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RESUMO
A comunidade científica manifesta atualmente um elevado nível de interesse no jejum intermitente - períodos de abstinência voluntária 
da ingestão de energia, variando de várias horas a dias. O jejum intermitente é clinicamente relevante e pode representar uma 
estratégia não-farmacológica eficaz para melhorar o desempenho físico e a composição corporal. Tem sido estudado principalmente 
em atletas durante o período religioso do Ramadão e em pessoas predispostas a diminuir a adiposidade corporal sem perda 
paralela de massa isenta de gordura. O objetivo desta revisão é fornecer uma visão geral do impacto do jejum intermitente durante 
o Ramadão vs. jejum intermitente não-Ramadão ao nível do rendimento físico e da composição corporal. A literatura evidencia 
algumas inconsistências ao nível da interação entre o jejum intermitente e o rendimento físico. Contudo, verifica-se que o jejum 
intermitente não-Ramadão é eficaz para melhorar a potência aeróbia máxima. Não obstante, esta intervenção reduz o desempenho 
durante sprints repetidos ao longo dos primeiros dias de intervenção. Por outro lado, o jejum intermitente durante o Ramadão diminui 
a potência aeróbia máxima e isto é mais expressivo durante a segunda metade deste período religioso. Ao contrário, ambas as 
intervenções são manifestamente inócuas ao nível da força muscular e da capacidade anaeróbia. No que se refere à composição 
corporal, existe maior consensualidade. De acordo com os dados disponíveis, ambas as intervenções estimulam adaptações 
benéficas a este nível. Ainda assim, as perdas de massa gorda são mais pronunciadas com o jejum intermitente não-Ramadão. 
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ABSTRACT
The scientific community currently expresses a high level of interest in intermittent fasting - periods of voluntary abstinence from 
energy intake, ranging from several hours to days. Intermittent fasting is clinically relevant and may represent an effective non-
pharmacological strategy to improve physical performance and body composition. It has been studied mainly in athletes during the 
religious period of Ramadan and in people predisposed to decrease body fat without loss of fat-free mass parallel. The purpose of 
this review is to provide an overview of the impact of intermittent fasting during Ramadan vs. non-Ramadan intermittent fasting in 
terms of physical performance and body composition. The literature shows some inconsistencies in terms of the interaction between 
intermittent fasting and physical performance. However, non-Ramadan intermittent fasting is found to be effective in improving 
maximal aerobic power. Nevertheless, this intervention reduces performance during the repeated sprints over the first few days of 
intervention. On the other hand, intermittent fasting during Ramadan being the maximum aerobic power and this is more expressive 
during the second half of this religious period. However, both interventions are manifestly innocuous in terms of muscle strength and 
anaerobic capacity. With regard to body composition, there is greater consensus. According to available data, both interventions 
encourage beneficial adaptations at this level. Still, fat loss is more pronounced with intermittent non-Ramadan fasting.
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ARTIGO DE REVISÃO
A.R.

INTRODUÇÃO
Tem havido um interesse considerável sobre os efeitos do 
jejum intermitente (JI) - períodos de abstinência voluntária 
da ingestão de energia, variando de várias horas a dias – 
ao nível da composição corporal e do rendimento físico 
(1-6). Existem inúmeras formas de JI e todas elas envolvem 
períodos de jejum que se estendem para além das horas 
de jejum noturno. Implicam ainda uma determinada janela 
alimentar que se pode ou não acompanhar por restrição 

