sentir bem assim. 

Adeus inchaço e gases: Se você come menos produz 
menos gases, sendo assim seu corpo incha menos e se 
sente melhor. 

Barriga Sequinha: É uma das melhores formas de atingir 
uma barriga sequinha. Médicos e profissionais do esporte 
comprovam que jejuar e praticar exercícios físicos tem 
resultado imediato. 

Combate à celulite: Ajuda no combate à celulite.

Acaba com o efeito sanfona: Quem segue a longo prazo 
a dieta do jejum intermitente acaba com o efeito sanfona. 
Mesmo quando não pratica esportes.
 

Ajuda você a se concentrar: Os praticantes do jejum 
intermitente conseguem se concentrar melhor e por mais 
tempo. Ao contrário do que muitas pessoas acham, ficar 
com fome pode ser um excelente estímulo para estudar. 

Elimina riscos de problemas cardíacos: Porque você 
acaba por ser mais saudável, as chances de ter ou 
desenvolver qualquer problema cardíaco passam a ser 
nulas. 

Combate o mau humor: Quando você se alimenta depois 
de longas horas de jejum, seus níveis de endorfinas 
sobem mais rápido e você se sente feliz por mais tempo. 

Faz com que você crie rotina: Como você tem que 
planejar quando vai comer, você acaba por criar uma 
rotina. Cientistas mostram que quem segue um dia 
organizado é mais saudável e feliz.

Aumenta a criatividade: Você é forçado a pensar em 
qualquer coisa que não seja comer durante as horas de 
jejum. Isso faz com que você exerça um poder de 
criatividade e foco maior. 

Boost no hormônio do crescimento: Se você deixa o seu 
corpo fazer o jejum natural, respeita sua fome e segue 
uma dieta balanceada, sua produção de colágeno e 
elastina aumentam. Isso deixa as suas unhas mais fortes e 
seu cabelo mais brilhoso e sedoso. 

Mais tolerância à dor: Um estudo mundial comprovou 
que quem pratica a dieta do jejum intermitente à longo 
prazo acaba por se tornar mais tolerante à dor. 

Metabolismo acelerado: Acelerar o metabolismo 
significa que o seu corpo trabalhará mais rápido para dar 
conta de um conjunto de reações fisiológicas. Isso fará 
com que emagreça e se mantenha magro, além de 
previnir diversas doenças. 

Intestino regulado: Passar algumas horas por dia sem 
comer ajuda a regular o intestino.

Aumenta o sistema imunológico: Várias pesquisas 
mostram que os praticantes do jejum intermitente 
frequentam menos hospitais e emergências. Além disso, 
quando jejuamos, nosso corpo faz uma desintoxicação, 
eliminando aquilo que poderá nos fazer mal. 

Libera Testosterona: Nos homens, o jejum ajuda a liberar 
mais testosterona no sangue. 

Potencializa a absorção de nutrientes: Ao ingerir 
alimentos e suplementos depois do jejum, seu organismo 
consegue absorver muito mais nutrientes do que quando 
você apenas mantém uma alimentação equilibrada. 

Queima de gordura da noite para o dia: Literalmente. 
Quando você jejua, o organismo busca energia em 
gordura acumulada e localizada. Passar 24 horas em 
jejum faz com que você já note diferença, caso esteja 
acima do peso.

Mais dinheiro na conta: Quem jejua e cria uma rotina 
alimentar acaba por não dar aquelas escapadinhas. Isso 
significa gastar menos e poupar mais. 

Trabalha o seu psicológico: Jejuar é tão benéfico quanto 
meditar. A atividade faz com que você entre em contato 
consigo mesmo e seu eu interior. Ou seja, te faz pensar 
sobre suas atitudes e te ajuda a criar autocontrole. 

Aumenta massa magra: O jejum auxilia na hipertrofia 
muscular. Quem pratica a dieta intermitente nota 
rapidamente um aumento de massa magra enquanto 
diminui a gordura corporal. 

Menos insulina no organismo: Você consegue manter 
seus níveis de insulina e glicose mais baixos se pratica 
jejum. Também fica mais resistente à necessidade da 
insulina. Isso ajuda a prevenir você do diabetes tipo II. 

Unhas e cabelos melhores. 
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Nosso organismo muda quando não comemos por um 
tempo afim de ajudar o corpo no funcionamento dos 
órgãos e regeneração dele.

Em resumo, o jejum intermitente é eficaz e torna a sua 
vida mais simples, ao mesmo tempo em que melhora a 
sua saúde. Serve tanto para quem quer emagrecer, 
reduzir peso, ou para quem quer ganhar massa muscular 
e definição.

Resumindo, com a prática do Jejum Intermitente, o seu 
corpo aos poucos deixa de ser uma máquina de queimar 
glicose para ser uma máquina que queimar gorduras. 

Você fica mais jovem: Praticar a dieta do JI auxilia no 
rejuvenescimento do seu organismo. Isso fará com que 
você se sinta mais jovem e também volta alguns aninhos 
no tempo.

De iniciante à avançado: Por mais dífícil que pareça fazer 
uma dieta intermitente para iniciantes, a evolução é 
rápida. No princípio você precisa se controlar, mas depois 
de algumas horas de jejum, você se acostuma e até 
começa a se sentir bem assim. 

Adeus inchaço e gases: Se você come menos produz 
menos gases, sendo assim seu corpo incha menos e se 
sente melhor. 

Barriga Sequinha: É uma das melhores formas de atingir 
uma barriga sequinha. Médicos e profissionais do esporte 
comprovam que jejuar e praticar exercícios físicos tem 
resultado imediato. 

Combate à celulite: Ajuda no combate à celulite.

Acaba com o efeito sanfona: Quem segue a longo prazo 
a dieta do jejum intermitente acaba com o efeito sanfona. 
Mesmo quando não pratica esportes.
 

Ajuda você a se concentrar: Os praticantes do jejum 
intermitente conseguem se concentrar melhor e por mais 
tempo. Ao contrário do que muitas pessoas acham, ficar 
com fome pode ser um excelente estímulo para estudar. 

Elimina riscos de problemas cardíacos: Porque você 
acaba por ser mais saudável, as chances de ter ou 
desenvolver qualquer problema cardíaco passam a ser 
nulas. 

Combate o mau humor: Quando você se alimenta depois 
de longas horas de jejum, seus níveis de endorfinas 
sobem mais rápido e você se sente feliz por mais tempo. 

Faz com que você crie rotina: Como você tem que 
planejar quando vai comer, você acaba por criar uma 
rotina. Cientistas mostram que quem segue um dia 
organizado é mais saudável e feliz.

Aumenta a criatividade: Você é forçado a pensar em 
qualquer coisa que não seja comer durante as horas de 
jejum. Isso faz com que você exerça um poder de 
criatividade e foco maior. 

Boost no hormônio do crescimento: Se você deixa o seu 
corpo fazer o jejum natural, respeita sua fome e segue 
uma dieta balanceada, sua produção de colágeno e 
elastina aumentam. Isso deixa as suas unhas mais fortes e 
seu cabelo mais brilhoso e sedoso. 

Mais tolerância à dor: Um estudo mundial comprovou 
que quem pratica a dieta do jejum intermitente à longo 
prazo acaba por se tornar mais tolerante à dor. 

Metabolismo acelerado: Acelerar o metabolismo 
significa que o seu corpo trabalhará mais rápido para dar 
conta de um conjunto de reações fisiológicas. Isso fará 
com que emagreça e se mantenha magro, além de 
previnir diversas doenças. 

Intestino regulado: Passar algumas horas por dia sem 
comer ajuda a regular o intestino.

Aumenta o sistema imunológico: Várias pesquisas 
mostram que os praticantes do jejum intermitente 
frequentam menos hospitais e emergências. Além disso, 
quando jejuamos, nosso corpo faz uma desintoxicação, 
eliminando aquilo que poderá nos fazer mal. 

Libera Testosterona: Nos homens, o jejum ajuda a liberar 
mais testosterona no sangue. 

Potencializa a absorção de nutrientes: Ao ingerir 
alimentos e suplementos depois do jejum, seu organismo 
consegue absorver muito mais nutrientes do que quando 
você apenas mantém uma alimentação equilibrada. 

Queima de gordura da noite para o dia: Literalmente. 
Quando você jejua, o organismo busca energia em 
gordura acumulada e localizada. Passar 24 horas em 
jejum faz com que você já note diferença, caso esteja 
acima do peso.

Mais dinheiro na conta: Quem jejua e cria uma rotina 
alimentar acaba por não dar aquelas escapadinhas. Isso 
significa gastar menos e poupar mais. 

Trabalha o seu psicológico: Jejuar é tão benéfico quanto 
meditar. A atividade faz com que você entre em contato 
consigo mesmo e seu eu interior. Ou seja, te faz pensar 
sobre suas atitudes e te ajuda a criar autocontrole. 

Aumenta massa magra: O jejum auxilia na hipertrofia 
muscular. Quem pratica a dieta intermitente nota 
rapidamente um aumento de massa magra enquanto 
diminui a gordura corporal. 

