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EU SOU DOUTOR

MARCOS STAAK

Diariamente eu
respondo dezenas
de pessoas no meu
Instagram, sendo
que algumas delas
se repetem com
frequência.

ESTE É UM PRESENTE PRA
VOCÊ: AMIGO E SEGUIDOR.

Como trabalho visando para
responder a todos igualmente,
resolvi compilar as perguntas
mais frequentes em um presente.



PERGUNTA #01

Com o percentual de gordura alto,
na casa de 28% ou mais, o ideal
seria emagrecer primeiro para
somente depois me preocupar
com o ganho de massa magra

(ganhar músculos)?



A resposta é curta e direta: VÁ TREINAR!
Com Volume e Sobrecarga, sempre! 
 
Nada de "funcional" (a maior parte dos
treinos ditos funcionais são mal
periodizados, mal programados e não
trazem muitos resultados estéticos), nem
treinos com intervalos ativos, nem ficar se
matando com atividades aeróbias.
 
Respeite o DESCANSO. Se você não está
precisando de descanso entre as séries, é
porque não está treinando duro o suficiente. 
 
Vamos entender uma coisa: Você treina
para causar lesões nas fibras musculares,
essa é a função de um treino. E essas lesões
são recuperadas durante o descanso. O
treino serve como um sinalizador para o que
vem DEPOIS dele. Os resultados ocorrem
durante a recuperação das microlesões
causadas à musculatura no treinamento.

TREINE DE VERDADE, SEM
ENROLAÇÃO!

01
RESPOSTA



Entende agora a importância de ser
acompanhado por uma equipe
multidisciplinar (treinador, personal, médico,
nutricionista e outros) para ajustar todo o
plano?
 
Mas respondendo de forma mais direta, sim,
é possível emagrecer reduzindo seu
percentual de gordura, mantendo o máximo
possível de massa magra, adquirindo
densidade muscular, e muitas vezes, até
aumentando o peso de massa magra. 
 
Principalmente para iniciantes, esse
processo já se torna mais difícil para
pessoas que   treinam há tempos, sendo
necessário periodizar tanto o treino e a
dieta. As famosas fases de bulking (ganho
de peso) e cutting (corte de peso).

01
RESPOSTA



PERGUNTA #02

Qual a sua opinião
sobre a tão famosa

"Dieta do HCG"?
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RESPOSTA

Isso é uma bosta. Simplesmente, uma grande
bosta e enganação. Além de te fazer perder
tempo e dinheiro, vai ferrar sua saúde.
 
Alguns profissionais vão te cobrar acima de
2 mil reais pra te vender um "protocolo" de
gaveta e algumas receitas de remédios que
custam menos de 200 reais numa farmácia.
 
A dieta HCG nada mais é do que uma dieta
pronta com aproximadamente 500 kcal, uma
VLCD (very low calorie diet) que não tem
função nenhuma a não ser ferrar seu
metabolismo e desencadear compulsões. 
 
Eu não recomendo de forma alguma.
 
Há formas muito mais prudentes, com
melhores resultados e principalmente, mais
duradouras de emagrecer. 
 
Entendam de uma vez por todas:
Emagrecimento envolve e exige mudança de
hábitos para todo o sempre! Não tem
atalhos ou hacks. Apenas o que deve ser
feito e ponto final!



PERGUNTA #03

Se o corpo produz
melatonina, se eu tomar ela
em comprimido, vou causar

algum tipo de prejuízo
futuramente?
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RESPOSTA

Depende. 
 
Na atualidade, com pessoas dormindo cada
vez pior, vende-se melatonina como um
"Medicamento para dormir" e não é por aí o
caminho. Há indivíduos nos quais
identificamos uma deficiência na secreção
natural de melatonina, então, nesses casos é
interessante que se faça a suplementação.
 
Mas isso não é pra todos. 
 