calórica (RC) (7, 8). A alimentação com restrição de tempo 
(ART) representa uma forma de JI. Nesta intervenção, 
a alimentação é limitada a um número de horas por dia 
(geralmente 12h ou mais) (9). Existem ainda outras formas 
de JI que têm emergido na literatura, contudo, estas 
implicam períodos de jejum que se podem estender a 
dias completos mais do que uma vez por semana (e.g. 
dia de jejum alternado, restrição alimentar intermitente) 
(9, 10). O protocolo dietético com dias de jejum alternado 
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(DJA) consiste em alternar dias de jejum com dias de alimentação ad 
libitum – trata-se de um padrão que envolve uma ingestão ≤ 25% das 
necessidades energéticas diárias nos dias de jejum (~ 500/600 kcal 
durante 24h), alternando com um ou dois dias de ingestão alimentar ad 
libitum (11, 12). Recentemente, a restrição alimentar intermitente (RAI) 
tem ganho popularidade na comunidade científica como uma alternativa 
à restrição alimentar contínua (RAC). A restrição alimentar intermitente 
pretende estimular melhorias ao nível da composição corporal (13). Inclui 
períodos de restrição energética alternados com períodos de ingestão 
ad libitum ou ingestão dietética minimamente restrita, permitindo 
escolhas alimentares mais amplas (13, 14). Estão descritas várias formas 
de restrição alimentar intermitente que são atualmente usadas para fins 
clínicos, incluindo a "dieta 5:2" e a "week-on-week-off" (14-16). 
O principal objetivo da generalidade dos regimes de JI é induzir melhorias 
na composição corporal – para obter resultados favoráveis ao nível 
da saúde (e.g. no caso do excesso de peso e da obesidade) e do 
rendimento físico (17). Como tal, esta tipologia de intervenção tem sido 
particularmente utilizada em contextos focados na perda de massa 
gorda (MG) com paralela preservação da massa isenta de gordura (MIG) 
(9). Há evidência de que o JI induz reduções no peso corporal e na 
MG de ~ 3-7/8% e ~ 4-15%, respetivamente (11, 18-22). Melhorias 
ao nível do perfil lipidémico, pressão arterial e sensibilidade à insulina 
têm também sido relatadas de forma consistente (12, 21). Mais ainda, 
de acordo com dados meta-analíticos recentes, o JI parece ser eficaz 
para a melhoria ou preservação da MIG quando acompanhado pela 
prática de exercício físico (23), ou praticado num contexto de ingestão 
calórica não restritiva (17). Contudo, os estudos centrados na interação 
entre JI e rendimento físico têm demonstrado resultados não universais. 
Schoenfeld et al., verificou que o treino da força praticado em jejum 
(pós-jejum noturno) pode não ser vantajoso para a perda de gordura 
e pode mesmo ser prejudicial no que concerne o aumento da massa 
muscular devido a um potencial aumento da proteólise miocitária (24). 
No entanto, recentemente, em três ensaios clínicos randomizados que 
envolveram 8 semanas de treino da força (combinados com uma dieta 
normal vs. protocolo de JI), constatou-se que o JI contribui para a 
melhoria da composição corporal e do rendimento físico (2, 9, 25). 
Estes resultados contrastam com o observado na resposta à RAC (e.g. 
dietas cetogénicas) que tende a induzir algum nível de atrofia muscular 
esquelética (26). Enquanto Moro et al. não encontraram diferenças entre 
alimentação com restrição de tempo vs. dieta controlada ao nível do 
aumento da força máxima dinâmica (uma repetição máxima - 1RM) 
(2), Tinsley et al. observaram melhorias na força e resistência muscular 
associadas à alimentação com restrição de tempo, tanto nos membros 
inferiores como nos membros superiores (9). 
O JI é também utilizado em várias práticas religiosas e tem sido bastante 
estudado em atletas durante o mês do Ramadão (1, 27). O mês sagrado 
do Ramadão é o principal período religioso do calendário Islâmico e é 
uma regra fundamental do Islamismo (28). Os muçulmanos jejuam do 
nascer ao pôr do sol e, embora possam ingerir alimentos ad libitum 
após o pôr do sol (refeição Iftar) e antes do amanhecer (refeição Sahur), 
a restrição calórica (com ou sem exclusão de alimentos específicos) é 
uma característica típica do JI durante o Ramadão (29). Além disso, 
a ingestão de líquidos é proibida neste período. Esta abordagem de 
JI pode afetar negativamente vários aspetos da saúde humana e 
do rendimento físico, nomeadamente os relacionados com aspetos 
psicológicos (e.g. motivação), fisiológicos (e.g. ativação muscular) e 
bioquímicos (e.g. volume plasmático e reservas de glicogénio) (27, 30, 
31).  No entanto, de acordo com os dados disponíveis, o jejum de curto 
prazo (7 dias) não exerce um efeito deletério sobre o desempenho 
aeróbio (27, 32), eficiência da marcha (33) ou potência aeróbia máxima 
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(VO2máx) (28, 34-36). Por outro lado, períodos mais prolongados de 
jejum (30 dias) parecem reduzir significativamente o VO2max, a resposta 
inotrópica ao exercício e a cinética de O2  (23, 29, 33, 37-39). A perda 
de rendimento associada ao JI durante o Ramadão pode relacionar-se 
com o balanço energético negativo induzido pela restrição calórica, 
podendo acessoriamente ser reflexo de alterações no ritmo circadiano, 
privação do sono, stresse psicológico, hipoglicemia e desidratação 
(que inevitavelmente acompanham este regime específico de JI) (37, 
39-42). No entanto, o JI durante o Ramadão é eficaz para a redução 
do peso corporal (motivada pelo balanço energético negativo referido 
anteriormente) e do percentual de MG. Melhora ainda o perfil lipídico 
individual nos casos em que se regista restrição calórica associada 
ao mês do Ramadão. A este respeito, os dados disponíveis apontam 
para diminuições nos níveis séricos de colesterol total e de lipoproteína 
baixa densidade (LDL), melhorando assim a composição corporal 
através da maior mobilização de ácidos gordos saturados para fins 
metabólicos (43-45). No entanto, os efeitos do JI durante o Ramadão 
sobre a composição corporal não são inteiramente consensuais. Muito 
embora alguns estudos apontem para reduções significativas no peso 
corporal (43, 45-54), muitos outros não demostram quaisquer alterações 
(1, 29, 55-61).
Tendo em conta todos estes pontos, esta revisão conceptual tem por 
objetivo:
1) Resumir as principais conclusões dos estudos centrados sobre o 
efeito de vários regimes de JI (ou seja, ART, DJA, RAI e JI Ramadão) 
ao nível da composição corporal.
2) Resumir os dados resultantes dos estudos que exploraram o 
impacto do JI do Ramadão vs. JI não-Ramadão (regime ART) sobre 
o rendimento físico.

