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RESUMO 

 

 Técnicas moleculares têm correlacionado polimorfismos genéticos no desenvolvimento de doenças. 
O objetivo deste trabalho é apresentar os polimorfismos dos genes FTO, ADRB2 e PPARG associados ao 
desenvolvimento da obesidade e diabetes com ênfase na medicina preditiva e personalizada. O alelo A do 
SNP rs9939609 do gene FTO está relacionado ao maior acúmulo de gordura corporal e menor saciedade 
nos indivíduos portadores ou homozigotos para esse alelo. Entretanto, essas pessoas respondem bem na 
manutenção da massa corporal ao realizar dieta hipocalórica e com alto teor de proteínas. O alelo G do 
SNP rs1042714 do gene ADRB2 está relacionado com o maior risco ao desenvolvimento do diabetes por 
interferência na atividade lipolítica e na resistência à insulina. Porém, esses indivíduos parecem responder 
bem à perda de gordura corporal com exercícios de resistência e dieta regulada na ingestão de calorias. O 
alelo G do SNP rs1801282 do gene PPARG está associado ao efeito protetor no desenvolvimento da 
obesidade e diabetes por diminuir a formação do tecido adiposo. Porém, foi observado que portadores 
desse alelo e que simultaneamente possuem diabetes, apresentam maior risco na piora do quadro clínico. 
Com isso, conclui-se que a partir do conhecimento de fatores genéticos de pré-disposição à obesidade e a 
influência significativa dos fatores externos como alimentação e exercícios físicos, é possível que o 
indivíduo seja orientado e tratado de forma individualizada. Dessa forma, é possível tornar o paciente ativo 
na promoção da sua saúde, promovendo mudanças nos hábitos diários em prol da qualidade de vida. 
 
Palavras-chave: Estilo de vida; Genes candidatos; Medicina personalizada; Obesidade; Polimorfismo 
genético; Predisposição genética. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Nas últimas décadas, a medicina aliada à pesquisa científica tem mostrado a 
importância da prevenção de doenças para melhor qualidade de vida. Vem sendo 
importante cuidar da saúde individual e coletiva, de modo que se reduzisse a 
vulnerabilidade em adoecer e principalmente, de evitar o sofrimento crônico, incapacidade 
ou a morte prematura. A saúde deixou de ser apenas uma condição de ausência de 
doença, passando a integralizar o indivíduo nas esferas bio-psico-social, abrangendo 
todos os aspectos que condicionam saúde na humanidade, como o bem estar social, 
condições de trabalho, moradia, saneamento, e pela promoção da saúde com 
alimentação, atividade física, e mudanças no estilo de vida, etc. (BRASIL, 2010).  
 A promoção da saúde principalmente em relação às Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNT) como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares são um 
dos principais norteadores das políticas públicas no Brasil (BRASIL, 2002). De acordo 
com a OMS (2017), essas doenças são responsáveis por 80% das mortes prematuras, 
em todo o mundo. No Brasil, de acordo com a Vigilância DCNT em 2013 (BRASIL, 2013) 
essas doenças totalizaram 72,6% dos óbitos sendo 79,4% devido às quatro principais 
DCNT: doenças cardiovasculares, neoplasias, doenças respiratórias crônicas e diabetes 
mellitus. Estima-se que esses valores aumentem entre 60 à 70% em 2020 (BRASIL, 
2015). Essas doenças são multifatoriais, sendo consequências da interação entre vários 
genes e estímulos externos, e, em muitos casos, podem ser evitadas, principalmente por 
modificações do estilo de vida.  