Menos insulina no organismo: Você consegue manter 
seus níveis de insulina e glicose mais baixos se pratica 
jejum. Também fica mais resistente à necessidade da 
insulina. Isso ajuda a prevenir você do diabetes tipo II. 

Unhas e cabelos melhores. 
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Nosso organismo muda quando não comemos por um 
tempo afim de ajudar o corpo no funcionamento dos 
órgãos e regeneração dele.

Em resumo, o jejum intermitente é eficaz e torna a sua 
vida mais simples, ao mesmo tempo em que melhora a 
sua saúde. Serve tanto para quem quer emagrecer, 
reduzir peso, ou para quem quer ganhar massa muscular 
e definição.

Resumindo, com a prática do Jejum Intermitente, o seu 
corpo aos poucos deixa de ser uma máquina de queimar 
glicose para ser uma máquina que queimar gorduras. 

Você fica mais jovem: Praticar a dieta do JI auxilia no 
rejuvenescimento do seu organismo. Isso fará com que 
você se sinta mais jovem e também volta alguns aninhos 
no tempo.

De iniciante à avançado: Por mais dífícil que pareça fazer 
uma dieta intermitente para iniciantes, a evolução é 
rápida. No princípio você precisa se controlar, mas depois 
de algumas horas de jejum, você se acostuma e até 
começa a se sentir bem assim. 

Adeus inchaço e gases: Se você come menos produz 
menos gases, sendo assim seu corpo incha menos e se 
sente melhor. 

Barriga Sequinha: É uma das melhores formas de atingir 
uma barriga sequinha. Médicos e profissionais do esporte 
comprovam que jejuar e praticar exercícios físicos tem 
resultado imediato. 

Combate à celulite: Ajuda no combate à celulite.

Acaba com o efeito sanfona: Quem segue a longo prazo 
a dieta do jejum intermitente acaba com o efeito sanfona. 
Mesmo quando não pratica esportes.
 

Ajuda você a se concentrar: Os praticantes do jejum 
intermitente conseguem se concentrar melhor e por mais 
tempo. Ao contrário do que muitas pessoas acham, ficar 
com fome pode ser um excelente estímulo para estudar. 

Elimina riscos de problemas cardíacos: Porque você 
acaba por ser mais saudável, as chances de ter ou 
desenvolver qualquer problema cardíaco passam a ser 
nulas. 

Combate o mau humor: Quando você se alimenta depois 
de longas horas de jejum, seus níveis de endorfinas 
sobem mais rápido e você se sente feliz por mais tempo. 

Faz com que você crie rotina: Como você tem que 
planejar quando vai comer, você acaba por criar uma 
rotina. Cientistas mostram que quem segue um dia 
organizado é mais saudável e feliz.

Aumenta a criatividade: Você é forçado a pensar em 
qualquer coisa que não seja comer durante as horas de 
jejum. Isso faz com que você exerça um poder de 
criatividade e foco maior. 

Boost no hormônio do crescimento: Se você deixa o seu 
corpo fazer o jejum natural, respeita sua fome e segue 
uma dieta balanceada, sua produção de colágeno e 
elastina aumentam. Isso deixa as suas unhas mais fortes e 
seu cabelo mais brilhoso e sedoso. 

Mais tolerância à dor: Um estudo mundial comprovou 
que quem pratica a dieta do jejum intermitente à longo 
prazo acaba por se tornar mais tolerante à dor. 

Metabolismo acelerado: Acelerar o metabolismo 
significa que o seu corpo trabalhará mais rápido para dar 
conta de um conjunto de reações fisiológicas. Isso fará 
com que emagreça e se mantenha magro, além de 
previnir diversas doenças. 

Intestino regulado: Passar algumas horas por dia sem 
comer ajuda a regular o intestino.

Aumenta o sistema imunológico: Várias pesquisas 
mostram que os praticantes do jejum intermitente 
frequentam menos hospitais e emergências. Além disso, 
quando jejuamos, nosso corpo faz uma desintoxicação, 
eliminando aquilo que poderá nos fazer mal. 

Libera Testosterona: Nos homens, o jejum ajuda a liberar 
mais testosterona no sangue. 

Potencializa a absorção de nutrientes: Ao ingerir 
alimentos e suplementos depois do jejum, seu organismo 
consegue absorver muito mais nutrientes do que quando 
você apenas mantém uma alimentação equilibrada. 

Queima de gordura da noite para o dia: Literalmente. 
Quando você jejua, o organismo busca energia em 
gordura acumulada e localizada. Passar 24 horas em 
jejum faz com que você já note diferença, caso esteja 
acima do peso.

Mais dinheiro na conta: Quem jejua e cria uma rotina 
alimentar acaba por não dar aquelas escapadinhas. Isso 
significa gastar menos e poupar mais. 

Trabalha o seu psicológico: Jejuar é tão benéfico quanto 
meditar. A atividade faz com que você entre em contato 
consigo mesmo e seu eu interior. Ou seja, te faz pensar 
sobre suas atitudes e te ajuda a criar autocontrole. 

Aumenta massa magra: O jejum auxilia na hipertrofia 
muscular. Quem pratica a dieta intermitente nota 
rapidamente um aumento de massa magra enquanto 
diminui a gordura corporal. 

Menos insulina no organismo: Você consegue manter 
seus níveis de insulina e glicose mais baixos se pratica 
jejum. Também fica mais resistente à necessidade da 
insulina. Isso ajuda a prevenir você do diabetes tipo II. 

Unhas e cabelos melhores. 
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Autofagia celular (reparação celular)

Aumento secreção de HGH – Hormônio do Crescimento

Sensibilidade a insulina

Praticidade e economia

Aumento da expectativa de vida

Prevenção de Doenças Degenerativas

Prevenção de Doenças Cardíacas

Redução de peso e gordura com mais facilidade

Combate o estresse oxidativo e a inflamação

Possível prevenção do câncer

Maior saciedade ao comer

Sentir fome menos frequentemente

Melhora a Saúde Mental: aumento da proteína BDNF no 
cérebro e fator de crescimento que contribui para a 
neurogênese (formação de neurônios).
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QUEM PODE E 
QUEM NÃO PODE 
FAZER O JEJUM 
INTERMITENTE?
De forma geral, pessoas saudáveis podem fazer o jejum 
intermitente sem nenhum tipo de prejuízo a sua saúde.  
Podem colher todos os benefícios da prática desde que 
se comprometam com um passo a passo progressivo, 
saudável e seguro.

O programa é adaptável para todas as pessoas, inclusive 
àquelas que desejam ganhar massa muscular. É 
importante salientar, que se você pertence ao pequeno 
grupo que deseja ganhar peso, lembre-se que o ganho de 
peso deve ser sempre de músculos e não de gordura. 

Todas as pessoas, independente do seu tipo de treino e 
de onde moram, podem fazer nosso programa de 
emagrecimento avançado. Se você possui algum 
problema de saúde (por exemplo diabetes e gastrite 
hiperclorídrica), procure seu nutricionista ou médico 
antes de iniciar o programa.

Se você se enquadra em algum desses grupos, não quer 
dizer que você não possa fazer jejum intermitente. 

Em todos os casos citados abaixo,  você deve sempre 
consultar um médico ou nutricionista. 

É possível jejuar mesmo sob várias dessas condições dos 
casos abaixo, mas quanto mais grave a condição, mais 
você precisa de apoio profissional durante um jejum para 
evitar quaisquer problemas. Por isso apenas um médico 
ou nutricionista poderá te orientar.

Se você ainda estiver em qualquer medicação prescrita, 
as suas necessidades para esse medicamento podem 
variar de um dia para o outro, tornando necessário que 
você tenha um médico para monitorá-lo diariamente.
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intermitente sem nenhum tipo de prejuízo a sua saúde.  
Podem colher todos os benefícios da prática desde que 
se comprometam com um passo a passo progressivo, 
saudável e seguro.
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emagrecimento avançado. Se você possui algum 
problema de saúde (por exemplo diabetes e gastrite 
hiperclorídrica), procure seu nutricionista ou médico 
antes de iniciar o programa.

Se você se enquadra em algum desses grupos, não quer 
dizer que você não possa fazer jejum intermitente. 

Em todos os casos citados abaixo,  você deve sempre 
consultar um médico ou nutricionista. 

É possível jejuar mesmo sob várias dessas condições dos 
casos abaixo, mas quanto mais grave a condição, mais 
você precisa de apoio profissional durante um jejum para 
evitar quaisquer problemas. Por isso apenas um médico 
ou nutricionista poderá te orientar.

Mulheres grávidas e lactantes
Não existem pesquisas suficientes sobre os efeitos do 
jejum na gestação sobre o feto ou na amamentação do 
bebê. 

Devido a essa ausência de conhecimento na área, é mais 
prudente, tanto para o bebê quanto para a mãe, evitar 
praticar JI durante a gestação ou apenas realize caso haja 
orientação.

Crianças

Pessoas com desordens alimentares como anorexia ou 
bulimia.

