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RESUMO 

O sucesso esportivo de alto rendimento é resultado de fatores ambientais e 

genéticos. O componente genético parece explicar a melhor adaptação ao 

treinamento de alguns indivíduos em relação aos demais, possibilitando traçar 

características morfofisiológicas ideais para determinada modalidade. Um dos genes 

capazes de influenciar o desempenho atlético humano, o gene da α-actina-3 

(ACTN3), é investigado pela sua importante função estrutural no músculo 

esquelético, além de sua possível influência nas capacidades físicas de 

potência/força e resistência muscular. A proposta da presente pesquisa foi verificar a 

ocorrência do polimorfismo genético R577X do gene ACTN3 em atletas de ultra 

resistência. Fizeram parte da amostra 19 ultramaratonistas brasileiras do sexo 

feminino com experiência nacional e internacional na modalidade e idade média de 

41,2 ± 6,1 anos. A genotipagem do polimorfismo R577X ACTN3 foi realizada pelo 

método de reação em cadeia de polimerase (PCR), com DNA extraído via salivar, 

enquanto a composição corporal foi mensurada pelo método bioimpedância. As 

frequências genotípica e alélica das atletas foram avaliadas e comparadas com 

dados da população controle pelos testes: Equilíbrio de Hardy-Weinberg, Qui-

quadrado de Pearson e Qui-quadrado com correção de Yates, já os dados 

envolvendo os componentes: massa magra e massa gorda foram verificadas pelo 

teste estatístico Kruskal-Wallis, sendo adotado como nível de significância p≤0,05 

para todos. Os resultados demonstram maior presença dos genótipos RX e XX para 

as atletas em comparação ao grupo controle, embora a diferença não seja 

significativa (RR=15,8%, RX=57,9%, XX=26,3% versus RR=40%, RX=46%, 

XX=14%). Quanto à distribuição alélica, foi verificada maior aparição do alelo não 

funcional no grupo estudado em relação ao controle (R=44,7%, X=55,3% versus 

R=63%, X=37%), com diferença significativa (p-valor=0,0350). Sobre a composição 

corporal não foi observada diferença entre os genótipos, sendo que a média de 

massa magra para as atletas do grupo RR foi de 86%, para o perfil RX=85,31% e 

para o XX=86,56%. Em conclusão, os dados reportados na presente pesquisa 

revelam relação entre o alelo X da ACTN3 e a condição atlética em 

ultramaratonistas brasileiras do sexo feminino, porém não foi verificada influência do 

polimorfismo R577X sobre a composição corporal das atletas.  

 

Palavras-chave: Alfa actina 3. Ultramaratonistas. Desempenho esportivo. Genética.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The elite athletic performance is a result of environmental and genetic factors. The 

genetic component seems to explain the better training adaptation some individuals 

show over others, making possible to estimate ideal morphophysiological 

characteristics for a specific sports modality. One of the genes that can have an 

effect on the human athletic performance is the α-actin-3 (ACTN3), heavily 

researched due to its important structural function in the skeletal muscle, in addition 

to its possible influence over the physical capacities of power/strength and muscle 

resistency. The aim of this research was to verify the occurrence of the genetic 

polymorphism R577X of the gene ACTN3 in ultra-endurance athletes. The research 

sample was composed of 19 female Brazilian elite ultra-endurance runners with 

national and international experience in the category and average age of 41,2 ± 6,1 

years. The R577X ACTN3 polymorphism genotyping was performed by the 

Polymerase Chain Reaction (PCR), with extracted DNA from saliva, whereas the 

body composition was measured by bioimpedance analysis. The genotypic and 

allelic frequencies were analysed and compared with data from the control group by 

the following tests: Hardy-Weinberg equilibrium, Pearsons Chi-Square, Yates 

correction Chi-Square, and the data regarding the lean mass and fat mass 

component were statistically analysed by the Kruskal-Wallis test, considering p≤0,05 

as the value for statistical significance for all of the tests performed. The results have 

shown a higher frequency of the RX and XX genotypes for the athletes compared to 

the control group, although the difference is not significant (RR=15,8%, RX=57,9%, 

XX=26,3% versus RR=40%, RX=46%, XX=14%). Regarding the allelic distribution, it 

was observed a higher appearance of the non-functional allele on the studied group 

when compared with the control group (R=44,7%, X=55,3% versus R=63%, X=37%), 

with a significant difference (p-value=0.0350). Concerning the body composition it 

wasn’t observed differences among the genotypes, considering that the mean lean 

mass for athletes on the group RR was 86%, RX=85,31% and XX=86,56%. In 

conclusion, the data reported in this research shows a correlation between the X 

allele from the ACTN3 gene and the athletic condition of female brazilian ultra-

marathoners, however it was not noted an influence of the R577X polymorphism over 

the athlete’s body composition. 

 

Key words: Alfa actina 3. Ultra-marathoners. Athletic performance. Genetics. 
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1 INTRODUÇÃO 

A melhora do desempenho físico, no esporte de alto rendimento está cada 

vez mais vinculada com a predisposição genética, bem como fatores nutricionais, 

treinamento e perfil psicológico também são capazes de influenciá-la (AHMETOV et. 

al., 2016; YU & TRENT, 2010; JESSRI et. al., 2010; GINEVICIENE et. al., 2010; 

TAMSE et. al., 2010).  

Há mais de uma década estudos tem mostrado que a genética parece 

explicar as diferentes respostas e o melhor desempenho, que alguns indivíduos 

apresentam em modalidades específicas em relação aos seus pares (HOPKINS, 

2001; STEWART & RITTWEGER, 2005; PITSILADIS et. al., 2013). Cabe enfatizar 

que fatores genéticos podem influenciar em até 50% as características fenotípicas 

envolvidas com a performance, treinamento e aptidão física do atleta de alto 

rendimento (HOPKINS, 2001; EYNON et. al, 2011).      

 Como muitos genes e áreas gênicas já foram relacionados com fenótipos de 

desempenho físico humano, a associação entre genética e perfil fenotípico, pode 

contribuir para traçar um atleta com características morfofisiológicas ideias para 

determinadas modalidades esportivas, tornando-o menos suscetível as lesões e com 

melhores respostas adaptativas aos treinamentos (AHMETOV et. al., 2016; 

MAFFULLI et. al., 2013; LIPPI et. al., 2010; BRAY et. al., 2009).  

 Dessa forma o estudo dos polimorfismos genéticos pode servir como 

prognóstico de performance física (AHMETOV et. al., 2008; DIAS et. al., 2007). 

Porém, ressalvas são efetuadas quando estudos atentam sobre a etnia e a raça da 

população estudada, pois efeitos fenotípicos de alguns polimorfismos podem 

expressar de maneiras diferentes em populações distintas (EYNON et al., 2011; 

CALÓ e VONA, 2008; AMIR et. al., 2007). 

Para Ahmetov et al. (2016), Maffulli et al. (2013), Queiroz e Alves (2012) e 

Yang et al. (2003) os genes e seus polimorfismos genéticos associados ao sucesso 

esportivo, são aqueles que trazem respostas benéficas, principalmente, aos ganhos 

de resistência, força e potência muscular. Nesta linha pode-se citar o polimorfismo 

R577X do gene Alfa-Actina 3 (ACTN3), investigado pelo fato do mesmo estar 

associado em atividade que priorizam força, potência e resistência muscular 

(DIONÍSIO et. al., 2017; GINEVICIENE et. al., 2016; EYNON et. al., 2014; 

GARATACHEA et. al., 2014; MAFFULLI et. al., 2013; MA et. al., 2013). 

 Localizado no cromossomo 11q13-q14, sendo seu polimorfismo identificado 
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como R577X, essa variação genética é produto da troca de citosina por timina na 

posição 1747 do éxon 16, que resulta na troca de arginina (alelo R) por um stop 

códon (alelo X) prematuro no aminoácido 577, como consequência possibilita três 

genótipos: RR, RX e XX (VINCENT et. al., 2007; CALÓ e VONA, 2008).   

 A troca de arginina ou o alelo R representa a transcrição natural da proteína α 

actina3 no músculo esquelético, enquanto o stop códon/alelo X, faz com que 

indivíduos homozigotos (genótipo XX) não produzam a α actina3, acarretando em 

redução da área de secção transversa nos músculos compostos por fibras de 

predomínio tipo II e por consequência redução da massa muscular quando 

comparados aos genótipos RR e RX (NORTH et. al., 1999; VINCENT et. al. 2007; 

MACARTHUR et. al., 2008; CALÓ e VONA et. al., 2008; CIESZCZYK et al., 2012), 

no entanto, a inexpressividade da alfa actina 3 parece melhorar o metabolismo 

aeróbio, resultando num incremento da resistência muscular e cardiorrespiratória 

(MACARTHUR et. al., 2008; MACARTHUR et. al., 2007).     

 A interação da ACTN3 com o alto nível esportivo estão atrelados aos estudos 

que reportam maior presença do alelo X em atletas de resistência muscular 

(GRENDA et. al., 2014; BEN-ZAKEN et. al., 2015) ao passo que atletas orientados a 

força e potência muscular apresentam o alelo R como característica (MA et. al., 

2013; PAPADIMITRIOU et. al., 2016; BEN-ZAKEN et. al., 2015). 

Diante do que foi exposto até o momento, essa dissertação surge com o 

propósito de melhor compreender a interação do polimorfismo R577X do gene 

ACTN3 com o desempenho físico em mulheres ultramaratonistas no Brasil, uma vez 

que tal variação genética pode contribuir no rendimento físico das mesmas, além de 

ser uma análise inédita em praticantes dessa modalidade.  

 

2 PROBLEMA 

O polimorfismo R577X do gene Alfa Actina 3 em atletas de ultra resistência 

pode sinalizar um fator determinante para o ótimo desempenho na modalidade? A 

frequência desse polimorfismo em atletas ultramaratonistas de alto nível se 

apresenta de maneira diferente à população não atleta? 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL        

 Identificar a interação do polimorfismo R577X do gene ACTN3 com o ótimo 

desempenho físico em atletas de ultramaratona em montanha do sexo feminino.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analisar a frequência genotípica para o polimorfismo R577X do gene ACTN3 

em atletas mulheres corredoras de ultramaratona em montanha; 

Determinar a frequência alélica do polimorfismo R577X do gene ACTN3 em 

mulheres ultramaratonistas de montanha;  

Relacionar o perfil genotípico do gene ACTN3 com a composição corporal das 

atletas;          

 Comparar os dados encontrados no grupo amostral com os da população não 

atleta. 

