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RESUMO
O jejum intermitente é uma estratégia de restrição calórica que tem sido estudada na
melhora do quadro de saúde na obesidade e na Diabetes Melittus tipo 2, tanto em modelos
animais quanto em humanos. Dentre os tipos de jejum intermitente, o Jejum de Dias Alternados
é um dos modelos mais utilizado na pesquisa in vivo. O objetivo desse trabalho foi avaliar se o
Jejum Intermitente de Dias Alternados possui efeitos benéficos precoces no peso, consumo e
perfil glicêmico em animais tratados com dieta hiperlipídica. Foram utilizados 6 ratos machos
de 3,5 meses da linhagem Wistar (n=6) que foram alimentados com ração hiperlipídica por 4
semanas e depois divididos em dois grupos: Dieta (D) (n=3) e Jejum (J) (n=3). Os animais do
grupo J iniciariam o protocolo de jejum intermitente no qual realizaram jejum de 24 horas três
vezes na semana, por 3 semanas. Resultados: O Jejum intermitente diminui o peso dos animais
do grupo J desde da primeira semana até a última semana (P = 0,006) não aumentando o
consumo de ração(P = 0,403) dos mesmos, entretanto, não foi capaz de melhorar a resposta
glicêmica dos animais (P = 0,885) em relação ao grupo D. Conclusão: O jejum intermitente em
dias alternados levou a diminuição do peso corporal de animais tratados com dieta hiperlipídica,
porém não alterou a resposta ao teste de tolerância à glicose.

Palavra-chave: jejum intermitente; DM2; obesidade; emagrecimento.
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Abstract
Intermittent fasting is a calorie restriction strategy that has been studied in improving
health in obesity and in Diabetes Melittus type 2 in animal or human models. Among
intermittent fasting types, Alternate Days Fasting is one of the most used models in in vivo
research. The objective of this study was to evaluate if Intermittent Days Fasting has early
beneficial effects on weight, consumption and glycemic profile in animals treated with a high
fat diet. Six male Wistar rats (n = 6) were fed with a high-fat diet for 4 weeks and then divided
into two groups: Diet (D) (n = 3) and Fasting (J) (n = = 3). The animals in group J made a
protocol of intermittent fasting where they fasted 24 hours during three times a week for 3
weeks. Results: Intermittent fasting decreases the body weight of the animals in group J from
the first week to the last week (P = 0.006), in the same way, not increase the feed intake (P =
0.403), however, did not improve glycemic response of the animals (P = 0.885) in relation to
group D. Conclusion: Intermittent fasting on alternate days led to a decrease in body weight of
animals treated with a high fat diet but did not change the response to the glucose tolerance
test.

