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RESUMO 

 

FRANCO, G. S. Efeito da suplementação de beta-alanina na expressão gênica 
de seus transportadores e no desempenho de corredores fundistas. 2020. 82f. 
Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 
 

Introdução: A suplementação com Beta-alanina vem sendo utilizada por atletas de 
diversas modalidades esportivas principalmente pelo fato de aumentar a 
concentração intramuscular de carnosina e, desta forma, auxiliar no tamponamento 
do pH. Objetivos: Avaliar o efeito da suplementação de beta-alanina na expressão 
gênica de seus transportadores TauT e PAT1 e no desempenho de corredores 
fundistas em corrida de 5km contra o relógio. Métodos: Participaram do estudo 16 
atletas fundistas do sexo masculino com tempo de prova nos 5km igual ou menor a 
20 minutos de duração. Os indivíduos foram submetidos ao teste de esforço máximo 
em esteira (para mensurar o Vo2Max) e distribuídos aleatoriamente, com design 
duplo cego, em dois grupos: Grupo Placebo (PLA): receberam amido (6 
cápsulas/dia) durante 4 semanas; Grupo Beta Alanina (BA): receberam beta alanina 
(4,8g/dia fracionado em 6 cápsulas) durante 4 semanas. Todos os indivíduos foram 
submetidos a avaliação antropométrica (peso e estatura) e de composição corporal 
(protocolo de 7 dobras cutâneas). Eles realizaram um teste de 5km em pista de 
atletismo nos momentos pré (Teste 1) e pós suplementação (Teste 2). Durante o 
período de intervenção, eles deveriam anotar todos os treinos realizados para que 
fosse possível mensurar as variáveis do treinamento (carga, monotonia e tensão) 
neste intervalo. Coletou-se sangue capilar do lóbulo da orelha para análise de 
lactato e glicemia nos tempos antes (T0), 1 (T1), 3 (T3), 5 (T5) e 7 (T7) minutos após o 
término dos testes e sangue venoso no tempo T0 para análise da expressão gênica 
dos genes TauT e PAT1. A análise da ingestão alimentar (recordatório 24h) foi 
realizada antes de cada teste. Os dados estão expressos em média e desvio padrão 
e para análise estatística realizou-se um teste de normalidade (Shapiro-Wilk), testes 
t (pareado e independente) e análise de variância (ANOVA) de medidas repetidas. O 
nível de significância adotado foi de p<0,05. Resultados: As características iniciais 
foram semelhantes entre os grupos, com exceção da porcentagem de gordura 
corporal que foi maior no grupo BA. Após o período de suplementação o fold change 
do gene PAT1 foi maior no grupo BA comparado ao PLA, sem diferença para o 
TauT. Não houve diferenças estatísticas nos tempos dos Testes entre os grupos 
PLA (1128 e 1123s) e BA (1107 e 1093s), porém, observou-se uma melhora de 5,3 
e 13,6s respectivamente. Houve aumento de lactato e da glicemia ao comparar o T0 
com os demais tempos em ambos os grupos. Não foram observadas mudanças na 
ingestão alimentar e raras diferenças entre as variáveis do treinamento foram 
constatas entre os grupos. Conclusão: A suplementação com BA durante 4 
semanas aumentou a expressão do gene PAT1 mas não resultou em melhora 
significativa no desempenho em testes de 5 km, apesar de alguns indivíduos terem 
se beneficiado e terem tido um delta superior do que o grupo PLA ao comparar os 
dois momentos. 
 
Palavras-chave: Beta-alanina. Corrida. Desempenho atlético. Expressão gênica. 
Suplementos nutricionais. 
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ABSTRACT 

 

FRANCO, G. S. Effect of beta-alanine supplementation on the gene expression 
of its transporters and the performance of long distance runners. 2020. 82f. 
Thesis (Doctorate’s degree) – Faculty of Medicine of Ribeirão Preto, University of 
São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 
 