 

4 REVISÃO DE LITERATURA 

4.1 PROVAS DE ULTRA RESISTÊNCIA E CORRIDA DE MONTANHA: SUAS 

DEMANDAS FISIOLÓGICAS 

Destacam-se entre os eventos de ultra resistência, além da corrida de 

montanha, as provas em que os atletas correm 42.195 metros ou mais, o Ironman 

Triathlon (3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e 42 km de corrida), provas com 

duração superior a 24 horas (Ultraman, que é composta por 10 km de natação, 421 

km de ciclismo e 84 km de corrida), provas de Mountain Bike e as competições de 

ciclismo como o Tour de France e Giro de Itália que duram semanas (FERREIRA et. 

al., 2001; GLACE et. al., 2002; FERREIRA et. al., 2003; WU et. al., 2004; BURR et. 

al., 2014).            

 A corrida de montanha é uma das modalidades dos chamados eventos de 

ultra endurance que estão se tornando cada vez mais populares e despertando 

interesse científico nos últimos anos (ROBACH et. al., 2014; BURR et. al., 2014; 

DENHAM et. al., 2013). O ambiente da prova a torna um esporte de aventura, pois 

existem alguns fatores que levam risco aos atletas, como a temperatura ambiente, 

que oscila de 0°C a 60°C, aclives e declives de 3000 metros além das longas 

distâncias a serem percorridas com obstáculos naturais (COICEIRO e COSTA, 
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2010; BURR et. al., 2014).         

 Ao tratar do fornecimento energético durante o exercício físico, sabe-se que 

não é exclusivo de uma única via metabólica (ABREU et. al., 2017), embora tais 

eventos, como as ultramaratonas, sejam marcados pela provisão de energia 

aeróbia, ou seja, priorizam a metabolização lipídica como fonte energética 

(HELFENSTELLER et. al., 2011; REZENDE et. al., 2016). Porém, Powers e Howley 

(2009) descrevam a corrida de montanha como uma atividade de intensidade 

elevada, tornando necessária a oxidação de carboidratos concomitantemente à 

oxidação lipídica, dessa forma, se conclui que a corrida de montanha tem alto 

requerimento de energia aeróbia e contribuição anaeróbia intermitente para manter o 

desempenho durante a prova (MACDERMID e STANNARD, 2012).   

 A característica da corrida de montanha de cunho oxidativo e aporte glicolítico 

foram comprovadas por meio do acompanhamento da frequência cardíaca 

(DELMONEGO JÚNIOR et. al., 2008), glicose, lactato (HELFENSTELLER et. al., 

2011; REZENDE et. al., 2016), e pela análise de componentes como a creatina 

quinase, mioglobina e proteína reativa C (SAUGY et. al., 2013).   

 Sustentado o conhecimento fisiológico sobre as características da 

modalidade, o treinamento aeróbio serve como base do planejamento dos 

ultramaratonistas. Tal metodologia de treino gera adaptações como: o aumento de 

número de capilares nas fibras musculares, adição de trocas gasosas, maior aporte 

de nutrientes para o tecido muscular, maior presença de mioglobina, aumento na 

densidade e número de mitocôndrias, assim como maior atividade enzimática são 

respostas do organismo frente a essa metodologia de treino (TOURINHO FILHO et. 

al., 2013; FLECK e KRAEMER, 1999; McCALL et. al., 1996).   

 Dessa maneira entende-se que o sucesso esportivo em provas de ultra 

endurence é dependente da alta capacidade de gerar energia via metabolismo 

aeróbio combinado à produção intermitente oriundo da glicólise (REZENDE et. al., 

2016; MACDERMID e STANNARD, 2012).     

 

4.2 GENÉTICA E DESEMPENHO FÍSICO HUMANO     

O estudo sobre a genética ganhou grande destaque com o início do Projeto 

Genoma Humano (PGH) por volta dos anos de 1990. O PGH tinha como objetivo 

aumentar o entendimento médico e mapear os genes responsáveis por 

características normais e patológicas através do sequenciamento do DNA humano 
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(McEWEN et. al., 2014; DAGFAL et. al., 2010; CORRÊA, 2002; ZATZ, 2000). 

 Com isso surge à terapia gênica, uma área de investigação da biomedicina 

que consiste na transferência vetorial de materiais genéticos para tecidos e células-

alvo a fim de suprir os produtos de um gene com estrutura anormal (ARTIOLI et. al., 

2007; NALDINI, 2015).          

 Embora o PGH visasse exclusivamente o sequenciamento e cura de genes 

com falhas estruturais, a descoberta de genes e áreas gênicas envolvidas com o 

desempenho esportivo também foi possível (YAMADA et. al., 2013). Sendo viável 

traçar correlações entre genética e aptidão física para modalidades esportivas 

específicas (RODRIGUES e FILLUS, 2015; FELIPE et. al., 2017), avaliar e 

quantificar os danos moleculares do DNA sob altas intensidades de exercício físico 

(MOTTA et. al., 2017), verificar o papel da tríade: herança genética, doenças 

cardíacas e exercício físico (STEIN et. al., 2017), além das descobertas envolvendo 

a área mais estudada entre a genética e o desempenho esportivo: os polimorfismos 

genéticos (DIAS et. al., 2007).      

 Polimorfismo genético se define como uma alteração na sequência de bases 

do DNA, que codifica uma proteína podendo influenciar sua expressão ou atividade 

estrutural orgânica de determinado gene (DIAS et. al., 2007), e ocorre 

estatisticamente numa frequência igual ou superior a 1% da população (HOUSMAN, 

1995; BALASUBRAMANIAN et al., 2004).       

 Já é de conhecimento científico que mais de 200 genes desempenham 

funções envolvidas com o desempenho físico humano (YAMADA et. al., 2013; BRAY 

et. al., 2009), fato esse que pode contribuir na detecção e seleção de indivíduos 

predispostos a desenvolver alguma habilidade atlética e auxílio na prescrição do 

treinamento físico de forma individualizada, objetivando aperfeiçoar o processo de 

formação de atletas de alto rendimento (ARTIOLI e GUILHERME, 2015; YAMADA 

et. al., 2013), muito embora a etnia da população estudada possa interferir em 

determinados polimorfismos (EYNON et. al., 2011; CALÓ e VONA, 2008; AMIR et. 

al., 2007). 

Tendo posse do conhecimento genético e sua influência no desempenho 

esportivo, nasce e o chamado doping genético (DG), uma variante da terapia gênica 

que consiste no uso não terapêutico de células, genes, elementos genéticos ou 

modulação da expressão gênica para potencializar características físicas e 

fisiológicas, buscando a excelência atlética (BOMTEMPO, 2016; BRZEZIAŃSKA et. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brzezia%26%23x00144%3Bska%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25435666
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al., 2014; YAMADA et. al., 2013; WADA, 2008).      

 Os principais genes e polimorfismos candidatos dessa prática proibida pelo 

Comitê Olímpico Internacional (COI), são aqueles com potenciais de influenciar o 

sistema musculoesquelético e vascular (QUEIROZ e ALVES, 2012; ARTIOLI et. al., 

2007), podendo destacar os seguintes: Alfa Actina 3 (ACTN3) e Enzima Conversora 

de Angiotensina (ECA) (BUENO JUNIOR e PEREIRA, 2010; DIAS, 2011). Hormônio 

do crescimento (GH), Fator de crescimento semelhante à insulina (IGF-1), Miostatina 

(GDF8), Fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF), Eritropoetina (EPO), 

Receptor ativado por proliferador de peroxissoma (PPAR-ß), Fosforenolpiruvato 

Carboxiquinase (PCK1, PEPCK), Fator 1 induzível pela hipóxia (HIF-1a), Receptor 

B2 de Bradicinina (BDKRB2), Creatina Quinase (CK) e Óxido Nítrico (NOS3) 

(BRZEZIAŃSKA et. al., 2014; PETR et. al., 2014; EYNON et. al., 2013; QUEIROZ e 

ALVES, 2012; ARTIOLI et. al., 2007).      

 Também conhecida como ACE (angiotensin converting enzyme), a Enzima 

Conversora de Angiotensina pertence a um complexo sistema atuante na 

homeostase cardiovascular e renal, (GALVÃO et al., 2015; PUTHUCHEARY et al., 

2011). Seu polimorfismo descrito como inserção (alelo I) ou deleção (alelo D) de 287 

pares de base, predispõe para níveis circulatórios de ECA maiores na corrente 

sanguínea, sendo a variante “I” associada aos eventos de resistência ao passo que 

o alelo “D” está orientado para as modalidades de força/potência muscular 

(MARTELLI et. al., 2013; PAPADIMITRIOU et. al., 2016; WOELLNER et. al., 2016; 

GINEVICIENE et. al., 2016; DIONÍSIO et. al., 2017).     

 Sobre o Hormônio do crescimento (GH) e Fator de crescimento semelhante à 

insulina (IGF1), cabe ressaltar que o GH tem sua principal função associada à 

reparação tecidual, dessa forma, sua ação possibilita no âmbito esportivo, menor 

tempo de recuperação e hipertrofia muscular, além de maior proliferação de células 

satélites (SOUZA et. al., 2015; HARRIDGE e VELLOSO, 2009). A ação do GH é 

mediada pelo IGF1, dessa forma a modulação desses genes acarretará em aumento 

de força e hipertrofia, auxiliando em atividades que requerem força muscular 

(MACHADO et. al., 2005; LEE et. al., 2004).      

 Uma das proteínas presentes na musculatura esquelética, a miostatina possui 

efeito inibidor da hipertrofia e força muscular além da diminuição do número de 

fibras musculares dessa característica (FEDORUK e RUPERT, 2008). Sua inibição 

favorece o crescimento muscular (hipertrofia), desejada em estímulos de força 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brzezia%26%23x00144%3Bska%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25435666
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(MAYNE et. al., 2008).          

 O fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF) possui importante ação 

sobre a angiogênese, fenômeno capaz de estimular a produção de novos vasos 

sanguíneos (HAISMA e HON, 2006). A maior expressão do VEGF possibilita uma 

maior distribuição dos nutrientes e oxigênio para os tecidos ativos, como a 

musculatura esquelética e cardíaca, acarretando em maior desempenho aeróbio 

(CARNEVALI JÚNIOR et. al., 2009).        

 No que diz respeito à Eritropoietina, é um hormônio conhecido por sua função 

reguladora e estimulante na produção de glóbulos vermelhos no sangue. No 

esporte, sua ministração auxilia na maior produção de hemoglobina e 

concomitantemente maior aporte de oxigenação para os tecidos ativos, beneficiando 

principalmente o desempenho aeróbio (SEGURA et. al., 2007; HAISMA e HON, 

2006).           