Apenas tomar melatonina não vai resolver
seus problemas de sono, uma vez que a
origem da sua baixa qualidade de sono é
multifatorial - estresse, sedentarismo,
excesso de luz branca e outros. 
 
Então, antes de usar a melatonina como
uma  pílula mágica, é preciso uma avaliação
profissional.

DEPENDE. MELATONINA
NÃO É MÁGICA.



PERGUNTA #04

Sair da minha dieta
2x na semana vai

atrapalhar a perda de
peso?
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RESPOSTA

Como já falei várias vezes, tudo depende. 
 
Para poder responder isso, seria preciso uma
análise precisa da estrutura do seu plano
alimentar.
 
Mas, sendo mais genérico, você precisa de
aproximadamente 7.700 calorias a mais ou
menos na sua dieta normal, para que você
consiga ganhar ou perder 1 kg de gordura.
 
Então, se essas duas refeições forem
suficientes para alcançar essa proeza, então
você pode sim ferrar seu plano de dieta.
 
No geral, as oscilações de PESO NA
BALANÇA que ocorrem quando há fugas da
dieta (ainda mais se ela está sendo
restritiva) são devido a ressíntese de
glicogênio e aumento de água intracelular. 

DIETA É ALGO
INDIVIDUAL. SEMPRE!



04
RESPOSTA

O processo de ganho de peso (gordura
propriamente dita) é crônico e não agudo.
Ou seja, é longo e mais demorado, e não
reflexivo e ligeiro. 
 
Procure um profissional que ouça suas
necessidades, peculiaridades e monte um
plano alimentar onde você consiga encaixar
suas "fugas" sem ficar estressado com isso.



PERGUNTA #05

Queda de cabelo em mulher
que está fazendo uso de

ergogênicos (anabolizantes)
relacionados apenas com

dihidrotestosterona (DHT)?
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RESPOSTA

Se vamos pensar apenas na parte hormonal,
seria sim o principal motivo (DHT aumenta o
eflúvio telógeno). 
 
Porém isso é multifatorial. 
 
Geralmente quando há restrição dietética
de forma inapropriada, algumas vitaminas e
minerais tornam-se deficientes e podem
culminar no aumento da queda de cabelo.

NÃO HÁ UMA RESPOSTA.
É MULTIFATORIAL!



PERGUNTA #06

O que você tem a dizer
sobre Semaglutide?

Utiliza ou recomenda? O
que acha?
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RESPOSTA

É um novo análogo de GLP-1 (mesma classe
da liraglutida (famosos Victoza e Saxenda)),
porém de uso semanal...
 
Os estudos dele mostraram que a utilização
dele ocasiona uma perda de peso superior
ao Victoza.
 
Na minha opinião, a coisa é muito clara: sem
dieta individualizada e sem treino, não há
milagre (o estudo aponta 11kg de perda em
média em 50 semanas de uso). 
 
Sinceramente, tenho resultados melhores
com nossa metodologia de trabalho e sem
uso de medicamentos.
 
No fim, o que vai te dar um bom resultado é
disciplina e constância.

ANTES DE TUDO, SEJA
DISCIPLINADO!



PERGUNTA #07

Como emagrecer
com saúde sem
gastar rios de
dinheiro?
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RESPOSTA

Antes de qualquer coisa, gastar dinheiro
com saúde e qualidade de vida não é gasto,
é INVESTIMENTO.
 
Se pudéssemos contabilizar tudo que
gastamos com coisas supérfluas ao longo da
vida, coisas que não nos acrescentam em
nada, entenderíamos que queimamos
dinheiro com bobagem o tempo todo.
 
Investir em saúde é ganhar o bem mais
precioso e inegociável: TEMPO.
 
Investir em saúde é o mesmo que ganhar
mais tempo de vida ao lado das pessoas que
ama.
 
Lembre-se, se você não investir na sua saúde
agora, quando precisar de um atendimento
de emergência num pronto de socorro, a
conta será alta, realmente alta, não somente
em grana. Pode apostar.