METODOLOGIA
Para o efeito, realizaram-se pesquisas em diversas base de dados 
(PubMed, Scopus, Sport Discus e Web of Science) tendo combinado 
termos relacionados com o jejum intermitente (i.e. “intermittent fasting”, 
“alternate-day-fasting”, “time-restricted feeding”, “time-restricted eating”, 
“periodic fasting”, “intermittent calorie restriction”, “intermittent energy 
restriction”, “fasted state”, e “Ramadan”), rendimento físico (i.e. “muscle 
strength”, “resistance training”, “anaerobic capacity”, “lactate threshold”, 
“aerobic capacity”, “VO2max”, e “VO2peak”) e composição corporal (i.e. 
“body composition”, “body mass”, “body mass index” , “Quetelet 
index”, “FFM”, “fat-free mass”, “fat mass”,  “fat percentage”, “body 
weight”,  “waist circumference”, “muscle mass”,  “muscle volume”, 
“bone density”). Além disso, selecionaram-se artigos relevantes das 
listas de referências, bem como de revisões anteriores. Os critérios 
de inclusão foram: i) adultos (≥ 18 anos), ii) estudos observacionais ou 
experimentais, iii) estudos que incluíram alterações nas variáveis de 
rendimento físico, iv) estudos com qualquer tipo de JI (isto é, ART, DJA, 
RAI, RAC ou JI Ramadão) e v) estudos com resultados relacionados 
com variáveis de composição corporal (i.e., peso corporal, MIG, MG, 
massa / volume muscular, densidade mineral óssea, circunferência 
da cintura ou índice de massa corporal - IMC). Excluíram-se todos 
os estudos com enfoque sobre condições ou patologias específicas 
(i.e. cancro, patologia tiroideia, diabetes mellitus, cirurgia bariátrica, 
gravidez, amamentação, nutrição parentérica, doença infetocontagiosa, 
transplante de órgãos, síndroma de Prader-Willi, síndroma do ovário 
poliquístico, doença pulmonar obstrutiva crónica ou doença aguda, 
como infeções ou lesões traumáticas), bem como todos aqueles que 
implicaram a inclusão de participantes sob o efeito de terapêutica 
farmacológica. Os artigos de revisão, estudos de caso, protocolos, 
bem como resumos / artigos de conferências foram também excluídos. 



 30 30

Identificaram-se 94 artigos (k = 66 referentes à composição corporal e 
k = 28 referentes ao rendimento físico) potencialmente relevantes para 
a presente revisão. 