Avanços na tecnologia e melhor capacidade de diagnóstico vêm contribuindo para 
o melhor entendimento e aceitação dos indivíduos no que diz respeito às alterações dos 
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hábitos alimentares e realização de atividade física. Por meio de estudos genéticos, é 
possível realizar uma avaliação diferenciada da saúde presente e futura do indivíduo, 
permitindo uma ação antecipada sobre a possibilidade de doenças por predisposição 
genética, denominada medicina preditiva. O conhecimento da genética preditiva acerca 
de doenças crônicas torna o paciente um indivíduo ativo na promoção da sua saúde, 
promovendo mudanças nos hábitos diários em prol da qualidade de vida. 
 Com o desenvolvimento do Projeto Genoma Humano (PGH), foi descoberto que 
algumas variações em genes, principalmente por polimorfismos de base única (single 
nucleotide polymorphism – SNP) tem relação com o desenvolvimento ou predisposição à 
enfermidades (STANKIEWICZ e LUPSKI, 2010). De acordo com Lima et al. (2010) o gene 
FTO (do inglês: fat mass and obesity associated) possui mais de dois mil SNPs descritos, 
sendo o SNP rs9939609 o mais pesquisado pela relação com obesidade na população 
caucasiana. Sabendo-se que o sobrepeso tem relação direta com o desenvolvimento de 
diabetes e doenças cardiovasculares (BRASIL, 2002), torna-se importante a análise 
genética no intuito de predizer o risco dessas comorbidades. 
 A medicina genômica vem se destacando como uma importante ferramenta na 
tomada de decisões pelo profissional da saúde, baseando-se em testes de DNA capazes 
de informar as predisposições genéticas do indivíduo. Várias técnicas de análise dos 
polimorfismos em larga escala, rápida e automatizada foram descritas e padronizadas, 
como a hibridização de DNA em microarranjos [ChipDNA] (HELLER, 2002), reação em 
cadeia da polimerase (PCR) associado ao polimorfismo de comprimento de fragmentos 
de DNA (RFLP) ou PCR em tempo real [qPCR] (POPA et al., 2009). Essas diferentes 
metodologias permitem que os laboratórios especializados escolham a metodologia mais 
adequada para qual se dispõem. 

 A literatura tem mostrado vários estudos associando os polimorfismos 
genéticos e a conexão com fenótipos relacionados ao desenvolvimento de doenças, 
como: gene FTO e o índice de massa corporal (LIMA et al., 2010); genes ADBR2 e 
ADBR3 e a lipólise (SALIBA et al. 2014; LEITE et al., 2015); PPARG e metabolismo de 
glicose e lipídios (PETR et al., 2018); gene ECA e a regulação da pressão arterial e 
lipídios e glicose no sangue (RUSSO et al., 2018); gene APOE e metabolismo e 
transporte de colesterol (SCHAEFER et al., 2019), e etc. Entretanto, de acordo com nosso 
conhecimento até o momento não há nenhuma publicação conjunta desses polimorfismos 
genéticos associados à prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Assim, o 
presente trabalho tem por objetivo apresentar os polimorfismos dos principais genes 
associados ao desenvolvimento da obesidade com ênfase na medicina personalizada. 
 
2 MATERIAL E MÉTODOS 

 
 O presente trabalho foi elaborado a partir de revisão da literatura, com artigos 
selecionados nas bases de dados PubMed, Science Direct e Scielo. A pesquisa 
bibliográfica ocorreu entre novembro de 2018 a fevereiro de 2019, utilizando as palavras 
chaves: obesidade, genes candidatos, polimorfismo genético, predisposição genética, 
estilo de vida, gene FTO, gene ADBR2, gene PPARG. Foram selecionados artigos em 
português e inglês, originais e de revisão.  

 
3 DESENVOLVIMENTO 
 

Os SNPs presentes no genoma tem mostrado relação com a evolução humana, 
tanto pelo aumento do número ou pela suscetibilidade de características. Assim, doenças 
e condições de saúde têm sido associadas ao genótipo do indivíduo. Porém, a expressão 
desses genes dependem da interação entre os alelos e o estímulo externo. Os 
polimorfismos mais avaliados em relação à suscetibilidade para desenvolvimento da 
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obesidade são genes relacionados ao acúmulo, regulação, mobilização e metabolismo de 
lipídios e glicose. 