DINHEIRO GASTO EM
SAÚDE É INVESTIMENTO!



PERGUNTA #08

Qual a sua
opinião sobre o
Cardarine?
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RESPOSTA

O Cardarine (GW501516) é um agonista da
família de receptores nucleares PPAR.
 
Em ratos, foi capaz de aumentar a
resistência muscular com melhora do
desempenho de endurance, aumentando a
galactose e o beta-hidroxibutirato na
corrente sanguínea.
 
Em pacientes com câncer, a ativação dos
receptores PPAR Beta e Gama pode ser uma
via de redução de atividade inflamatória,
uma vez que a ativação desses receptores
inibe a atividade do fator de necrose kappa-
beta e expressão de genes pró
inflamatórios.

SARMS É AES! TENHA
CUIDADO!



PERGUNTA #09

Um percentual de gordura
corporal (BF%) afeta a

performance de um atleta,
de crossfit por exemplo?

Qual a BF ideal?
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RESPOSTA

O percentual de gordura é apenas um
número que relaciona a massa de gordura
com a massa corporal total. 
 
Apenas isso. 
 
Não há um número mágico disso envolvido
com a performance de um atleta de crossfit,
por exemplo.
 
É claro que um atleta homem com 100kg de
massa corpórea com percentual de gordura
em torno de 10% terá um rendimento melhor
do que um mesmo atleta com 20% de
gordura corporal.
 
Mas vamos entender algo. Um homem de
70kg com 10% de gordura e um outro com
90kg com os mesmos 10% tem apenas 2kg
de diferença em gordura na balança. 

O % DE GORDURA NÃO
DEFINE PERFORMANCE.
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RESPOSTA

Então, o que será que impacta mais? Será
que isso será absurdamente decisivo?
Possivelmente não.
 
Então, na minha concepção, exceto para
fatores puramente estéticos, como uma
competição de bodybuilding, essa diferença
não representará quase nada na
performance.



PERGUNTA #10

Há alguma diferença
entre entre Whey Isolado
e Hidrolisado, ou é tudo a

mesma coisa?
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RESPOSTA

Whey Protein isolado passa por um processo
onde torna-se "mais puro". 
 
A proteína, como o nome sugere, está
isolada de outras substâncias.
 
Whey protein hidrolisado passa pelo
processo de hidrólise onde as proteínas são
"quebradas" em fragmentos (peptídeos). O
Whey concentrado é a versão padrão. 
 
Onde a proteína do leite é devidamente
separada do restante.  Tirando casos
específicos, (intolerância à lactose, por
exemplo), o que determina o uso de um ou
de outro, é a velocidade que se quer que
essa proteína seja absorvida. 
 
Wheys concentrados e maior em isolados e
Hidrolisados (está sendo a forma de
Absorção mais rápida). 
 
Em termos práticos? Use o concentrado. As
outras opções farão pouca diferença para a
maioria das pessoas comuns ou mesmo
atletas que não tem necessidade de usar
outra forma específica de whey.



PERGUNTA #11

Beber bastante água
é realmente

importante para o
emagrecimento?



11
RESPOSTA

Esta é uma pergunta frequente e beira o
absurdo.
 
1 - Para perda de PESO, sim, muito
importante que você beba bastante água,
pois o organismo bem hidratado retém
menos água, logo, reduz o peso.
 
2 - Para o EMAGRECIMENTO (e para saúde,
qualidade de vida, desempenho, hipertrofia,
enfim, para viver) é mais que ÓBVIO que a
hidratação adequada é necessária!
 
Seu corpo depende disso. 
 
Ele é 60% água. 
 
É uma ingenuidade pensar que ele funciona
bem estando desidratado.

BEBA!MAIS!
ÁGUA!AGORA!