Alterações na Composição Corporal com Jejum Intermitente 
Não-Ramadão
As diferentes formas de JI parecem exercer um impacto positivo na 
fisiologia humana, nomeadamente no estado de saúde e na composição 
corporal (12). Parece que todos as tipologias de JI induzem alguma 
perda de peso. Recentemente demonstrou-se que ~ 79% dos estudos 
observam uma perda de peso significativa subsequente ao JI não-
Ramadão (17). Como tal, as diferentes formas de JI (ART, DJA e RAI) 
são adequadas para a perda ponderal e para a redução de MG corporal, 
podendo ainda representar uma estratégia eficaz para a manutenção 
da composição corporal  (18, 22, 62). Segundo os dados disponíveis, 
sabe-se que estas modificações se relacionam com o efeito do jejum 
ao nível da mobilização de ácidos gordos, potenciação da lipólise bem 
como da cetogénese (10). 
Contudo, a eficácia de qualquer regime dietético depende intimamente 
da minimização de perdas da MIG e da maximização da perda de 
MG. A preservação da MIG é, a este nível, essencial para prevenir 
recidivas a médio/longo prazo. A mesma depende essencialmente de 
três fatores: i) balanço energético diário / controlo de calorias ingeridas, 
ii) qualidade do aporte energético (i.e. ingestão de hidratos de carbono 
complexos, de proteína completa e de ácidos gordos essenciais) e iii) 
prática concomitante de exercício físico (23, 63, 64). Até agora não existe 
evidência de que determinado protocolo de JI não-Ramadão seja melhor 
ou pior do que outro. Acredita-se que a eficácia desta intervenção 
dependa primordialmente da adaptação individual a determinado tipo 
de protocolo, bem como do estado ponderal de base (excesso de peso 
e obesidade) e da variável de composição corporal que se pretende 
melhorar. Por exemplo, a alimentação com restrição de tempo mostrou 
ser particularmente eficaz para a indução de aumentos ligeiros na MIG 
(25, 65). Na verdade, tem sido verificado que, quando combinada com 
o treino da força , a alimentação com restrição de tempo contribui para 
a preservação da MIG ou minoração de perdas associadas à redução 
ponderal (2, 9, 66). Mais ainda, o jejum desencadeia inúmeras respostas 
endócrinas que podem contribuir para o aumento da taxa metabólica 
de repouso e preservação da MIG (e.g. aumento dos níveis séricos 
de noradrenalina e da hormona de crescimento, respetivamente) (67). 
Para além do que já foi mencionado, a prática de exercício em jejum 
está associada ao aumento da expressão da sirtuina 1 (SIRT1) e da 
fosforilação da 5’ proteína cinase ativada por monofosfato de adenosina 
(AMPK), ambas com inúmeros efeitos na expressão de genes envolvidos 
na biogênese mitocondrial (68). Outro exemplo de protocolo de JI que 
também demonstrou contribuir para a melhoria da composição corporal 
é o protocolo de dias de jejum alternado. Cerca de 38-44% dos estudos 
observou diminuições significativas no peso corporal e na MG (17).  
Verificou-se ainda que a adesão individual a este tipo de protocolo é 
superior ao observado nos casos de restrição alimentar contínua, tendo-
se ainda constatado uma maior eficácia ao nível da redução ponderal 
e da resistência periférica à insulina (62, 63). Segundo os dados de um 
destes estudos, o grupo intervencionado pelo protocolo 5:2 diminuiu 
espontaneamente o aporte calórico de 23 para 32% nos 2 dias sem 
restrição (62). É curioso notar que a magnitude da restrição espontânea 
associada ao JI atingiu uma expressividade idêntica à registada no grupo 
intervencionado com recurso à restrição alimentar contínua (restrição 
coerciva). Como tal, não houve uma hiperfagia compensatória durante os 
dias/horas de aporte ad libitum - fenómeno que poderia contribuir para 
uma redução muito significativa da eficácia deste tipo de intervenção. 

Segundo as conclusões deste estudo constata-se ainda que, a curto 
prazo, a eficácia do JI se sobrepõe à restrição alimentar contínua no que 
diz respeito à redução ponderal e de gordura corporal (62).  
Outro aspeto que se relaciona diretamente com a margem de eficácia 
deste tipo de intervenção é o estado ponderal de cada individuo no 
início do tratamento. Foi recentemente demonstrado que, nos casos 
de excesso de peso e obesidade, o JI não-Ramadão contribui para 
reduções significativas no peso corporal, IMC e MG absoluta. Indivíduos 
com excesso de peso / obesidade quando realizam um protocolo de 
JI não-Ramadão reduzem significativamente o peso corporal, o IMC e 
a MG (kg), quando comparados os resultados pré- pós intervenção vs. 
controlo. Contudo, os autores não verificaram resultados significativos 
sobre o impacto do JI ao nível da MIG após controlar para o efeito 
estado nutricional enquanto moderador desta análise (17). Segundo a 
literatura existente, a redução da MIG está frequentemente relacionada 
com o teor proteico da dieta ingerida. A menor fosforilação do mTOR 
(mammalian target of rapamycin) no músculo esquelético implica uma 
diminuição da síntese proteica e um aumento da proteólise muscular 
(25, 64). Estas alterações podem predispor a uma perda acrescida de 
MIG em indivíduos normoponderais face ao observado em pessoas 
com excesso de peso ou obesidade. Nestas últimas, uma vez que 
existe maior acumulação de gordura corporal, o organismo tende a 
recorrer às reservas adipocitárias para fins energéticos ao invés de 
recorrer à proteína muscular (64, 69). Existem conclusões preliminares 
que apontam para a ingestão suplementar de aminoácidos durante o JI 
como uma estratégia benéfica para a preservação ou aumento da MIG 
(25). Em particular, a este respeito, parece que a leucina desempenha 
um papel fundamental (i.e. estimula a síntese de proteínas através da 
sinalização do mTOR, modulando assim a transcrição da mensagem 
genética ao nível dos ribossomas) (25, 69).