Introduction: Beta-alanine supplementation has been used by athletes of various 
sports, mainly because it increases the intramuscular concentration of carnosine and, 
thus, helps in pH buffering. Objectives: To evaluate the effect of beta-alanine 
supplementation on the gene expression of their TauT and PAT1 transporters and on 
the performance of long distance runners in a 5km race against the clock. Methods: 
Sixteen male runners participated in the study with a 5 km race time of 20 minutes or 
less. The individuals were submitted to the maximum effort test on a treadmill (to 
measure Vo2Max) and randomly distributed, with double blind design, in two groups: 
Placebo Group (PLA): received starch (6 capsules/day) for 4 weeks; Beta Alanine 
Group (BA): received beta alanine (4.8g/day divided into 6 capsules) for 4 weeks. All 
individuals were submitted to anthropometric assessment (weight and height) and 
body composition (7 skinfold protocol). They performed a 5km time trial test on 
athletics track in the pre (Test 1) and post supplementation (Test 2) moments. During 
the intervention period, they should write down all the training performed so that it 
was possible to measure the training variables (load, monotony and strain) in this 
interval. Capillary blood was collected from the earlobe for analysis of lactate and 
blood glucose in the times before (T0), 1 (T1), 3 (T3), 5 (T5) and 7 (T7) minutes after 
the end of the tests and venous blood at time T0 to analyze the gene expression of 
the TauT and PAT1 genes. The analysis of food intake (24h recall) was performed 
before each test. Data are expressed as mean and standard deviation and for 
statistical analysis a normality test (Shapiro-Wilk), t tests (paired and independent) 
and analysis of variance (ANOVA) of repeated measures were performed. The level 
of significance adopted was p <0.05. Results: The initial characteristics were similar 
between the groups, except for the percentage of body fat that was higher in the BA 
group. After the supplementation period, the fold change of the PAT1 gene was 
greater in the BA group compared to the PLA, with no difference for the TauT. There 
were no statistical differences in the test times between the PLA (1128 and 1123s) 
and BA (1107 and 1093s) groups, however, an improvement of 5.3 and 13.6s was 
observed, respectively. There was an increase in lactate and blood glucose when 
comparing T0 with the other times in both groups. There were no changes in food 
intake and rare differences between training variables were found between groups. 
Conclusion: Supplementation with BA for 4 weeks increased PAT1 gene expression 
but did not result in significant improvement in 5km test performance, although some 
individuals benefited and had a higher delta than the PLA group when comparing two 
moments. 
 
Keywords: Beta-alanine. Running. Athletic performance. Gene expression. Dietary 
supplements. 
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1.1  Corrida 

 

Antes de definir o termo corrida, torna-se necessário salientar que tal 

modalidade se enquadra dentro do Atletismo, assim como a marcha atlética, saltos, 

arremessos, lançamentos e provas combinadas (MATTHIESEN, 2017). 

Segundo a International Association of Athletics Federations (IAAF), as provas 

de corrida do Atletismo são subdivididas quanto as distâncias percorridas pelos 

atletas. Existem provas de pista: rasas ou de velocidade (100, 200 e 400m), meio 

fundo (800 e 1.500m) e fundo ou resistência (5.000 e 10.000m). Além disso, existem 

as provas de rua: meia maratona (21.097,5m) e a maratona (42.195m). 

Em uma entrevista qualquer, o etíope bicampeão olímpico Haile Gebrselassie 

proferiu a seguinte frase “sem corrida não há vida” que, atualmente, pode ser 

compartilhada por milhões de pessoas mundo afora amantes desta modalidade 

esportiva (PULEO; MILROY, 2010). Desta forma, torna-se evidente o crescimento 

tanto no número de corridas, como nos praticantes, visto que a corrida entre os 

adultos é uma das atividades físicas mais realizadas no universo e principalmente na 

sociedade ocidental, onde muitas cidades vêm realizando seus próprios eventos de 

corrida de rua (WORP et al., 2015). 

O número de participantes na maratona de New York vem aumentando 

abruptamente nas últimas cinco décadas, totalizando quase 1,2 milhões de 

corredores neste período (VITTI et al., 2019). No Brasil, tais afirmações também 

podem ser confirmadas. A ascensão mais acentuada no número de provas se deu 

no início da década de 2000 e  segundo a Federação Paulista de Atletismo, no ano 

de 2017 foram realizadas no estado de São Paulo 435 eventos com 922.870 

participantes. 

Provavelmente o correr seja a forma mais natural de exercício, caracterizado 

por uma forma de socialização que combina prazer com promoção da saúde, 

quando realizado de forma adequada (PULEO; MILROY, 2010). Além disso, a 

corrida de rua é um esporte de baixo custo, onde basicamente são necessários um 

calção e um par de tênis, e de fácil adaptação para todas as classes sociais, o que a 

torna mais popular (OLIVEIRA et al., 2012). 