Key-words: intermittent fasting; Type 2 Diabetes, obesity, weight loss.
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INTRODUÇÃO
O padrão de consumo ocidental é predominantemente caracterizado pela ingesta
exacerbada de carboidratos refinados, gorduras saturadas e interesterificadas (trans). Tal
ingesta, juntamente com o sedentarismo, são fatores de risco para o aparecimento das Doenças
Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), como obesidade, diabetes mellitus tipo 2 (DM2),
dislipidemias e cardiopatias, que estão hoje entre as principais causas de óbito no mundo, sendo
responsáveis por cerca de 70% de todas as mortes, aproximadamente 38 milhões de mortes
anuais (WHO, 2010; BRASIL, 2011). A morbimortalidade dessas doenças pode ser atribuída
pela transição epidemiológica do países subdesenvolvidos e em desenvolvimento juntamente
com o da transição nutricional, marcada pelo aumento do consumo de alimentos altamente
calóricos e diminuição do consumo de alimentos in natura (LERARIO, 2002).
Os pacientes acometidos por distúrbios metabólicos podem se beneficiar
significativamente de modificações nos hábitos alimentares. Tanto a obesidade quanto o
Diabetes Mellitus são doenças de etiologia multifatorial e requerem um tratamento
multiprofissional. A orientação dietética, a programação de atividade física e o uso de fármacos
adequadamente constituem algumas das principais metas (BRASIL, 2011; FRANCISCHI,
2000; ADA, 2018; SBD, 2016; CDA, 2018).
Levando em consideração o fato da grande maioria de portadores DM2 estarem com
sobrepeso ou obesidade, o controle e a perda de peso são itens cruciais para a melhora do
prognóstico da doença. Uma perda modesta de cerca de 5 a 10 % de peso corporal nesses
acientes já pode contribuir com a melhora da sensibilidade à insulina, auxiliando no controle
glicêmico, prevenção e/ou tratamento de enfermidades que acompanham a doença de base (por
exemplo, a hipertensão e dislipidemias) (DE ALMEIDA ESCOBAR, 2017; SBD, 2016).
Recentemente tem sido explorado os efeitos do jejum intermitente no metabolismo de
humanos e animais em diferentes fases da vida (PATTERSON et al., 2015; AZEVEDO,
IKEOKA, CARAMELLI, 2013). O jejum intermitente pode ser definido como um período de
abstinência voluntária de comida e bebida (PATTERSON et al., 2015) podendo ou não ter
finalidade de restrição calórica. Essa é uma prática já datada há muito tempo nas mais diferentes
culturas ao redor do mundo.
Estudos tanto em humanos quanto animais têm mostrado resultados otimistas à melhora
do quadro de saúde geral quando utilizado o jejum intermitente como estratégia terapêutica
(AZEVEDO, IKEOKA, CARAMELLI, 2013). Dentre os resultados positivos, destacam-se a
redução da resistência insulínica, perda de peso e diminuição da adiposidade, além de redução
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de marcadores de estresse oxidativo e inflamação, o que resulta em melhora funcional em
diferentes sistemas, como na melhora da memória e efeitos cardioprotetores (PIERI et al., 1992;
HALAGAPPA et al., 2007; CASTELO et al., 2010; SINGH et al., 2015; MATTSON, LONGO,
HARVIE, 2017; WILSON et al., 2018). Entretanto, os mesmos estudos nem sempre exploram
a fundo a eficácia desse tipo de inversão alimentar, sugerindo-se investigações adicionais para
determinar qual tipo de jejum e por quanto tempo a frequência realmente pode exercer um efeito
positivo metabolismo e desfechos na saúde. (AZEVEDO, IKEOKA, CARAMELLI, 2013;
PATTERSON, et al., 2015).
Sabendo que há expectativa de aumento de casos de DM2 relacionados à obesidade por
todo mundo e que a alimentação é fator determinante na etiologia e tratamento da mesma, se
faz necessário pensar em novas abordagens terapêuticas de curto e longo prazo. Portanto, este
trabalho teve como objetivo avaliar se o Jejum Intermitente de Dias Alternados possui efeitos
benéficos precoces no peso, consumo e perfil glicêmico em animais tratados com dieta
hiperlipídica.

MATERIAIS E MÉTODOS
Animais e Desenho experimental
Para avaliar se e o jejum intermitente de dias alternados tem efeitos precoces na melhoria
do peso e perfil glicêmico de animais alimentados com ração hiperlipídica, foram utilizados 6
ratos machos de 3,5 meses da linhagem Wistar (n=6), provenientes do Biotério da UNIJUÍ. Os
animais foram divididos em dois grupos, sendo o primeiro grupo dieta (D) (n=3) e o segundo,
o grupo jejum (J) (n=3). Antes de qualquer intervenção, os animais foram submetidos a um
Teste de Glicemia em Jejum e Teste de Tolerância à Glicose (GTT). Os grupos receberam ração
hiperlipídica continuamente ad libitium durante 4 semanas. Na quinta semana foi realizado mais
um Teste de Tolerância a Glicose em ambos os grupos, e no grupo J, se iniciou o protocolo de
Jejum Intermitente de Dias Alternados, no qual animais realizaram um jejum de 24 horas, 3
vezes na semana (nas segundas, quartas e sextas). Os grupos seguiram se alimentando da ração
hiperlipídica. Após 3 semanas de Jejum, ambos os grupos realizaram novamente um Teste de
Tolerância a Glicose. Os pesos dos animais foram mensurados semanalmente desde do início
deste experimento até o final. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com
Uso de Animais (CONCEUA) da UNIJUI sob parecer 013/18.
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Figura1. Fluxograma do desenho experimental do estudo.