Alterações na Composição Corporal com Jejum Intermitente 
Durante o Mês do Ramadão
Além de ser usado para fins clínicos, o JI também está também 
implicado em muitas práticas religiosas. Um exemplo notável é o JI-
Ramadão – a forma de JI universalmente mais estudada (49). Este tipo 
de JI resulta em reduções significativas ao nível do peso corporal, MG, 
IMC, taxa metabólica de repouso e secreção de hormonas anabólicas 
(e.g. insulina) (17, 43, 45). Ao contrário, promove o aumento da secreção 
de hormonas catabólicas (e.g. adrenalina e glucagon) (43, 70). Os efeitos 
do JI-Ramadão ao nível da composição corporal são secundários a 
aumentos na capacidade de mobilização de ácidos gordos saturados 
para processos metabólicos (44), diminuição inevitável na frequência 
das refeições (de 3-4/dia para 2/dia) e desidratação coerciva (49, 54, 
56, 71). No entanto, a perda ponderal é mais pronunciada em indivíduos 
que apresentam valores de IMC mais elevados (17, 46). 
O Ramadão pode representar uma oportunidade para perder peso 
corporal, principalmente para nos casos de excesso de peso ou 
obesidade. É relevante realçar que mais de metade do peso perdido 
pode resultar de reduções observáveis ao nível da MG (72). A maior 
eficácia em indivíduos com excesso ponderal parece relacionar-se com 
uma maior perda de fluidos corporais nestes casos (decorrente de uma 
maior expressão das reservas de glicogénio) (73). Não obstante, as 
perdas de MIG podem ainda representar 4,3 a 38,3% do peso perdido 
em pessoas com excesso de peso e obesidade (reduções totais de ~ 20 
a 30% na MIG) (72). Já em indivíduos normoponderais, o JI- Ramadão 
pode implicar perdas de MIG proporcionalmente superiores (acima 
dos 35%) (74). Contudo, os resultados meta-analíticos publicados 
recentemente não corroboram estas conclusões. Revelam, na verdade, 
que o JI- Ramadão não impacta a MIG de forma significativa (17). 
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Do ponto de vista fisiológico, estes são resultados relevantes uma vez 
que a MIG desempenha um papel importante na capacidade funcional, 
na taxa metabólica de repouso e na homeostasia da glicose sanguínea 
(63).
Conjuntamente, estes resultados sugerem que o JI-Ramadão é eficaz 
para a melhoria da composição corporal, principalmente em indivíduos 
com excesso de peso e obesidade. 

Alterações no Rendimento Físico com Jejum Intermitente 
Não-Ramadão 
Potência Aeróbia Máxima
Foi demonstrado que a prática recorrente de exercício de resistência 
cardiorrespiratória após um período de jejum noturno induz melhorias no 
VO2max (75-77) e no desempenho de tarefas motoras de alta intensidade 
com predominância aeróbia (78). Quando combinado com 4 semanas 
de exercício realizado em cicloergómetro (5 sessões/semana), o JI 
parece resultar em aumentos suplementares no glicogénio muscular 
vs. o observado na resposta ao treino físico realizado em regime pós-
prandial (75). Do ponto de vista fisiológico, estes resultados indicam 
que o exercício praticado com redução dos níveis séricos de glicose 
circulante tende a aumentar a capacidade de armazenamento de 
glicogénio muscular – aspeto  bem documentado em pesquisas 
anteriores (67). A prática de exercício físico em jejum prioriza a utilização 
dos ácidos gordos livres e dos triglicéridos intramusculares enquanto 
substratos energéticos, inibindo o metabolismo da glicose (76, 79). 
Adicionalmente, reduz a utilização do glicogénio muscular uma vez 
que há um aumento da contribuição da oxidação total de gordura 
durante o exercício submáximo (67, 80). No entanto, nem todos os 
desenhos experimentais que exploraram a interação entre jejum e treino 
observaram melhorias no VO2máx (67, 76, 80). No entanto, tendo por base 
os estudos que obtiveram resultados positivos a este respeito, pode 
afirmar-se que a prescrição mais eficaz para promover ganhos no VO2máx 
implica sessões mais frequentes de exercício praticado em jejum (5 ou 
mais sessões/semana). Ao contrário, para induzir mudanças favoráveis 
ao nível da eficiência e utilização de substratos energéticos durante 
exercício físico, poderá ser prescrita uma menor frequência semanal (3 
sessões/semana) (67). Independentemente destes pormenores, existe 
evidência de que o treino em jejum aumenta a capacidade oxidativa 
do músculo esquelético por intermédio do aumento da atividade de 
enzimas mitocondriais (e.g. citrato sintase e β-hidroxiacil coenzima A 
desidrogenase) (76).