Pessoas que se recuperam de cirurgia ou enfermidade 
grave

Condições médicas específicas

Também não é aconselhável o jejum intermitente se você 
apresenta alguma doença no fígado ou nos rins, se é 
extremamente magro, desnutrido, anêmico ou exausto.
Você não deve iniciar a prática de jejuar sem orientação 
caso tenha algum tipo de diabetes ou faz uso contínuo de 
medicamentos.
Ou mesmo se você tiver um sistema imunológico 
enfraquecido, pressão arterial elevada, gastrite, diabetes 
dependente de medicamentos ou fraca circulação 
causando desmaios freqüentes.

Pessoas com medo de praticar JEJUM INTERMITENTE

O que teria acontecido na primeira vez que fosse andar 
de bicicleta tivesse sem capacete, sem rodinhas, sem 
proteção... e já saísse sem rodinhas descendo uma ladeira 
a 50km? Muito provável que já saísse com medo, não 
saberia como segurar o guidão, travar, pedalar... se 
coordenar e sofreria um acidente feio. 

Como querer fazer um jejum de 24h ou 16h sem nunca 
nem ter se adaptado ao lowcarb? A probabilidade de 
morrer de fome e passar mal é grande. Toda pessoa que 
passa muito mal é porque não se preparou 
adequadamente.

Você tem medo do que não conhece e por não cumprir 
um passo a passo progressivo.

Emoções fortes, como o medo, são conhecidas por 
alterar os processos fisiológicos do corpo.

O medo de passar fome não o coloca no bom estado de 
emocional para jejuar e pode levar a uma experiência 
desagradável.

Em vez disso, prefira passar por essa jornada em um 
jejum de maneira relaxada e confiante, e esteja aberto 
para as mudanças positivas que jejum proporciona.

Esse programa serve para que você tire todas as dúvidas, 
tenha todo passo a passo.

Se você ainda estiver em qualquer medicação prescrita, 
as suas necessidades para esse medicamento podem 
variar de um dia para o outro, tornando necessário que 
você tenha um médico para monitorá-lo diariamente.
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tenha todo passo a passo.
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TIPOS DE JEJUM

Existem vários protocolos e modos de se fazer jejum 
intermitente.

As diferenças estão basicamente em quanto tempo por 
vez você passa sem comer e o que vocês podem ingerir. 

Os tipos de Jejum Intermitente mais comuns são:

• jejum de insulina
• jejum de calorias
• jejum Seco
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JEJUM DE 
INSULINA
O foco está em não elevar a insulina, ou seja, você pode 
comer ou beber desde que isso tenha pouquíssimo ou 
nenhum efeito sobre a sua insulina.

No jejum de insulina você até pode consumir calorias, 
desde que elas sejam em sua grande parte provenientes 
das gorduras.

Tanto os carboidratos quanto proteínas (em menor 
escala) apresentam algum efeito sobre a insulina.

Os alimentos permitidos no jejum de insulina são aqueles 
compostos por praticamente 100% de gordura, como 
óleo de coco, suplementos de MCT (ácidos graxos de 
cadeia média), leite de coco, creme de leite, manteiga e 
nata. Mas importante ressaltar que se você possui alergia 
ou intolerância a algum desses alimentos não inclua. Leite 
e derivados não são bons alimentos e a maioria das 
pessoas apresenta intolerâncias e alergias. 

É possível incluir um café com alguma dessas gorduras. 
Usar MCT, óleo de coco ou manteiga Ghee fica uma 
delícia.

Assim, por um lado, você pode “enganar” um pouco a 
fome ingerindo algumas calorias.

No entanto, por outro lado, é duvidoso que seja possível 
colher todos os benefícios proporcionados por um jejum 
sem ingestão de calorias.
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O foco está em não elevar a insulina, ou seja, você pode 
comer ou beber desde que isso tenha pouquíssimo ou 
nenhum efeito sobre a sua insulina.
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VANTAGEM
Sem elevar a insulina, você certamente já colherá muito 
dos benefícios de emagrecimento que um jejum pode 
proporcionar.

Então se você estiver se sentindo bem e conseguindo 
resultados com o jejum de insulina, ótimo, continue com 
ele.

DESVANTAGEM
Caso não esteja conseguindo emagrecer ou queira colher 
ainda mais benefícios, então pode ser o caso de tentar o  
sem ingestão de nenhum tipo de caloria.

É possível incluir um café com alguma dessas gorduras. 
Usar MCT, óleo de coco ou manteiga Ghee fica uma 
delícia.

Assim, por um lado, você pode “enganar” um pouco a 
fome ingerindo algumas calorias.

No entanto, por outro lado, é duvidoso que seja possível 
colher todos os benefícios proporcionados por um jejum 
sem ingestão de calorias.
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JEJUM DE 
CALORIAS
No jejum de calorias você não pode consumir nada que 
tenha qualquer tipo de caloria de macronutrientes, ou 
seja, calorias provenientes das gorduras, carboidratos ou 
proteínas.

Nesse caso, bebidas sem calorias como água, café, 
chimarrão e chá estão permitidos, desde que sejam 
consumidos sem açúcar e sem adoçante.
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O QUE É O 
JEJUM SECO 
O JEJUM 
MUÇULMANO DO 
RAMADÃ
O jejum seco é a forma mais radical de jejum na qual até 
mesmo a água deve ser evitada.

Essa é uma prática comum entre os muçulmanos que 
realizam jejum seco diariamente durante o mês do 
Ramadã. Eles apenas fazem uma refeição antes do 
amanhecer, chamado de Su-Hoor, e depois fazem uma 
refeição maior logo ao início do crepúsculo, chamada de 
Iftar.

Entre as duas refeições não deve haver ingestão de 
nenhum tipo de alimento ou líquido, incluindo a água.
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É interessante mencionar esta forma de jejum como 
exemplo de uma população inteira que jejua, sem efeitos 
negativos à saúde, há centenas de anos.

Se você não é um muçulmano durante o período do 
Ramadã e não tem recomendação médica para fazer o 
jejum seco, não recomendamos para ninguém.

Pelo contrário, os estudos mostram que a água e outros 
líquidos, como o café e o chá, são ótimos aliados durante 
os períodos de jejum, tanto para manter o corpo 
hidratado e oferecer alguns micronutrientes, quanto para 
ajudar a diminuir a sensação de fome quando essa 
aparece.

Quanto ao tempo que fica em jejum, os mais comuns são:

Jejum de 16 horas 
É o mais comum, consiste em comer em uma janela de 8 
horas por dia, e não comer nas outras 16 horas. Para 
facilitar, vou dar um exemplo: Se você dorme das 23h as 
7h, já são 8 horas de jejum. Basta adicionar 4 horas antes 
de dormir e 4 horas depois de acordar em jejum. Ou seja, 
acordar as 7h, almoçar depois das 11h e jantar antes das 
19h;

Jejum de 24 horas duas vezes na semana
Exemplo: Se você jantar hoje as 20h, fique até amanhã as 
20h sem comer nada. Repita outra vez na semana;

Jejum de 36 horas
Este tipo de jejum, não é recomendado para qualquer um. 
Todos devem ser acompanhados por um profissional, 
mas esse mais ainda. Em alguns casos, as pessoas 
necessitam usufruir melhor e por mais tempo do JI, 
portanto é aqui que o Jejum de 36 horas se encaixa;

Mas também você pode fazer Jejum de 17, 18, 20 horas!
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VOU PASSAR MAL 
SE FIZER JEJUM? 
COMO ME ADAPTAR 
SEM PASSAR FOME 
NEM PASSAR MAL?

É interessante mencionar esta forma de jejum como 
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mas esse mais ainda. Em alguns casos, as pessoas 
necessitam usufruir melhor e por mais tempo do JI, 
portanto é aqui que o Jejum de 36 horas se encaixa;

Mas também você pode fazer Jejum de 17, 18, 20 horas!

Existem dois tipos pessoas as que se adaptam com 
facilidade e as que se adaptam com dificuldades. E 
muitas desistem.

As pessoas que tem mais dificuldade de se adaptar são 
as que tem uma rotina de alimentação com carboidratos 
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Existem dois tipos pessoas as que se adaptam com 
facilidade e as que se adaptam com dificuldades. E 
muitas desistem.

As pessoas que tem mais dificuldade de se adaptar são 
as que tem uma rotina de alimentação com carboidratos 

A seguir, algumas das reclamações mais comuns:

• Há a sensação de sentir-se sem energia. 

• Desmotivação, dificuldade de concentração, Irritação 
e mau humor podem acontecer. 

• Costuma ser comum o desejo compulsivo de consumir 
doces (é como deixar qualquer vício) ou alimentos de 
alta carga glicêmica (carboidratos simples).

• Sentem muita retenção líquida, pele com aspecto 
menos saudável, celulite e gordurinha na parte interna 
da coxa incomodam. 

• Além do problema de não conseguir eliminar gordura 
da barriga e definir. 

Muitas pessoas se adaptam com tranquilidade e sem 
nenhum mal estar ao Jejum Intermitente.  As pessoas que 
se adaptam com facilidade são aquelas já vivem dietas 
com uma baixa ingestão de carboidratos, como em dieta 
low-carb. Estas certamente irão encontrar muito menos 
problemas ao iniciarem a prática do jejum intermitente, 
afinal esses indivíduos já treinaram seu corpo a queimar 
preferencialmente gordura como fonte de energia.