 Sobre o receptor ativado por proliferador de peroxissoma (PPARs), elas 

compõem uma família de três isoformas que possuem ações nos mecanismos de 

regulação celular (CARNEVALI JÚNIOR et. al., 2009). Relacionada ao exercício 

físico, a isoforma PPAR-ß aumenta a disponibilidade e oxidação do tecido adiposo, 

além de aumentar o trabalho das fibras musculares tipo II, contribuindo assim para a 

performance em atividades de resistência aeróbia (AHMETOV et. al., 2006).  

 Simbolizado pela sigla PEPCK, o gene que expressa a enzima 

fosforenolpiruvato carboxiquinase no fígado e córtex renal, é responsável por regular 

o processo de gliconeogênese (TANG et. al., 2017). Dessa maneira sua contribuição 

estaria em maximizar o dispêndio de energia em atividades de longa duração 

(HAKIMI et. al., 2007).          

 Sobre as proteínas da família HIF (Fator 1 induzível pela hipóxia) elas 

regulam a transcrição de genes nas situações de hipóxia e suas ações têm como 

resultado final o aumento no número de hemácias sanguíneas (FLORA et. al. 2016; 

LINDHOLM e RUNDQVIST, 2016). Relacionado a performance esportiva, atua na 

melhora do suprimento de oxigênio e no desempenho aeróbio (BUENO JUNIOR e 

PEREIRA, 2010).           

 O receptor B2 de bradicinina faz parte de um complexo sistema chamado de 

(SCC) sistema calicreína cinina, responsável por um grande número de processos 

metabólicos, incluindo a vasodilatação arterial. Seu polimorfismo influencia a 

eficiência metabólica dos músculos esqueléticos, contribuindo assim, para um maior 
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desempenho aeróbio (WILLIAMS et. al., 2004).    

 Tratando sobre a Creatina Quinase, também conhecida como CK, é uma das 

enzimas atuantes durante o exercício físico, e sua liberação está associada ao 

estresse do tecido muscular, servindo como um marcador indireto de lesão do 

mesmo (KOCH et. al., 2014). Existem evidências que um dos genótipos do 

polimorfismo da CK contribua para o melhor desempenho aeróbio (BATAVANI et. 

al., 2017; EIDER et. al., 2015).         

 O óxido nítrico (NO) por sua vez, é um vasodilatador produzido 

endogenamente e está envolvido em importantes mecanismos fisiológicos 

cardiovasculares, musculares e inflamatórios. Seu polimorfismo influencia o 

desempenho aeróbio (SZEILID et. al. 2010).  Visando combater o doping genético, 

a WADA agindo em conjunto com entidades internacionais, como a Union Cycliste 

Internationale (UCI) e Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF), 

busca o desenvolvimento de métodos de detecção e atualização da lista de agentes 

proibidos, além do incentivo aos programas de conscientização sobre os efeitos 

adversos que o DG pode causar nos atletas (BRZEZIAŃSKA et. al., 2014). 

 Apesar de ser uma técnica reconhecida, a detecção da dopagem genética é 

um grande desafio, pois os métodos analíticos ainda não são capazes de revelar tal 

fraude (QUEIROZ e ALVES, 2012; BAIRROS et. al., 2011; DIAS, 2011; ARTIOLI et. 

al., 2007).           

 No entanto, em relação aos riscos que a ministração não terapêutica que 

elementos gênicos podem causar estão a possível transmissão de genes 

estrangeiros no genoma, causando interações entre genes e moduladores internos e 

ambientais (BRZEZIAŃSKA et. al., 2014), efeitos colaterais, principalmente 

respostas inflamatórias (LI e HUANG, 2006), replicação de material genético falho 

(HAISMA e HON, 2006) e, além disso, existem os riscos específicos que cada gene 

pode desencadear que ainda são desconhecidos (BRZEZIAŃSKA et. al., 2014; 

QUEIROZ e ALVES, 2012; ARTIOLI et. al., 2007). 

 

4.3 ALFA-ACTINA 3 E SUA FUNÇÃO ESTRUTURAL MUSCULOESQUELÉTICA 

As proteínas denominadas α-actinas formam uma família de quatro 

componentes: ACTN1, ACTN2, ACTN3 e ACTN4 (PASQUA et. al., 2011). Em 

humanos, apenas a ACTN2 e ACTN3 são encontradas nos músculos e possuem 

função relacionada à distrofina, importante papel na ancoragem e estrutura dos 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brzezia%26%23x00144%3Bska%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25435666
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brzezia%26%23x00144%3Bska%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25435666
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brzezia%26%23x00144%3Bska%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25435666
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filamentos musculares (MILLS et. al., 2001; AHMETOV et. al., 2011; GENTIL et. al., 

2011).             

 A ACTN2 está presente em todos as fibras musculares esqueléticas e 

cardíacas, diferentemente da ACTN3, que por sua vez é expressa somente em 

fibras musculoesqueléticas do tipo II (YANG et. al., 2003; NORTH et. al., 1999). 

Presente internamente nas fibras musculares esqueléticas tipo IIb, responsáveis por 

contrações intensas e rápidas (NORMAN et. al., 2009), a proteína ACTN3 faz parte 

da estrutura das linhas Z, atuando sobre a estrutura do sarcolema, com grande 

importância no ancoramento e arranjo miofibrilar (BEGGS et. al., 1992; MILLS et. al., 

2001) além disso, também regula a atividade/contração musculoesquelética 

(MACARTHUR & NORTH, 2004).        

 O gene ACTN3, responsável pela presença de α-actina3, que se localiza no 

cromossomo 11q13-q14, foi clonado por Beggs et al. (1992), e anos mais tarde, 

descoberto seu polimorfismo por North et al. (1999). Tal polimorfismo, denominado 

R577X explica a troca de Citosina por Timina na posição 1747 do éxon 16, que por 

sua vez acarreta na substituição de Arginina (alelo R) por um stop códon (alelo X) no 

aminoácido 577 (NORTH et. al., 1999).       

 Esse polimorfismo possibilita os seguintes genótipos: RR, RX e XX, levando 

indivíduos homozigotos não funcionais (XX) a não produzirem a ACTN3 e por 

consequência, apresentarem redução da região transversa dos músculos compostos 

por fibras predominantemente do tipo II. Enquanto, indivíduos heterozigotos (RX) 

apresentam níveis inferiores de ACTN3 sintetizada nos músculos esqueléticos em 

relação ao genótipo RR (PASQUA et. al., 2011; MACARTHUR & NORTH, 2011).   

 Embora a ausência da proteína α-actina3 seja total para os indivíduos XX, 

essa condição não implica em quadro patológico, fato esse que suporta a crença de 

que a isoforma ACTN2 possa compensar os efeitos da ACTN3 (NORTH et. al., 1999, 

MILLS et. al., 2001, MACARTHUR & NORTH, 2004). Estima-se que 16 a 21% da 

população sejam homozigotos para o polimorfismo não funcional da ACTN3, 

genótipo XX, no entanto esta suposição pode diferir entre populações distintas, pois 

um polimorfismo pode sofrer respostas diferentes em populações distintas (EYNON 

et. al., 2011; CALÓ e VONA, 2008; AMIR et. al., 2007; MORAN et. al., 2007; 

PAPARINI et. al., 2007).         

 A busca por resultados envolvendo as variantes genéticas da α-actina3 com 

funcionalidade, foram testadas no estudo de Moraes et al. (2016) e Durmic et al. 



21 
 

(2016), onde os autores observaram dados referente à gordura corporal, força 

muscular e níveis de potência, capacidade aeróbica, flexibilidade e agilidade em 

mulheres idosas. Neste estudo foi verificado que as portadoras do genótipo XX 

apresentaram menores níveis de flexibilidade dos membros superiores e menor 

capacidade cardiorrespiratória (MORAES et. al., 2016). Também associado ao 

genótipo não funcional da alfa actina 3, está a maior incidência de quedas na 

população idosa (FRATTINI et. al., 2016). No mesmo ano, Durmic e seus 

colaboradores testaram a influência da alfa actina 3 sobre a pressão arterial e 

concluíram não haver relação do gene com tal resposta fisiológica (DURMIC et. al., 

2016).            

 Estudos voltados à influência do polimorfismo R577X da ACTN3, que buscam 

sua relação com a funcionalidade física, como a análise de Zempo et al. (2010), 

comprovam menor área de secção transversa para os indivíduos portadores do 

genótipo XX quando comparados com aqueles possuintes de alelo R. Enquanto a 

presença do alelo R vem sendo associada a melhor performance em atividades que 

requerem força, velocidade e hipertrofia muscular (AHMETOV et. al., 2011; GENTIL 

et. al., 2011). 

 
Figura 1 – Ilustração da α actina no sarcômero. A α actina localizada na linha Z (cor roxa), ligados aos 
filamentos finos de actina (cor azul).  
Fonte: MACARTHUR e NORTH (2004). 

 

4.4 RELAÇÃO POLIMORFISMO R577X ACTN3 E O DESEMPENHO ESPORTIVO 

 Em busca da relação entre o polimorfismo R577X e o desempenho esportivo, 

alguns estudos evidenciam a possível influência dos genótipos da ACTN3 com 

fenótipos relacionados à ótima performance física. Estes resultados são suportados 

pela hipótese de que fatores genéticos influenciam diretamente os fenótipos 
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musculares, bem como interferem nas respostas ao treinamento (MACARTHUR & 

NORTH, 2005; NORMAN et. al., 2009; OGURA et. al., 2009).   

 Importante na conjectura da fibra muscular de contração rápida, a presença 

ou a deficiência da α-actina3, pode predispor à determinada especifidade esportiva, 

ou seja, a presença do alelo funcional (R) induz para modalidades voltadas à força, 

potência, e hipertrofia muscular (YANG et. al., 2003; VINCENT et. al., 2007; 

DRUZHEVSKAYA et. al., 2008; GÓMEZ-GALLEGO et. al., 2009, GENTIL et. al., 

2011; GUNEL et. al., 2014; YANG et. al., 2017). Já o alelo X, que expressa à 

mutação desse gene, está relacionado aos eventos com ênfase em resistência 

muscular, provas de endurance (YANG et. al., 2003; GUNEL et. al., 2014; GRENDA 

et. al., 2014). 

 Confirmando maior nível de potência/força, e maior aparição de fibras do tipo 

IIb, para indivíduos portadores do alelo R, Vincent et al. (2007) genotiparam 90 

jovens saudáveis. Os dados apontam superioridade significativa para os níveis de 

força e torque de quadríceps, bem como maior presença da tipologia de fibra IIb 

para aqueles de genótipo RR em comparação ao XX.      