PERGUNTA #12

Existe uso
seguro de

anabolizantes?
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RESPOSTA

Com apoio profissional você vai utilizar do
modo mais seguro possível. Mas isso não
quer dizer que não trará danos ao seu
corpo.
 
O processo feito com profissionais
capacitados irá tentar trazer o máximo de
resultado com o mínimo de danos possível.
 
Essa é a matemática!
 
Mas entenda que, o corpo conquistado via
anabolizantes é um "corpo de aluguel". Ou
seja, você o tem enquanto está utilizando. É
condicional.
 
Você pode manter ótimo resultados, mas o
máximo destes só são mantidos com o uso
em doses supra fisiológicas. 



PERGUNTA #13

Qual é o processo de
medição de gordura mais
preciso: análise de dobras

ou bioimpedância?
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RESPOSTA

Para peso e percentual de gordura em
populações "normais" o mais confiável seria
utilizar as pregas cutâneas.
 
Para medição de água corporal total,
gordura visceral e (talvez) massa muscular,
utilize a bioimpedância.
 
Populações especiais precisam de de alguns
cuidados. 
 
Para obesos por exemplo, qualquer um dos
dois métodos vai apresentar dificuldades. 
 
Para fisiculturistas, pregas cutâneas são o
melhor (porém, o espelho e aparência
sempre têm superioridade. Afinal, o que
importa é o visual em cima do palco e não o
número do medidor). 
 
Para crianças, bioimpedância funciona
melhor.
 
Mas lembrem-se, números só servem como
uma guia evolutivo e mais nada!
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RESPOSTA

Eles não devem ser interpretados como
verdades absolutas (isso é bem complicado
na ciência, especialmente na área da
saúde). 
 
Melhorias funcionais nem sempre são
acompanhadas de evoluções numéricas de
composição corporal na mesma magnitude. 
 
E, ainda pior, se quem está avaliando não
souber interpretar os números de modo
devido, para saber criar novas estratégias,
tudo aquilo ali mostrado no papel não serve
absolutamente NADA!



PERGUNTA #14

O que é CPK e informe se
há um mínimo de CPK que
deve dar como indicativo
de estar treinando bem?
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RESPOSTA

CPK (creatinofosfoquinase): é uma enzima
muscular. Ela cai na circulação quando há
lesão muscular; no contexto de treinamento,
um treino eficiente induz microlesões
musculares de forma que a CPK se eleva na
corrente sanguínea.
 
Um treino bem feito pode elevar os valores
de CPK em até 20x o valor máximo de
referência. 
 
Esse patamar é atingido devido o treino
intenso, e pode levar até 7 dias para retornar
ao padrão de normalidade.
 
Com o passar dos dias e semanas, e novas
sessões de treinamento, há uma adaptação
onde a CPK já não e eleva tanto e retorna
mais rapidamente a níveis normais.
 
Não há um valor "mágico", mas em tese,
deveria estar acima do valor de referência
como indicativo de eficácia de treino. É
preciso entender que esse número então
depende da fase do seu mesociclo também.



PERGUNTA #15

Pode nos falar a
respeito dessa tal
"limpeza hepática"
que falam por aí?
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RESPOSTA

Então vamos lá.
 
Entenda que as "pedras" são apenas um
produto da saponificação de óleos que
acontece diariamente em nosso intestino.
 
Nós não enxergamos no dia a dia justamente
por ninguém tomar 1 xícara de azeite no
café-da-manhã. 
 
Para que essa saponificação ocorra, é
necessário que aconteçam algumas reações
químicas no intestino humano com
substância alcalinas, como os sucos biliares
e pancreáticos - esta reação pode ser
potencializada pelo sulfato de magnésio
(levemente alcalino mas é facilmente
convertido em hidróxido de magnésio,
altamente alcalino).
 
A vesícula biliar não comporta um volume de
cálculos grandes. 