 
3.1 GENE FTO (FAT MASS AND OBESITY ASSOCIATED) 
 
 O gene FTO está localizado no cromossomo 16 e apresenta mais de 2000 SNPs, 
sendo 92 destes relacionados à doenças e 26 relacionados diretamente com o IMC 
(índice de massa corporal). O SNP rs9939609, mapeado em uma região intrônica, é o 
polimorfismo mais associado com o acúmulo de gordura (FRAYLING et al., 2007), 
apresenta duas variações alélicas: A e T, podendo o portador ser homozigoto AA, TT ou 
heterozigoto AT (FRAYLING et al., 2007; GERKEN et al., 2007). Estudos mostram que 
portadores do alelo A apresentam maior acúmulo de gordura corporal, principalmente 
quando em homozigose. De acordo com Frayling et al. (2007) e Hunt et al. (2008), os 
indivíduos com genótipo AA tendem a aumentar o peso em aproximadamente 1,2 vezes 
mais em relação ao indivíduos com o alelo T, e esse consequente aumento no IMC inicia 
na juventude e são mantidos durante a vida adulta. Os indivíduos heterozigotos AT 
apresentam menos acúmulo de gordura em relação aos AA, e os homozigotos TT 
possuem até 3 kg a menos que os homozigotos AA.  
 O acúmulo de gordura pode estar associado à diminuição da resposta à saciedade, 
já que a expressão desse gene acontece em sua maior parte no hipotálamo, na região 
que está diretamente ligada ao controle do apetite. Acredita-se que essa maior expressão 
genética aconteça para poupar os estoques de gordura do corpo. Estudos mostram que 
indivíduos homozigotos AA apresentam menor saciedade em comparação aos que 
apresentam os genótipos AT e TT (FRAYLING et al., 2007; WARDLE et al. 2008). Essas 
informações mostram que pela análise genética do indivíduo e a provável expressão 
gênica, é possível inferir a probabilidade do mesmo em desenvolver uma doença ou 
característica (PINHO et al., 2014). 
 A obesidade é um distúrbio multifatorial e seu desenvolvimento não está somente 
relacionado com o perfil genético, mas também com o estilo de vida, alimentação, prática 
de exercícios físicos e uso de medicamentos como corticóides (JOHNSON et al., 2009; 
LAPPALAINEN et al., 2012). Estudos mostram que a atividade física associada a uma 
alimentação equilibrada tem forte atuação sobre a expressão gênica de indivíduos 
portadores do alelo A (FRAYLING et al., 2007; RUIZ et al., 2010; LI et al., 2010; 
KILPELÄINEN et al., 2011; WEST et al., 2018). Para portadores dos genótipos AA ou AT, 
o risco de obesidade em adultos fisicamente ativos é atenuado, e alguns estudos 
mostram que essa diminuição ocorre em até 27% (KILPELÄINEN et al., 2011), outros em 
até 40% (LI et al., 2010), principalmente quando a atividade física é iniciada na 
adolescência (RUIZ et al., 2010). Isso mostra a importância da atividade física para a 
prevenção do sobrepeso e obesidade e consequentemente doenças relacionadas ao 
acúmulo de gordura. 
 A urbanização crescente e a adoção de estilos de vida pouco saudáveis como 
sedentarismo, dieta inadequada com alto consumo de fast foods e obesidade são os 
grandes responsáveis pelo aumento das DCNT em todo o mundo. De acordo com a 
Organização Mundial em Saúde (WHO, 2018), 17,9 e 1,6 milhões de pessoas morreram 
em 2016 em consequência de doenças cardiovasculares e diabetes, respectivamente. 
Apesar de essas doenças serem multifatoriais, a avaliação e identificação das variações 
genéticas permitem o conhecimento do perfil genético e farmacogenético, podendo prever 
como esse indivíduo vai responder a um tratamento adequado (GARVER et al., 2013). 
Geralmente os tratamentos para perda de peso se resumem em dietas hipocalóricas, com 
restrição de gorduras e carboidratos e exercícios intensos (SAVI et al., 2000; ALMEIDA et 
al., 2009). O indivíduo perde muito peso em pouco tempo, com consequente perda da 
massa magra e com difícil manutenção da dieta e exercícios, com isso o tratamento é 
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abandonado, com retorno do peso perdido. Estudos mostram que indivíduos portadores 
do alelo A-, respondem melhor à uma dieta hipocalórica e com alto teor de proteínas, em 
comparação a dieta apenas hipocalórica, pois diminuem IMC, circunferência de cintura, 
diminuem resistência a insulina e melhoram valores de glicemia e lipidograma (HUANG et 
al., 2014; LUIS et al., 2015). Essas informações mostram que com o conhecimento do 
perfil genético é possível buscar decisões acertadas para tratamento, prevenção de 
doenças relacionada à obesidade e consequentemente melhor qualidade de vida. 
 