 Em dissociação com tarefas de força muscular, o genótipo ACTN3 577XX foi 

observado em estudo de Druzhevskaya e colaboradores, numa amostra russa de 

486 atletas orientados a força muscular e 1197 controles. Os resultados 

significativamente menores para os atletas em relação aos não atletas sugerem que 

a presença da ACTN3 reflete em efeitos benéficos para a função do músculo 

esquelético em gerar contrações vigorosas. Apenas 3,4% dos atletas de elite 

voltados à força são do grupo XX (DRUZHEVSKAYA et. al., 2008). 

Gómez-Gallego et al. (2009) fizeram uma associação genética envolvendo a 

ACTN3 em 46 ciclistas e fenótipos voltados à resistência. Foram encontrados 

valores superiores para os genótipos RR e RX, para as variáveis de potência de pico 

e ventilatória em relação ao XX. Tais valores demonstraram diferença significativa 

entre os genótipos funcionais da α-actina 3 e o genótipo não funcional, levando os 

autores à associarem o polimorfismo ATCN3 R577X e o desempenho esportivo. 

 Tratando sobre os efeitos que o treinamento resistido pode acarretar em 

diferentes genótipos, Gentil et al. (2011) relataram, após 11 semanas de treino em 

140 jovens, não existir influência do polimorfismo R577X na força muscular basal, 

nem mesmo na resposta da força muscular ao treinamento. Porém, portadores do 

alelo R foram os únicos a apresentarem aumento da espessura muscular. A 
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distribuição genotípica para essa amostra foi de: RR=34,4%, RX= 47% e 

XX=18,6%).           

 Atletas de elite de origem turca (n=37) foram investigados por Gunel et al. 

(2014), ao confrontar os dados, os autores observaram diferenças entre os atletas 

de elite e a população controle. Sendo que os indivíduos de genótipo XX no grupo 

controle representaram 10,81%, enquanto 35,14% dos atletas pertenciam a esse 

genótipo. A variante RR por sua vez foi identificada em apenas 2,7% do grupo 

controle e 10,81% dos atletas. Por fim, o mais comum dos genótipos desse estudo 

(RX), apresentou dados de 86,48% e 54,05% para controles e atletas de elite, 

respectivamente.             

 Em estudo buscando resultados conclusivos para o alelo R da ACTN3 e sua 

influência em eventos de sprints, e alelo X para provas de longa duração, Grenda et 

al. (2014), numa amostra de 196 nadadores de alto nível da Polônia, dividiram os 

atletas em grupos conforme a característica da prova (longas e curtas distâncias), e 

verificaram que apenas para o alelo X a hipótese foi confirmada. Dos 49 

competidores de longa distância: 15 são RR, 27 RX e 7 XX. Em paralelo, 147 atletas 

de curta distância foram analisados e 71 pertencem ao grupo RR, 56 ao RX e 20 ao 

XX.             

 Yang et al. (2017) observaram a prevalência dos genótipos ACTN3 R577X 

numa amostra de atletas de atletismo de alto rendimento da China, deste grupo, 59 

praticantes de provas de força/potência muscular, 44 de resistência e outros 50 

indivíduos saudáveis como controle. O objetivo dos autores era avaliar qual genótipo 

estaria associado ao sucesso em provas de força de membros inferiores: Salto 

horizontal e salto vertical. Os achados demonstram superioridade para os 

genotipados RR, levando a conclusão de que o alelo funcional predispõe ao sucesso 

em provas de força e potência muscular.      

 Em outro estudo Ben-Zaken et al. (2015), este envolvendo corredores, 

nadadores e grupo controle, foi verificado que o genótipo RR e o alelo R diferiram 

significativamente para os corredores de curta em relação aos de longa distância 

(genótipo RR para curta distância = 40,3%, e para os de longa distância = 20%). 

Ainda sobre os atletas de corrida, o genótipo XX e o alelo X tiveram diferenças 

estatísticas em relação aos de longa e curta distância, sendo que 35,4% dos atletas 

que percorrem distâncias maiores pertencem ao genótipo não funcional, ao passo 

que 16,7% dos corredores de curta distância pertencem a esse perfil.   
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 Porém, para os nadadores, as diferentes distâncias percorridas pelos atletas 

não acarretaram em diferenças significativas de genótipos, fato esse que levou o 

grupo de pesquisadores a concluir que o polimorfismo ACTN3 R577X pode distinguir 

praticantes de curtas e longas distâncias, mas sem diferença estatística entre os 

grupos (BEN-ZAKEN et. al., 2015).        

 Yvert et al. (2016) numa análise de 20 polimorfismos candidatos ao sucesso 

esportivo em atletas de resistência muscular, verificaram que a presença do alelo R 

parece estar ligada ao status de atleta de nível internacional. Essa conclusão foi 

possível após análise de 175 corredores de endurance (60 internacionais, 94 

nacional e 21 regionais) e 649 controles na população japonesa, sendo que a 

presença do alelo R foi de 85% no grupo de atletas internacionais e de 73,6% para o 

controle.             

 Ao que alude às corridas de endurance, alguns estudos evidenciaram 

relações diretas entre as variantes da ACTN3 para com o sucesso esportivo 

(SHANG et. al., 2010), e dano muscular induzido pelo exercício. Em ambos os 

casos, os portadores de alelo não funcional da α-actina3 apresentaram maiores 

danos musculares em comparação aos atletas com alelo R (DEL COSO et. al., 2017; 

BELLI et. al., 2017).          

 O genótipo e alelo não funcional da ACTN3 foram testados em atletas de 

ambos os sexos na China (n = 250), os resultados evidenciaram que no grupo 

feminino a presença do alelo X aumentou conforme o nível das atletas, ou seja, 

atletas de elite apresentam maior frequência do alelo X e também do genótipo XX 

em relação ao grupo controle. Esse fato sustentou a hipótese de que o perfil e alelo 

mutante do gene pode proporcionar vantagem para as atletas femininas de 

endurance na população chinesa (SHANG et. al., 2010). 

Especificamente sobre o trabalho de Del Coso et al. (2017), analisaram 71 

maratonistas experientes em períodos pré e pós prova para as concentrações de 

mioglobina e creatina quinase. Os dados revelam que os corredores portadores de 

alelo X tiveram, significativamente, maior aumento nas concentrações de mioglobina 

e creatina quinase em relação aos atletas homozigotos RR. Embasados nesses 

achados, se concluiu que o genótipo da ACTN3 pode interferir no desempenho físico 

de maratonistas, uma vez que o dano induz menor atividade muscular (DEL COSO 

et. al., 2017).           

 Sobre o experimento de Belli et al. (2017), envolvendo 20 atletas de ultra-
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resistência, avaliou o comportamento da mioglobina, creatina quinase, lactato e 

aspartato aminotransferase para os diferentes genótipos da α-actina3. A composição 

genotípica da amostra foi de 35% RR, 45% RX e 20% XX e as concentrações 

séricas para as variáveis em questão foram significativamente maiores para os 

genotipados XX. Com isso, o conceito de que a variação genética da ACTN3 

contribui para a maior suscetibilidade ao dano muscular induzido pelo exercício foi 

estabelecido (BELLI et. al., 2017). 

Outro estudo compreendendo maratonistas de origem europeia, divididos em 

elite e sub-elite de ambos os sexos, Herbert et al. (2016) confrontaram os dados 

desses dois grupos com uma população controle. Os resultados evidenciaram maior 

presença do alelo não funcional para os atletas de elite em relação aos sub-elite e 

grupo controle, embora tal disparidade não seja estatisticamente significativa para 

ambos os sexos. Os perfis genotípicos para os atletas foram para variante RR de 

29,1%, RX = 50,6% e XX representando os outros 20,2% (HERBERT et. al., 2016). 

 Importante para classificar a capacidade física resistência, o teste de VO2 foi 

relacionado com os genótipos da ACTN3 em estudos envolvendo amostras de 

atletas de elite e não atletas (HOLDYS et. al., 2011; SILVA et. al., 2015; PIMENTA 

et. al., 2013).    

Para Holdys et al. (2011), indivíduos de genótipo homozigoto não funcional 

possuem valores superiores de consumo máximo de oxigênio em relação aos 

genótipos RR e RX. Tal conclusão foi suportada após avaliação de 154 homens e 85 

mulheres, sendo a amostra constituída tanto por atletas de nível nacional quanto 

indivíduos de baixo nível de atividade física.       

 Sobre o estudo de Silva et al. (2015), que envolveu um grupo de 206 policiais, 

o grupo amostral foi submetido a 18 semanas de treinamento de resistência (RR = 

75, RX = 97 e XX = 33). Foi verificado que os indivíduos de perfil XX possuíram 

maiores níveis de VO2 máximo quando comparados com os perfis de alelo funcional. 

 Ainda sobre valores de VO2 máximo, em análise de duzentos jogadores de 

futebol de alto nível brasileiros, os mesmos foram testados para a relação genótipo 

da ACTN3 e tarefas de força/potência e resistência muscular. Além de associar o 

genótipo RR com atividades de força e potência muscular, os resultados da 

pesquisa reportaram que a diferença entre o genótipo recessivo da alfa actina 3 (XX) 

e o genótipo RR foi estatisticamente significante para os testes de VO2 máximo, 

porém não diferiu para o perfil heterozigoto RX (PIMENTA et. al., 2013).  
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 Embora a maioria dos estudos voltados ao polimorfismo R577X do gene da α-

actina 3 sejam conclusivos a favor da relação alelo R e força/potência muscular, e 

alelo X resistência muscular, existem relatos de dissociação da ACTN3 com o 

desempenho físico (SAUNDERS et. al., 2007), assim como a não relação entre a 

distribuição alélica com características esportivas (LUCIA et. al., 2006; AHMETOV 

et. al., 2008; DÖRING et. al., 2010; GINEVICIENE et. al., 2016).    

 Em pesquisa realizada por Saunders et al. (2007), por exemplo, com 457 

triatletas sul-africanos os dados revelaram não existir diferença genotípica, 

tampouco de alelos para os atletas de elite da prova em relação aos de nível 

intermediário e iniciantes, nem mesmo para o grupo controle, sugerindo que para 

essa população, o polimorfismo da ACTN3 R577X, não seja um importante preditor 

de sucesso esportivo.        