Assim como qualquer modalidade esportiva de forma geral, a corrida 

demanda uma atenção em especial no quesito alimentação, objetivando prevenir 

lesões e/ou a recuperação muscular (CLOSE et al., 2019). Em virtude de ser uma 
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prática esportiva extenuante, a nutrição individualizada e a suplementação, caso 

necessária, auxiliam diretamente o desempenho físico e/ou as correções de 

possíveis deficiências nutricionais (CAMPOS-FERRAZ, 2014). 

 

1.2   Aspectos Fisiológicos na Corrida de 5000m 

 

Algo bastante esclarecido na literatura é o fato de que quanto maior a 

distância (duração) da prova, maior a contribuição do metabolismo aeróbio para 

fornecimento energético (DENADAI; ORTIZ; MELLO, 2004). Por outro lado, em 

corridas de 800 a 5.000m, pode-se dizer que a via anaeróbia para a produção de 

energia se torna uma grande aliada ao desempenho físico dos atletas (SOUZA et al., 

2011). 

Indivíduos que praticam provas de 5.000m obedecem, via de regra, uma 

estratégia caracterizada pelo início (primeiros 400m) e final (últimos 400m) mais 

velozes do que o meio da corrida (400 a 4.600m), com intuito de otimizar o uso das 

reservas energéticas (SILVA et al., 2017). Segundo a lista de todos os recordes 

mundiais disponibilizado pela IAAF, a melhor marca desta prova na categoria 

masculina (12 minutos e 37,35 segundos) foi obtida pelo etíope Kenenisa Bekele em 

2004, na Holanda. 

Um corredor de provas de fundo deve se atentar mais especificamente ao 

consumo máximo de oxigênio (VO2Max), ao limiar anaeróbio (LAn) e a economia de 

movimento (EM) (DANIELS, 2013). Atletas com tais parâmetros fisiológicos mais 

aguçados são mais propensos a suportarem uma velocidade de prova mais alta 

durante as competições (TOMAZINI et al., 2015).  

 

1.2.1 Consumo Máximo de Oxigênio 

 

O VO2Max, melhor representante da potência aeróbia, pode ser definido como 

a mais alta captação de oxigênio alcançada por um indivíduo, respirando ar 

atmosférico ao nível do mar (HAWKINS et al., 2007). Ele é um importante indicativo 

de como uma pessoa consegue se manter em atividade intensa por mais de 4 

minutos (MCARDLE; KATCH; KATCH, 2016). 

Atualmente, diversos protocolos que variam quanto a duração, velocidade e 

inclinação, são realizados em esteira para determinar o valor desta variável 
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cardiorrespiratória em corredores (SPERLICH et al., 2015). Sabe-se que fatores 

genéticos, ambientais e o próprio treinamento físico influenciam no VO2Max dos 

indivíduos (LORENZ et al., 2013).  

Ao comparar a potência aeróbia de atletas de diversos níveis de 

condicionamento físico, observa-se uma relação inversamente proporcional entre o 

tempo de prova e valor do VO2Max (OGUETA-ALDAY et al., 2018). Todavia, 

diferentemente da classificação brasileira que leva em consideração o quesito saúde 

(HERDY; CAIXETA, 2016), ainda é extremamente árduo classificar um atleta de elite 

apenas por este parâmetro fisiológico, visto que a literatura ainda é inconsistente 

para tal definição (LORENZ et al., 2013). 

Por muito tempo o VO2Max foi considerado o principal fator determinante no 

desempenho em provas de longa duração. Porém, hoje a EM, definida como estado 

estável do consumo de oxigênio para uma dada velocidade submáxima ou distância 

percorrida (FRANCH et al., 1998) e a capacidade de sustentar alta frações do 

VO2Max por longos períodos parecem determinar melhores resultados 

(MCLAUGHLIN et al., 2010). 

Estudo realizado com 39 indivíduos não treinados, que passaram 

posteriormente por 6 semanas de treinamento de endurance específico, mostrou 

que a velocidade final do teste ergoespirométrico para estimar o VO2Max parece ser 

o melhor preditor para a performance nos 5.000m independentemente do nível de 

condicionamento (STRATTON et al., 2009). 