3.2 GENE ADRB2 

O gene ADRB2 consiste em um único éxon localizado no cromossomo 5q31-32, o 
qual codifica o receptor β2-adrenérgico. Esse receptor está presente em vários tecidos 
como coração, rins, músculo esquelético, vasos sanguíneos e tecido adiposo, com 
funções de vasodilatação, vasoconstrição, inibição da insulina, bronco dilatação e 
principalmente com atuação na lipólise e aumento da temperatura dos músculos 
esqueléticos. Na lipólise, esse receptor possui atividade na mobilização de lipídios e no 
balanço energético, sendo um importante receptor lipolítico em células adiposas humanas 
(LARGE et al., 1997).  

Diferentes regiões polimórficas do gene ADRB2 foram descritas (LIGGETT, 1999; 
WEGLARZ et al., 2003), sendo que alguns polimorfismos foram identificados relacionados 
à obesidade (LARGE et al., 1997; ZHANG et al., 2014). Dentre estes, o SNP rs1042714 
possui maior importância funcional na atuação lipolítica por ser o SNP mais 
frequentemente associado à obesidade, distribuição corporal de gordura, hipertensão e 
síndrome metabólica (LARGE et al., 1997; ZHANG et al., 2014; HSIAO e LIN, 2014). Esse 
SNP promove uma alteração do nucleotídeo citosina (C) pela guanina (G) na posição 79, 
substituindo o aminoácido glutamina pelo ácido glutâmico (Gln>Glu). Estudos sugerem 
que essa alteração pode diminuir a expressão do receptor, com menor resposta celular 
por induzir o desacoplamento na transdução do sinal, diminuindo assim sua ativação 
(BOUVIER et al., 1989; REIHSAUS et al., 1993; PEREIRA et al., 2008; PENEBRA et al., 
2010). No caso da atividade lipolítica, a alteração Gln>Glu resultaria em diminuição da 
transdução do sinal intracelular, consequentemente diminuindo a lipólise.  

O SNP rs1042714 apresenta dois alelos, C e G, onde CC é o genótipo nativo, com 
maior frequência alélica na população caucasiana, seguido dos genótipos CG e GG 
respectivamente (dbSNP). Estudos mostram que os indivíduos com genótipos CG e GG 
apresentam maior risco de desenvolvimento da obesidade, principalmente quando em 
homozigose para o alelo G por interferência na atividade lipolítica e distribuição da 
gordura corporal (LARGE et al., 1997; ZHANG et al., 2014; SILVEIRA, 2016). De acordo 
com Large et al. (1997), indivíduos homozigotos GG apresentam aproximadamente 20 kg 
a mais e aumento de 50% no tamanho das células adiposas em comparação aos 
indivíduos homozigotos CC. Além disso, o estudo mostrou que indivíduos com genótipo 
GG também apresentavam resistência à insulina, o que possui relação estreita com a 
obesidade (PEREIRA et al., 2003). 