 Buscando associação do alelo não funcional da α-actina3 com o ótimo 

desempenho físico para modalidade remo, com predomínio de resistência muscular, 

Ahmetov et al. (2008) analisaram 456 atletas de elite da Rússia, e em apenas 33,2% 

da amostra o alelo X foi encontrado, sendo apenas 5,7% pertencentes ao genótipo 

XX. Tais resultados foram comparados aos do grupo controle da pesquisa, que por 

sua vez apresentaram genótipo RX para 39% dos avaliados e 14,5% para XX, dessa 

maneira, os autores concluíram não haver diferença estatística entre os atletas e o 

grupo controle, dissociando o alelo X com o desempenho físico voltado à resistência 

muscular.           

 Também atrás de resposta sobre a influência do alelo X sobre o alto 

desempenho em atividades de endurance, Lucia et al. (2006) avaliaram 50 ciclistas 

profissionais e 52 corredores de nível olímpico em contraste com a população 

controle. Os achados desvinculam o alelo não funcional do gene com a capacidade 

de resistência muscular e aeróbia, pois os atletas não apresentaram diferenças 

genotípicas em relação ao grupo controle.       

 Gineviciene et al. (2016), ao tratar do polimorfismo R577X numa população 

de atletas russos e lituanos, concluíram que o mesmo não está associado ao status 

de força e potência do grupo amostral, o qual faziam parte halterofilistas e 

lançadores. Tal conclusão foi suportada por não existir diferença significativa entre a 

população estudada e o grupo controle.       

 Da mesma maneira, Muniesa et al. (2010) analisaram 141 atletas orientados a 

capacidade física de resistência muscular (sendo 52 corredores de nível olímpico, 50 
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ciclistas e 39 remadores medalhistas mundiais) com alguns dos polimorfismos 

genéticos relacionados ao alto desempenho físico. Porém, seus dados revelam não 

existir relação com a variante R577X e ótima performance de maneira exclusiva, 

mas sim que o sucesso esportivo é resultado poligênico. 

 

5 METODOLOGIA 

5.1 TIPO DO ESTUDO 

 A presente pesquisa possui característica descritiva transversal, pois traça o 

perfil de uma determinada população, estabelecendo relações entre variáveis e 

fazendo uso de técnicas pré-determinadas (GIL, 1999).  

 

5.2 COMITÊ DE ÉTICA  

 Os procedimentos metodológicos da pesquisa foram aprovados pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Faculdade Dom Bosco pelo sistema de registro de 

pesquisas envolvendo seres humanos (CEP/CONEP), conforme resolução n° 

466/12, sob parecer n° 1.572.571 (anexo A).  

 

5.3 LOCAL 

 Os dados foram coletados na Loja Território Mountain Shop, endereçada na 

Rua Vicente Machado, n° 2855, bairro Batel em Curitiba – Paraná – Brasil. As 

coletas ocorreram nos dias 13 e 14 de Julho de 2017 junto à retirada dos kits por 

parte das atletas para realização da prova. O evento por sua vez, foi realizado na 

cidade de Tijucas do Sul – Paraná, mais precisamente no Sítio Morro dos Perdidos, 

na BR 376, sentido Sul, km 662. Integraram o evento as provas de 13 km, 25 km, 45 

km e 105 km, embora somente as atletas de 45 km tenham sido avaliadas. Quanto 

às especificações da prova de 45 km, ressaltam-se dados importantes como o 

desnível total de 5.800 m, sendo 2.900 de desnível positivo e outros 2.900 m de 

negativo, o terreno composto por cerca de 20% de estrada de chão, 20% de trilhas e 

60% de trilha single-track. Com surgimento no ano de 2012, a Ultramaratona dos 

Perdidos SkyMarathon possuía percursos de 4 km e 13 km somente, no ano 

seguinte, as longas distâncias passaram a fazer parte do evento.  
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5.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 O grupo amostral da presente pesquisa foi composto por 19 das 34 atletas 

ultramaratonistas, do sexo feminino, participantes do evento. Com idade média de 

41,2 ± 6,1 anos, todas as atletas possuíam experiência nacional e internacional na 

modalidade praticada. 

 

5.4.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 Foram convidados a participar do estudo atletas do sexo feminino inscritas no 

Evento Ultramaratona dos Perdidos SkyMarathon, para a distância de 45 

quilômetros. Possuir idade igual ou superior a 18 anos. Aos atletas participantes da 

prova de 45 km, pede-se experiência mínima de duas provas de 21 km e outra de 42 

km na montanha, entre os anos de 2015 e 2016. 

 

5.4.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO        

 Foram exclusas do experimento as atletas que não cumprirem as provas no 

tempo limite estipulada pela direção do evento, sendo de 11 horas para os 

corredores de 45 km. Além daquelas que não portaram ou não assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A).  

 

5.5 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 Primeiramente foi contatado o diretor geral do evento Ricardo Tourinho 

Beraldi a fim de estabelecer os dias em que as coletas poderiam ser realizadas de 

forma que interferisse minimamente na rotina pré-competitiva das corredoras. Após 

a retirada dos kits por parte das atletas junto à direção da prova, as mesmas 

receberam o convite para participar da pesquisa, bem como o TCLE. Os dados 

foram coletados somente após o consentimento por parte das atletas. Os 

procedimentos ocorreram nos dias 13 e 14 de Julho de 2017. 

 

5.5.1 PROCEDIMENTOS 

 A coleta de dados foi realizada na Loja Território Mountain Shop, composta 

por um questionário, avaliação da composição corporal e posteriormente coleta de 

material genético via salivar. Todas as etapas foram realizadas no mesmo período, 

sendo arquivados os questionários após preenchimento e os resultados referentes à 

composição corporal, enquanto o material genético foi armazenado em ambiente 
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resfriado. Tratando exclusivamente das amostras salivares, as mesmas foram 

levadas ao Laboratório de Genética da Universidade Unibrasil para a extração do 

DNA, e posteriormente realização da técnica RFLP-PCR (Reação em Cadeia da 

Polimerase associada ao polimorfismo dos comprimentos dos fragmentos de 

restrição).   

 

5.5.1.1 QUESTIONÁRIO  

 Compunham o questionário, perguntas acerca do tempo de experiência de 

corrida das atletas, englobando toda e qualquer prática de corrida, assim como de 

forma específica na modalidade de corrida de montanha. As atletas foram indagadas 

sobre as provas e nível competitivo que participam além de questões voltadas ao 

treinamento como: tempo de duração das sessões diárias, frequência semanal, 

suporte esportivo de outras modalidades e tempo de preparação específica para a 

prova da Maratona dos Perdidos SkyMarathon (Apêndice B).  

 

5.5.1.2 COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 A composição corporal foi composta das seguintes variáveis: estatura, massa 

corporal total, massa gorda e massa magra. Para tanto foi utilizada um estadiômetro 

portátil (Seca®, Hamburgo, Alemanha) de precisão de 0,1 centímetros. Para medir a 

estatura das atletas foi pedido que no momento da medição as mesmas 

permanecessem descalças em posição ortostática, realizando inspiração máxima. A 

massa corporal total foi estabelecida por uma balança antropométrica estilo 

plataforma (Filizola®, Filizola SA, Brasil), com precisão de 100 gramas. Para essa 

variável as atletas permaneceram descalças e com roupas leves em posição 

ortostática. Tanto os dados de estatura quanto massa corporal total foram resultados 

da média aritmética de três medidas consecutivas, de acordo com o protocolo 

estabelecido por Lohman et al. (1988).        

 Em relação às variáveis: massa gorda e massa magra, as mesmas foram 

obtidas através do método bioimpedância, utilizando o aparelho BIA tetra polar de 

corpo inteiro Maltron modelo BF – 906 frequência elétrica de 50 kHz. A avaliação foi 

realizada com a avaliada deitada em decúbito dorsal com os eletrodos posicionados 

em locais pré-definidos após limpeza com álcool. Um eletrodo emissor foi colocado 

na mão direita e outro no arco distal da superfície do pé direito. Um eletrodo detector 

foi colocado entre as proeminências distais do rádio e da ulna do punho direito e 
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outro entre os maléolos medial e lateral do tornozelo direito conforme registro de 

Carvalho & Neto (1999).  

 

5.5.1.3 COLETA SALIVAR PARA EXTRAÇÃO DO DNA 

 A coleta salivar ocorreu por meio de um bochecho com 5ml de solução de 

glicose a 3%, esse líquido foi disposto em tubos tipo Falcon de 15ml rosqueáveis e 

autoclavados a 127°C durante 20 minutos. Após o bochecho, o líquido foi 

dispensado em copo plástico, e as atletas foram submetidas a uma raspagem da 

mucosa jugal com paletas de madeira, também autoclavadas. Em seguida a paleta 

utilizada foi lavada no copo em que o líquido foi depositado e, por fim, o material 

retornou aos tubos Falcon, devidamente identificados, já com a presença de material 

genético presente das células da mucosa jugal. O conteúdo coletado foi mantido 

devidamente resfriado por um período de 24 horas para que fossem centrifugados a 

3000 rpm por dez minutos. Subsequente à centrífuga, o líquido sobrenadante foi 

desprezado e adicionado 1300mM de Tampão de Extração (Composto por 10mM de 

TRIS, 5mM de EDTA e 0,5% de SDS).  

 

5.5.1.4 GENOTIPAGEM DO POLIMORFISMO R577X DO GENE ALFA ACTINA 3 

 A técnica da RFLP-PCR foi utilizada para evidenciar os genótipos das atletas 

participantes da pesquisa. Conforme descrito, o polimorfismo R577X da ACTN3 se 

dá no éxon 15, que foi amplificado pelos iniciadores: Forward 5’-

CTGTTGCCTGTGGTAAGTGGG-3’e Reverse 5’- TGGTCACAGTATGCAGGAGGG-

3’, conforme técnica apontada por Mills et al. (2001). Foi preparado um sistema 

reacional de 10µL, sendo 0,5 primer Forward, 0,5 primer Reverse, 0,5 de Taq, 1 de 

DNA genômico e 7,5 de Super Mix. A amplificação ocorreu por meio dos seguintes 

passos: 95°C por 5 minutos de desnaturação inicial e liberação da enzima, seguida 

de 30 ciclos de desnaturação a 94°C por 30 segundos, anelamento a 58°C por 30 

segundos, extensão a 72°C por 30 segundos. Após 30 ciclos, houve 5 minutos de 

extensão final a 72°C. Posterior à amplificação, 10 μL do produto da PCR foram 

digeridos por 10 unidades da enzima DdeI por 4 horas em Banho-Maia a 37°C. 

