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Resumo: O jejum é definido como uma abstenção parcial ou total de todos os alimentos ou 

uma abstenção selecionada de alimentos proibidos. Como uma potencial intervenção não 

farmacológica para melhorar a saúde e aumentar a longevidade, o jejum tem sido objeto de 

inúmeras investigações científicas. O presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão 

integrativa acerca dos efeitos positivos e/ou negativos do uso do jejum intermitente em 

indivíduos obesos objetivando o emagrecimento. Foram selecionados 07 artigos em português 

e inglês, disponibilizadas gratuitamente e integralmente nas plataformas virtuais Scientific 

Electronic Library Oline (SciELO), PubMed, Medline e Periódicos CAPES. Os artigos 

encontrados, validam a eficiência do jejum intermitente como estratégia de emagrecimento em 

paciente com obesidade. 
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Abstract: Fasting is defined as a partial or total abstention from all foods or a selected abstention 

from forbidden foods. As a potential non-pharmacological intervention to improve health and 

increase longevity, fasting has been the subject of numerous scientific investigations. The 

present study aims to perform an integrative review about the positive and / or negative effects 

of the use of intermittent fasting in obese individuals aiming at weight loss. Which selected 

seven articles in Portuguese and English, freely available and fully available on the Scientific 

Electronic Library Oline (SciELO), PubMed Medline and CAPES Journals virtual platforms. 

The articles found validate the efficiency of intermittent fasting as a weight loss strategy in the 

obese patient. 

Keywords: Intermittent fasting; weight loss; obesity. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

O jejum é definido como uma abstenção parcial ou total de todos os alimentos ou uma 

abstenção selecionada de alimentos proibidos. Como uma potencial intervenção não 

farmacológica para melhorar a saúde e aumentar a longevidade, o jejum tem sido objeto de 

inúmeras investigações científicas. Os três jejuns mais comumente estudados são jejum do dia 

alternado, jejum de dia inteiro e alimentação com restrição de tempo (TREPANOWSKI, 

BLOOMER, 2010).  

O jejum de dia alternados como o próprio nome já diz, envolve dias de jejum 

alternados sem consumir calorias e os outros dias sendo ad libitum (expressão latina que 

significa ‘à vontade’). Jejum do dia inteiro permitem o consumo de 25% das necessidades 

energéticas nos dias em jejum, é chamada de 5:2, com uma dieta severa por 2 dias não 

consecutivos e os 5 dias com a alimentação ad libitum. O jejum com restrição de tempo permite 

que os indivíduos tenham uma ingestão calórica ad libitum em períodos específicos com janelas 

de jejum dentro de uma rotina. (DONATTO, 2018). 

Estudos de intervenção de curto prazo evidenciaram que o jejum intermitente pode 

reduzir o peso corporal e a massa gorda, os níveis de glicose e insulina em jejum e melhorar a 

sensibilidade à insulina e o perfil lipídico (BARNOSKY et al., 2014). 

Globalmente, estima-se que um total de 1,9 bilhão e 609 milhões de adultos tenham 

sobrepeso e obesidade em 2015, respectivamente, representando aproximadamente 39% da 

população mundial. As taxas de sobrepeso e obesidade aumentaram com a idade a partir dos 20 

anos, atingiram seu pico entre as idades de 50 a 65 anos e diminuíram um pouco depois. A 

prevalência padronizada por idade de sobrepeso aumentou de 26,5% em 1980 para 39,0% em 

2015, representando um aumento de quase 50% nos últimos 35 anos. A prevalência de 

obesidade também aumentou de 7% em 1980 para 12,5% em 2015, representando um aumento 

de quase 80% (CHOOI et al, 2019). 

No Brasil, de acordo com a pesquisa VIGITEL de 2018, a frequência de adultos 

obesos foi de 19,8%, sendo ligeiramente maior entre as mulheres (20,7%) do que entre os 

homens (18,7%). A frequência de obesidade aumentou com a idade até os 44 anos para homens 

e até os 64 anos para mulheres. Em ambos os sexos, a frequência de obesidade diminuiu com 

o aumento do nível de escolaridade, de forma notável para mulheres. (BRASIL, 2019). 

