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Avanços em genômica para diagnósticos 
moleculares: contribuições para a nutrição, 

o exercício físico e os esportes 

Advances in genomics for molecular diagnostics: contributions to nutrition, exercise and sports

Resumo
Compreender o fenômeno da variabilidade fenotípica a partir da exploração do perfil genético representa parte dos avanços científicos em 
nutrigenômica, nutrigenética e atleticogenômica. Embora a responsividade a intervenções nutricionais e a responsividade ao treinamento 
físico sejam consideradas fenótipos complexos, ou seja, modulados pela interação entre uma variedade de genes sob a influência do 
ambiente, as “ômicas” têm produzido conhecimentos que evidenciam a possibilidade futura de utilização destes resultados moleculares 
para diagnósticos mais precisos e para predição de condições adversas. Grande parte do atual conhecimento é proveniente de estudos de 
associação simples em genética, que contribuíram de forma expressiva para o avanço do conhecimento; no entanto, seus resultados não 
têm pronta aplicabilidade. No sentido de suprir tal deficiência, assinaturas moleculares estão sendo caracterizadas a partir de estudos 
de associação genômica ampla (GWAS). Interessantemente, a escassez de estudos em GWAS somada à baixa reprodutibilidade dos 
existentes ainda torna questionável o seu uso na medicina personalizada. Por fim, considerando o atual estado da arte, é consenso entre 
a comunidade científica a invalidade da utilização dos resultados moleculares em nutrigenômica, nutrigenética e atleticogenômica, seja 
para fins prognósticos ou no sentido de aumentar o poder diagnóstico de condições clínicas. A ciência genômica tem progredido a passos 
largos, no entanto serão necessários mais alguns anos de investimentos antes que a medicina molecular diagnóstica tenha aplicabilidade 
para a nutrição, para o exercício físico e para os esportes. 

Palavras-chave: nutrigenômica, nutrigenética e atleticogenômica.

Abstract
Understanding the phenomenon of phenotypic variability from the exploration of the genetic profile represents in part the scientific 
advances in nutrigenomics, nutrigenetics and athletic genomics. Although the responsiveness to dietary interventions and the respon-
siveness to physical training are considered complex phenotypes, i.e., modulated by the interaction of a variety of genes under the 
influence of the environment, the “omics” have produced knowledge that show the future possibility of using these molecular results to 
more accurate diagnosis and prediction of adverse conditions. Much of the current knowledge comes from simple association studies 
in genetics, which have contributed significantly to the enhancement of knowledge, however their results do not have applicability in 
readiness. In order to overcome this deficiency, molecular signatures are characterized from genome-wide association studies (GWAS). 
Interestingly, the lack of studies in GWAS coupled with the low reproducibility of available studies still makes their use in personalized 
medicine questionable. Lastly, considering the current state of the art, the invalidity of the use of molecular results in nutrigenomics, 
nutrigenetics and athletic genomics is a consensus among the scientific community, whether for prognostic purposes or to increase the 
diagnostic power of clinical conditions. The genomic science has progressed by leaps and bounds, but it will take another few years of 
investment before the diagnostic molecular medicine has applicability to nutrition for exercise and sports.

Keywords: nutrigenomics, nutrigenetics and athletic genomics.
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A
Introdução

A genética é uma recente área de investigação 
que vem agregando novas e expressivas 
contribuições ao conhecimento existente sobre 
a fisiologia humana, uma vez que os estudos 
moleculares têm ampliado a compreensão sobre 
o fenômeno da variabilidade fenotípica. Os 
avanços têm aumentado o entendimento sobre as 
variações funcionais que ocorrem em condições 
normais e as alterações funcionais que ocorrem em 
condições de doenças, além de gerar evidências 
de possíveis novas formas de intervenção, a 
partir de estratégias individualizadas, baseadas 
em resultados moleculares. Agregar o resultado 
de uma análise do perfil genético ao do exame 
convencional, com o propósito de aumentar 
a chance de um diagnóstico mais preciso, 
predizer uma condição indesejada a partir do 
diagnóstico precoce e refinar as práticas de 
intervenção terapêutica são possibilidades que 
justificam o alto investimento nos estudos em 
genômica funcional. Este é o caso das ciências da 
nutrição e do exercício físico, dois recursos não 
medicamentosos comprovadamente eficientes na 
prevenção e reabilitação de condições diversas 
de doenças, além do ganho de performance para 
os esportes. O atual estado da arte no que se 
refere à genômica funcional e suas expressivas 
contribuições para o avanço do conhecimento em 
nutrigenômica, nutrigenética e atleticogenômica 
serão tratados aqui em detalhe.