15
RESPOSTA

Cálculos biliares afundam na água, não
bóiam como as pedras expelidas pelo
intestino, cálculos biliares podem sim ser
raramente excretados da vesícula biliar, mas
precisam ser muito pequenos (<5mm) e
ainda assim, existe um grande risco de
obstrução das vias biliares externas,
podendo inclusive levar a pancreatite aguda



PERGUNTA #16

Um low dose (dose pequena) de
esteróide pode ser capaz de

fazer melhorias de performance,
composição corporal, sem

prejuízo à saúde em longo prazo?
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RESPOSTA

Vamos entender uma coisa. Para se ter
benefícios dos esteroides, precisamos usá
los em doses supra-fisiológicas. 
 
Ou seja, acima do que o corpo produz. Se
fosse diferente, pra que tomaríamos não é
mesmo? 
 
Logo, qualquer aumento hormonal que
esteja dentro da normalidade, não
apresenta benefício adicional.
 
Nesse sentido, algumas low doses podem
apenas ser inúteis. Jogar dinheiro fora. Para
ter uma "pequena melhora sem prejuízo" é
necessário TREINO, DIETA BEM PLANEJADA,
DESCANSO, e acima de tudo PACIÊNCIA.
 
Dá pra se ter muito ganho e benefícios sem
estragar a saúde. 
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RESPOSTA

Vários atletas fazem uso, e eu também já o
fiz, sei muito bem sobre o que estou falando. 
 
Não vale a pena, como todos acreditam. 
 
Não da forma indiscriminada como é feito.
 
Acompanho atletas de diversas modalidades
que comprovam isso - inclusive do
fisiculturismo! 
 
Mais não é melhor neste caso, como em
inúmeros outros. Não há nenhuma pilula
mágica ou algo do tipo.

MAIOR DOSE NÃO
SIGNIFICA MAIOR

RESULTADO.



PERGUNTA #17

O que acha e o que
tem a falar sobre os
tais termogênicos?
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RESPOSTA

Uma forma de enganar as pessoas
vendendo um "atalho" para um resultados
que depende de consistência diária.
 
Principalmente no fim de ano, as pessoas
ficam desesperadas por qualquer coisa que
possa de ajudar a ter um corpo de
“modelo”. 
 
O que há na maioria dos termogênicos é
cafeína e inibidores de apetite, que
normalmente são super dosados, capazes de
causar danos reais aos desavisados.

TERMOGÊNICO NÃO
ARRUMA A BAGUNÇA QUE
VOCÊ FEZ O ANO TODO!



PERGUNTA #18

O que você tem a falar
sobre a famosa

Oxandrolona, a droga
favorita de muitas

mulheres? 
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RESPOSTA

Antes de tudo entendamos que ela é um
medicamento, não um suplemento. Inclusive,
é um medicamento controlado que só pode
ser vendido sob retenção de receita.
 
Segundo, ela tem suas indicações clínicas e
algumas off-label.
 
Além disso, esteróides anabolizantes
promovem anabolismo (construção de
tecido) e não "emagrecimento".
 
Por fim, historicamente, era utilizado para
crianças que precisavam aumentar sua
estatura final antes de existir a somatropina
sintética (o famoso GH). 
 
Seu uso só deve ocorrer sob consulta e
prescrição médica.

OXAN NÃO É
SUPLEMENTO, É
ANABOLIZANTE!



PERGUNTA #19

O que você pode dizer sobre
a combinação de

bupropiona + metformina
+ orlistat para
emagrecimento?
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RESPOSTA

Uma bela e grande merda!
 
Além de não fazer nenhum sentido, muito
gurus vão te indicar de forma hiper dosada e
isso vai te ferrar inteira.
 
Essa é uma "fórmula" já conhecida por
alguns, mas que não serve pra bosta
alguma. 
 
Entenda que, se funcionasse, estava todo
mundo magro e não aqui me perguntando.

SE TIVESSE MÁGICA,
TAVA TODO MUNDO TAVA

MAGRO E SARADO.