Capacidade Anaeróbia e Força Muscular 
Os efeitos do JI ao nível do rendimento anaeróbio são diversos. Por 
exemplo, observou-se uma redução significativa no desempenho 
durante sprints repetidos durante a fase inicial do JI (primeiros 2 a 3 
dias de intervenção) (81, 82). Este fenómeno pode relacionar-se com 
o facto de, a curto prazo, o JI provocar uma depleção substancial das 
reservas energéticas ao nível muscular (83). Curiosamente, foi também 
sugerido que a diminuição do desempenho nos sprints repetidos poderia 
ser secundária à instalação da fadiga central vs. periférica  (84). Pode 
ainda ser uma consequência mais-ou-menos direta de alterações na 
perceção subjetiva de esforço durante a realização de exercício em 
jejum. Hipoteticamente, o aumento da perceção subjetiva de esforço 
pode levar a uma diminuição da ativação voluntária durante os sprints 
realizados em regime repetitivo (85).
Segundo a literatura disponível, quando combinado com o treino da 
força, o JI é eficaz para atenuar o dano muscular agudo e preservar 
a massa muscular, contribuindo ainda para a redução da gordura 
corporal e inflamação (2, 9, 25, 86). Moro et al. mostraram que, embora 

a alimentação com restrição de tempo reduza as concentrações séricas 
de androgénios, não se regista qualquer diferença ao nível do ganho de 
massa muscular após o treino cumprido em regime pré- vs. pós-prandial 
(2). Em consonância com estes resultados, Tinsley et al. demonstraram 
ainda que, quando combinada com o treino da força, a alimentação com 
restrição de tempo (vs. dieta regular) induz ganhos de força muscular 
nos membros superiores e inferiores, bem como a resistência muscular 
ao nível dos membros inferiores (9). Mesmo com uma ingestão calórica 
consideravelmente reduzida (~ 650 kcal/dia), 8 semanas de alimentação 
com restrição de tempo não afetaram negativamente a preservação da 
MIG ou os ganhos de força decorrentes do treino em jovens do sexo 
masculino (9). Concomitantemente, outros autores demonstraram que a 
implementação de períodos diários de jejum de 16 horas não compromete 
os ganhos de força ou potência muscular ao longo de 4 semanas de 
treino (em indivíduos bem treinados). Os resultados deste estudo apontam 
mesmo para melhorias na área de secção transversa do músculo vasto 
lateral e do bicípite braquial após o período de intervenção combinada 
entre alimentação com restrição de tempo e treino da força (87). Como 
tal, uma vez que não exerce um impacto negativo sobre a força ou massa 
muscular, pode concluir-se que a alimentação com restrição de tempo 
representa uma intervenção viável para atletas envolvidos no treino da 
força que pretendam alterar a sua composição corporal.

Alterações no Rendimento Físico Decorrentes do Jejum 
Intermitente Durante o Mês do Ramadão
Potência Aeróbia Máxima
O JI realizado durante o mês do Ramadão induz um decréscimo do 
VO2max (29, 88). Uma possível explicação para este fenómeno passa pela 
desidratação coerciva que acompanha invariavelmente o Ramadão. 
Esta pode reduzir o volume plasmático, o débito cardíaco máximo e 
ainda as reservas de intramusculares de glicogénio, afetando assim o 
VO2max (29). No entanto, é importante notar que apenas se registaram 
reduções significativas no VO2max durante as fases iniciais do mês do 
Ramadão. Mais ainda, deve reforçar-se que estes decréscimos foram 
geralmente pouco expressivos e que se esbateram consideravelmente 
durante a segunda metade do mês do Ramadão (83). Como tal, 
parece emergir uma progressiva adaptação metabólica ao jejum ao 
longo do Ramadão. Por exemplo, o JI-Ramadão é conhecido por 
aumentar progressivamente a capacidade individual de oxidação de 
gordura corporal (89, 90). Além de compensar o decréscimo na taxa 
de oxidação da glicose sérica e da glicogenólise muscular, este efeito 
fornece um substrato suplementar para a neoglicogénese (91, 92). 
Segundo os estudos realizados neste âmbito, o aumento da capacidade 
de oxidação da gordura durante o Ramadão não se esgota na condição 
de repouso, sendo também extensível aos momentos de prática física 
que envolvam exercício de baixa intensidade (56, 93). Assim, numa 
perspetiva fisiológica, pode afirmar-se que este regime particular de JI 
resulta em algumas adaptações positivas do ponto de vista metabólico. 
Em conformidade, obteve-se evidência parcial de que a perda ponderal 
durante o JI-Ramadão resulta de reduções na MG que, por sua vez,  
podem são secundárias a um estado aprimorado de utilização lipídica 
durante o exercício (56). Não obstante, tendo por base uma perspetiva 
diferente, é também possível que a perda ponderal secundária a esta 
tipologia de JI se relacione com circunstâncias individuais que variem 
de acordo com amplos fatores culturais e sociais, bem como com 
estreitos fatores familiares/domésticos (41). Ainda assim, é importante 
notar que não foram observadas grandes alterações na composição 
corporal nos casos em que o JI exerceu um efeito inócuo sobre o 
rendimento físico. Em conformidade, é possível que exista uma relação 
intima entre imutabilidade dos parâmetros de composição corporal 
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pós-JI e estabilidade das medidas de rendimento físico obtidas ao longo 
do tempo em alguns desses estudos (e.g. na capacidade anaeróbia, 
conforme observado no estudo de Karli et al. (1)).