Detalhamento dos procedimentos
Consumo de agua, ração e avaliação da massa corporal
Os animais foram alojados em caixas com 3 animais por caixa e permaneceram durante
o período do experimento em condições adequadas para manutenção de animais, mantidos num
ciclo escuro de 12 horas e 12 horas de luz (luzes acesas às 7 da manhã e apagadas às 7 da tarde).
Água estava disponível ad libitium para todos os grupos. Ambos os grupos receberam uma
ração hiperlipídica à base de banha de porco, com energia metabolizada sendo 58,3% de
gorduras, 24,5 % de carboidratos e 17, 2% de proteínas (WINZELL, AHREW, 2004). Todos
os ingredientes foram para estarem presentes na mesma quantidade que a ração padrão (13,7 %
de albumina, 7,4 % de aminoácido (AMINOM x) 1,1% de farinha de osso seco e ostra).
Semanalmente, antes de iniciar o jejum, ambos os grupos tinham suas caixas trocadas com
maravalha limpa e a ração mensurada para o controle do consumo, o qual foi calculado uma
média por animal a partir da oferta de cada caixa. Os pesos dos animais foram mensurados
semanalmente desde do início deste experimento até o final.
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Glicemia de jejum e Teste de tolerância à glicose
Os testes de Glicemia de jejum e Teste de tolerância à glicose foram realizados com os
animais estando previamente em jejum de 12 horas. A glicose na concentração de 80% (m/v)
foi administrada na dose de 1g/kg, por injeção via intraperitoneal (IPGTT). Para a obtenção da
curva glicêmica, o valor da glicemia em jejum foi mensurado após os animais permanecerem
no laboratório por no mínimo 30 minutos (tempo zero) e nos tempos de 15, 30 e 120 minutos
após a administração de glicose. As medidas da glicemia foram feitas com sangue total em
punção na parte distal da cauda dos animais, utilizando aparelho de leitura glicêmica capilar,
glicosímetro, Optium Xceed da Abbott.

Protocolo de Jejum intermitente
Na quinta semana deste estudo se iniciou o protocolo de Jejum Intermitente de Dias
Alternando, no qual os animais do grupo J realizaram um jejum de 24 horas, 3 vezes na semana
(nas segundas, quartas e sextas). Ambos os grupos seguiram se alimentando da ração
hiperlipídica. A ração sempre era retirada ou reposta ás 17 horas.

Análise estatística
Os resultados foram analisados quanto a sua normalidade pelo teste de KolmogorovSmirnov e a seguir comparadas as variáveis entre grupos pelo teste T de Student e teste de
Variância de duas vias (ANOVA) seguido pelo teste de Tukey, considerado um nível de
significância de 5% (P < 0,05). Os resultados foram expressos em média e desvio-padrão.

RESULTADOS
Ao longo do tempo, não houve diferença de consumo em ambos os grupos (P = 0,270),
do mesmo modo que o jejum intermitente não alterou o consumo dos animais em comparação
com o grupo dieta (P = 0,403) (Figura 2).
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Figura 2. Consumo se ração pelo grupo Dieta (n=3) e Jejum(n=3) ao longo do tempo. Realizado Teste Anova de
Duas Vias entre os grupos considerando valor de p < 0.05 estatisticamente significativo.