As “ômicas” aplicadas à nutrição, ao 
exercício físico e aos esportes

Como consequência da conclusão do sequen-
ciamento e mapeamento do genoma humano, 
somado ao avanço e barateamento das técnicas 
de rastreamento de biomarcadores, as “ômicas” 
vêm sendo utilizadas constantemente para o 
avanço do conhecimento nas ciências da nutri-
ção, do exercício físico e dos esportes. Rastrear 
o genoma e caracterizar variantes no código de 
genes (genômica), os padrões de expressão gê-
nica (transcriptômica), as estruturas/funções de 
proteínas em vias metabólicas (proteômica) e a 

geração de metabólitos em processos celulares 
(metabolômica) tem possibilitado compreender 
como hábitos saudáveis, baseados em dieta e/ou 
exercício físico, podem resultar em benefícios, po-
rém em magnitudes distintas entre indivíduos. No 
contexto da nutrição, as disciplinas nutrigenômica 
e nutrigenética têm como propósito investigar 
como nutrientes afetam a expressão gênica e como 
variantes no código de genes afetam as respostas 
do organismo a nutrientes, respectivamente. São 
duas linhas de investigação que partem de refe-
renciais distintos, mas que concentram esforços 
na caracterização, em nível molecular, sobre a 
interação entre compostos bioativos e os genes.

Com um cenário semelhante ao da nutrição, a 
atleticogenômica, no contexto do exercício físico 
e dos esportes, tem como propósito investigar 
como os genes interagem com os efeitos do 
treinamento físico, modulando a treinabilidade, 
levando em conta a variabilidade fenotípica nas 
adaptações fisiológicas. Assinaturas moleculares 
do treinamento físico já foram identificadas a 
partir de análises genômicas, transcriptômicas, 
proteômicas e metabolômicas, evidenciando a 
possibilidade de se mensurar e predizer ganhos de 
capacidade física. A atleticogenômica tem o seu 
papel investigatório tanto para os esportes quanto 
para a prática de exercícios físicos, pensado para 
fins de prevenção e reabilitação de condições 
adversas de doenças. 

Grande parte do atual conhecimento relacionado 
à genética e às ciências da nutrição, do exercício 
físico e dos esportes é proveniente de estudos de 
associação simples, demonstrando a associação 
de um único gene ou um pequeno grupo deles 
com a variabilidade fenotípica. Embora esses 
estudos tenham contribuído de forma expressiva 
para o avanço do conhecimento, seus resultados 
ainda não têm aplicabilidade, salvo exceções. No 
sentido de suprir tal deficiência, novos métodos 
de análises de rastreamento do genoma, agora 
em larga escala (do inglês: genome-wide), têm 
sido aplicados para a avaliação do funcionamento 
de genes, transcritos, proteínas e metabólitos. 
Resultados de investigações envolvendo estudos 
em genética simples e em larga escala serão 
apresentados a seguir. 
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Estudos de associação simples em gené-
tica: os genes da nutrição, do exercício 
físico e dos esportes

A hipótese de que o código genético pode 
revelar predisposições a fatores de risco e 
variadas respostas fisiológicas a intervenções 
deu início aos estudos de associação em genética. 
Na tentativa de explicar as respostas individuais 
a dietas específicas, bem como a variabilidade 
das respostas adaptativas ao estímulo do 
exercício e do treinamento físico, os estudos em 
nutrigenética e atleticogenômica concentraram-
se em pré-selecionar genes envolvidos em 
processos fisiológicos de interesse e testar 
possíveis associações. De forma geral, estas 
investigações requerem uma criteriosa seleção 
da população estudada, baseada no fenótipo 
de interesse, selecionando indivíduos com 
características morfofisiológicas e com rotinas 
de vida semelhantes. Após a genotipagem e a 
mensuração do fenótipo de interesse em cada 
indivíduo, análises estatísticas são realizadas com 
o intuito de estimar, com mínima probabilidade 
de erro, a existência de associação entre uma 
variante no “gene candidato” e a variabilidade na 
expressão do fenótipo. A seguir, serão analisados 
alguns dentre as centenas de genes candidatos 
com evidências de influência na responsividade à 
ingestão de nutrientes específicos e ao exercício/
treinamento físico.