Mudança no estilo de vida e hábitos alimentares são tipos de influências que acabam 

acarretando no aumento do peso. A obesidade é multifatorial, possuindo aspectos genéticos, 

fisiológicos e psicológicos (TIRAPEGUI et al, 2013). 
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O presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão integrativa acerca dos 

efeitos positivos e/ou negativos do uso do jejum intermitente em indivíduos obesos objetivando 

o emagrecimento.  

 

2 MÉTODOS 

 

O presente estudo representa uma revisão integrativa a qual foi realizada por meio de 

uma pesquisa bibliográfica de 2015 a 2019, nos idiomas português e inglês, disponibilizadas 

gratuitamente e integralmente nas plataformas virtuais Scientific Electronic Library Oline 

(SciELO), PubMed, Medline e Periódicos CAPES. 

Para os critérios de inclusão foram definidos como: artigos de acordo com o objetivo 

do presente estudo, estudo de caso, pacientes adultos e idosos, abrangendo apenas pacientes 

com sobrepeso e obesidade. Como critério de exclusão não foram analisados: monografias, 

dissertações, artigos de revisões, artigos que utilizam pacientes que fazem uso de 

medicamentos, e que não fossem realizados em humanos ou que não fossem de acordo com o 

tema. 

Foram utilizados os descritores em língua portuguesa “jejum intermitente”, 

“emagrecimento” e “obesidade” e na língua inglesa “intermittent fasting”, “weight loss” e 

“obesity”. Por meios de formulários próprios na base de dados com a combinação “AND” no 

qual foi aplicado conforme cada pesquisa “intermittent fasting” AND “weight loss”, 

“intermittent fasting” AND “obesity”. 

 

Quadro 1. Resultados das combinações obtidas através das plataformas virtuais. 
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Plataformas Artigos 

encontrados 

Após leitura 

do título 

Gratuito Após leitura do 

resumo 

Após leitura na 

íntegra  

PUBMED 174 8 8 4 4 

SCIELO 0 0 0 0 0 

MEDLINE 45 13 4 0 0 

CAPES 25 6 5 3 3 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 244 artigos encontrados, destinou-se a leitura dos títulos, resumos e 

consecutivamente dos artigos acessíveis gratuitamente e na íntegra. Dentre eles, somente 07 

foram considerados de acordo com os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos para a 

realização desta revisão integrativa. 

Dos estudos analisados (HODDY, 2015; CATENACCI, 2016; ZUO, 2016; ANTONI, 

2018; BOWEN, 2018; TEMPLEMAN, 2018; TREPANOWSKI, 2018), todos abordam jejum 

como uma estratégia para perda de peso em homens e mulheres obesas, porém, apenas um 

artigo (ZUO, 2016) compara os resultados entre os gêneros. Os estudos analisados levaram em 

conta diferentes faixas etárias entre 18 a 65 anos, entretanto, nenhum autor fez análise com as 

variações metabólicas inerentes as diferentes faixas etárias. Além disso, seis artigos 

encontrados referente ao jejum intermitente comparam o jejum com a restrição calórica e 

comprovam os efeitos benéficos através dos exames bioquímicos (CATENACCI, 2016; ZUO, 

2016; ANTONI, 2018; BOWEN, 2018; TEMPLEMAN, 2018; TREPANOWSKI, 2018). 