Os animais de ambos os grupos aumentaram seus pesos ao longo do tempo (P = 0,0001),
entretanto não houve diferença entre os grupos durante as semanas de experimento (P = 0,665)
(Figura 3) .
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Figura 3. Peso corporal (g) em relação ao tempo (semanas) dos grupos Dieta e Jejum. Houve aumento do peso
nos dois grupos (P = 0,0001). Realizado Teste Anova de Duas Vias entre os grupos considerando valor de P <
0.05 estatisticamente significativo.

Ao comparar o ganho de peso semanal entre os grupos após o início da intervenção com
Jejum (semana 5), observamos que o grupo J perdeu peso da primeira para a segunda semana
de jejum (semana 5-6, Figura 4A) e da segunda para a terceira semana de tratamento (semana
6-7, Figura 4B), enquanto que o grupo D ganhou peso nessas semanas. Na última semana de
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intervenção, o grupo J apresentou ganho de peso, porém menor que o grupo D (semana 6-7,
Figura 4C). Considerando apenas o período de intervenção, o grupo D apresentou ganho de
peso de cerca de 10 gramas por animal, enquanto que o grupo J apresentou diminuição do peso
corporal de mais de 10 gramas por animal (semana 5-8, Figura 4 D).
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Figura 4. Diferença de peso corporal (g) de semana a semana dos animais do grupo Jejum desde do início da
intervenção (quinta semana) até o final (oitava semana).
4A. Primeira semana desde do início do jejum (quinta do experimento) entre os grupos dieta e jejum (P = 0,005).
Durante a segunda (P = 0,140) (4B) e a terceira (P = 0,055) (3C) semana de jejum. 4D. Peso dos animais desde da
primeira semana até a última (P = 0,006). Realizado Teste T Não Pareado entre os grupos considerando valor de P
< 0.05 estatisticamente significativo.
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A glicemia de jejum e a resposta ao teste de tolerância a glicose (Figura 5) no início do
estudo não apresentou diferença entre os grupos (P = 0,885).
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Figura 5. Glicemia de Jejum dos grupos D e J na semana zero. Realizado Teste T Não Pareado (p=0,6857) e Área
Sob a Curva (P =0,885) entre os grupos considerando valor de P < 0.05 estatisticamente significativo.

No final da quarta semana de consumo de dieta hiperlipídica, os animais de ambos os
grupos apresentaram resposta similar no teste de tolerância a glicose (Área Sob a Curva P =
0,789) (Figura 6).
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Figura 6. Curva glicêmica do Teste de Tolerância a Glicose dos os grupos dieta e jejum no fim da quarta semana
de tratamento com ração hiperlipídica. Área Sob a Curva (p=0,789) entre os grupos considerando valor de P <
0.05 estatisticamente significativo.
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Após 3 semanas de intervenção de jejum foi realizado o último teste de tolerância a
glicose, que mostrou não haver diferença entre os grupos (P = 0,885) (Figura 7).
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Figura 7. Curva glicêmica do Teste de Tolerância a Glicose dos grupos dieta e jejum no final da 3 semana de
intervenção. Realizado Teste T Não Pareado (P = 0,885) e Área Sob a Curva (P = 0,796) entre os grupos
considerando valor de P < 0.05 estatisticamente significativo.