Capacidade Anaeróbia e Força Muscular 
Existem dados contraditórios no que se refere à interação entre o 
rendimento anaeróbio e o JI durante o Ramadão. Karli et al. demostraram 
melhorias significativas no teste de Wingate (1). No entanto, Souissi 
et al. observaram que, embora o desempenho no teste de Wingate 
(pico e potência média) permanecessem inalterados durante o período 
da manhã no mês do Ramadão, o mesmo não aconteceu durante 
período da tarde ou noite (19 e 21h, respetivamente) (94). Nessas 
circunstâncias, observou-se uma redução de rendimento físico 
comparativamente ao registado durante o período de controlo. Noutros 
estudos, explorou-se o impacto desta tipologia de jejum sobre o efeito 
de treino decorrente de sessões que envolveram a prática repetida de 
sprints supramáximos (94, 95). Aqui, concluiu-se que as melhorias no 
desempenho pós-treino parecem ser altamente específicas em termos 
de janela horária. Como tal, apenas se manifestam em períodos diários 
que coincidam com o regular horário de agendamento do treino (95). 
Conclui-se assim que a interação entre o JI-Ramadão e o rendimento 
anaeróbio é modulado pela hora do dia. Ainda pode concluir-se que 
pequenas alterações no desempenho anaeróbio decorrentes do JI-
Ramadão podem ser secundárias a alterações na perceção subjetiva 
de esforço, tempos de reação mais lentos ou alterações na função 
neuromuscular (causadas pela desidratação, conjuntamente com 
depleção de glicogénio muscular) (88, 94). 
O impacto do JI durante o Ramadão na força muscular parece ser, 
essencialmente, residual. Embora se tenha mostrado que este regime 
de JI não afeta a altura do salto vertical (29), outros estudos observaram 

pequenas reduções na força muscular (28, 31, 96). Apontam-se diversas 
razões para este efeito deletério, nomeadamente pequenas reduções 
na MIG, desidratação ou mesmo alterações no uso de substratos 
energéticos e na instalação de fadiga durante o exercício. No entanto, 
Kirkendall et al. relataram que o JI-Ramadão é eficaz para melhorar a 
altura do salto vertical durante os períodos da tarde, mas não durante 
os períodos matinais (83). Estes dados sugerem que a relação entre 
o JI-Ramadão e a força muscular podem ser largamente modulados 
pelos efeitos da ritmicidade circadiana sobre o desempenho desportivo 
(97). Adicionalmente, existe evidência de que o jejum do Ramadão 
se acompanha por uma redução geral no aporte de hidratos de 
carbono; condição compatível com eventual diminuição das reservas 
de glicogénio muscular (98). A disponibilidade limitada de hidratos de 
carbono pode prejudicar o bom desempenho físico durante exercícios 
de alta intensidade (99). Este efeito pode ser ainda mais agravado pela 
inevitável desidratação que acompanha as horas do jejum no mês do 
Ramadão (56, 98, 100). Finalmente, os efeitos do Ramadão ao nível 
das respostas fisiológicas ao exercício e treino físico são inseparáveis 
das implicações que esta modalidade de JI tem sobre as horas de sono 
e hábitos psicológicos ou sociais (uma combinação de fatores que 
exercem uma influência negativa sobre o rendimento físico) (83, 101).