Genes associados ao metabolismo e à 
nutrição

Os receptores canabinoides (CB) são uma classe 
de receptores acoplados à proteína G e ativados 
por substâncias conhecidas como canabinoides. 
O subtipo I, receptor CB1, é expresso pelo gene 
CNR1 (localização cromossômica 6q14-q15), 
principalmente nas terminações nervosas pré-
sinápticas dos sistemas nervosos central e 
periférico. Ativados pelos endocanabinoides 
anandamida e glicerol 2-araquidonoil (2-AG), 
os receptores CB1 modulam a liberação de 
neurotransmissores na fenda sináptica. Estudos 
prévios identificaram associação entre os CB e 
doenças cardiovasculares, além de associação 
com fatores de risco como obesidade, diabetes, 
hipertensão e dislipidemia1,2. Mutombo e 

colaboradores3 identificaram associação da 
variante 4895 C/T do gene CNR1 com hipertensão 
arterial e índices de obesidade. A partir de uma 
população de 1.452 japoneses investigados, 
apenas os homens portadores do genótipo CC 
apresentaram valores médios superiores de pressão 
arterial sistólica, índice de massa corporal (IMC) e 
circunferência de cintura, quando comparados aos 
portadores de pelo menos um alelo T (genótipos 
CT e TT). Os receptores CB1 são expressos 
em áreas do sistema nervoso central associadas 
com o controle do apetite, constituindo parte do 
circuito neural também regulado pela leptina4. 
Partindo deste princípio, os autores sugerem que 
a associação encontrada entre o genótipo CC e 
maiores valores dos índices de obesidade possa 
estar relacionada a uma possível modulação da 
ingestão de alimentos pela variante genética em 
questão.

Aberle e colaboradores5 genotiparam uma 
população de 451 obesos dislipidêmicos para 
as variantes 1359 G/A do gene CNR1 e P129T 
do gene FAAH (localização cromossômica: 
1p35-p34). A proteína codificada pelo gene 
FAAH, amida hidrolase de ácidos graxos, é a 
principal enzima responsável pela hidrólise da 
anandamida. Após 6 semanas de intervenção com 
dieta com baixo teor lipídico, os valores médios 
de queda do colesterol total e do triglicérides foi 
maior entre os portadores dos genótipos PT e 
TT, quando comparado ao genótipo PP do gene 
FAAH. Neste estudo, variante 1359 G/A do gene 
CNR1 não mostrou associação com o fenótipo em 
questão. Por outro lado, De Luis e colaboradores6, 
a partir de 94 obesos submetidos a intervenção 
por 3 meses com dieta hipocalórica, identificaram 
quedas nos biomarcadores resistina, leptina e IL-6 
apenas nos portadores dos genótipos GA e AA 
da variante 1359 G/A do gene CNR1. Os autores 
reconhecem o possível papel da variante genética 
na variabilidade da resposta dos biomarcadores e 
associam o resultado à perda de massa corporal 
dos pacientes. 

Genes associados à performance física 

Investigações envolvendo genes e responsividade 
ao exercício/treinamento físico tiveram seu marco 
inicial em 19997, com a associação do alelo I 
do gene da enzima conversora de angiotensina 
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(ECA) com maior capacidade de resistência física 
sobre a variante I/D do gene ECA8. Desde então, 
mais de 300 genes distintos foram mapeados 
e, isoladamente, mostraram associação com 
fenótipos de boa forma física relacionada à saúde 
e/ou fenótipos de performance física humana. 
Dentre os genes de destaque está o ACTN3, 
discutido em detalhes a seguir.