DISCUSSÃO
O padrão de consumo ocidental é caracterizado por uma ingesta exacerbada de
alimentos, principalmente aqueles contendo grandes quantidades de carboidratos refinados e
gorduras saturadas. Concomitantemente ao sedentarismo, esses fatores tendem a levar ao
sobrepeso e a obesidade, para além desses, também podem levar a diabetes melittus tipo dois
(DM2)(BRASIL, 2011).
É evidenciando que em roedores, a dieta hiperlipídica é capaz de induzir a obesidade e
DM2, sendo que são utilizadas com frequência no campo da pesquisa nutricional (KIM et al.,
2000; HANCOCK et al., 2008; TERADA et al., 2012). Sabe-se que animais alimentados
durante 10 semanas com dieta hiperlipídica tendem a se tornar obesos. (WHITE et al., 2013).
Entretanto, tais efeitos podem já ser observados com oito semanas (GOTTHARDT et al., 2016;
SINGH et al, 2015).
Além da indução da obesidade, dietas ricas em gorduras interrompem o ciclo circadiano
normal e levam a alterações nas vias metabólicas que e remodelam o relógio metabólico do
fígado, mas tais efeitos podem ser reversíveis através de mudanças no tipo de consumo
(ECKEL-MAHAN et al., 2013).
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A diminuição do peso corporal em indivíduos que se encontram em sobrepeso e
obesidade traz inúmeros benefícios. Uma das mais conhecidas maneiras de restrição calórica é
o Jejum Intermitente. Esta é uma prática milenar correlacionada principalmente com práticas
religiosas que desperta atualmente grande interesse científico, evidenciado por publicações
recentes e de interesse popular.