 
1.2.2 Limiar Anaeróbio 

 

Uma definição clássica de LAn proposta por Wasserman et al. (1973) seria a 

intensidade limítrofe entre a predominância metabólica aeróbia e anaeróbia. Esta 

variável também pode ser chamada de ponto de compensação respiratória, visto 

que esforços físicos superiores ao LAn promovem uma desordem no equilíbrio ácido-

base que culmina em uma produção exacerbada de ânions (principalmente íons H+) 

e consequentemente em um aumento desproporcional da ventilação 

pulmonar(MASSINI et al., 2016). Enquanto antigamente tal medida era considerada 

um risco para pacientes portadores de doenças cardiovasculares, nos dias de hoje é 

um ótimo parâmetro para prescrição de exercício físico e se relaciona diretamente 

com a aptidão aeróbica (SALES et al., 2019). 
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Partindo-se do pressuposto que a Adenosina Trifosfato (ATP) é necessária 

para a contração muscular e que, com o avançar da duração do exercício físico os 

níveis de fosfocreatina (PCr) decaem consideravelmente, há uma maior contribuição 

da oxidação da glicose (sanguínea ou estocada na forma de glicogênio) pela via 

glicolítica para produção de energia (CAIRNS, 2006).  

Posteriormente, devido ao acúmulo de piruvato no citosol, a mitocôndria não 

consegue suprir a demanda energética pelo metabolismo aeróbio favorecendo a 

conversão do ácido pirúvico em lactato (LAC) pela enzima lactato desidrogenase 

(VAN HALL, 2010). O termo ácido lático foi por muito tempo utilizado de forma 

errônea para se referir ao LAC. Atualmente sabe que o pH do músculo, mesmo 

durante o exercício físico extenuante, não alcança valores tão baixos capazes de 

formar tal molécula em grande quantidade (LINDINGER; KOWALCHUK; 

HEIGENHAUSER, 2005). 

De acordo com Beneke, Leithäuser e Ochentel (2011), a concentração 

plasmática de LAC é bem sensível a intensidade e duração do exercício, 

considerando que valores maiores são observados em atividades extenuantes. 

Conforme a cinética do LAC, concentrações séricas de glicose também tendem a 

aumentar com o avançar da atividade de endurance, sendo que o efeito do 

treinamento (altamente versus moderadamente treinados) pode interferir na 

capacidade de mobilizar a glicose durante o exercício (NAKAMURA et al., 2016). 

Aparentemente, valores de LAC plasmático próximos a 4 mmol/L se 

relacionam, para a maioria dos indivíduos, ao máximo estado estável de LAC no 

sangue e consequentemente ao LAn (HECK et al., 1985). Considerando que, para o 

LAC ter uma função integrativa entre as células, é preciso um sistema de transporte 

facilitado denominado transportadores de monocarboxilatos (MCTs), descritos na 

literatura em 14 isoformas (HALESTRAP; WILSON, 2012).   

Em um estudo conduzido por Aguiar et al. (2015), comparou-se a remoção do 

LAC após corrida até exaustão entre indivíduos ativos destreinados, velocistas e 

atletas de endurance. Ao final, os autores concluíram que a remoção de LAC é 

diretamente relacionada com o nível de aptidão aeróbica dos participantes. 

De maneira geral, concentrações elevadas de LAC no sangue parecem estar 

relacionados com a fadiga muscular e se correlacionam negativamente com a 

performance no endurance, visto que tais valores podem prejudicar a EM de 

corredores (HOFF et al., 2016). Segundo Dittrich et al. (2014), o LAn corresponde 
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aproximadamente a 85% do VO2Max em corredores bem treinados. Sabe-se que a 

%VO2Max no LAn, assim como a produção de LAC durante o exercício, estão 

diretamente relacionadas ao nível de condicionamento físico do indivíduo 

(MESSONIER et al., 2013). 

 

1.3  Monitoramento do Treinamento Físico 

 
Ao se tratar do esporte de alto rendimento, alterações na carga de treino por 

meio da manipulação na duração, frequência e/ou intensidade do exercício físico 

podem favorecer a melhora no desempenho (BELLINGER; ARNOLD; MINAHAN, 

2019). Desta forma, além de diminuir o risco de lesões, doenças ou até mesmo um 

estado de overreaching não funcional, monitorar a carga do treinamento facilita a 

comunicação entre os atletas e toda a equipe que trabalha em prol dos mesmos 

(HALSON, 2014). 

A intensidade do treinamento pode ser mensurada pela carga externa em que 

geralmente é igual para todos os atletas, como por exemplo a velocidade de corrida 

durante uma sessão de treino, ou pela carga interna, resposta fisiológica frente ao 

estímulo que, via de regra, variam entre os indivíduos, por meio da frequência 

cardíaca ou pela percepção subjetiva de esforço (PSE) (ESTEVE-LANAO et al., 

2005). 