Seguindo o estudo de Mills et al (2001), os alelos R e X foram distinguidos pela 

presença (577X) ou ausência (577R) do sítio de restrição da enzima enzima DdeI 

(5΄-C↓TNA G-3΄). A variante ACTN3 R577 gera fragmentos de 205 e 86 pares de 

base, já o alelo ACTN3 577X de 108, 97 e 86 pares de base (YANG et. al., 2003). 
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Os fragmentos de restrição foram separados através da eletroforese em gel agarose 

a 3% e visualizados com brometo de etídeo a 5μg/mL (figura 2).    

 
Figura 2 – Ilustração par o padrão da eletroforese referente aos genótipos da ACTN3. 
Legenda = Pb - pares de bases; RR – genótipo ACTN3 RR577; RX – genótipo ACTN3 
R577X; XX – genótipo ACTN3 577XX.  
Fonte: O autor (2018). 

 

5.5.1.5 GEL DE AGAROSE  

 O gel de agarose é a estrutura que possibilita a visualização dos genótipos do 

gene ACTN3, sua composição parte de uma solução estoque de agarose 2.5:1 (3,7 

g de agarose, 120 ml de TBE 1X). A solução tampão (TBE 1x) usada na cuba 

eletroforese foi preparada a partir de uma solução estoque (TBE 10x). 

Posteriormente, o gel foi submetido a 120 V, por cerca de 1 hora, ou até o corante 

atingir o final do gel. Removida a moldura do gel, o mesmo foi transferido para o 

tanque de Brometo de Etídio μl/ml que foi corado por 10 minutos para visualização 

das bandas no transiluminador. 

 

5.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

As análises estatísticas foram iniciadas pelo teste de equilíbrio de Hardy-

Weinberg para analisar a frequência genotípica das 19 ultramaratonistas da 

pesquisa. Secundariamente, os genótipos foram comparados entre o grupo 

amostral, assim como com estudos similares, utilizando o teste Qui-quadrado de 

Pearson. Em relação aos alelos, sua frequência foi analisada pelo teste Qui-

quadrado com correção de Yates, tanto para as análises dos dados gerados pela 

presente pesquisa, quanto para comparar com dados de estudos similares. Para os 
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dados envolvendo a composição corporal, esses foram verificados de acordo com o 

teste de Kruskal-Wallis. A ferramenta de suporte para a execução dos testes foi o 

software IBM SPSS Statistics 20, exceto para a Lei de Hardy-Weinberg, que foi 

verificado pelo software Bioestat versão 5.3. Todas as análises tiveram como nível 

de significância p≤0,05. 

 

6 RESULTADOS 

Os resultados obtidos na pesquisa são apresentados e confrontados com 

estudos similares envolvendo atletas de elite internacional, atletas de modalidades 

semelhantes à ultramaratona, e também com a população brasileira (grupo 

controle).            

 A frequência genotípica das 19 ultramaratonistas da amostra se apresentou 

de acordo com o equilíbrio de Hardy-Weinberg, com p-valor de 0,4564. Ainda em 

relação com a distribuição dos genótipos da ACTN3, não foi observada diferença 

significativa (p-valor = 0,0647), assim como para a frequência alélica (p-valor = 

0,5164).           

 A distribuição dos genótipos da ACTN3 encontrada na presente amostra, teve 

seus dados comparados com estudos similares: atletas de endurance do sexo 

feminino da China (SHANG et. al., 2010), e atletas de ambos os sexos com 

amostras de corredores de ultra resistência do Brasil (BELLI et. al., 2017), 

maratonistas europeus (HERBERT et. al., 2016), corredores de endurance (BEN-

ZAKEN et. al., 2015) e grupo controle (COELHO, 2011), na Tabela 1. Os resultados 

avaliados pelo teste Qui-Quadrado de Pearson apontaram não haver diferença 

estatística entre as 19 ultramaratonistas da presente pesquisa para com os demais 

grupos supracitados.   

Tabela 1 – Distribuição dos perfis genotípicos das 19 atletas de ultramaratona em relação 

com atletas de provas de características semelhantes e grupo controle.  

Pesquisa (ano) Grupo amostral (n) RR (%) RX (%) XX (%) p-valor 

Presente pesquisa 

(2018) 

Ultramaratonistas  

(19) 
3 (15,8) 11 (57,9) 5 (26,3) 0,0647 

Shang et al.  

(2010) 

Corredoras endurance 

(118) 
22 (18,6) 71 (60,2) 25 (21,2) 0,8676 

Belli et al.  Atletas ultra resistência 7 (35) 9 (45) 4 (20) 0,3893 
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(2017) (20) 

Herbert et al. 

(2016) 

Maratonistas 

(484) 
141 (29,1) 245 (50,6) 98 (20,2) 0,4369 

Ben-Zaken et al. 

(2015) 

Corredores endurance 

(65) 
13 (20) 29 (44,6) 23 (35,4) 0,5933 

Coelho  

(2011) 

Controle  

(100) 
40 (40) 46 (46) 14 (14) 0,1013 

 

Na Tabela 2, se encontra a distribuição alélica das 19 atletas 

ultramaratonistas e sua comparação com atletas de endurance (SHANG et. al., 

2010; BEN-ZAKEN et. al.,2015), ultra resistência (BELLI et. al., 2017), maratonistas 

(HERBERT et. al., 2016) e grupo controle (COELHO et. al., 2011). Os dados 

analisados pelo teste Qui-Quadrado com correção de Yates apresentaram diferença 

significativa apenas para o grupo controle (COELHO, 2011), sendo o p-valor igual a 

0,0350. Para os demais estudos (SHANG et. al., 2010; BELLI et. al., 2017; 

HERBERT et. al., 2016; BEN-ZAKEN et. al., 2015) os resultados oscilaram de 

0,2389 a 0,7901, valores estes que não se diferem estatisticamente.    

Tabela 2 – Distribuição alélica das 19 atletas de ultramaratona em relação com atletas de 

provas de características semelhantes e grupo controle.  

Pesquisa (ano) Grupo amostral (n) R (%) X (%) p-valor 

Presente pesquisa (2018) 
Ultramaratonistas  

(19) 
17 (44,7) 21 (55,3) 0,5164 

Shang et al. (2010) 
Corredoras endurance  

(118) 
115 (48,7) 121 (51,3) 0,6476 

Belli et al. (2017) 
Atletas ultra resistência 

(20) 
23 (57,5) 17 (42,5) 0,2596 

Herbert et al. (2016) 
Maratonistas  

(484) 
527 (54,4) 441 (45,6) 0,2389 

Ben-Zaken (2015) 
Corredores endurance  

(65) 
55 (42,3) 75 (57,7) 0,7901 

Coelho (2011) 
Controle  

(100) 
126 (63) 74 (37) 0,0350 
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 Os dados referentes às Tabelas 1 e 2 foram observados seguindo a Figura 3, 

abaixo: 

 

Foto para o padrão de eletroforese para a determinação dos genótipos da ACTN3 

 
Legenda= RR: genótipo RR para o polimorfismo do gene ACTN3; RX: genótipo RX para o 

polimorfismo do gene ACTN3, XX: genótipo XX para o polimorfismo do gene ACTN3, MCD: 

Marcador Ladder de 50 pares de base.  

 

Na Tabela 3, os dados da composição corporal das 19 ultramaratonistas 

apresentam uma média geral de 85,96% de massa magra e 14,04% de massa 

gorda. Esses valores não sofreram alterações significativas em relação ao genótipo 

versus genótipo após serem avaliados pelo teste de Kruskal-Wallis, sendo o p-valor 

encontrado igual a 0,8204.  

 

Tabela 3- Composição corporal das atletas e seus respectivos perfis genotípicos para a 

ACTN3. 

 Massa magra (%) Massa gorda (%) p-valor 

RR 86 14  

RX 85,31 14,69  

XX 86,56 13,44  

Geral 85,86 14,04 0,8204 
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7 DISCUSSÃO  

 O sucesso esportivo em alto nível é resultado de uma somatória de fatores, 

tais como a nutrição, treinamento e perfil psicológico, além do componente genético 

(AHMETOV et. al., 2016; YU & TRENT, 2010; JESSRI et. al., 2010; GINEVICIENE 

et. al., 2010; TAMSE et. al., 2010). Contudo, embora seja de conhecimento científico 

a contribuição genética para o desempenho atlético, a ação dos genes e seus 

polimorfismos associados ainda não estão totalmente esclarecidos, fato esse que 

estimula cada vez mais o estudo na área (RODRÍGUEZ-ROMO et. al., 2013).  

Buscando compreender melhor a interação do polimorfismo R577X da ACTN3 

em atletas ultramaratonistas no Brasil, o presente estudo se mostra inédito 

envolvendo tais variáveis. Na ultramaratona, os atletas dependem da geração de 

energia através do metabolismo aeróbio combinado à produção intermitente da 

glicólise (REZENDE et. al., 2016), ou seja, um esporte que requer efetividade do 

sistema oxidativo e constante aporte glicolítico, caracterizando-o como um exercício 

de fornecimento energético misto (ABREU et. al., 2017; MACDERMID e STANNARD 

et. al., 2012).           

 Por ter esse caráter misto, sugere-se que a maior frequência dos genótipos 

não funcionais (RX e XX) seja esperada nessa população. De fato os dados 

reportados confirmam essa teoria, sendo a maior presença do genótipo RX, 

totalizando 57,9% da amostra, seguido do perfil homozigoto não funcional (XX) com 

26,3% e apenas 15,8% para o perfil genotípico RR, no entanto tais valores não 

apresentaram diferença estatística significativa, p-valor = 0,0647 (Tabela 1). 

 Tais resultados também não apresentaram diferenças estatísticas para a 

frequência dos genótipos em estudos semelhantes envolvendo atletas de endurance 

da China (SHANG et. al., 2010), e de Israel (BEN-ZAKEN et. al., 2015), corredores 

de ultra resistência do Brasil (BELLI et. al., 2017), maratonistas europeus 

(HERBERT et. al., 2016) e mesmo com grupo controle representando a população 

brasileira de maneira generalizada (COELHO et. al., 2011).    

 Ainda sobre a distribuição polimórfica R577X da ACTN3, os resultados 

reportados nessa análise atual retratam a não associação do genótipo com o 

desempenho atlético, assim como nos estudos conduzidos por Saunders et al. 

(2007) em amostra de triatletas sul africanos,  Ahmetov et al. (2008) com atletas 

russos da modalidade de remo de elite, ciclistas e corredores europeus avaliados 
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por Lucia et al. (2006), Gineviciene et al. (2016) ao estudarem halterofilistas russos e 

lituanos, Rodríguez-Romo et al. (2013) com lutadores espanhóis , e os dados de 

Muniesa et al. (2010), envolvendo corredores, ciclistas e remadores de nível 

olímpico e medalhistas mundiais.        