Dentro dos mais variados tipos de regimes de jejum,

encontramos o Jejum de Dias Alternados, que envolve dias de jejum alternados (sem alimentos
ou bebidas com calorias) com dias de alimentação (alimentos e bebidas consumidos ad libitum)
(PATTERSON et al., 2015). Diversos estudos tanto em animais como em humanos vem
elucidando os benefícios da adesão desse modelo de Jejum, indicando que essa estratégia
alimentar pode retardar o processo de envelhecimento melhorar a tolerância glicose,
sensibilidade insulínica e aumentar a perda e controle de peso (TAJES et al., 2010; ANTONI,
2017).
Heilbronn et al (2015) ao investigar o efeitos do jejum dia dias alternados no
metabolismo energético, expressão genética no músculo esquelético e resposta ao estresse em
indivíduos não obesos concluíram que o jejum de dias alternados pode melhorar a expressão
genética relacionada a SIRT1, uma enzima da família das sirtuínas relaciona com o a regulação
do envelhecimento celular, podendo ser, como relatado pelos autores, um método alternativo
de restrição calórica para o aumento do tempo de vida.
Ademais, protocolos de jejum de dias alternados precoces parecem prevenir o
comprometimento da função cerebral, melhorando a coordenação motora e na resposta de
aprendizado. Singh et al (2015) em um estudo de 12 semanas de jejum utilizando ratos wistar
obesos induzidos e alimentos com ração hiperlipídica, observou declínio do dano oxidativo
proteico e recuperação na expressão de reguladores de energia. Concluindo que, o jejum pode
retardar ou prevenir o comprometimento das funções cerebrais associado à idade e promover o
envelhecimento saudável.
Klempel et al (2013) ao estudar o jejum intermitente na perda de peso e a cardioproteção,
comparou a dieta hiperlipídica e com hipolipídica na população obesa, relatando que o jejum
parece causar uma perda de peso similar, independentemente do tipo de dieta. Os pesquisadores
destacaram que a liberdade de consumir alimentos á vontade (ad libitium) em meio aos dias de
jejum pode diminuir a sensação de privação associada à restrição energética. Desse modo,
resulta em um aumento da complacência alimentar fazendo com que haja maior perda de peso,
diminuindo os fatores de risco para o desenvolvido de doença coronariana, por exemplo. Uma
explicação talvez se aplique ao comportamento relacionado ao consumo de animais, já que em
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nosso estudo, não observamos aumento do consumo de ração do grupo J devido a pratica de
jejum. Em humanos, mas não em animais, tanto em protocolos agudos quanto crônicos, o jejum
parece modificar a hiperfagia compensatória, sendo este o motivo por não observarmos
diferença no consumo entre os grupos em nosso estudo (ANTONI et al., 2017).
Anson et al (2003) em um estudo com camundongos, comparou o jejum intermitente de
dias alternados com a restrição calórica diária, observando que os animais tratados com jejum
não apresentaram consumo de ração diminuído, do mesmo modo que peso corporal foi mantido,
assim como observado em nosso estudo. Além do mais, o jejum intermitente reduziu os níveis
séricos de glicose e insulina, aumentando a resistência dos neurônios no cérebro ao estresse
excitotóxico. Os pesquisadores concluíram que o jejum, portanto, tem efeitos benéficos na
regulação da glicose e na resistência neuronal a lesões, independente da ingestão calórica.
Gotthard e Bello (2016) evidenciou em um estudo com ratos alimentos com ração hiper
e hipolipídica que o jejum de 4 semanas reduziu o peso corporal, a massa gorda e consumo
calórico comparado com os animais que consumiram apenas ração hipolipídica sem jejuar. O
estudo também mostrou que o tipo de dieta no período de jejum pode alterar a quantidade massa
magra ou gorda, sendo que o grupo alimentado com ração hipolipídica em comparação com os
outros grupos nesse estudo, teve uma porcentagem de massa magra maior.
O jejum de dias alternados é capaz de reduzir de modo significativo o peso mesmo em
um curto período de utilização (HU et al., 2017). Em humanos, o modelo pode ser considerado
uma ótima estratégia para perda de peso (ANTONI et al., 2017), assim como, para manutenção
do mesmo em até um ano. A maioria dos estudos indica que protocolos de curto período de
tempo (de 8 a 24 emanas) resultam e perda de peso em indivíduos sobrepeso e obesidade
(redução de cerca de 3-8%) (HARVIE et al., 2013; WEGMAN et al., 2015). Harris et al (2017)
em uma meta-análise sobre o jejum de dias alternados em humanos, ilustrou que os períodos
curtos dessa estratégia são aceitáveis e eficazes para perda de peso a curto prazo, sendo uma
abordagem tão efetiva quanto a restrição diária para o controle de peso em adultos, melhorando
clinicamente o quadro de saúde. Esses dados corroboram com nosso estudo e com o estudo de
Gotthardt e Bello (2016), que apontou efeitos do jejum de dias alternados na redução de peso
em camundongos obesos já na quarta semana de tratamento.
Mesmo o jejum não modificando os valores de glicemia de jejum ou no TTG, a maioria
dos estudos desse modelo evidencia melhora no metabolismo glicêmico e lipídio, podendo
reduzir os níveis de glicemia de jejum, seja em 4 semanas ou em 1 ano, independente da dieta
ser pobre ou rica em gorduras (JIANG et al., 2010; BOUTANT et al., 2016). Inclusive alguns
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estudos apontam que o jejum intermitente é capaz de evitar a indução de resistência insulínica
pela dieta hiperlipídica (ANTONI et al., 2017).
Todavia, o jejum de dias alternados em apenas 6 semanas, foi incapaz de reverter a
resistência insulínica devida ao acumulo de gordura nos músculos esqueléticos em ratos Wistar
alimentados com ração hiperlipídica e padrão, apesar de uma diminuição substancial na massa
gorda intra-abdominal (HIGASHIDA et al., 2013). Em nosso estudo, a falta de efeitos em
relação a resposta glicêmica pode ser devido ao pouco tempo de exposição a dieta ou ao jejum,
sendo necessário mais estudos com um maior número de animais e tempo para analisar este
quesito. Estudos como este, são essenciais para o conhecimento de como o Jejum de Dias
alternados funciona de modo agudo, podendo abrir espaços para mais estudos dos diferentes
modelos de jejum intermitente como estratégias rápidas para perda de peso e melhora da
tolerância a glicose.

CONCLUSÃO
O jejum intermitente em dias alternados levou a diminuição do peso corporal de animais
tratados com dieta hiperlipídica, porém não alterou a resposta ao teste de tolerância a glicose.
A continuidade deste estudo com um número maior de animais e por período mais prolongado
de intervenção com jejum poderá fornecer novos dados sobre a eficácia do jejum intermitente
sobre o controle de peso e controle glicêmico.
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