 A proteína alfa-actinina-3, expressa pelo 
gene ACTN3 (localização cromossômica - 
11q13.1) exclusivamente em fibras musculares 
glicolíticas (tipo II), tem a função estrutural 
de ancorar os filamentos de actina na linha 
Z sarcomérica. Sugere-se que esta proteína 
desempenha importante função na manutenção 
da estabilidade muscular, principalmente durante 
ciclos musculares contráteis que exigem alta 
potência. Foi identificada uma variante no 
código do gene ACTN3 que consiste na troca do 
nucleotídeo citosina (C) por timina (T) na posição 
1.745 do exon 16. Isso resulta na alteração do 
códon codificador do aminoácido arginina (R) 
por um stop codon (X), acarretando a interrupção 
prematura da sequência polipeptídica, gerando 
uma proteína truncada e não funcional, com 
577 aminoácidos9. Fibras musculares do tipo II 
de indivíduos homozigotos para o alelo mutado 
(genótipo XX) não expressam a proteína na 
sua forma funcional. Interessantemente, já foi 
verificado que portadores do genótipo XX para 
o gene ACTN3 não expressam nenhum fenótipo 
associado a patologias musculares, sugerindo 
que a falta da alfa-actinina-3 é suprida pela alfa-
actinina-2, uma isoforma com 81% de homologia 
na sequência de aminoácidos e expressa pelo 
gene ACTN2 (localização cromossômica - 
1q42-q43). 

O ACTN3 é referido, na atualidade, como o “o 
gene da alta performance”, como consequência de 
investigações que demonstraram, em humanos e 
modelos animais, frequências alélicas/genotípicas 
diferentes entre populações específicas, além de 
associação entre ausência da alfa-actinina-3 com 
fenótipos relacionados a estrutura morfofuncional 
muscular e fenótipos de capacidade física. Em 
populações de atletas de elite, a maior frequência do 
genótipo XX já foi verificada entre os especialistas 
em provas de resistência, e maior frequência do 
genótipo RR entre os especialistas em provas 
de velocidade10. Biópsias do músculo vasto 

lateral (jovens do sexo masculino) identificaram 
maior número de fibras musculares do tipo IIx 
em portadores do genótipo RR, comparado ao 
genótipo XX11. Estes resultados sugerem que o 
possível mecanismo indireto de modulação do 
gene ACTN3 sobre a performance muscular seja 
a consequência direta de sua modulação sobre a 
tipagem de fibras musculares. 

Silva e colaboradores12 investigaram a 
potencial associação entre a variante R577X 
do gene ACTN3 com o fenótipo de capacidade 
funcional cardiorrespiratória. Indivíduos saudáveis 
sedentários (n=206; sexo masculino) foram 
submetidos a um teste cardiopulmonar máximo, 
antes e após um programa de treinamento físico 
de predominância aeróbia de 18 semanas. No 
estado sedentário, indivíduos portadores do 
genótipo XX apresentaram valores de consumo 
de oxigênio (VO2) no limiar anaeróbio, no 
ponto de compensação respiratória e no pico 
do esforço, superiores aos do genótipo RR 
(VO2pico XX= 3.9±0.5 l/min vs. RR= 3.6±0.6 l/
min; p<0.001). O treinamento físico aumentou 
o VO2pico nos indivíduos como um todo (VO2pico 
pré= 3,7±0,6 l/min vs. VO2pico pós= 4,0±0,5 l/
min; p<0,001), porém eliminou a diferença entre 
os genótipos (VO2pico XX= 4,1±0,5 l/min vs. RR= 
3,9±0,5 l/min; p<0,55). Este achado sustenta, 
indiretamente, os resultados de estudos prévios 
com evidências causais entre ausência/presença 
da proteína alfa-actinina-3 e alterações fenotípicas 
musculares13-15. No entanto, a falta da associação 
entre a variante R577X do gene ACTN3 e 
VO2pico após o treinamento físico sugere que 
indivíduos treinados (por exemplo, atletas) não 
são uma adequada população para ser investigada 
na tentativa de identificar associações entre 
variabilidade fenotípica e variantes genéticas. 
Talvez, a análise da variante R557X do gene 
ACTN3 conjugada com outras variantes genéticas 
resultaria em maior variabilidade do fenótipo 
de VO2 entre indivíduos treinados. Embora as 
evidências supracitadas indiquem que o genótipo 
XX confere predisposição para a performance de 
resistência, controvérsias são comuns a partir do 
momento em que outros estudos não encontraram 
nenhuma ou até mesmo oposta associação entre 
a variante R577X do gene ACTN3 e fenótipos 
de performance física. Por exemplo, Ahmetov e 
colaboradores16 encontraram maior frequência do 
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genótipo RR entre atletas de resistência. 