O desenvolvimento da obesidade, apesar de multifatorial, tem relação direta com o 
balanço energético, ocorrendo quando o valor calórico ingerido é superior ao gasto. Por 
isso, o tratamento para essa condição se baseia em dietas restritivas e prática de 
exercícios físicos (BRASIL, 2017). Estudos relacionando a perda de peso e o SNP 
rs1042714 do gene ADRB2 são controversos. De acordo com Phares et al., (2004) 
homens e mulheres entre 50 a 75 anos, sedentários e portadores do alelo –G, respondem 
a maior perda de gordura corporal com exercícios de resistência. Já de acordo com 
Szendrei et al. (2016) em avaliação com atividade física por 22 semanas em indivíduos 
entre 18 a 50 anos, não houve relação entre a presença do alelo G e a redução de peso, 
IMC ou composição corporal. Entretanto, no mesmo estudo, os homens portadores dos 
genótipos CG e GG demonstraram ter maior perda de peso e redução do IMC, quando 
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comparados ao genótipo CC. Ferreira-Santos et al., (2017) e Azadpour et al., (2017) 
também mostram que não houve relação entre o gene e a perda de peso após 
intervenção com atividade física, porém houve associação entre os indivíduos portadores 
dos genótipos CG e GG e a redução da pressão arterial, com redução da angiotensina II 
na corrente sanguínea. Leónska et al. (2016) demonstram que indivíduos quais possuem 
maior número de alelos de risco relacionados à obesidade, entre estes o alelo -G, foram 
menos sucedidos na perda de massa gorda em comparação com os portadores de um 
menor número de alelos de risco. Em adição, Corbalan et al. (2002), mostram que 
mulheres portadoras do alelo –G ativas em seu tempo livre tendem a ter mais resistência 
em perder peso em relação aquelas com genótipo CC. Esses dados mostram que ainda 
há necessidade de estudos de associação entre o SNP rs1042714 e a prática de 
exercícios físicos para a redução de peso. 

Em relação à ingestão calórica, estudos mostram que portadores do alelo –G 
possuem efeito modulador na perda de peso quando realizam dieta com restrição 
energética (MARTINEZ et al., 2003; ROSADO et al., 2006; RUIZ et al., 2011; SALIBA et 
al., 2014).  Ruiz et al. (2011) mostram que mulheres com genótipo CG e GG 
apresentaram maior redução de peso após 12 semanas de restrição calórica, em 
comparação aos homozigotos C, que demonstraram maior resistência à perda de peso. 
Silveira (2016) mostrou que o consumo de micronutrientes como o calciferol e sódio 
apresentam efeitos benéficos nos portadores do genótipo GG, atuando na diminuição dos 
níveis de LDL colesterol e circunferência da cintura, sem observar esses resultados nos 
indivíduos portadores do alelo C. Em outras avaliações com dietas restritivas, os 
resultados mostram que portadores dos genótipos CG e GG se beneficiam com 
alimentação regulada, com ingestão controlada de ácidos graxos monoinsaturados e com 
ingestão de no máximo 49% das calorias totais provenientes de carboidratos (MARTINEZ 
et al., 2003; ROSADO et al., 2006). Esses dados mostram a importância de uma dieta 
controlada para variação da expressão desse gene e da nutrigenética como uma nova 
ferramenta clínica, em que se avalia o efeito da alimentação em um fenótipo associado 
aos polimorfismos genéticos, com o objetivo de gerar recomendações dietéticas para a 
prevenção de doenças (STEEMBURGO et al., 2009). 