Já algumas pessoas podem ter mais dificuldades que 
outras para iniciar algum protocolo de jejum intermitente, 
afinal não é fácil reverter o cenário de anos e anos se 
alimentando majoritariamente de carboidratos, comendo 
industrializados e comendo a cada 3 horas ou em 
intervalos curtos.

Felizmente, a ciência já vem derrubando tais mitos e 
provando que comer em intervalos regulares (a cada 3 
horas, por exemplo) não passa de balela e que a melhor e 
mais saudável forma de emagrecer é restringindo os 
carboidratos e não apenas as calorias ou as gorduras.

Se você tá com dor de cabeça ou mau humor porque está 
há algumas horas sem comer – se chegou nesse ponto, 
talvez seja hora de parar e reavaliar seus hábitos.

Mas é claro que pra toda regra há uma exceção…

A coisa mais importante a ser lembrada em se tratando 
de jejum intermitente é que ele não é uma “dieta”, mas 
sim uma maneira de se alimentar.

O JI estar associado a uma dieta, como a low-carb. Ou 
ainda: um estilo de vida nutricional que permitirá que 
você alcance seus objetivos de forma eficiente, 
conveniente e que torna possível a manutenção dos 
resultados obtidos.

30

em excesso, industrializados, alimentos inflamatórios e 
bem provável que esteja em um cenário de desequilíbrio 
hormonal. 



A seguir, algumas das reclamações mais comuns:

• Há a sensação de sentir-se sem energia. 

• Desmotivação, dificuldade de concentração, Irritação 
e mau humor podem acontecer. 

• Costuma ser comum o desejo compulsivo de consumir 
doces (é como deixar qualquer vício) ou alimentos de 
alta carga glicêmica (carboidratos simples).

• Sentem muita retenção líquida, pele com aspecto 
menos saudável, celulite e gordurinha na parte interna 
da coxa incomodam. 

• Além do problema de não conseguir eliminar gordura 
da barriga e definir. 

Muitas pessoas se adaptam com tranquilidade e sem 
nenhum mal estar ao Jejum Intermitente.  As pessoas que 
se adaptam com facilidade são aquelas já vivem dietas 
com uma baixa ingestão de carboidratos, como em dieta 
low-carb. Estas certamente irão encontrar muito menos 
problemas ao iniciarem a prática do jejum intermitente, 
afinal esses indivíduos já treinaram seu corpo a queimar 
preferencialmente gordura como fonte de energia.

Já algumas pessoas podem ter mais dificuldades que 
outras para iniciar algum protocolo de jejum intermitente, 
afinal não é fácil reverter o cenário de anos e anos se 
alimentando majoritariamente de carboidratos, comendo 
industrializados e comendo a cada 3 horas ou em 
intervalos curtos.

Felizmente, a ciência já vem derrubando tais mitos e 
provando que comer em intervalos regulares (a cada 3 
horas, por exemplo) não passa de balela e que a melhor e 
mais saudável forma de emagrecer é restringindo os 
carboidratos e não apenas as calorias ou as gorduras.

Se você tá com dor de cabeça ou mau humor porque está 
há algumas horas sem comer – se chegou nesse ponto, 
talvez seja hora de parar e reavaliar seus hábitos.

Mas é claro que pra toda regra há uma exceção…

A coisa mais importante a ser lembrada em se tratando 
de jejum intermitente é que ele não é uma “dieta”, mas 
sim uma maneira de se alimentar.

O JI estar associado a uma dieta, como a low-carb. Ou 
ainda: um estilo de vida nutricional que permitirá que 
você alcance seus objetivos de forma eficiente, 
conveniente e que torna possível a manutenção dos 
resultados obtidos.

31



O QUE QUEBRA O 
JEJUM? DEVO OU 
NÃO USAR 
SUPLEMENTOS?
Não existe uma resposta única para esse caso — mas 
calma que vamos explicar direitinho.

Quais alimentos são permitidos durante o 
JEJUM INTERMITENTE?

Depende de qual Jejum você optou em fazer.
Os protocolos mais utilizados são:

• jejum de calorias
• jejum de insulina
• jejum Seco
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ALIMENTOS 
LIBERADOS NO 
JEJUM DE 
CALORIAS E 
INSULINA:
• Água
• Pitadas de canela
• Gotas de limão
• Pitadas de cacau em pó
• Café
• Chimarrão
• Tererê
• Água saborizada com limão (ou outra fruta ou erva)
• Chá de qualquer tipo (obviamente são infusões de ervas 
na água quente  e não a chás de caixinha cheios de 
açúcar)
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ALIMENTOS 
LIBERADOS 
SOMENTE NO 
JEJUM DE 
INSULINA:
• Manteiga ghee
• Leite de coco
• Manteiga de coco
• Creme de coco
• Óleo de coco
• Outras gorduras puras 
• Creme de leite, nata e manteiga (evite leite e derivados)
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Alguns pesquisadores defendem que o jejum de calorias 
não precisa ser realmente “zero caloria”.

Até porque o jejum não é uma “chave de liga e desliga” 
no nosso corpo.

O sueco Martin Berkhan, autor do protocolo LeanGains 
de jejum intermitente argumenta que ingerir uma 
pequena quantidade de calorias (algo por volta de até 40 
ou 50 calorias) ao longo de toda a janela de jejum não tira 
os benefícios dessa prática.

JEJUM DE CALORIA 
É ZERO CALORIA 
MESMO?

35



Segundo esse raciocínio, é perfeitamente normal ingerir 
uma água saborizada com limão, ou mesmo colocar uma 
gota óleo de coco ou manteiga ghee no seu café. Isso não 
vai tirar e nem diminuir os benefícios do seu jejum 
intermitente.

Por outro lado, note que isso não é uma permissão para 
adicionar quantidades massivas de calorias aos seus 
alimentos.

Porque, se você adicionar por exemplo 100 ml de óleo de 
coco ao seu café, você estará consumindo uma 
quantidade significativa de calorias. E isso tiraria o seu 
corpo desse estado metabólico, por mais que essa adição 
possa ser útil e prática em um jejum de insulina.

É preferível, do ponto de vista de benefícios do jejum, 
consumir poucas calorias (no máximo 50 kcal) de 
qualquer que seja a fonte, do que ingerir muitas calorias 
apenas de gorduras.

Obviamente, é mais inteligente se essas poucas calorias 
vierem de um pouco de limão e canela, ou de uma gota 
de óleo de coco, do que de 12g de açúcar de mesa.
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USAR OU NÃO 
SUPLEMENTOS
Os suplementos alimentares são preparações destinadas 
a complementar a dieta e fornecer nutrientes, como 
vitaminas, minerais, fibras, ácidos graxos ou aminoácidos, 
que podem estar faltando ou não podem ser consumidos 
em quantidade suficiente na dieta de uma pessoa.

O principal erro que muitas pessoas cometem é não 
saber escolher os suplementos.

AFINAL, DEVO USAR SUPLEMENTOS OU NÃO?

A suplementação não é essencial para viver. Porém, se 
você não conseguir ingerir nutrientes necessários da 
alimentação ou ainda não consumir uma quantidade 
ótima (e não apenas mínima) para o corpo funcionar de 
forma excelente, você não terá excelente saúde e 
excelentes resultados. Nesse caso, é de bom senso 
considerar o uso de suplementação. Portanto, o uso de 
suplementação é essencial para quem busca longevidade 
saudável, estilo de vida excelente e resultados estéticos.

37



QUAIS 
SUPLEMENTOS 
POSSO UTILIZAR 
NO JEJUM?
Teoricamente, o jejum é um período no qual não se deve 
comer nada.

Mas o que você pode ingerir depende de qual Jejum você 
optou em fazer.

Lembra que os protocolos mais utilizados são o jejum de 
calorias, o jejum de insulina e o jejum Seco.

Jejum de calorias: Existem suplementos que realmente 
não quebram o jejum por não conterem calorias e outros 
que sim.

Jejum de insulina é possível utilizar mais suplementos.
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Esses são os suplementos que não atrapalham seu jejum 
intermitente, independentemente do tipo, seja JEJUM 
CALORICO ou  JEJUM DE INSULINA:

• Cafeína (forma líquida de café e versão cápsula);
• Chá verde (forma líquida de chá e versão cápsula);
• Vitaminas;
• Minerais;

Suplementos permitidos somente no Jejum de Insulina:

São suplementos compostos apenas por gorduras que 
não atrapalham caso você esteja visando apenas o 
controle da insulina, como:

• óleo de coco;
• óleo MCT;
• óleo de peixe (ômega-3).

Suplementos de proteína podem ou não?

Existem alguns autores que argumentam que pequenas 
quantidades de calorias (até 50 kcal), principalmente se 
provenientes das proteínas, não te tirariam do estado de 
jejum.