 

3.1 Jejum e perda de peso 

Dos 07 artigos encontrados (HODDY, 2015; CATENACCI, 2016; ZUO, 2016; 

ANTONI, 2018; BOWEN, 2018; TEMPLEMAN, 2018; TREPANOWSKI, 2018) foram 

observados que o jejum é uma alternativa para o emagrecimento. Em um estudo conduzido por 

Catenacci (2016), em um período de 32 semanas, houve redução de peso de 5,7kg, com redução 

da massa gorda em 4,2kg, porém, também houve perda de massa magra, de 1,2kg. Em outro 

estudo, realizado por Bowen (2018), em um período de 16 semanas, houve redução de 8,4kg 

de massa gorda e redução de 1,4kg de massa livre de gordura. Apesar da perda de massa livre 

de gordura, podemos notar uma perda considerável de massa gorda nos dois estudos citados. 
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3.2 Metabolismo entre homens e mulheres 

O metabolismo é responsável por diferenciar as alterações do organismo entre homens 

e mulheres, pois, as necessidades e funções são completamente diferentes. Os hormônios 

androgênicos aumentam a taxa metabólica corporal, determinando maior consumo de oxigênio 

e tornando mais elevados os requerimentos energéticos alimentares, no sexo masculino, em 

relação ao sexo feminino, da mesma característica física (DOUGLAS, 2006). 

 Diante disso, dos artigos encontrados, apenas um (ZUO, 2016) separa o resultado 

entre homens e mulheres, sendo, 21 homens e 19 mulheres, em indivíduos adultos. O autor não 

especifica a faixa etária utilizada. Desta forma, podemos observar a escassez de estudos que 

separam os resultados por sexo. 

O estudo realizado por Zuo (2016), mostra os diferentes resultados entre homens e 

mulheres, em relação ao IMC e colesterol total e frações, de acordo com o quadro abaixo: 

 

Quadro 2. Diferentes resultados para colesterol total e frações em homens e mulheres. 

 Homens 

(início) 

Homens (12 

semanas) 

Mulheres 

(início) 

Mulheres (12 

semanas) 

IMC 38,3 34,3 (-4) 37,4 33,7 (-3,7) 

Colesterol 

total (mg/dL) 

188,2 160,8 (-27,4) 199,6 168 (-30,9) 

HDL (mg/dL) 48,2 43,5 (4,7) 51,1 45,7 (-5,4) 

LDL (mg/dL) 114,6 104,1 (-10,5) 121 104 (-17) 

Triglicerídios 

(mg/dL) 

134,2 84,9 (49,3) 144,3 102,7 (-41,6) 

 

Diante dos resultados, mostra-se que houve uma melhora no perfil lipídico e IMC nos 

dois gêneros, porém, é notável que as mulheres obtiveram melhores resultados em relação aos 

homens. 

 

3.3 Jejum e restrição calórica  

Segundo Trepanowski (2018), muitos pacientes acham difícil aderir a uma dieta 

convencional para perda de peso, porque a ingestão de alimentos deve ser limitada todos os 

dias.  Diante dessa limitação, foi desenvolvida outra abordagem que os indivíduos  
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podem  intercalar períodos de jejum com períodos de alimentação, chamada de jejum 

intermitente. 

Dos artigos selecionados, 06 comparam uma dieta de jejum intermitente com restrição 

calórica (CATENACCI, 2016; TREPANOWSKI, 2018; BOWEN, 2018; ZUO, 2016; 

TEPLEMAN, 2018; ANTONI, 2018). Um estudo conduzido por Trepanowski (2018), 

observou que em 24 semanas, não houve diferença no peso corporal quando comparou restrição 

calórica com jejum intermitente, porém, notou que os participantes que utilizaram a restrição 

calórica obtiveram uma redução na massa gorda de 0,9kg e 0,6kg de massa livre de gordura em 

relação ao grupo do jejum. Em outro estudo, realizado por Antoni (2018), comparou o resultado 

de 8 semanas entre jejum intermitente e restrição calórica. No grupo de jejum, houve redução 

de 4,3kg de massa corporal, 3,7kg de massa gorda, e 1kg de massa livre de gordura, enquanto 

o grupo de restrição calórica, houve redução de 4,4kg de massa corporal, 3,8kg de massa gorda, 

e 0,7kg de massa livre de gordura. Diante desses dados, observamos que não há diferença 

significativa na perda de peso entre os dois métodos, contudo, ambas as estratégias mostraram 

resultados positivos quanto ao emagrecimento.  