Apesar de diversos estudos relacionarem a obesidade com o polimorfismo 
rs1042714, ainda há controvérsias na literatura com trabalhos mostrando ausência dessa 
associação (JALBA et al., 2008; MASUO e LAMBERT, 2011; ZHANG et al., 2014). Isso 
pode estar relacionado às diferentes populações estudadas e os antecedentes genéticos 
(JALBA et al., 2008) mostrando que maiores investigações são necessárias para 
estabelecimento dessa relação. 

 
3.3 GENE PPARG2  
 

O gene PPARG2 (gama) ou PPARγ2 está localizado no cromossomo 3p25.2 
(GREENE et al., 1995). Esse gene codifica uma proteína receptora da membrana nuclear 
denominada receptores ativados por proliferador de peroxissoma, que funcionam como 
fatores de transcrição regulando a expressão gênica na diferenciação celular e 
metabolismo (KELLER et al., 1993).  O gene foi descrito como regulador de processos 
biológicos, como o metabolismo dos ácidos graxos, armazenamento de energia, 
sensibilização à insulina, processos inflamatórios mediados pela IL-6, e, principalmente, 
como regulador central da adipogênese e diferenciação celular dos adipócitos (KELLER et 
al., 1993; TONTONOZ et al., 1995).  

Através do splicing alternativo foram identificados três isoformas para esse gene: 
PPARγ1, PPARγ2 e PPARγ3. O gene PPARγ1 é expresso em vários tecidos, PPARγ3 
expresso em macrófagos e intestino e PPARγ2 expresso predominantemente no tecido 
adiposo (TONTONOZ et al., 1995). Com isso, estudos epidemiológicos, bioquímicos e 
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moleculares investigam a atuação do gene PPARγ2 na obesidade e diabetes 
(ALTSHULER et al., 2000; FREDERIKSEN et al., 2002; MIRALLES, 2015). 

Dos polimorfismos identificados no gene PPARG, o SNP rs1801282 apresenta uma 
troca de C para G na posição 34, resultando na substituição da prolina por alanina 
[Pro>Ala] (YEN et al., 1997). De acordo com Deeb et al., (1998) essa alteração diminui a 
capacidade do receptor em se ligar a ativadores, reduzindo a capacidade transcricional 
dos genes alvos. Com isso, haveria diminuição da formação do tecido adiposo, resultando 
em baixo IMC, além de melhorar a sensibilidade à insulina, como observado pelos 
autores. Corroborando com essa informação, estudos antropométricos e bioquímicos de 
associação, mostraram que portadores do alelo G podem apresentar efeito protetor no 
desenvolvimento da obesidade e diabetes tipo 2 (MORI et al., 2001; FREDERIKSEN et 
al., 2002; MEMISOGLU et al., 2003). 

De acordo com Frederiksen et al., (2002) portadores do genótipo GG apresentaram 
melhor sensibilidade à insulina, além de índices menores de triglicérides e menor pressão 
arterial, em comparação com os portadores do genótipo CC, mostrando que indivíduos 
com o alelo G podem ter proteção ao risco de desenvolvimento do diabetes tipo 2. 
Altshuler et al., (2000) mostraram que há um aumento modesto, porém, significativo na 
associação de homozigotos CC com o desenvolvimento do diabetes, e que como o alelo 
C é mais frequente entre os indivíduos, esse risco pode ser atribuído para grande parte da 
população. Mori et al., (2001) mostraram que portadores do diabetes tipo 2 apresentaram 
menor frequência do alelo G em comparação com indivíduos saudáveis, corroborando 
estudos que indicam o fator protetor desse alelo para o desenvolvimento do diabetes. 
Entretanto, no mesmo estudo, foi observado que, os indivíduos com diabetes e que 
simultaneamente eram portadores do alelo G, apresentavam concentração sérica 
significativamente maior de colesterol total e capacidade reduzida de secreção de 
insulina, além de altos valores de hemoglobina glicada, quando comparados com os 
portadores do alelo C. Isso mostra que indivíduos com alelo G e com diabetes podem 
apresentar risco de agravamento da doença.  