Dentre estas variáveis, a PSE vem sendo considerada bastante eficaz para 

quantificar a carga interna de treinamento principalmente por ser uma estratégia 

simples e de baixo custo (FOSTER et al., 2001). Chaudhary e Sharma (2018) 

encontraram correlação positiva moderada entre a PSE e valores plasmáticos de 

LAC em teste de corrida incremental, tanto em indivíduos fisicamente ativos como 

em atletas.  

A primeira escala de PSE foi descrita por Borg (1982) e se caracterizava por 

valores que variavam entre 6 a 20, o que respectivamente equivaleria a percepção 

muito fácil ao exaustivo. Alguns anos depois, o mesmo autor desenvolveu uma nova 

escala de PSE modificada (PSE-10) (Figura 1), que possui 10 níveis de esforço 

(BORG, 1998). 
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Figura 1 – Tabela de percepção subjetiva de esforço de 10 níveis. 

Classificação Descritor 
0 Repouso 
1 Muito, Muito fácil 
2 Fácil 
3 Moderado 
4 Um pouco difícil 
5 Difícil 
6 - 
7 Muito difícil 
8 - 
9 - 
10 Máximo 

Fonte: Adaptada de Borg (1998). 

 

 Segundo Foster et al. (2001), a carga de treino diária, expressa em unidades 

arbitrárias (U.A.) pode ser obtida por meio da multiplicação da duração do exercício 

(minutos) pela PSE-10 equivalente a 30 minutos após o término da atividade.  

 A partir desta variável, torna-se possível verificar a monotonia do treino (U.A.), 

calculada pela divisão entre a carga de treino semanal pelo respectivo desvio padrão 

neste intervalo de tempo, que expressa a variabilidade diária do treinamento dentro 

deste período (FOSTER, 1998). Além disso, a tensão (U.A.), calculada pela 

multiplicação entre a somatória da carga de treino semanal pela monotonia, 

representa o estresse geral ao qual o atleta foi exposto durante a semana de 

treinamento (FOSTER, 1998).  

 É visível a evolução no monitoramento da carga de treinos dos indivíduos ao 

longo do tempo: enquanto no passado os atletas de endurance corriam segurando 

um cronômetro para analisarem o próprio ritmo de prova, atualmente existem 

diversos métodos, sendo que alguns já foram descritos nos parágrafos anteriores, e 

no futuro novas tecnologias surgirão para ajudar ainda mais neste propósito 

(FOSTER; RODRIGUEZ-MARROYO; KONING, 2017). 

 

1.4  Suplementos Alimentares 

 

 O sucesso individual no esporte está diretamente relacionado com 

treinamento, talento, táticas, motivação e a nutrição. Nesta última vertente, ainda há 

o grupo dos suplementos alimentares que pode ser uma estratégia viável para quem 

visa, dentre outros objetivos, a melhora no desempenho esportivo (GARTHE; 

MAUGHAN, 2018). 
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 Segundo a Anvisa, órgão que fiscaliza a qualidade e segurança dos 

suplementos alimentares no Brasil, tais compostos são definidos como produtos 

para ingestão oral destinados a suplementar a alimentação de indivíduos saudáveis 

com nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos, isolados ou 

combinados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

 De acordo com uma meta-análise publicada por Knapik et al. (2016), a 

prevalência pelo uso de suplementos alimentares é alta, independentemente da 

modalidade esportiva praticada, por atletas de elite ou não elite. Desta forma, a 

indústria de suplementos investe em novas formulações ano após ano sempre com 

a promessa de melhoria para os consumidores que, por sua vez, vêm gastando 

cada vez mais neste setor (COCKBURN, 2014). 

 Para tentar auxiliar os atletas e seus staffs de profissionais, o Comitê 

Olímpico Internacional disponibilizou recentemente um consenso que classifica 

alguns suplementos alimentares com boas evidências para beneficiar a performance 

esportiva em cenários específicos, sendo que a Beta-alanina (BA) seria um destes 

compostos (MAUGHAN et al., 2018). 

 

1.4.1 Suplementação com Beta-alanina  

 

A BA é um aminoácido não essencial e não-proteinogênico absorvido no trato 

gastrointestinal, mais precisamente no jejuno e no íleo, e transportado para corrente 

sanguínea pelos enterócitos (NAVAB et al., 1984). Apesar de poder ser sintetizada 

no fígado (MATTHEWS; TRAUT, 1987), via degradação da uracila (FRITZSON, 

1957), a taxa de síntese endógena é extremamente baixa culminando em 

concentrações plasmáticas próximas a zero (HARRIS et al., 2006).  