 

3.4 Exames bioquímicos 

No período que segue à absorção de uma refeição, a remoção contínua da glicose por 

parte dos tecidos diminui progressivamente a concentração de glicose sanguínea. Em paralelo, 

os níveis de insulina caem, desacelerando automaticamente a remoção de glicose da circulação 

pela redução do transporte de glicose pelas células musculares e adiposas, estimulando 

simultaneamente a glicogenólise hepática e inibindo a síntese glicogênica hepática, garantindo 

assim a liberação contínua de glicose hepática para a corrente sanguínea (ROSS, 2016). 

Um jejum mantido por mais de 12 a 24 horas reduz ainda mais os níveis de insulina, e 

isso mobiliza os ácidos graxos livres e o glicerol do triglicerídeo do tecido adiposo e os 

aminoácidos do músculo. Sua liberação aos órgãos viscerais proporciona energia e substrato 

para síntese da proteína e gliconeogênese hepática. As concentrações de glucagon plasmático 

permanecem constantes ou aumentam; isso baixa a razão insulina/glucagon e ativa o fígado 

para oxidar as quantidades aumentadas de ácidos graxos que são liberadas a ele. Um jejum de 

mais de dois ou três dias esgota completamente a reserva de aproximadamente 80 g de 

glicogênio hepático e cerca de metade do glicogênio muscular (ROSS, 2016). 

A maioria dos artigos (CATENACCI, 2016; TREPANOWSKI, 2018; BOWEN, 2018; 

ZUO, 2016; TEPLEMAN, 2018; ANTONI, 2018) mostram nos resultados, alterações dos 

exames bioquímicos, o qual podemos observar no quadro abaixo: 

https://www.minhavida.com.br/temas/jejum
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Quadro 3. Resultados bioquímicos referente aos estudos de Catenaccci e Bowen. 

 CATENACCI 

(Linha de 

base) 

CATENACCI 

(Após 8 

semanas) 

BOWEN 

(Linha de 

base) 

BOWEN (Após 

16 semanas) 

Colesterol Total 

(mg/dL) 

166,0 135,1 201,0 181,7 

LDL (mg/dL) 100,0 77,4 127,6 112,1 

HDL (mg/dL) 38,2 34,1 50,2 46,4 

Triglicerídeos 

(mg/dL) 

142,9 117,9 122,5 105 

Glicose (mg/dL) 88,4 94,4 97,6 95,8 

Insulina (μU/mL) 13,3 16,3 13,4 9,4 

 

Diante dos dados, podemos notar uma diminuição significativa dos parâmetros 

bioquímicos quanto ao lipidograma, trazendo melhorias para a saúde do indivíduo obeso. 

 

3.5 Obesidade e efeitos adversos do jejum 

A grelina é o único hormônio intestinal conhecido que aumenta o apetite e, por essa 

razão, é frequentemente conhecido como o “hormônio da fome”. Os efeitos metabólicos da 

grelina compreendem um aumento no armazenamento de gordura e uma diminuição na 

utilização desse nutriente (ROSS, 2016). 

No homem, também existe correlação entre níveis de insulina e leptina, mas 

acontecendo vários dias após infusão de insulina; de forma recíproca, o declínio da taxa de 

insulina mediaria a queda de leptina durante o jejum. Enquanto a grelina aumenta o apetite, a 

leptina tem um papel contrário, sua função é diminuir o apetite. A leptina é um hormônio 

secretado principalmente pelas células do tecido adiposo e possui ação em uma grande 

variedade de tecidos, principalmente no hipotálamo. Sua concentração é regulada conforte a 

quantidade de gordura armazenada nos adipócitos, ou seja, quanto maior for o grau de 

obesidade, maior será a concentração de leptina. No entanto, concentrações elevadas de leptina 

induzem as células alvo a tornarem-se resistentes a sua ação. Valores plasmáticos de leptina 

apresentam correlação positiva com massa adiposa, reforçando a hipótese de que pacientes 

obesos não respondem à ação anoréxica desse hormônio (TIRAPEGUI, 2013; CAZZOLINO & 