Antes da instalação do diabetes tipo 2, o organismo apresenta resistência à 
insulina, e em muitos casos, essa condição está diretamente relacionada ao excesso de 
tecido adiposo e consumo elevado de gorduras. Nesse contexto, mudanças no estilo de 
vida como prática regular de exercícios físicos e alimentação saudável pode reduzir 
significativamente a chance de desenvolvimento do diabetes (BRASIL, 2002). Em 
avaliação com indivíduos portadores dos genótipos CC, CG e GG que possuem 
resistência a insulina (Finnish Diabetes Prevention Study Group), Lindi et al., (2002) 
demonstraram que indivíduos com genótipos GG perderam mais peso que indivíduos CC 
e CG, em intervenção com dieta e atividade física. Entretanto, os autores mostraram que 
houve associação significativa ao desenvolvimento do diabetes nos indivíduos portadores 
do alelo G, e que isso pode estar relacionado à diminuição da secreção de insulina pelas 
células β-pancreáticas, pois as mesmas também expressam o gene PPARγ. Dessa forma, 
os autores supõem que portadores do alelo G e que simultaneamente são insulino-
resistentes, podem predispor à deficiência de insulina e, portanto, contribuir para o 
diabetes tipo 2. Porém, o mesmo estudo mostrou ainda que a modificação no estilo de 
vida com exercícios físicos contínuos, redução no consumo de gorduras totais e aumento 
no consumo de fibras, os portadores do alelo G apresentaram redução significativa no 
risco de desenvolver a doença, quando comparados aos indivíduos com o alelo C nas 
mesmas condições. Este resultado pode estar relacionado com a melhora da 
sensibilidade da insulina e redução do estresse celular, aliviando o efeito deletério da 
presença do alelo G sobre o desenvolvimento da doença.  

Memisoglu et al., (2003) ao avaliarem 2141 indivíduos com intervenção dietética, 
observaram que a ingestão diária de alimentos com mais de 20% de gordura está 
relacionada ao aumento do IMC e consequentemente, risco ao diabetes em indivíduos 
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homozigotos para o alelo C, o que não foi observado para homozigotos do alelo G nas 
mesmas condições. Os autores mostraram ainda que os portadores do alelo G 
apresentaram maior oxidação de carboidrato, menor oxidação de gordura e maior 
aumento na sensibilidade à insulina. Isso mostra que indivíduos com o genótipo GG 
podem se beneficiar com uma dieta mais balanceada, com maior consumo de proteínas e 
fibras. Miralles (2015) também observou que os portadores dos genótipos CG e GG 
apresentavam valores de glicemia menores quando comparados ao genótipo CC em dieta 
com alto consumo de fibras.  

Essas informações mostram que indivíduos com diferentes genótipos respondem 
diferentemente à mesma dieta e exercícios físicos, reforçando a atuação contemporânea 
da nutrigenética e interações gene-atividade, no que diz respeito a uma abordagem 
diferencial para a compreensão da tríade genes-dieta-exercícios. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Diferentes tecnologias vêm sendo aplicadas para melhor compreender as 
interações entre gene, organismo e ambiente, e com isso, associações relacionadas ao 
desenvolvimento de doenças vem sendo descritas. Dentro do contexto saúde e doenças 
crônicas, houve avanços significativos no conhecimento de fatores genéticos de pré-
disposição à obesidade e suas consequências. Neste trabalho foram apresentados genes 
associados ao desenvolvimento da obesidade, mostrando que essa condição é 
poligênica, e com influência significativa aos fatores externos como alimentação e 
exercícios físicos, e com isso, é possível que o indivíduo seja orientado e tratado de forma 
individualizada como aborda atualmente a medicina preditiva. Além disso, destacou-se a 
importância da nutrigenética e gene-exercício como ferramentas complementares à 
medicina preventiva. 
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