 Essa dissociação entre os genótipos do gene da alfa actina 3 e o 

desempenho físico relacionado á eventos de força/potência, assim como para os de 

resistência muscular, pode ser justificado pelo baixo nível competitivo dos atletas, 

além do número reduzido de indivíduos avaliados (LUCIA et. al., 2006; HANSON et. 

al., 2010).           

 Contudo, a maioria dos achados na literatura, envolvendo atletas de alto 

rendimento, é favorável à associação genotípica da ACTN3 com o desempenho 

atlético, haja vista que Ben-Zaken et al. (2015) encontraram relação do genótipo RR 

com provas de força/potência muscular para corredores de curta distância, e maior 

presença do perfil XX para atletas de provas mais longas, ou seja, de resistência. 

Dados parecidos foram relatados por MacArthur et al. (2005) ao associarem o 

genótipo não funcional com o status de resistência atlética.    

 Outro exemplo é reportado por Yang et al. (2017) quando concluíram que o 

perfil RR577 foi estatisticamente mais frequente em atletas de elite em comparação 

com o grupo controle, julgando ser determinante para o sucesso na realização de 

eventos de força/potência muscular. De maneira similar, Kikuchi et al. (2015) 

verificaram um aumento do alelo R conforme o maior rendimento/nível dos atletas de 

para ambas as características de provas (força/potência e resistência).    

 Sugerindo que a presença da ACTN3 beneficia a função músculo esquelética 

na geração de contrações vigorosas, Druzhevskaya et al. (2008) verificaram que 

apenas 3,4% de atletas de elite orientados à força muscular pertencem ao genótipo 

XX. No ano seguinte, ao estudarem os efeitos sobre a potência de pico em ciclistas 

caracterizados como atletas de endurance, Gómez-Gallego et al. (2009) verificaram 

valores superiores para os genótipos RR e RX, em contraponto ao XX. Em ambos 

os estudos foi citada a importância do alelo R para otimizar a capacidade de gerar 

força e potência (DRUZHEVSKAYA et. al., 2008; GÓMEZ-GALLEGO et. al., 2009).

 Em análise comparativa entre homens e mulheres, Shang et al. (2010) 

observaram que somente para o sexo feminino houve frequência superior do 

genótipo XX para as atletas em relação ao grupo controle sendo essa diferença 

comprovada com o p-valor de 0,02. Demonstrando que o alelo não funcional do 
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gene pode proporcionar vantagem para as mulheres praticantes de provas de 

endurance, o que está de acordo com os dados encontrados na presente pesquisa.  

Tratando da frequência alélica do presente estudo, os resultados demonstram 

dessemelhança significativa apenas para o grupo controle, com p-valor = 0,0350 

(COELHO et. al., 2011), enquanto para os achados de Belli et al. (2017) envolvendo 

atletas de ultra resistência, Herbert et al. (2016) com maratonistas, e nas amostras 

de Ben-Zaken et al. (2015) e Shang et al. (2010) com corredores de endurance as 

diferenças não foram significativas (Tabela 2).  

Esses dados vão ao encontro de outros estudos realizados, podendo ser 

citado o trabalho de Shang et al. (2010), com amostra de atletas de elite da China, 

onde apenas para o grupo feminino a frequência do alelo X foi significativamente 

superior no grupo em relação ao controle. Na população polonesa também foi 

identificada a maior ocorrência do polimorfismo não funcional para atletas de alto 

nível praticantes de provas de longas distâncias (GRENDA et. al., 2014). 

De maneira interessante, Ben-Zaken et al. (2015) apresentaram dados 

confirmando a hipótese de que a aparição do alelo X seria maior para atletas de 

longas distâncias contra os de curtas distâncias (corredores e nadadores), porém, 

somente para os atletas de corrida a diferença se mostrou significativa.  

Os resultados de Shang et al. (2010), Grenda et al. (2014) e Ben-Zaken et al. 

(2015) reforçam a ideia de que o déficit de alfa actina 3 influencia a função muscular 

nas fibras rápidas, direcionando o metabolismo muscular para uma via aeróbia mais 

eficiente, resultando em melhora no desempenho de resistência (MACARTHUR et. 

al., 2007; MACARTHUR et. al., 2008), o que pode explicar a maior aparição do alelo 

X nas ultramatonistas de montanha avaliadas na atual pesquisa. 

Nesta esteira, sobre a associação do polimorfismo não funcional da alfa 

actina 3 e a capacidade física voltada a resistência, cabe citar sobre a relação do 

genótipo XX e níveis superiores de VO2 máximo quando confrontados aos perfis 

funcionais da ACTN3, conforme foram encontrados em alguns estudos (HOLDYS et. 

al., 2011; SILVA et. al., 2015; PIMENTA et. al., 2013).    

 Dessa maneira, assim como os genótipos do polimorfismo R577X ACTN3, a 

distribuição alélica de atletas de elite sugere que o alelo funcional está mais 

presente para aqueles orientados aos eventos de força/potência enquanto o alelo 

mutante figura mais frequentemente para os de resistência muscular (YANG et. al., 

2003; DRUZHEVSKAYA et. al., 2008; GUNEL et. al., 2014; GRENDA et. al., 2014; 
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YANG et. al., 2017).         

 Porém, existem dados que confrontam tal tese, como os achados por Yvert et 

al. (2016) que apontaram a presença do alelo R estar ligada ao status de atleta de 

elite de  endurance, além dos resultados inconclusivos, e aqueles que desvinculam o 

poder influenciador sobre o desempenho físico do polimorfismo R577X da ACTN3 

em atletas de alto rendimento de modalidades de força/potência ou de resistência 

muscular (SAUNDERS et. al., 2007; MUNIESA et. al., 2010; RODRÍGUEZ-ROMO et. 

al., 2013; GINEVICIENE et. al., 2016).       

 Ao tratar da composição corporal e sua relação com o polimorfismo R577X, 

os resultados encontrados estão de acordo com os reportados por Gentil et al. 

(2011), Moran et al. (2007), Clarkson et al. (2005) e Delmonico et al. (2008). Para 

todos esses autores, mesmo com a função estrutural muscular esquelética conferida 

à ACTN3, não foi verificada a influência genotípica da ACTN3 nas avaliações 

antropométricas de seus grupos amostrais (GENTIL et. al., 2011; MORAN et. al., 

2007, CLARKSON et. al., 2005; DELMONICO et. al., 2008), reforçando a teoria de 

que a isoforma ACTN2 compensa a ausência da ACTN3 nos músculos esqueléticos 

(MILLS et. al., 2001, MACARTHUR & NORTH, 2004).    

 Sobre o estudo de Gentil et al. (2010), envolvendo a população brasileira não 

atleta, com amostra de 141 homens, sendo 50 deles genotipados ao perfil RR, 66 

indivíduos do perfil heterozigoto RX, e outros 25 participantes para o genótipo XX, os 

autores reportaram não haver diferença na composição corporal entre os diferentes 

genótipos R577X, embora o aumento da massa muscular após 11 semanas de 

treinamento só foi possível para os portadores de alelo R, porém sem diferença 

significativa.            

 Na investigação de Moran et al. (2007) 992 adolescentes gregos saudáveis 

foram testados para o polimorfismo R577X e variáveis relacionadas ao desempenho 

e a saúde física geral. Os resultados mostraram que 34% da amostra era RR, 48% = 

RX e 18% ao genótipo não funcional XX. Após as análises, Moran e seus 

colaboradores concluíram que o alelo R está relacionado às atividades de potência 

muscular, porém o polimorfismo 577X não está associado aos fenótipos de aumento 

de massa gorda.          

 Clarkson et al. (2008) não encontraram diferença significativa para a 

espessura da área de secção transversa do músculo bíceps em 602 norte 

americanos (247 homens e 355 mulheres). Dado interessante desse estudo foi a 
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maior adaptação das mulheres homozigotas não funcionais (genótipo XX) para o 

aumento de força em relação ás mulheres portadoras de alelo funcional (R), através 

de um programa de treinamento de 12 semanas.     

 Análises semelhantes envolvendo o tecido muscular foram ministradas por 

Delmonico et al. (2008) e Zempo et al. (2010) ao avaliarem a área de secção 

transversa do músculo quadríceps entre os diferentes genótipos da R577X. Os 

achados de Delmonico et al. (2010) revelam que as variantes polimórficas do gene 

ACTN3 não influenciam fenótipos relacionados com o músculo esquelético. 

 No entanto, Zempo et al. (2010), avaliaram 109 mulheres de origem japonesa 

com idade de 64,1 ± 6 anos. A área seccional do músculo das portadoras de 

genótipo XX foi estatisticamente inferior aos resultados obtidos para aquelas de 

perfil RR ou RX, sugerindo que o polimorfismo R577X pode influenciar a massa 

muscular.           

 Nesse mesmo sentido, Walsh et al. (2008) verificaram em 848 voluntários 

adultos com idades entre 22 e 90 anos (454 homens e 394 mulheres) testaram a 

possível influência dos genótipos da ACTN3 sobre a composição corporal. Assim 

como no caso anterior, a massa magra para as mulheres do grupo XX foi menor, 

porém sem diferença estatística. Outro dado importante encontrado é que não houve 

diferença significativa relatada, tanto para homens quanto para as mulheres, na 

variável percentual de gordura entre os genótipos, corroborando com os achados 

atuais (WALSH et. al., 2008).       

 Similarmente ao presente estudo, Belli et al. (2017) avaliaram a frequência do 

polimorfismo R577X ACTN3 e a composição corporal de vinte atletas de ultra 

resistência. Além do propósito, outro ponto parecido das pesquisas foram os valores 

reportados, sendo a frequência genotípica: RR = 35%, RX = 45% e XX 20% e o 

percentual de gordura mensurado pelo método bioimpedância igual a 17,8% para os 

genótipos com alelo funcional, e 20,1% ao genótipo XX (BELLI et. al., 2017).  

 Por fim, os resultados reportados pela presente pesquisa em adição aos 

achados na literatura reforçam a tese de que a análise de um gene isoladamente 

não é determinante para o fenótipo de um atleta, pois muitos fatores biológicos e 

ambientais são capazes de influenciar o desempenho atlético (MACARTHUR et. al., 

2007; MACARTHUR & NORTH, 2005; SAUNDERS et. al., 2007). 

 



40 
 

8 CONCLUSÃO 

Os resultados do presente estudo, pode-se dizer ser pioneiro envolvendo a 

análise da alfa actina 3 em atletas brasileiras ultramaratonistas de montanha do 

sexo feminino, demonstram que os genótipos possuintes do alelo não funcional da 

ACTN3 estão presentes em 84,2% da amostra (genótipo RX ou XX), sugerindo uma 

predisposição genética para as atletas participantes da pesquisa.   