COMINETTI, 2013).
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3.6 Faixa etária  

No envelhecimento, predomina a involução sobre o desenvolvimento, apresenta 

mudanças como a sarcopenia que reduz a massa magra e a força muscular, sendo considerada 

uma marca do processo de envelhecimento. No envelhecimento ocorre uma marcada redução 

da capacidade defensiva e da imunidade. Há declínio de aspectos fisiológicos, como redução 

da velocidade da condução nervosa, da taxa de metabolismo basal, do conteúdo de água celular, 

do débito cardíaco, da capacidade vital pulmonar, do fluxo sanguíneo tecidual (DOUGLAS, 

2006). 

Em idosos, a sensibilidade à ação da insulina está reduzida, podendo-se constatar, com 

frequência, estados de hiperinsulinemia e de diminuição na tolerância à glicose. Com o aumento 

da idade há diminuição das concentrações séricas de leptina, um hormônio que promove 

diminuição do apetite e é produzido pelo tecido adiposo de modo proporcional à massa de 

gordura corporal existente no organismo que, diminui na senescência (AIRES, 2018). 

Nos artigos obtidos, a faixa etária dos participantes é ampla, sendo assim, os resultados 

não são tão expressivos caso houvesse uma diferenciação maior na faixa etária, já que 

indivíduos com mais de 30 anos começam a apresentar diminuição no metabolismo, além da 

diferença na composição corporal entre adultos e idosos devido ao envelhecimento. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante dos artigos apresentados, as intervenções realizadas validam a eficiência do 

jejum intermitente como estratégia de emagrecimento em paciente com obesidade. O jejum 

intermitente é uma alternativa eficaz para a promoção da perda de peso em indivíduos obesos 

a curto prazo, visto que não há estudos que comprovem a eficácia do jejum a longo prazo. Os 

estudos mostram que o jejum intermitente possui resultados semelhantes a restrição calórica 

quanto a perda de peso, perda de massa gorda e massa livre de gordura em adultos obesos. Além 

disso, pode promover melhora no perfil lipídico, diminuindo os riscos relacionados a doenças 

cardiovasculares. Sendo assim, mais estudos precisam ser realizados. 

 



14 
 

REFERÊNCIAS 

 

AFONSO, F. M.; SICHIERI, R. Associação do índice de massa corporal e da relação cintura/ 

quadril com hospitalizações em adultos do Município do Rio de Janeiro. Revista Brasileira 

de Epidemiologia, v.5, p.153-163, 2002. 

 

AIRES, M. M. Fisiologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2018. 1354 p. 

 

ANTONI, R.; JOHNSTON, K. L.; COLLINS, A. L.; ROBERTSON, M. D. Intermittent v. 

continuous energy restriction: differential effects on postprandial glucose and lipid 

metabolism following matched weight loss in overweight/obese participants. British Journal 

of Nutrition. v. 119, p. 507-516. 2018. 

 

AYALA, V.; NAUDI, A.; SANZ, A.; CARO, P.; PORTERO-OTIN, M.; BARJA, G.; 

Pamplona R. Dietary protein restriction decreases oxidative protein damage, peroxidizability 

index, and mitochondrial complex I content in rat liver. Journals of Gerontology Series A: 

Biological and Medical Sciences. v. 62, p. 352-360. 2007. 

 

BRASIL. Vigitel Brasil 2018. Secretaria de Vigilância em Saúde. Brasília. 2019. 

 

BARNOSKY, A. R.; HODDY, K. K.; UNTERMAN, T. G.; VARADY, K. A. Jejum 

intermitente versus restrição calórica diária para prevenção do diabetes tipo 2: Uma revisão 

dos achados em humanos. Translational Research: The Journal of Laboratory and 

Clinical Medicine.  V. 164, p. 302-311. 2014. 