PERGUNTA #20

Não tomar
anticoncepcional e ter
Síndrome do Ovário

Policístico tem algum risco
cardiovascular?
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RESPOSTA

A presença de obesidade, resistência à
insulina, tolerância à glicose diminuída ou
diabetes tipo 2 e dislipidemia podem
predispor mulheres com SOP à doença
cardíaca coronária.
 
O anticoncepcional não trata NENHUMA
dessas condições. 
 
Antes de tudo você precisa tratar a causa e
não a consequência. Você precisa mudar
seus hábitos.
 
Você precisa tratar tudo indicado aí acima
para que seu risco cardiovascular diminua.



PERGUNTA #21

É comum uma
retenção de líquido
no início do uso do
sarms MK 677?
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RESPOSTA

O aumento do GH provocado pelo MK-677
aumenta também a secreção de ADH
(hormônio anti diurético). 
 
O ADH promove "antidiurese", aumentando
a retenção hídrica.
 
Sim, é normal.



PERGUNTA #22

Quais são os
principais exames
para se avaliar uma
situação hepática?
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RESPOSTA

Transaminases - ALT (TGP) e AST (TGO) - são
enzimas hepáticas, de dentro das células do
fígado (hepatócitos), mas também presentes
nos músculos, coração, rim, pâncreas,
eritrócitos...
 
Para avaliar a FUNÇÃO hepática, deve ser
analisado:
 
- Bilirrubinas;
- TAP e TTPa;
- Albumina;
- LDH;
- Plaquetas;
- Ureia;
- Ferritina.
 
Esse é o básico. Mas lembre-se, um bom
profissional para "ler" os exames é sempre
vital.



PERGUNTA #23

Comer quando tem fome
(quando o corpo pede) até
saciar, seria a quantidade

da manutenção?
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RESPOSTA

Comer de forma intuitiva, dependendo o
nível da composição corporal atingido, pode
não ser o ideal. 
 
Eu não gosto de aconselhar isso.
 
Obesos podem sentir muita fome e comer
muito para estar satisfeitos. Pessoas muito
musculosas, podem precisar comer acima da
saciedade para manter seus físicos. 
 
Pessoas "fora do normal" precisam de uma
rotina adequada e um período moderado
para consolidar seus resultados.
 
Em geral, pessoas com facilidade para
ganho de peso tendem a comer além do
necessário, e quem perde peso fácil, tende a
comer menos daquilo que precisam.

HÁ CASOS ESPECIAIS QUE
PRECISAM COMER DE
FORMA NÃO NATURAL.



PERGUNTA #24

Comer carboidratos à
noite engorda? Dizem que
é porque o metabolismo

está mais lento!
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RESPOSTA

Qualquer pessoa que prega que você terá
mais ou menos benefício ao ingerir um
determinado nutriente em um determinado
momento do dia simplesmente não estuda.
 
Seu corpo não tem um relógio. 
 
As coisas não ocorrem de modo agudo, mas
sim de modo crônico. Ou seja, nada é tão
instantâneo.
 
Se antes de dormir você se empanturrando
de uma macarronada carregada nos molhos,
acompanhado de torradas, refrigerantes e
doces, você provavelmente vai engordar. 
 
Mas não porque comeu carbo a noite. 
 
Mas sim porque comer muitas calorias.

SEU CORPO NÃO TEM UM
RELÓGIO. ELE NÃO SABE

QUE HORAS SÃO!



PERGUNTA #25

Qual a maior
dificuldade que você
enfrenta ao cuidar dos

seus pacientes?
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RESPOSTA

Tentar fazer com que eles entendam que
não dependem de ida no consultório, nem
de exames, nem nada para que o as coisas
aconteçam e sim, de mudança na própria
vida.
 
O mais difícil é fazer eles entenderem que o
que precisa mudar é o estilo de vida que
levam.
 
Minha maior barreira e dificultador é sempre
o comportamento humano.