Estudos de associação genômica ampla: 
as assinaturas moleculares da nutrição, 
do exercício físico e dos esportes

Os estudos de associação em genética simples, 
ou seja, envolvendo uma única ou um pequeno 
grupo de variantes genéticas, foi o ponto de 
partida para a compreensão do fenômeno da 
variabilidade fenotípica em resposta a intervenções 
nutricionais e com exercício/treinamento físico. 
Como consequência do avanço tecnológico, do 
barateamento das técnicas e da necessidade de se 
produzir resultados com aplicabilidade, entram 
em cena as investigações envolvendo associação 
genômica ampla, mais conhecida como GWAS 
(do inglês: genome-wide association studies). 
Resultados provenientes de GWAS mostram 
possíveis associações simultâneas de centenas 
a milhares de variantes genéticas ou transcritos 
ou proteínas ou metabólitos com um fenótipo de 
interesse. O tratamento e a interpretação do alto 
volume de informações geradas a partir deste 
rastreamento em larga escala requerem uma 
avançada bioinformática e estatística. Os GWAS 
prometem apurar o conhecimento básico dos 
estudos de associação simples, vislumbrando a 
possibilidade de utilização dessas informações 
na prática clínica.

Assinaturas moleculares em nutrigenômica/
nutrigenética

As investigações utilizando GWAS são 
recentes na literatura científica, o que justifica a 
escassez de estudos longitudinais com o propósito 
de identificar possíveis interações entre genoma 
e dieta. Compreender os diferentes graus de 
susceptibilidade, ou seja, a magnitude do risco 
de desenvolver determinadas doenças, é parte da 
pretensão desses estudos. 

A partir de uma meta-análise de 10 estudos, 
reunindo aproximadamente 18,4 mil indivíduos 
dentre casos e controles, Figueiredo e colaborado-
res17 avaliaram a interação entre ~2,7 milhões de 
variantes genéticas e fatores dietéticos associados 
à ocorrência do câncer colorretal. Ao dividir os 
indivíduos de acordo com o consumo diário de 

cada alimento, a análise dos dados identificou um 
aumento do risco para a doença entre os consumi-
dores de carne vermelha e carne processada con-
forme aumentava-se o consumo diário, enquanto 
que, entre os consumidores de vegetais, frutas e 
fibras, o risco diminuído foi verificado. A partir de 
modelos estatísticos específicos para a análise em 
questão, os autores identificaram uma interação 
entre variantes genéticas no cromossomo 10p14 
e o consumo de carne processada, e esta interação 
também favorecia o aumento do risco de desen-
volver câncer colorretal. Em meio às variantes 
associadas nesta região cromossômica, destaca-se 
o SNP (polimorfismos de nucleotídeo único, do 
inglês: Single-nucleotide polymorphisms - SNPs) 
rs4143094 (maior valor de interação). Em análise 
estratificada por genótipos para o SNP rs4143094, 
o risco para câncer colorretal associado ao consu-
mo de carne processada mostrou ser maior entre 
os portadores dos genótipos TG e TT e nulo entre 
os portadores do genótipo GG. Interessantemente, 
as variantes identificadas com interação com con-
sumo de carne processada na região cromossômica 
10p14 estão localizadas próximo do gene GATA3. 
Em estudos prévios, GATA3 mostrou associação 
com a proliferação de linfócitos T e expressão 
gênica aumentada em colite ulcerativa, o que foi 
associado com aumento de câncer colorretal. Os 
autores especulam sobre um possível mecanis-
mo biológico para esses achados: o consumo de 
carne processada desencadearia uma resposta 
pró-tumorigênica inflamatória ou imunológica, 
que, em segunda instância, pode necessitar de um 
nível determinado de expressão gênica de GATA3. 
Embora tais achados tenham se baseado em 
GWAS, estudos a partir de análises funcionais são 
necessários no sentido de esclarecer os possíveis 
mecanismos pelos quais a região cromossômica 
identificada modula a associação entre consumo 
de carne processada e risco de câncer colorretal. 