 Tratando exclusivamente da distribuição alélica, foi verificada diferença 

estatística para as ultramaratonistas em relação à população em geral, conferindo 

aparição do alelo X para 55,3% contra 37%, nesta ordem. Tais resultados suportam 

a hipótese de que o alelo não funcional da ACTN3 está associado ao sucesso 

esportivo de alto nível em mulheres de ultramaratona de montanha no Brasil.  

 Sobre a análise da composição corporal, foi verificado que, apesar de ser 

importante na função estrutural do músculo esquelético, as variantes R577X do gene 

ACTN3 não influenciou as variáveis massa magra e massa gorda das atletas, o que 

pode ser atribuído à hipótese de que a ACTN2 supre a ausência da ACTN3 na 

estrutura musculoesquelética.   
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Por favor, leia com atenção as informações contidas abaixo antes de dar o seu 

consentimento para participar deste estudo.  

 

 Este é um convite formal para que você participe voluntariamente da pesquisa 

intitulada: Estudo da correlação de parâmetros biomoleculares em corredores 

de longas distâncias. As informações presentes neste documento são para que 

você entenda os objetivos e saiba sobre sua participação na pesquisa. 

Esclarecimentos e eventuais dúvidas durante a leitura do documento, assim como 

antes, durante e após o término do estudo consulte o pesquisador responsável 

Marcelo Romanovitch Ribas, ou os demais pesquisadores envolvidos, Crystina 

Linhares Batista Pinheiros, Nelson Wasch Junior, Pamela Kao, Douglas Leonardo de 

Patrocínio e Hiago Augusto Zonatto. Se após a leitura deste documento concordar 

com os procedimentos metodológicos, pedimos sua assinatura ao final do 

documento e também sua rubrica em todas as páginas do mesmo. 

 Favor verificar se você se enquadra nos critérios de inclusão do presente 

estudo: participante de Corrida de Montanha com experiência de duas (2) provas 

acima de 21 km e uma (1) acima de 42 km entre os anos de 2015 e 2016, e possuir 

idade igual ou superior a 18 anos. Como critérios de exclusão, serão adotados os 

seguintes: a) atletas que não assinem o termo de consentimento livre e esclarecido; 

b) atletas que não completarem a prova no tempo limite de 11h00min; c) não realizar 

a coleta de sangue pré e pós prova; d) apresentar alguma patologia. 

 Esta pesquisa se justifica pelo fato da corrida de montanha estar ganhando 

novos adeptos diariamente, tanto para a prática recreacional quanto de rendimento. 

No entanto estudos que podem trazer novas informações sobre o perfil dos 

praticantes da modalidade, não acompanham esta demanda. Sabendo que o 

sucesso esportivo é resultado do treinamento, nutrição, fatores psicológicos e 

também atributos genéticos, a presente pesquisa tem por objetivo traçar o perfil 

genotípico para os genes: Alfa Actina 3 (ACTN3), Enzima Conversora de 

Angiotensina (ECA) e Creatina Quinase (CK), além de verificar as alterações agudas 

eletroquímicas e do distúrbio ácido básico em corredores de montanha de longa 

distância. Dessa maneira, a pesquisa colaborará com o conhecimento científico 

servindo como referência para futuras pesquisas na corrida de montanha.  
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 Caso tenha interesse em participar da pesquisa, você será submetido a duas 

coletas de dados em momentos distintos, sendo uma pré e outro após a corrida. A 

primeira coleta será realizada dois dias antes da competição e contará com os 

seguintes passos: 1) Preenchimento de um questionário; 2) Coleta salivar, método 

para determinação do genótipo para os genes ACTN3, ECA e CK; 3) Coleta 

sanguínea para análise dos componentes eletroquímicos e ácido básico, sendo 

analisados os seguintes parâmetros: pH, Na+, K+, Ca2+, Lactato, glicose e HCO₃⁻; 

4) Avaliação antropométrica, sendo mensurada massa corporal, estatura e 

composição corporal por meio da bioimpedância. Já a segunda coleta de dados, que 

será feita logo após o término da prova, contará com: 1) Avaliação antropométrica e 

2) Coleta sanguínea.  

 Fui alertado que, da pesquisa a ser realizar, é possível desconforto ou risco 

como: Uma leve picada no dedo para coletar o meu sangue, bem como risco de 

infecções. Porém para evitar tais desconforto e risco todos os dados serão coletados 

por enfermeiras capacitados e será usado material estéril descartável, fato que 

minimiza os riscos de infecções. Em relação aos benefícios gerados você receberá 

os resultados dos genótipos para os genes ACTN3, ECA e CK, dados pré e pós-

competição dos marcadores bioquímicos e da composição corporal que serão 

investigados. Tais dados podem auxiliar no planejamento do treinamento físico. No 

que diz respeito aos benefícios gerados para os acadêmicos, a pesquisa contribuirá 

não apenas para conhecimento científico, mas também para a elaboração de 

programas de promoção a saúde desta população. Embora, muitas vezes o 

participante voluntário da pesquisa não seja beneficiado diretamente com os 

resultados obtidos, seus dados serão importantes para o avança científico.  

          Caso queira entrar 

em contato com o comitê de ética, responsável pela aprovação desta pesquisa, 

poderá contatar o Comitê de Ética e pesquisa da Faculdade Dom Bosco pelo 

telefone (41) 3218 – 5582, e-mail: cep@dombosco.sebsa.com.br. O Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) é um colegiado interdisciplinar e independente, com “munus 

público”, que existe nas instituições que realizam pesquisas envolvendo seres 

humanos no Brasil, criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa 

em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa 

dentro de padrões éticos (Normas e Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos - Res. CNS n.º 466/12). 

mailto:cep@dombosco.sebsa.com.br
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A sua participação neste estudo é voluntária. Contudo, se você não quiser 

mais fazer parte da pesquisa tem liberdade para aceitar ou recusar a participação, 

agora, ou em qualquer momento, e poderá solicitar de volta o termo de 

consentimento livre esclarecido assinado. Caso você sofra qualquer tipo de dano 

resultante da metodologia apresentada nesta pesquisa, prevista no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, você terá direito à indenização prescrita por 

lei. As despesas necessárias para a realização da pesquisa, não são de sua 

responsabilidade e pela sua participação no estudo você não receberá qualquer 

valor em dinheiro. 

As informações relacionadas ao estudo poderão ser inspecionadas pelos 

responsáveis que executam a pesquisa e pelas autoridades legais. No entanto, se 

qualquer informação for divulgada em relatório ou publicação, isto será feito de 

maneira codificada, para que sua privacidade seja respeitada, ou seja, seu nome ou 

qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, lhe identificar, será 

mantido em sigilo, a fim de evitar tipo de discriminação e/ou estigmatização, 

individual ou coletiva. 

Eu, ______________________________________________________, portador do 

CPF ______________________, declaro que li o texto acima e compreendi a 

natureza e objetivo do estudo do qual fui convidado a participar. A explicação que 

recebi menciona os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi também que sou livre 

para interromper a investigação do projeto e para encerrar a minha própria 

participação no estudo a qualquer momento, sem precisar justificar minha decisão. 

Eu CONCORDO VOLUNTARIAMENTE em participar deste estudo. 

          Curitiba, ____ de ____________ de 

20___. 

 

_________________________________ Pesquisador: Crystina Linhares Batista 
Pinheiros, CPF - 027.978.839-85. 
 
_________________________________ Pesquisador: Nelson Wasch Junior,  
CPF – 050.760.509-84. 
 
_________________________________ Pesquisador: Pamela Kao,  
CPF – 067.455.739-54. 
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_________________________________ Pesquisador: Douglas Leonardo de 
Patrocínio,  
CPF – 025. 903. 429-00. 
 
_________________________________ Pesquisador: Hiago Augusto Zonatto,  
CPF – 082.072.779-20. 
 
_________________________________ Pesuisador: Marcelo Romanovitch Ribas,  
CPF – 018.791.059-69. 
 
 

OBS: este documento deve conter duas vias iguais, sendo uma pertencente ao 
pesquisador e outra ao participante de pesquisa. 
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APÊNDICE B – Questionário 

NOME:______________________________________________________________
_______ 

EMAIL:________________________________________CELULAR_____________
______ 

SEXO: (   ) Fem  (   ) Mas         DATA NASCIMENTO: 
_____/_____/_____ 

RESIDE EM: 
CIDADE_________________________ESTADO________PAÍS___________ 

 
1. Há quanto tempo você pratica a corrida (incluindo todas as categorias: rua, trilha, 

pista, montanha)? 

 

(   ) 1 a 2 anos (   ) 2 a 3 anos (   ) 3 a 4 anos (   ) 5 anos ou mais.  

 

2. Há quanto tempo você pratica apenas CORRIDA DE MONTANHA? 

 

(   ) 1 a 2 anos (   ) 2 a 3 anos (   ) 3 a 4 anos (   ) 5 anos ou mais.  

 

3. Qual seu nível competitivo? 

 

(   ) Amador   (   ) Elite.  

 

4. Participa de competições? 

 

(   ) Municipal  (   ) Estadual  (   ) Nacional            (   ) Internacional. 

 

5. Treina outra modalidade esportiva? 

 

(   ) Musculação (   ) Pilates     (   ) Crossfit     (   ) Ciclismo.       

 

Outros: __________________________________________________________________       

 

6. Treina quantas vezes durante a semana (segunda a domingo)? 
 
(   ) 2 vezes    (  )  3 a 4 vezes    (   ) 5 a 6 vezes  (   ) 7 ou mais. 
 

7. Qual a duração do treino do dia? (Tempo médio da sessão por dia / segunda a 

sexta-feira) 

(   ) até 1 hora    (   ) 1 a 2 horas (   ) 2 a 3 horas   (   ) mais de 3 horas. 

8. Qual a duração do treino do dia no final de semana? (Tempo médio da sessão por 

dia / sábado e/ou domingo) 

 (   ) até 1 hora    (   ) 1 a 2 horas (   ) 2 a 3 horas   (   ) mais de 3 horas. 

9. Quanto tempo você se preparou para essa prova? 

 

(   ) 1 a 2 meses  (   ) 2 a 3 meses (   ) 3 a 4 meses (   ) 6 meses ou mais. 
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10. Treina com orientação de um profissional da área? 

 

(   ) Sim   (   ) Não. 
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ANEXO A – Parecer consubstanciado do CEP 

 