VOCÊ TEM QUE FAZER
AQUILO QUE FOI
PLANEJADO!



PERGUNTA #26

Quais os critérios mais
importantes quando vai
individualizar a dieta
de um paciente?
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RESPOSTA

Primeiro avalio a rotina dele, depois como
treina, há quanto tempo treina e quais os
seus objetivos de treino (a famosa
periodização).
 
Depois encaixar isso em horários de
trabalho, estudo, sono e descanso. Por fim,
avalio histórico familiar e peço exames
laboratoriais de forma a complementar
minhas suspeitas clínicas. Sempre atento às
doenças crônicas - à presença ou
prevenção delas.
 
Há muito mais que isso. Individualizar um
paciente é mais que necessário para ter
resultados, é um compromisso ético. 
 
Eu preciso conhecer a pessoas a fundo a fim
de ajustar suas necessidades às metas e
estratégias. Aqui, quem monta o plano
alimentar é o nutricionista, Olégario Filho.



PERGUNTA #27

Finasterida para
queda de cabelo

abaixa a
testosterona?
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RESPOSTA

Finasterida é um bloqueador de enzima
chamada 5-alfa-redutase.
 
Essa enzima faz a conversão da testosterona
em DHT (dihidrotestosterona).
 
A DHT é "a testosterona" mais potente em
efeitos androgênicos que temos circulantes.
 
Então sua DHT ficará mais baixa com o uso
da finasterida.



PERGUNTA BÕNUS #01

Fazer Detox é
uma boa?



01
RESPOSTA

BÔNUS

Isso é o famoso "engana bobo". Nenhuma
comida em bom estado lhe intoxica. 
 
Se você está intoxicado, precisa correr para
o pronto socorro urgentemente.
 
Isso é um grande "engana trouxa" que fisga
pessoas desesperadas, que não fizeram
nada o ano inteiro e agora querem um
resultado mágico e instantâneo. 
 
Entenda, não há nada que você possa fazer
em uma semana que repara um ano, ou
vários anos, de maus cuidados.
 
Não existe compensação.
 
Esses milagres apenas são bons para quem
vende.

DETOX É EM 99% DOS
CASOS, PERDA DE TEMPO

E DINHEIRO.



PERGUNTA BÕNUS #02

Para quem não tem uma
dieta equilibrada, aumentar
os cardios e aeróbios pode

ser algo para tentar
compensar o estrago?



02
RESPOSTA

BÔNUS

A atividade aeróbica é a atividade que seu
corpo mais se adapta com facilidade. Ou
seja, você precisaria mudar o tempo,
distância e intensidade sempre (quase que
semanalmente) para que seu corpo não
criasse resistência. 
 
Como é inviável, o meio mais fácil é ajustar a
dieta.
 
Se houvesse uma forma de "compensar"
uma alimentação ruim com atividade física,
os nutricionistas estariam desempregados e
a população não sofreria com obesidade e
sobrepeso, uma vez que em toda história da
humanidade, nunca praticamos tanta
atividade física.
 
 

NÃO HÁ EXERCÍCIOS QUE
COMPENSEM UMA DIETA

SEM EQUILIBRIO.



acesse 
staakmed.com.br/produtos

E-books com
informações da área

médica, visando
difundir conhecimento

da melhor forma
possível, com

embasamento
científico.



Diariamente eu respondo dezenas de
pessoas no meu Instagram, sendo
que algumas delas se repetem com
constância. 
 
Como trabalho visando para
responder a todos igualmente, resolvi
compilar as perguntas mais
frequentes em um presente.
 
Trata-se de um e-book INTEIRAMENTE
GRÁTIS com um compilado das 27
melhores perguntas e mais
frequentes feitas nos últimos tempos,
respondidas de forma a trazer
conhecimento aos meus amigos e
seguidores.

Este material não tem intenção
nem deve ser utilizado para

substituir o acompanhamento
de um profissional.
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