É comum a variabilidade de respostas a qualquer 
intervenção com dieta, fato este exemplificado 
por estudos que demonstram diferenças 
interindividuais na resposta do triglicerídeo (TG) 
plasmático à suplementação com ácidos graxos 
poli-insaturados de cadeia longa n-3 (LC n-3 
PUFA, do inglês: long chain polyunsaturated fatty 
acids). Rudowska e colaboradores18 investigaram, 
a partir de GWAS, a possível existência de 
associações genéticas com o fenótipo em questão. 
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Cento e quarenta e um indivíduos caracterizados 
como responsivos (n=81; redução ≥ 0.01mM do 
TG) e não responsivos (n=60) à suplementação 
por 6 semanas com óleo de peixe (3 g/dia de LC 
n-3 PUFA) foram genotipados para 2.668.805 
variantes genéticas, dentre comuns e raras. Foram 
identificados 13 SNPs com diferentes frequências 
alélicas entre os indivíduos responsivos e não-
responsivos, nos SNPs seguintes ou próximos a 
eles: IQCJ-SCHIP1, MYB, NELL1, NXPH1,PHF17 
e SLIT2. Análises de vias de regulação gênica, que 
demonstram o mecanismo de ação das proteínas/
enzimas transcritas e traduzidas a partir dos genes 
identificados, revelaram que estes genes estão 
ligados a processos relacionados com metabolismo 
celular e lipídico. Baseado nos SNPs identificados 
e na subsequente replicação dos resultados em 
outra população (310 indivíduos pertencentes a 
outro estudo foram genotipados para 10 dos 13 
SNPs identificados), os autores desenvolveram 
um modelo genético de risco com o propósito de 
predizer responsividade à suplementação com 
LC n-3 PUFA. O escore de risco criado foi capaz 
de explicar 2% da variação da resposta do TG à 
intervenção nessa outra população. Os autores 
reconhecem a ausência de poder estatístico dos 
resultados e sugerem que a utilização deste escore 
de risco genético, em conjunto com os fatores 
de risco convencionais, eventualmente poderá 
agregar algo à estratificação terapêutica para o 
tratamento com LC n-3 PUFA. 

Assinaturas moleculares em atleticoge-
nômica

Timmons e colaboradores19 foram os primeiros 
a caracterizar “assinaturas moleculares” a partir 
de estudos de associação genômica ampla. 
Indivíduos adultos sedentários foram genotipados 
para 324.611 SNPs e submetidos e um programa 
padronizado de treinamento físico por 20 semanas. 
Modelos estatísticos identificaram 39 SNPs 
associados com o consumo de oxigênio pico 
(VO2pico). Dentre estes, 21 SNPs explicam em até 
49% a variância no ganho de capacidade física 
mensurada pelo VO2. Foi verificado, ainda, que 
indivíduos portadores de nove ou menos alelos 
favoráveis (dentre os 21 SNPs) melhoraram o VO2 
em até 221 ml/min, enquanto os portadores de 19 ou 
mais alelos favoráveis melhoraram o VO2 em 604 

ml/min, em média. Estes resultados demonstram 
a possibilidade de se estimar categoricamente a 
responsividade ao treinamento físico a partir de 
um conjunto de variantes genéticas.

