TESTE
DESPORTIVO
AVANÇADO

Estudo completo para um
treino personalizado

O desporto
A atividade física é essencial para a manutenção de um estilo de vida saudável. Mas
nem todos respondemos da mesma forma ao tipo de desporto praticado.
A alimentação, a intensidade do treino e a sua frequência são fatores a ter em conta
quando se pretende aumentar o rendimento desportivo. Mas a genética e o estado
de saúde atual de cada um de nós também tem um papel relevante.

TESTE DESPORTIVO
AVANÇADO
O TESTE DESPORTIVO AVANÇADO é o único teste que combina o estudo do seu
perfil genético com o seu perfil bioquímico. Permite que conheça mais sobre
si, bem como sobre o seu estado de saúde.
A sua abordagem completa permite determinar qual o tipo de treino mais
adequado para si, como prevenir possíveis lesões e aumentar o seu rendimento
desportivo, e como melhorar a sua capacidade de recuperação.

OS FATORES GENÉTICOS CONTRIBUEM ENTRE 20-50% PARA
A VARIAÇÃO DE DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS
RELACIONADAS COM O RENDIMENTO DESPORTIVO

Recomendações
personalizadas
O TESTE DESPORTIVO AVANÇADO disponibiliza recomendações
com base na sua genética e nos parâmetros bioquímicos
associados.
Esta informação permite que o especialista adote medidas
personalizadas em 5 áreas de estudo:

RESPOSTA MUSCULAR E RENDIMENTO
(Capacidade de oxigenação muscular e resposta ao
treino de força e de resistência)
As diferenças na composição do músculo são
determinadas por fatores genéticos, e indicam uma
maior ou menor predisposição para realizar
atividades de força ou de resistência. Conhecer
esta predisposição permite adaptar e estabelecer
padrões de treino adequados para cada um de nós.

RECUPERAÇÃO E LESÕES
(Lesões musculares e treino excessivo, lesões nos
ligamentos e tendões)
Estudamos a capacidade de recuperação física e
metabólica, que variam consideravelmente de
pessoa para pessoa, influenciando a sua capacidade
de suportar as cargas de treino físico. É importante
conhecer esta variabilidade para estruturar o treino e
adequar a atividade e os tempos de descanso de
forma personalizada.

SUPORTE AO RENDIMENTO
(Cafeína e magnésio)
Nesta área de estudo, avaliamos o processamento de
substâncias que melhoram a produção de energia e
favorecem a contração muscular durante a
atividade física.

SUPORTE À RECUPERAÇÃO
(Antioxidantes e resposta detox)
Com o resultado obtido, é possível avaliar a
necessidade de nutrientes ou de suplementos que
podem favorecer a recuperação após o treino. A
necessidade, impacto ou momento em que esta
recuperação pode ser mais eficaz varia de pessoa para
pessoa.

NUTRIÇÃO NO DESPORTO
(Vitaminas do grupo B e Ómega 3)
Através da análise bioquímica e genética podemos
avaliar os níveis de ómega 3 e de vitaminas do grupo
B, e genes que influenciam o transporte e a função das
mesmas, respetivamente. Estas informações são
muito úteis para melhorar o rendimento e a prática
desportiva.

OS RESULTADOS INCLUEM
INFORMAÇÕES DETALHADAS
E CONSELHOS PRÁTICOS
SOBRE CADA ÁREA DE ESTUDO

Base científica
O TESTE DESPORTIVO AVANÇADO inclui a análise de 38 variantes
genéticas (SNPs) em 33 genes e 15 parâmetros bioquímicos
selecionados com base em evidências científicas claramente
demonstradas.

PERFIL
GENÉTICO

PERFIL
BIOQUÍMICO

Para quem está indicado?
O TESTE DESPORTIVO AVANÇADO está recomendado para:
Quem quer melhorar o seu rendimento desportivo através da personalização e
otimização do treino;
Quem quer começar a praticar desporto com um treino adaptado e personalizado;
Quem quer prevenir, na medida do possível, as lesões frequentes originadas pela
atividade física.

COM BASE NOS SEUS RESULTADOS, O TESTE DESPORTIVO AVANÇADO
FORNECE RECOMENDAÇÕES PERSONALIZADAS
PARA UM MAIOR RENDIMENTO DESPORTIVO

Como se
desenrola
o processo?
AMOSTRA
É realizada uma análise de
SANGUE

ANÁLISES
As amostras de sangue e de
ADN são analisadas com
TECNOLOGIA DE ÚLTIMA
GERAÇÃO

RESULTADOS
Os resultados são enviados por
e-mail, através de consulta em
www.synlab.pt ou em livro
impresso (se solicitado).

PRESENTE EM 36 PAÍSES
EM 4 CONTINENTES.

MAIS DE 20.000
COLABORADORES,
MAIS DE 1.200 MÉDICOS.

MAIS DE 450 LABORATÓRIOS
E 1.600 UNIDADES.

1,5 MILHÕES DE
RESULTADOS POR DIA.

PORTFÓLIO COM MAIS DE
5.000 TESTES DISPONÍVEIS.
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