Seguindo essa linha de raciocínio, os seguintes 
suplementos seriam aceitos, desde que em doses 
inferiores a cerca de 12g (afinal 12,5g de proteínas 
representam 50 kcal):

• Proteínas Veganas (origem vegetal)
• Bcaa (aminoácidos de cadeia ramificada)
• Beef protein (origem carne)
• Whey protein (origem soro do leite)
• Shakes nutricionais contendo de proteínas, vitaminas e 
minerais

Lembre de ficar atento ao ingredientes descritos no 
rótulo e veja a quantidade de carboidratos nessas 
proteínas. O ideal é nada ou quase nada! Evite também 
produtos com conservantes, colorantes e adoçantes 
artificiais. 
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POSSO FAZER 
EXERCÍCIO EM 
JEJUM?
VAI AUMENTAR OS 
RESULTADOS?
Treinar em jejum não significa que você terá mais 
resultados. O que é mais impactante para redução de 
gordura e ganho de massa muscular é sua alimentação 
fora do jejum.

A Raquel nunca treina em Jejum e o Tonton às vezes 
treina em jejum. E ambos tem resultados.
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As perguntas mais comuns costumam ser:

Posso treinar em jejum?

Posso treinar em jejum e continuar em jejum depois?

Posso não comer nada depois do treino?

De maneira resumida a resposta para essas perguntas e 
suas variações é: você pode fazer o que você quiser, 
desde que esteja adaptado. 

Você pode treinar em jejum se você se sentir bem, se não 
se sente bem não treine em jejum.

QUANDO VOCÊ NÃO DEVE TREINAR EM JEJUM

Se você está passando de uma alimentação alta em 
carboidratos, especialmente refinados ou comendo a 
cada três horas para uma alimentação low-carb e além 
disso, começa a fazer jejum e também treinar em alta 
intensidade, é provável que você não se sinta bem, tenha 
tonturas, enjoos, hipoglicemia, entre outros. 

Recomendo que você não faça todas as mudanças de 
uma vez só. É fundamental dar um tempo para o seu 
corpo se adaptar a tudo isso.

É POSSÍVEL TREINAR EM JEJUM?

Treinar em jejum não significa que você terá mais 
resultados. 

O que é mais impactante para redução de gordura e 
ganho de massa muscular é sua alimentação fora do 
jejum.

A Raquel nunca treina em Jejum e o Tonton às vezes 
treina em jejum. E ambos tem resultados. 

Caso você queira ter o hábito de treinar em jejum, não há 
problema algum, desde que esteja adaptada esta prática, 
ou seja, já passou pelo processo de mudança de hábitos.

A melhor maneira de saber se isso funciona ou não para 
você é testando em você. 

Talvez você goste de treinar em jejum. Talvez você não 
tenha fome logo após o treino, ou então tenha de ir 
correndo para o trabalho e fique em jejum mais um 
tempo.

E no final das contas, você vai testar e ver o que é melhor 
para você.

O mais importante é você ficar tranquila, sabendo que 
isso não é nenhum problema.
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Isso é uma escolha pessoal. Mas como escolher?

Leve em consideração dois fatores pra decidir:

Princípio de Pareto: O  princípio de Pareto  ou regra do 
80/20 afirma que, para muitos eventos, 
aproximadamente 80% dos efeitos vêm de 20% das 
causas. O que isso quer dizer? Coloque seus esforços no 
que te dá mais resultado com o menor empenho. Levar 
em consideração quais são as ações que mais influenciam 
nos resultados.

Usar comprovações científicas aliadas às práticas 
possíveis de serem aplicados levando em consideração 
seu estilo de vida, tempo disponível pra treinamento, tipo 
de treinamento, restrições, necessidades, objetivos 
estéticos e de saúde.

Qual é a escolha pessoal da Raquel baseada nesses 
fatores?

Muitas pessoas pensam que treinar em Jejum é o que 
trará um resultado significativo na perda de gordura e 
que esse é o grande segredo. NÃO É! 

O que mais importa é o que você come durante os 
períodos de alimentação.

Treinos que tem maior impacto sobre ganho de massa 
muscular e perda de gordura são os de força e o HIIT 
(High Intensity Interval Training). Esses são as 
metodologias de treino extremamente eficazes desde 
que realizado em alta intensidade. Treinar em Jejum pode 
afetar o desempenho desse tipo de treino. Isso quer dizer 
que talvez você não consiga dar intensidade alta que 
precisa pra ter resultados. Pode até ocorrer uma 
hipoglicemia e precisar parar o treino.

Caso você não seja uma pessoa extremamente adaptada, 
que já é praticante de HIIT e treinos de força em níveis 
mais avançados, já pratique Jejum Intermitente, já tenha 
vivenciado dietas mais Low Carb ou Cetogênicas, 
sugerimos fortemente, praticar jejuns mais prolongados 
em dias que não há treino ou se fizer nos dias de treino, 
que o treino seja realizado entre as refeições. Sugerimos 
jejuns mais curtos no dia que há treino e se alimentar 
antes de treinar.

De qualquer forma, após adaptação essa é uma escolha 
pessoal.

Ao se adaptar com períodos de JI talvez você possa se 
adaptar e treinar em alguns momentos em jejum. 
Caso você queira ter o hábito de treinar em jejum, não há 
problema algum, desde que esteja adaptada esta prática, 
ou seja, já passou pelo processo de mudança de hábitos.
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QUAL FORMA DE 
JEJUM 
INTERMITENTE 
FUNCIONARÁ 
MELHOR?
Em primeiro lugar, a alimentação mais bem-sucedida que 
você pode usar é aquela que você consegue seguir, 
independentemente de estar ou não em jejum.

Dito isso, o tipo de cronograma de jejum que você usar 
depende em grande parte dos seus próprios horários e 
do seu objetivo principal. 

Lembra que o jejum funciona tanto pra quem quer ganhar 
massa muscular e eliminar gordura quanto para quem 
quer reduzir muito peso.

Mas é importante saber o que comer nas janelas de 
alimentação e quais suplementos utilizar caso deseje 
maximizar os resultados.

Como Iniciar o Jejum Intermitente de Forma Fácil: Pule 
o Café da Manhã

O café da manhã não é a refeição mais importante do dia. 
Nem mesmo almoço e janta.

Não precisamos de nenhuma refeição específica – 
conforme provam os estudos e a história. Seja café da 
manhã, almoço ou janta. Não há nada dizendo que café 
da manhã precisa ter leite e ser mais doce ou que todo 
almoço precisa comer grãos.

A verdade é que precisamos fazer refeições nutritivas 
quando comemos.

Existe um estudo indicando uma correlação entre tomar 
café da manhã e  ter menor peso corporal.

Mais explicitamente, nesse estudo as pessoas que 
pulavam o café da manhã tendiam a pesar mais do que 
aquelas que o tomavam.

Mas o que estava acontecendo, de fato?

(Vale lembrar que esse é um estudo epidemiológico, que 
não estabelece causa e efeito – “correlação não implica 
causação”.)

O que acontece é que sempre fomos orientados a 
acreditar que tomar café da manhã era muito importante 
para uma vida saudável. Mas não quer dizer nada.

Dessa maneira, o estudo apenas reporta um viés: o de 
que pessoas que pulam o café da manhã –  enquanto 
pensam que ele é necessário para uma vida mais saudável 
– são justamente aquelas mais inclinadas a adotar outros 
hábitos não-saudáveis: como comer fast food, fumar, e 
não praticar exercícios.

POSSO COMER O QUE 
QUISER E AINDA VER 
OS RESULTADOS?

É possível ver sim resultados na redução de peso. E é 
provável que veja mudanças na balança. 

Mas não significa que essa redução de peso foi em 
gordura. Se você não estiver bem nutrida com alimentos 
de qualidade, pode reduzir peso na balança mas até 
aumentar sua gordura corporal e perder músculos.

Se deseja ter saúde e ter um corpo mais definido, a 
recomendação é que alie o Jejum a uma alimentação 
saudável. Lembre que pode ser com refeições deliciosas 
e sem sacrifícios!

A resposta a esta pergunta depende em grande parte dos 
seus objetivos, do tipo de saúde que quer ter, da rapidez 
com que você deseja alcançá-los e se você está disposto 
a acompanhar a sua ingestão alimentar. 
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Em primeiro lugar, a alimentação mais bem-sucedida que 
você pode usar é aquela que você consegue seguir, 
independentemente de estar ou não em jejum.

Dito isso, o tipo de cronograma de jejum que você usar 
depende em grande parte dos seus próprios horários e 
do seu objetivo principal. 

Lembra que o jejum funciona tanto pra quem quer ganhar 
massa muscular e eliminar gordura quanto para quem 
quer reduzir muito peso.

Mas é importante saber o que comer nas janelas de 
alimentação e quais suplementos utilizar caso deseje 
maximizar os resultados.

Como Iniciar o Jejum Intermitente de Forma Fácil: Pule 
o Café da Manhã

O café da manhã não é a refeição mais importante do dia. 
Nem mesmo almoço e janta.

Não precisamos de nenhuma refeição específica – 
conforme provam os estudos e a história. Seja café da 
manhã, almoço ou janta. Não há nada dizendo que café 
da manhã precisa ter leite e ser mais doce ou que todo 
almoço precisa comer grãos.