Dias e colaboradores20 investigaram a possível 
existência de assinaturas moleculares, porém, por 
meio de análise em larga escala do transcriptoma. 
RNAs foram extraídos a partir de PBMCs 
(células mononucleares de sangue periférico, 
do inglês: peripheral blood mononuclear 
cells) de jovens sedentários saudáveis em 
dois momentos, antes e após um programa de 
treinamento físico de predominância aeróbia, 
por 18 semanas. A comparação da expressão 
gênica de 28.231 transcritos entre os momentos 
pós- versus pré-treinamento físico identificou 
1.846 transcritos diferentemente expressos 
(p<0,05). Deste total, 211 transcritos apresentaram 
alteração de expressão gênica de 30% ou 
mais, sendo que, em 152, a expressão gênica 
aumentou (upregulation), e, em 59, a expressão 
gênica diminuiu (downregulation). Denominada 
“transcriptoma responsivo ao treinamento - TRT”, 
esta lista dos 211 transcritos está representada por 
moléculas envolvidas em processos biológicos 
relacionados com angiogênese, divisão celular, 
fosforilação oxidativa, resposta imune, dentre 
outros, e RNAs não codificadores, micro RNAs 
e pseudogenes Uma análise de agrupamento por 
semelhança de expressão gênica demonstrou que 
os indivíduos são semelhantes no estado sedentário 
e que o treinamento físico altera, também de 
forma semelhante, a expressão gênica deles, com 
algumas exceções. Embora o músculo esquelético 
seja o tecido mais informativo, do ponto de vista 
fisiológico, sobre respostas ao treinamento físico, 
essa foi a primeira evidência da possibilidade 
de visualizar adaptações fisiológicas a partir 
de análises moleculares em células do sangue. 
Adotando outro racional, os autores identificaram, 
ainda, uma segunda assinatura molecular 
denominada “classificadores moleculares” do 
ganho de capacidade funcional cardiorrespiratória 
(∆VO2pico). A partir do transcriptoma completo 
(28.231 transcritos), a expressão gênica basal de 98 
transcritos mostrou correlação com a variabilidade 
no ∆VO2pico. Este resultado sustenta a possibilidade 
de se predizer ganhos na performance física 
antes mesmo de iniciar-se um programa de 
treinamento físico. A replicação desses resultados 
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em outras populações é necessária, antes que essas 
assinaturas moleculares possam ser utilizadas para 
fins prognósticos e de prescrição de treinamento 
físico.

Conclusão

A utilização da biologia molecular nas ciências 
básica e aplicada tem resultado em expressivas 
contribuições para o avanço do conhecimento, 
fato este parcialmente comprovado pelo conteúdo 
discutido no decorrer desta revisão. Basicamente, 
o potencial da biologia molecular se concentra na 
possibilidade de compreensão do fenômeno da 
variabilidade fenotípica. Utilizar essa tecnologia, 
com o propósito de estratificar o risco de desenvol-
vimento de condições clínicas ou a susceptibilida-
de de resposta a intervenções, é o foco dos estudos 
empenhados em colocar em prática a medicina 
molecular diagnóstica. Uma vez adicionados os 
testes genéticos ao diagnóstico clínico e labora-
torial, entra em cena a medicina personalizada, 
com a justificativa de que a informação adicional a 
partir do diagnóstico molecular resultará em maior 
precisão na conduta clínica. Pelo menos é esse o 
racional teórico que sustenta a nova e promissora 
maneira de investigar/tratar, referida por alguns 
entusiastas como “medicina de precisão”. 

Mesmo considerando a crescente produção 
de conhecimento sobre associações em genética 
simples e em genômica ampla com fenótipos 
específicos, a validade e a utilidade destes 
diagnósticos moleculares são constante motivo de 
debate, bem como o impacto do resultado frente 
às expectativas do paciente. Considerando o atual 