 

BOWEN, J.; BRINDAL, E.; JAMES-MARTIN, G.; NOAKES, M. Randomized Trial of a 

High Protein, Partial Meal Replacement Program with or without Alternate Day Fasting: 

Similar Effects on Weight Loss, Retention Status, Nutritional, Metabolic, and Behavioral 

Outcomes. Nutrients. v. 10, p. 1-16. 2018. 

 

CATENACCI, V A.; PAN, Z.; OSTENDORF, D.; BRANNON, S.; GOZANSKY, W. S.; 

MATTSON, M. O.; MARTIN, B.; MACLEAN, P. S.; MELANSON, E. L. DONAHOO, W. 

T. A randomized pilot study comparing zero-calorie alternate-day fasting to daily caloric 

restriction in adults with obesity. Obesity (Silver Spring). v. 24, n. 9, p. 1874-1883. 2017. 



15 
 

CHOOI, Yu Chung; DING, Cherlyn; MAGKOS, Faidon. The epidemiology of 

obesity. Metabolism, [s.l.], v. 92, p.6-10, mar. 2019. 

 

DONATTO, F. Nutrição Suplementação e Fitoterapia Esportiva: Ciência e Prática. 1. ed. 

São Paulo: All Print, 2018. 

 

DOUGLAS, C. R. Fisiologia aplicada à nutrição. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2006. 

836, 985p. 

 

HODDY, K. K.; KROEGER, C. M.; TREPANOWSKI, J. F.; BARNOSKY, A. R.; 

BHUTANI, S.; VARADY, K. A. Safety of alternate day fasting and effect on disordered 

eating behaviors. Nutrition Journal. v. 14, p. 1-3. 2015. 

 

 ROSS, A. C; CABALLERO, B; COUSIN, R. J; TUCKER, K. L; ZIEGLER, T. R. Nutrição 

moderna de Shils na saúde e na doença. 11. ed. São Paulo: Manole. 663 p. 2016. 

 

TEMPLEMAN, I.; THOMPSON, D.; GONZALEZ, J.; WALHIN, S. R.; ROGERS, P. J.; 

BRUNSTORM, J. M.; KARAGOUNIS, L. G.; TSINTZAS, K.; BETTS, J. A. Intermittent 

fasting, energy balance and associated health outcomes in adults: study protocol for a 

randomised controlled trial. Trials. p. 1-11. 2018. 

 

TIRAPEGUI, J. Nutrição Fundamentos e Aspectos Atuais. 3. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 

2013. 

 

TREPANOWSKI, J. F.; BLOOMER, R. J. The impact of religious fasting on human health. 

Nutrition Journal. p. 9-57. 2010. 

 

TREPANOWSKI, J. F.; KROEGER, C. M.; BARNOSKY, A.; KLEMPEL, M. C.; 

BHUTANI, S.; HODDY, K. K.; GABEL, K.; FREELS, S.; RIGDON, J.; ROOD, J.; 

RAVUSSIN, E.; VARADY, K. A. Effect of Alternate-Day Fasting onWeight Loss, Weight 

Maintenance, and Cardioprotection Among Metabolically Healthy Obese Adults. JAMA 

Internal Medicine. v. 177, n. 7, p. 930-938. 2018. 

 



16 
 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Physical status: the use and interpretation of 

anthropometry. Report of a WHO Expert Committee. Geneva: WHO, 1995. (Technical 

Report Series, No. 854).  

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Obesity: preventing and managing the global 

epidemic. Report of a WHO Consultation on Obesity. Geneva: WHO, 2000. (Technical 

Report Series, 894).  

 

ZUO, L.; HE, F.; TINSLEY, G. M.; PANNELL, B. K.; WARD, E.; ACIERO, P. J. 

Comparison of High-Protein, Intermittent Fasting Low-Calorie Diet and Heart Healthy Diet 

for Vascular Health of the Obese. Frontiers in Physiology. v. 7, p. 1-13. 2016. 

 

 