A verdade é que precisamos fazer refeições nutritivas 
quando comemos.

Existe um estudo indicando uma correlação entre tomar 
café da manhã e  ter menor peso corporal.

Mais explicitamente, nesse estudo as pessoas que 
pulavam o café da manhã tendiam a pesar mais do que 
aquelas que o tomavam.

Mas o que estava acontecendo, de fato?

(Vale lembrar que esse é um estudo epidemiológico, que 
não estabelece causa e efeito – “correlação não implica 
causação”.)

O que acontece é que sempre fomos orientados a 
acreditar que tomar café da manhã era muito importante 
para uma vida saudável. Mas não quer dizer nada.

Dessa maneira, o estudo apenas reporta um viés: o de 
que pessoas que pulam o café da manhã –  enquanto 
pensam que ele é necessário para uma vida mais saudável 
– são justamente aquelas mais inclinadas a adotar outros 
hábitos não-saudáveis: como comer fast food, fumar, e 
não praticar exercícios.

POSSO COMER O QUE 
QUISER E AINDA VER 
OS RESULTADOS?

É possível ver sim resultados na redução de peso. E é 
provável que veja mudanças na balança. 

Mas não significa que essa redução de peso foi em 
gordura. Se você não estiver bem nutrida com alimentos 
de qualidade, pode reduzir peso na balança mas até 
aumentar sua gordura corporal e perder músculos.

Se deseja ter saúde e ter um corpo mais definido, a 
recomendação é que alie o Jejum a uma alimentação 
saudável. Lembre que pode ser com refeições deliciosas 
e sem sacrifícios!

A resposta a esta pergunta depende em grande parte dos 
seus objetivos, do tipo de saúde que quer ter, da rapidez 
com que você deseja alcançá-los e se você está disposto 
a acompanhar a sua ingestão alimentar. 
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Em primeiro lugar, a alimentação mais bem-sucedida que 
você pode usar é aquela que você consegue seguir, 
independentemente de estar ou não em jejum.

Dito isso, o tipo de cronograma de jejum que você usar 
depende em grande parte dos seus próprios horários e 
do seu objetivo principal. 

Lembra que o jejum funciona tanto pra quem quer ganhar 
massa muscular e eliminar gordura quanto para quem 
quer reduzir muito peso.

Mas é importante saber o que comer nas janelas de 
alimentação e quais suplementos utilizar caso deseje 
maximizar os resultados.

Como Iniciar o Jejum Intermitente de Forma Fácil: Pule 
o Café da Manhã

O café da manhã não é a refeição mais importante do dia. 
Nem mesmo almoço e janta.

Não precisamos de nenhuma refeição específica – 
conforme provam os estudos e a história. Seja café da 
manhã, almoço ou janta. Não há nada dizendo que café 
da manhã precisa ter leite e ser mais doce ou que todo 
almoço precisa comer grãos.

A verdade é que precisamos fazer refeições nutritivas 
quando comemos.

Existe um estudo indicando uma correlação entre tomar 
café da manhã e  ter menor peso corporal.

Mais explicitamente, nesse estudo as pessoas que 
pulavam o café da manhã tendiam a pesar mais do que 
aquelas que o tomavam.

Mas o que estava acontecendo, de fato?

(Vale lembrar que esse é um estudo epidemiológico, que 
não estabelece causa e efeito – “correlação não implica 
causação”.)

O que acontece é que sempre fomos orientados a 
acreditar que tomar café da manhã era muito importante 
para uma vida saudável. Mas não quer dizer nada.

Dessa maneira, o estudo apenas reporta um viés: o de 
que pessoas que pulam o café da manhã –  enquanto 
pensam que ele é necessário para uma vida mais saudável 
– são justamente aquelas mais inclinadas a adotar outros 
hábitos não-saudáveis: como comer fast food, fumar, e 
não praticar exercícios.

POSSO COMER O QUE 
QUISER E AINDA VER 
OS RESULTADOS?

É possível ver sim resultados na redução de peso. E é 
provável que veja mudanças na balança. 

Mas não significa que essa redução de peso foi em 
gordura. Se você não estiver bem nutrida com alimentos 
de qualidade, pode reduzir peso na balança mas até 
aumentar sua gordura corporal e perder músculos.

Se deseja ter saúde e ter um corpo mais definido, a 
recomendação é que alie o Jejum a uma alimentação 
saudável. Lembre que pode ser com refeições deliciosas 
e sem sacrifícios!

A resposta a esta pergunta depende em grande parte dos 
seus objetivos, do tipo de saúde que quer ter, da rapidez 
com que você deseja alcançá-los e se você está disposto 
a acompanhar a sua ingestão alimentar. 
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Em primeiro lugar, a alimentação mais bem-sucedida que 
você pode usar é aquela que você consegue seguir, 
independentemente de estar ou não em jejum.

Dito isso, o tipo de cronograma de jejum que você usar 
depende em grande parte dos seus próprios horários e 
do seu objetivo principal. 

Lembra que o jejum funciona tanto pra quem quer ganhar 
massa muscular e eliminar gordura quanto para quem 
quer reduzir muito peso.

Mas é importante saber o que comer nas janelas de 
alimentação e quais suplementos utilizar caso deseje 
maximizar os resultados.

Como Iniciar o Jejum Intermitente de Forma Fácil: Pule 
o Café da Manhã

O café da manhã não é a refeição mais importante do dia. 
Nem mesmo almoço e janta.

Não precisamos de nenhuma refeição específica – 
conforme provam os estudos e a história. Seja café da 
manhã, almoço ou janta. Não há nada dizendo que café 
da manhã precisa ter leite e ser mais doce ou que todo 
almoço precisa comer grãos.

A verdade é que precisamos fazer refeições nutritivas 
quando comemos.

Existe um estudo indicando uma correlação entre tomar 
café da manhã e  ter menor peso corporal.

Mais explicitamente, nesse estudo as pessoas que 
pulavam o café da manhã tendiam a pesar mais do que 
aquelas que o tomavam.

Mas o que estava acontecendo, de fato?

(Vale lembrar que esse é um estudo epidemiológico, que 
não estabelece causa e efeito – “correlação não implica 
causação”.)

O que acontece é que sempre fomos orientados a 
acreditar que tomar café da manhã era muito importante 
para uma vida saudável. Mas não quer dizer nada.

Dessa maneira, o estudo apenas reporta um viés: o de 
que pessoas que pulam o café da manhã –  enquanto 
pensam que ele é necessário para uma vida mais saudável 
– são justamente aquelas mais inclinadas a adotar outros 
hábitos não-saudáveis: como comer fast food, fumar, e 
não praticar exercícios.

POSSO COMER O QUE 
QUISER E AINDA VER 
OS RESULTADOS?

É possível ver sim resultados na redução de peso. E é 
provável que veja mudanças na balança. 

Mas não significa que essa redução de peso foi em 
gordura. Se você não estiver bem nutrida com alimentos 
de qualidade, pode reduzir peso na balança mas até 
aumentar sua gordura corporal e perder músculos.

Se deseja ter saúde e ter um corpo mais definido, a 
recomendação é que alie o Jejum a uma alimentação 
saudável. Lembre que pode ser com refeições deliciosas 
e sem sacrifícios!

A resposta a esta pergunta depende em grande parte dos 
seus objetivos, do tipo de saúde que quer ter, da rapidez 
com que você deseja alcançá-los e se você está disposto 
a acompanhar a sua ingestão alimentar. 
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Em primeiro lugar, a alimentação mais bem-sucedida que 
você pode usar é aquela que você consegue seguir, 
independentemente de estar ou não em jejum.

Dito isso, o tipo de cronograma de jejum que você usar 
depende em grande parte dos seus próprios horários e 
do seu objetivo principal. 

Lembra que o jejum funciona tanto pra quem quer ganhar 
massa muscular e eliminar gordura quanto para quem 
quer reduzir muito peso.

Mas é importante saber o que comer nas janelas de 
alimentação e quais suplementos utilizar caso deseje 
maximizar os resultados.

JEJUM INTERMITENTE 
PARA 
EMAGRECIMENTO
OBJETIVO PRINCIPAIS
• Emagrecer com saúde e sem perder músculos;
• Manter o peso de gordura perdido.

OBJETIVO SECUNDÁRIOS
• Auxiliar o seu corpo a constituir novos hábitos;
• Melhorar o controle do apetite;
• Melhorar a qualidade de vida em geral.

BENEFÍCIOS DO NOSSO PROGRAMA
• Proporcionar emagrecimento;
• Manutenção ou ganho de massa muscular;
• Perda de gordura localizada e aumento de definição 
corporal;
• Diminuição da retenção de líquidos;
• Aumento da saciedade, ou seja, controle do apetite;
• Aumento da energia e da disposição para realizar as 
atividades diárias;
• Melhora da função intestinal;
• Melhora da função cognitiva (pensar com agilidade e 
aumento do foco).

Como Iniciar o Jejum Intermitente de Forma Fácil: Pule 
o Café da Manhã

O café da manhã não é a refeição mais importante do dia. 
Nem mesmo almoço e janta.