estado da arte, é consenso entre a comunidade 
científica a invalidade da utilização dos resultados 
moleculares em nutrigenômica, nutrigenética 
e atleticogenômica para a prática clínica e/ou 
fins de predição. Fenótipos de responsividade a 
intervenções nutricionais e de treinabilidade são 
reconhecidos como complexos, ou seja, modulados 
pela ação sincrônica de centenas de genes, ainda 
influenciados por estímulos externos (fatores 
ambientais). Cada gene, dentre as centenas, tem de 
pequena a moderada participação na determinação 
de uma característica fenotípica. Resultados de 
estudos de associação genética simples, como os 
dos genes CNR1 e ACTN3, não têm utilidade para 
a medicina personalizada. Embora o VO2pico dos 
portadores do genótipo XX do gene ACTN3 tenha 
sido, em média, superior ao dos com genótipo 
RR, a análise individual por gráfico de dispersão 
(Figura 1) permite visualizar as sobreposições 
de valores de VO2pico entre os dois genótipos. É 
possível observar o grande número de valores de 
VO2pico semelhantes, atentando para o maior 
deles, atingido por um portador do genótipo RR. 
Este é um fenômeno intrínseco de qualquer estudo 
de associação genética simples, e o exemplo 
adotado representa um dos motivos pelos quais 
resultados provenientes desses estudos não devem 
ser considerados para diagnósticos moleculares em 
medicina personalizada. Em adição, associações 
não necessariamente exprimem relação causal. 
Apenas estudos de associação com subsequente 
contraprova podem demonstrar se uma variante 
genética eventualmente associada a um fenótipo 
é ainda a causadora do fenótipo alterado21. 

Figura 1. Consumo de oxigênio (VO2) no pico do esforço, em indivíduos portadores dos genótipos RR 
(n=76) e XX (n=33) para o gene ACTN3.

As barras horizontais ( - ) representam as médias dos valores para cada genótipo (RR= 3.6±0.6 vs. XX= 3.9±0.5; p<0.001), enquanto 
os círculos (●) e os losangos (  ) representam os valores individuais de VO2pico.  

Fonte: Adaptado de Silva et al.12

l
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Avanços em genômica para diagnósticos moleculares: contribuições para a nutrição, o exercício 
físico e os esportes 

Os estudos exploratórios de associação 
genômica ampla, conhecidos como GWAS, são 
ideais para identificar variantes genéticas ainda não 
associadas a fenótipos de interesse. Esses estudos 
prometem ampliar o conhecimento além do já 
adquirido com os estudos de associação genética 
simples, tornando possível o uso dos diagnósticos 
moleculares na prática clínica. No entanto, até 
mesmo os resultados provenientes dos GWAS têm 
se mostrado inconsistentes para tal fim. Exemplo 
disso foi o escore de risco criado por Rudowska 
e colaboradores18 para predizer responsividade 
à suplementação com LC n-3 PUFA. O escore 
não atingiu significância, explicando apenas 
2% da variação da resposta dos triglicerídeos à 
intervenção. A baixa reprodutibilidade, ou seja, a 
dificuldade de replicação dos mesmos resultados 
em outras populações, é o que explica em parte 
a inconfiabilidade da utilização dos resultados 
dos GWAS para a prática clínica. Em uma meta-
análise, Pavlidis e colaboradores22 testaram a 
veracidade de um prognóstico em nutrigenômica, 
a partir de 153 variantes genéticas (em 38 genes) 
associadas a 89 condições clínicas (ex.: síndrome 
metabólica, câncer, responsividade a nutrientes 
etc.). Esses 38 genes compõem a lista dos genes 

utilizados em testes genéticos disponíveis e 
comercializados ao redor do mundo. A partir de 
uma criteriosa metodologia de seleção foram 
identificados 1.170 publicações envolvendo 
524.592 indivíduos, entre controles e casos. 
Em resumo, explicado em parte pela escassez e 
inconsistência dos resultados até então disponíveis 
na literatura, nenhuma das 153 variantes genéticas 
mostrou potencial e confiabilidade para ser 
utilizada na predição de condições adversas 
(para uma detalhada compreensão sobre o tema, 
sugere-se a leitura completa dessa meta-análise). 
Por fim, os autores são veementes em censurar a 
comercialização de genotipagens para aplicação 
prognóstica em nutrigenômica. O mesmo racional 
de Pavlidis e colaboradores22 é atualmente adotado 
por cientistas do exercício físico e dos esportes, 
uma vez que a inconsistência dos resultados nesta 
área também não permite o uso de genotipagens 
para fins prognósticos em atleticogenômica. A 
ciência genômica progride a passos largos, e serão 
necessários mais alguns anos de investimentos 
antes que a medicina molecular diagnóstica tenha 
aplicabilidade para a nutrição, para o exercício 
físico e para os esportes. 
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