CONCLUSÕES
O JI e o treino físico representam duas intervenções complementares 
(de índole não-farmacológica) com inúmeros benefícios para a saúde 
humana. A literatura centrada no impacto desta intervenção sobre 
a composição corporal revela, genericamente, que as diferentes 
tipologias de JI resultam em reduções significativas no peso corporal 
e na MG (Figura 1). Contudo, a perda de MG é mais pronunciada na 
resposta ao JI não-Ramadão que, quando combinado com exercício 

Representação esquemática do impacto do jejum intermitente (JI- Ramadão vs. JI não- Ramadão) na composição corporal. Mecanismos 
potenciais que contribuem para a interação entre jejum intermitente e a composição corporal. 

Figura 1

FC: Frequência Cardíaca
IMC: Índice de Massa Corporal

JI:Jejum Intermitente
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físico, leva a reduções ainda mais expressivas no IMC. Constata-se 
ainda que, aquando da adesão a um regime de JI não-Ramadão, a 
salvaguarda de um aporte calórico adequado (aporte não restritivo) 
contribui de forma decisiva para a indução de pequenos aumentos na 
MIG. Assim sendo, comparativamente ao verificado no jejum religioso, 
o JI não-Ramadão parece ser particularmente eficaz para a indução 
de benefícios na composição corporal (particularmente, se combinado 
com exercício físico e ingestão calórica controlada). 
No âmbito da interação entre JI e rendimento físico, existe maior 
contrariedade e inconsistência de resultados. Conforme ilustrado na 
Figura 2, do ponto de vista prático, verifica-se que o JI não-Ramadão 
(regime ART) é eficaz para melhorar a potência aeróbia máxima e é viável 
para atletas envolvidos no treino da força (não afeta negativamente a 
força nem a massa muscular). Ao contrário, a capacidade anaeróbia 
tende a diminuir durante o período da tarde durante o mês do Ramadão. 
Finalmente, o JI durante o Ramadão acompanha-se de pequenas 
diminuições no VO2máx que tendem a esbater-se durante a segunda 
metade deste período religioso.

Questões Futuras
Apesar dos resultados relacionados com os efeitos do JI (Ramadão vs. 
não-Ramadão) ao nível da composição corporal serem globalmente 
favoráveis, ainda assim, é importante que os mesmos sejam 
interpretados com cautela. Primeiro, as análises foram realizadas com 
diferentes populações. Segundo, o grau de restrição calórica entre os 
estudos e os grupos de controlo variou de “dieta normal” a restrição 
alimentar contínua. Ainda relacionado com este ponto, o perfil nutricional 
referente às horas de janela alimentar não foi monitorizado. Terceiro, as 
avaliações de composição corporal foram realizadas com diferentes 
instrumentos e técnicas de avaliação. Deste modo, é pertinente que a 
comunidade científica continue a debruçar-se sobre este tema que tem 

vindo a ganhar popularidade nos últimos anos. 
Existe evidência preliminar de que o JI durante o Ramadão tem uma 
influência negativa sobre o rendimento físico comparativamente ao 
sucedido na resposta ao JI não-Ramadão. No entanto, o número de 
estudos por parâmetro físico analisado é muito limitado e a maioria 
dos estudos não incluiu grupo de controlo. São também necessários 
mais estudos que se centrem sobre eventuais interações entre estas 
abordagens de JI e o rendimento físico feminino. É ainda fundamental, 
garantir que o volume e a intensidade do treino sejam bem controlados 
durante todas as recolhas experimentais. A ingestão de nutrientes deve 
também ser monitorizada ao longo do tempo, sendo acessoriamente 
importante determinar o papel moderador das alterações do sono e 
dos estados de hidratação (de preferência com medidas objetivas) a 
este respeito. São essenciais mais desenhos experimentais centrados 
nos efeitos do JI sobre força muscular – recorrendo a modelos que 
salvaguardem a ingestão de proteína com qualidade e quantidade 
suficiente para a promoção da hipertrofia muscular. Também são 
necessários mais estudos relacionados com os efeitos do JI no 
rendimento físico para descrever os mecanismos e vias metabólicas 
que asseguram preservação ou mesmo potenciação da prestação 
atlética durante o JI. Os fatores fisiológicos responsáveis pela redução 
da prestação física em algumas circunstâncias também devem ser 
examinados com maior detalhe. 

AGRADECIMENTOS
Este trabalho foi financiado pela Universidade de Lisboa (bolsa atribuída à JMC 
- nº C00246e). Este trabalho foi parcialmente apoiado pela Fundação para a 
Ciência e Tecnologia, sob a concessão UIDB / 00447/2020 ao CIPER - Centro 
Interdisciplinar de Estudo da Performance Humana (unidade 447).

Representação esquemática do impacto do jejum intermitente (Ramadão vs. Alimentação com Restrição de Tempo) no desempenho físico. 
Mecanismos potenciais que contribuem para a interação mecanicista entre jejum intermitente e desempenho físico.

Figura 2

JI:Jejum Intermitente
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