Não precisamos de nenhuma refeição específica – 
conforme provam os estudos e a história. Seja café da 
manhã, almoço ou janta. Não há nada dizendo que café 
da manhã precisa ter leite e ser mais doce ou que todo 
almoço precisa comer grãos.

A verdade é que precisamos fazer refeições nutritivas 
quando comemos.

Existe um estudo indicando uma correlação entre tomar 
café da manhã e  ter menor peso corporal.

Mais explicitamente, nesse estudo as pessoas que 
pulavam o café da manhã tendiam a pesar mais do que 
aquelas que o tomavam.

Mas o que estava acontecendo, de fato?

(Vale lembrar que esse é um estudo epidemiológico, que 
não estabelece causa e efeito – “correlação não implica 
causação”.)

O que acontece é que sempre fomos orientados a 
acreditar que tomar café da manhã era muito importante 
para uma vida saudável. Mas não quer dizer nada.

Dessa maneira, o estudo apenas reporta um viés: o de 
que pessoas que pulam o café da manhã –  enquanto 
pensam que ele é necessário para uma vida mais saudável 
– são justamente aquelas mais inclinadas a adotar outros 
hábitos não-saudáveis: como comer fast food, fumar, e 
não praticar exercícios.

POSSO COMER O QUE 
QUISER E AINDA VER 
OS RESULTADOS?

É possível ver sim resultados na redução de peso. E é 
provável que veja mudanças na balança. 

Mas não significa que essa redução de peso foi em 
gordura. Se você não estiver bem nutrida com alimentos 
de qualidade, pode reduzir peso na balança mas até 
aumentar sua gordura corporal e perder músculos.

Se deseja ter saúde e ter um corpo mais definido, a 
recomendação é que alie o Jejum a uma alimentação 
saudável. Lembre que pode ser com refeições deliciosas 
e sem sacrifícios!

A resposta a esta pergunta depende em grande parte dos 
seus objetivos, do tipo de saúde que quer ter, da rapidez 
com que você deseja alcançá-los e se você está disposto 
a acompanhar a sua ingestão alimentar. 
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Em primeiro lugar, a alimentação mais bem-sucedida que 
você pode usar é aquela que você consegue seguir, 
independentemente de estar ou não em jejum.

Dito isso, o tipo de cronograma de jejum que você usar 
depende em grande parte dos seus próprios horários e 
do seu objetivo principal. 

Lembra que o jejum funciona tanto pra quem quer ganhar 
massa muscular e eliminar gordura quanto para quem 
quer reduzir muito peso.

Mas é importante saber o que comer nas janelas de 
alimentação e quais suplementos utilizar caso deseje 
maximizar os resultados.

JEJUM INTERMITENTE 
PARA GANHO DE 
MASSA MUSCULAR 
E DEFINIÇÃO
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 Iniciar o Jejum Intermitente de Forma Fácil: Pule 
o Café da Manhã

O café da manhã não é a refeição mais importante do dia. 
Nem mesmo almoço e janta.

Não precisamos de nenhuma refeição específica – 
conforme provam os estudos e a história. Seja café da 
manhã, almoço ou janta. Não há nada dizendo que café 
da manhã precisa ter leite e ser mais doce ou que todo 
almoço precisa comer grãos.

A verdade é que precisamos fazer refeições nutritivas 
quando comemos.

Existe um estudo indicando uma correlação entre tomar 
café da manhã e  ter menor peso corporal.

Mais explicitamente, nesse estudo as pessoas que 
pulavam o café da manhã tendiam a pesar mais do que 
aquelas que o tomavam.

Mas o que estava acontecendo, de fato?

(Vale lembrar que esse é um estudo epidemiológico, que 
não estabelece causa e efeito – “correlação não implica 
causação”.)

O que acontece é que sempre fomos orientados a 
acreditar que tomar café da manhã era muito importante 
para uma vida saudável. Mas não quer dizer nada.

Dessa maneira, o estudo apenas reporta um viés: o de 
que pessoas que pulam o café da manhã –  enquanto 
pensam que ele é necessário para uma vida mais saudável 
– são justamente aquelas mais inclinadas a adotar outros 
hábitos não-saudáveis: como comer fast food, fumar, e 
não praticar exercícios.

POSSO COMER O QUE 
QUISER E AINDA VER 
OS RESULTADOS?

É possível ver sim resultados na redução de peso. E é 
provável que veja mudanças na balança. 

Mas não significa que essa redução de peso foi em 
gordura. Se você não estiver bem nutrida com alimentos 
de qualidade, pode reduzir peso na balança mas até 
aumentar sua gordura corporal e perder músculos.

Se deseja ter saúde e ter um corpo mais definido, a 
recomendação é que alie o Jejum a uma alimentação 
saudável. Lembre que pode ser com refeições deliciosas 
e sem sacrifícios!

A resposta a esta pergunta depende em grande parte dos 
seus objetivos, do tipo de saúde que quer ter, da rapidez 
com que você deseja alcançá-los e se você está disposto 
a acompanhar a sua ingestão alimentar. 
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TABELA DE INÍCIO E 
QUEBRA DE JEJUM 
INTERMITENTE

As pessoas tem rotinas diferentes e horários diferentes 
quanto a treino, alimentação, horário de trabalho, etc. 

Para iniciar o Jejum é importante administrar bem o seu 
tempo para programar suas refeições conforme seus 
horários de treino, caso você esteja fazendo exercício (se 
não está, recomendamos fortemente que comece um 
Programa de exercícios pois potencializará seus 
resultados). 

Não há um único cronograma de horários e para que você 
não precise calcular todos os seus horários de última 
refeição, horário de quebra de jejum, nós criamos uma 
tabela para facilitar o seu planejamento.

Veja nas próximas páginas alguns exemplos de como usar 
o jejum intermitente com base no horário da sua última 
refeição.

Como organizar seus horários para iniciar 
o protocolo de jejum intermitente
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AVISO IMPORTANTE:

QUANDO VOCÊ NÃO DEVE TREINAR EM JEJUM

Se você está passando de uma alimentação alta em 
carboidratos, especialmente refinados ou comendo a 
cada três horas para uma alimentação low-carb e além 
disso, começa a fazer jejum e também treinar em alta 
intensidade, é provável que você não se sinta bem, tenha 
tonturas, enjoos, hipoglicemia, entre outros. 

Recomendo que você não faça todas as mudanças de 
uma vez só. É fundamental dar um tempo para o seu 
corpo se adaptar a tudo isso.

É POSSÍVEL TREINAR EM JEJUM?

Caso você queira ter o hábito de treinar em jejum, não há 
problema algum, desde que esteja adaptada esta prática, 
ou seja, já passou pelo processo de mudança de hábitos.

Treinar em jejum não significa que você terá mais 
resultados. O que é mais impactante para redução de 
gordura e ganho de massa muscular é sua alimentação 
fora do jejum. A Raquel nunca treina em Jejum e o Tonton 
às vezes treina em jejum. E ambos tem resultados.
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COMO UTILIZAR AS 
TABELAS DE 
HORÁRIOS
Abaixo segue um exemplo de como utilizar a tabela 
conforme os horários que escolher.

Se você vai escolher um jejum de 14 horas e fará a última 
refeição as 20 horas (jantar):

Primeira coluna:  horário de início do jejum/ultima 
refeição do dia

Encontre o horário da sua ultima refeição, por exemplo 
20 horas

Segunda coluna: Horário de quebra de jejum. AS 10 horas 
do dia seguinte será o horário da sua primeira refeição

Terceira coluna: Período de alimentação em que você 
fará as próximas duas refeições, por exemplo, entre meio 
dia e 20 horas.   
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TABELA DE ÍNICIO E 
QUEBRA DE JEJUM 
14 HORAS
HORÁRIO INÍCIO DO JEJUM

ÚLTIMA REFEIÇÃO
QUEBRA DO JEJUM – REFEIÇÃO 1 + REFEIÇÃO 2 e REFEIÇÃO 3 (Faça suas 

refeições conforme sua ro�na)

20 horas 10 horas do outro dia Entre 12 e 20 horas

21 horas 11 horas do outro dia Entre 13 e 21 horas

22 horas 12 horas do outro dia Entre 14 e 22 horas

23 horas 13 horas do outro dia Entre 15 e 23 horas

00 horas 14 horas do mesmo dia Entre 16 e 00 horas

01 horas 15 horas do mesmo dia Entre 17 e 01 horas

02 horas 16 horas do mesmo dia Entre 18 e 02 horas

03 horas 17 horas do mesmo dia Entre 19 e 03 horas

04 horas 18 horas do mesmo dia Entre 20 e 04 horas

05 horas 19 horas do mesmo dia Entre 21 e 05 horas

06 horas 20 horas do mesmo dia Entre 22 e 06 horas
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HORÁRIO INÍCIO DO JEJUM –
ÚLTIMA REFEIÇÃO

QUEBRA DO JEJUM – REFEIÇÃO 1 + REFEIÇÃO 2 E REFEIÇÃO 3 (Faça suas 
refeições conforme sua ro�na)

