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Olá – MARIA LUIZA 
 
Seja Bem-Vindo ao seu Relatório DNA de Fitness 

 

Ficamos muito felizes que tenha escolhido realizar o seu teste de DNA conosco. Em nosso 
laboratório testamos o seu swab oral, quanto a resposta dos principais genes associados à saúde 
e fitness.  A Chic apresenta a você um relatório com informações sobre sua genética e como ela 
pode desempenhar seu potencial atlético.  

Você já se perguntou por que muitos vencedores das corridas Olímpicas são jamaicanos? E por 
que os melhores corredores de maratona do mundo são do Quênia? Quer saber qual esporte é 
o ideal para você? A resposta está em seus genes. 

 

Alguns fatos interessantes sobre genes e desempenho atlético: 

 

 O esquiador finlandês Eero Mäntyranta se tornou o “maior atleta de resistência” de sua 
geração em parte devido a uma mutação em seu gene do receptor da eritropoetina 
(EPO), que ajuda a produzir quantidades excessivas de glóbulos vermelhos. Sua família 
também foi identificada carregando este gene. 

 A tribo Kalenjin do Quênia compõe cerca de 12% da população africana. Em 2011, 32 
corredores de Kalenjin terminaram uma maratona antes de 2 horas e 10 minutos, 
enquanto apenas 17 americanos conseguiram bater esse tempo historicamente. 

 A equipe indiana de críquete, a National Basketball Association (NBA) e outras equipes 
esportivas profissionais de todo o mundo estão começando a incorporar a genética 
como parte de seu regime de treinamento. 

 Um estudo da Universidade de Lancashire mostrou que, quando o genótipo coincidia 
com o treinamento, a probabilidade de a melhoria era 21 vezes maior para atividades 
baseadas em energia e 28,5 vezes maior para atividades baseadas em resistência, 
quando comparadas com treinamento incompatível. 

 Donald Thomas tinha apenas 8 meses de treinamento quando ganhou ouro no 
Campeonato Mundial de Osaka em 2007, vencendo Stefan Holm, apesar do extenso 
treinamento de Holm. Mais tarde, os cientistas identificaram uma das principais razões 
de seu sucesso dramático, um tendão de Aquiles incomumente longo, de 10,5”. Quanto 
mais longo e rígido o tendão, mais energia elástica ele pode armazenar e quando 
esticada, lança seu dono ao ar. 
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Pesquisas recentes confirmaram que nossa eficiência de realizar várias ativações físicas depende 

de uma série de genes. A herança do tipo genético favorável proporciona uma vantagem no 

desempenho atlético e esportivo. Os genes desempenham um papel fundamental na influência 

de sua capacidade atlética, desempenho esportivo e condicionamento físico.  

Neste relatório, apresentamos um perfil de genes que têm sido relacionados com a influência 

no desempenho da resistência, capacidade aeróbica, desempenho da atividade de 

potência/força e vários outros atributos relevantes para o condicionamento físico. 

Esperamos que este relatório ajude você a entender melhor seu corpo e alinhar seu treinamento 

com seu tipo genético para obter o melhor aprimoramento de desempenho físico. 
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