07 horas 21 horas do mesmo dia Entre 23 e 07 horas

08 horas 22 horas do mesmo dia Entre 00 e 08 horas

09 horas 23 horas do mesmo dia Entre 01 e 09 horas

10 horas Meia noite Entre 02 e 10 horas

11 horas 01 hora do outro dia Entre 03 e 11 horas

12 horas 02 horas do outro dia Entre 04 e 12 horas

13 horas 03 horas do outro dia Entre 05 e 13 horas

14 horas 04 horas do outro dia Entre 06 e 14 horas

15 horas 05 horas do outro dia Entre 07 e 15 horas

16 horas 06 horas do outro dia Entre 08 e 16 horas

17 horas 07 horas do outro dia Entre 09 e 17 horas

18 horas 08 horas do outro dia Entre 10 e 18 horas

19 horas 09 horas do outro dia Entre 11 e 19 horas
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TABELA DE ÍNICIO E 
QUEBRA DE JEJUM 
15 HORAS
HORÁRIO INÍCIO DO JEJUM

ÚLTIMA REFEIÇÃO
QUEBRA DO JEJUM – REFEIÇÃO 1 + REFEIÇÃO 2 E REFEIÇÃO 3 (Faça suas 

refeições conforme sua ro�na)

20 horas 11 horas do outro dia Entre 13 e 20 horas

21 horas 12 horas do outro dia Entre 14 e 21 horas

22 horas 13 horas do outro dia Entre 15 e 22 horas

23 horas 14 horas do outro dia Entre 16 e 23 horas

00 horas 15 horas do mesmo dia Entre 17 e 00 horas

01 horas 16 horas do mesmo dia Entre 18 e 01 horas

02 horas 17 horas do mesmo dia Entre 19 e 02 horas

03 horas 18 horas do mesmo dia Entre 20 e 03 horas

04 horas 19 horas do mesmo dia Entre 21 e 04 horas

05 horas 20 horas do mesmo dia Entre 22 e 05 horas

06 horas 21 horas do mesmo dia Entre 23 e 06 horas
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HORÁRIO INÍCIO DO JEJUM –
ÚLTIMA REFEIÇÃO

QUEBRA DO JEJUM – REFEIÇÃO 1 + REFEIÇÃO 2 E REFEIÇÃO 3 (Faça suas 
refeições conforme sua ro�na)

07 horas 22 horas do mesmo dia Entre 00 e 07 horas

08 horas 23 horas do mesmo dia Entre 01 e 08 horas

09 horas Meia noite Entre 02 e 09 horas

10 horas 01 hora do outro dia Entre 03 e 10 horas

11 horas 02 horas do outro dia Entre 04 e 11 horas

12 horas 03 horas do outro dia Entre 05 e 12 horas

13 horas 04 horas do outro dia Entre 06 e 13 horas

14 horas 05 horas do outro dia Entre 07 e 14 horas

15 horas 06 horas do outro dia Entre 08 e 15 horas

16 horas 07 horas do outro dia Entre 09 e 16 horas

17 horas 08 horas do outro dia Entre 10 e 17 horas

18 horas 09 horas do outro dia Entre 11 e 18 horas

19 horas 10 horas do outro dia Entre 12 e 19 horas
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TABELA DE ÍNICIO E 
QUEBRA DE JEJUM 
16 HORAS
HORÁRIO INÍCIO DO JEJUM

ÚLTIMA REFEIÇÃO
QUEBRA DO JEJUM – REFEIÇÃO 1 + REFEIÇÃO 2 E REFEIÇÃO 3 (Faça suas 

refeições conforme sua ro�na)

20 horas 12 horas do outro dia Entre 14 e 20 horas

21 horas 13 horas do outro dia Entre 15 e 21 horas

22 horas 14 horas do outro dia Entre 16 e 22 horas

23 horas 15 horas do outro dia Entre 17 e 23 horas

00 horas 16 horas do mesmo dia Entre 18 e 00 horas

01 horas 17 horas do mesmo dia Entre 19 e 01 horas

02 horas 18 horas do mesmo dia Entre 20 e 02 horas

03 horas 19 horas do mesmo dia Entre 21 e 03 horas

04 horas 20 horas do mesmo dia Entre 22 e 04 horas

05 horas 21 horas do mesmo dia Entre 23 e 05 horas

06 horas 22 horas do mesmo dia Entre 00 e 06 horas
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HORÁRIO INÍCIO DO JEJUM –
ÚLTIMA REFEIÇÃO

QUEBRA DO JEJUM – REFEIÇÃO 1 + REFEIÇÃO 2 E REFEIÇÃO 3 (Faça suas 
refeições conforme sua ro�na)

07 horas 23 horas do mesmo dia Entre 01 e 07 horas

08 horas Meia noite Entre 02 e 08 horas

09 horas 01 hora do outro dia Entre 03 e 09 horas

10 horas 02 horas do outro dia Entre 04 e 10 horas

11 horas 03 horas do outro dia Entre 05 e 11 horas

12 horas 04 horas do outro dia Entre 06 e 12 horas

13 horas 05 horas do outro dia Entre 07 e 13 horas

14 horas 06 horas do outro dia Entre 08 e 14 horas

15 horas 07 horas do outro dia Entre 09 e 15 horas

16 horas 08 horas do outro dia Entre 10 e 16 horas

17 horas 09 horas do outro dia Entre 11 e 17 horas

18 horas 10 horas do outro dia Entre 12 e 18 horas

19 horas 11 horas do outro dia Entre 13 e 19 horas
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TABELA DE ÍNICIO E 
QUEBRA DE JEJUM 
18 HORAS
HORÁRIO INÍCIO DO JEJUM

ÚLTIMA REFEIÇÃO
QUEBRA DO JEJUM – REFEIÇÃO 1 + REFEIÇÃO 2 E REFEIÇÃO 3 (Faça suas 

refeições conforme sua ro�na)

20 horas 14 horas do outro dia Entre 16 e 20 horas

21 horas 15 horas do outro dia Entre 17 e 21 horas

22 horas 16 horas do outro dia Entre 18 e 22 horas

23 horas 17 horas do outro dia Entre 19 e 23 horas

00 horas 18 horas do mesmo dia Entre 20 e 00 horas

01 horas 19 horas do mesmo dia Entre 21 e 01 horas

02 horas 20 horas do mesmo dia Entre 22 e 02 horas

03 horas 21 horas do mesmo dia Entre 23 e 03 horas

04 horas 22 horas do mesmo dia Entre 00 e 04 horas

05 horas 23 horas do mesmo dia Entre 01 e 05 horas

06 horas Meia noite Entre 02 e 06 horas
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HORÁRIO INÍCIO DO JEJUM –
ÚLTIMA REFEIÇÃO

QUEBRA DO JEJUM – REFEIÇÃO 1 + REFEIÇÃO 2 E REFEIÇÃO 3 (Faça suas
refeições conforme sua ro�na)

07 horas 01 hora do outro dia Entre 03 e 07 horas

08 horas 02 horas do outro dia Entre 04 e 08 horas

09 horas 03 horas do outro dia Entre 05 e 09 horas

10 horas 04 horas do outro dia Entre 06 e 10 horas

11 horas 05 horas do outro dia Entre 07 e 11 horas

12 horas 06 horas do outro dia Entre 08 e 12 horas

13 horas 07 horas do outro dia Entre 09 e 13 horas

14 horas 08 horas do outro dia Entre 10 e 14 horas

15 horas 09 horas do outro dia Entre 11 e 15 horas

16 horas 10 horas do outro dia Entre 12 e 16 horas

17 horas 11 horas do outro dia Entre 13 e 17 horas

18 horas 12 horas do outro dia Entre 14 e 18 horas

19 horas 13 horas do outro dia Entre 15 e 19 horas
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CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS!

Se quiser saber mais informações 
sobre Jejum Intermitente, clique nas 
imagens abaixo para acessar os vídeos 
onde o nutricionista Tonton explica 
detalhadamente cada etapa do Jejum.

JEJUM INTERMITENTE
GANHO DE MASSA MUSCULAR E DEFINIÇÃO

JEJUM INTERMITENTE
EMAGRECIMENTO AVANÇADO

https://www.youtube.com/watch?v=86UH76_aF2c
https://www.youtube.com/watch?v=5nJbsDWH0yI
https://www.youtube.com/watch?v=5nJbsDWH0yI
https://www.youtube.com/watch?v=tEGMcIdH-LM


A partir dessas informações você já tem a teoria que 
precisa pra entender a prática de Jejum Intermitente. 
Esse grande aliado que traz ótimos resultados ao corpo e 
a saúde. 

De acordo com o teu objetivo, seja EMAGRECIMENTO ou 
GANHO DE MASSA MUSCULAR, sugiro que tu sigas as 
orientações do e-book prático de Jejum Intermitente. Lá 
tu vais encontrar todas as informações necessárias pra 
iniciar a alimentação e definir as estratégias necessárias. 

Se ainda restarem dúvidas não deixe de entrar em 
contato com o suporte@barrigadesonho.com.br 

Lembrando que existe uma fase de adaptação e é bem 
importante que tu entenda tudo que foi falado até agora. 
Se for necessário leia esse e-book novamente.