A BA vem se tornando um suplemento alimentar muito utilizado por atletas de 

diversas modalidades esportivas e tal fato se deve, principalmente, ao aumento das 

concentrações de carnosina intramuscular (BLANCQUAERT; EVERAERT; DERAVE, 

2015). Mesmo que em menor proporção, também seria possível ingerir BA pelo 

consumo de alimentos que contenham carnosina (carnes vermelhas, peixes, suínos 

e aves) (SALLES PAINELLI et al., 2015). 

A carnosina é um dipepitídeo composto por BA e histidina que foi descoberta 

pelo russo Vladimir Gulevich em 1900 (BOLDYREV, 2012). Ela recebe este nome 

em virtude da alta concentração presente no tecido muscular esquelético de 
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mamíferos, podendo chegar até 30mmol/kg de músculo seco (HARRIS; 

STELLINGWERFF, 2013). Enquanto em seres humanos ela aparentemente seja o 

único dipeptídeo contendo histidina no tecido muscular, é possível encontrar 

análogos a carnosina como a anserina, evidente em diversos mamíferos e até 

mesmo em aves, e a ofidina, também conhecida como balenina, primariamente 

presente em cetáceos (ABE, 2000). 

Partindo-se do pressuposto de que o músculo esquelético é incapaz de 

produzir histidina e BA, a síntese de carnosina depende unicamente da captação 

muscular destes aminoácidos (ARTIOLI et al., 2010). Contudo, a disponibilidade de 

BA parece ser o ponto limitante para a síntese de carnosina em virtude de possuir 

uma afinidade muito maior com a enzima carnosina sintase, quando comparada a 

afinidade desta com a histidina (HARRIS et al., 2006). 

Dentre as principais funções da carnosina, destaca-se principalmente a sua 

capacidade de tamponamento intramuscular perante a produção exacerbada de íons 

H+, decorrente da conversão de piruvato a LAC no final da via glicolítica durante o 

exercício físico extenuante (HOBSON et al., 2012) ou até mesmo da diminuição na 

concentração de LAC durante o esforço físico (NADERI et al., 2016). Além disso, por 

mais inconsistente que ainda seja, a carnosina parece favorecer uma liberação mais 

rápida do Ca2+ estocado nos retículos sarcoplasmáticos e aumentar a  sensibilidade 

da ligação entre este íon e os miofilamentos contráteis (MATTHEWS et al., 2019). 

O sistema tampão se caracteriza por substâncias capazes de impedir grandes 

variações de pH mesmo com a adição de ácidos ou bases (MARZZOCO; TORRES, 

2015), evitando quedas acentuadas nesta escala logarítmica, postergando o 

surgimento da fadiga, visto que valores mais baixos de pH neste meio poderiam 

diminuir a ressíntese de PCr ou até mesmo inibir reações da via glicolítica 

(SIEGLER; MARSHALL, 2015). 

Estudo pioneiro conduzido por Harris et al. (2006) demonstrou um aumento na 

concentração intramuscular de carnosina após a suplementação com BA. 

Diferentemente do que acontece com onívoros, o treinamento físico intervalado de 

alta intensidade também pode favorecer ao aumento nos níveis desta molécula em 

vegetarianos (SALLES PAINELLI et al., 2018). 

Pesquisa mais recente apontam um aumento de 40 a 80% nas concentrações 

desta substância tamponante após a suplementação de 3,2 a 6,4g/dia durante 4 a 

10 semanas (HOFFMAN; VARANOSKE; STOUT, 2018). Uma vertente que deve ser 
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levada em consideração durante os protocolos de suplementação é o fracionamento 

diário da ingestão de BA, pois a administração de doses superiores a 800mg 

(10mg/kg) pode provocar sintomas de parestesia (HARRIS et al., 2006).  

Fora isto, já está bem elucidado na literatura que a suplementação deste 

aminoácido, respeitando a dose e duração descrita anteriormente, é segura em 

seres humanos (DOLAN et al., 2019). De acordo com Saunders et al. (2020), a 

utilização de BA por 24 semanas não promove alterações em marcadores clínicos 

renais, hepáticos e musculares em indivíduos saudáveis.  

Entre os principais fatores que parecem estar relacionados com a melhora na 

performance após a suplementação com BA, destaca-se a duração do exercício 

praticado (TREXLER et al., 2015), visto que estudo realizado com velocistas não 

mostrou melhora no tempo de prova dos 400m após administração de BA (DERAVE 

et al., 2007).  

Uma meta-análise concluiu que exercícios com duração entre 1 e 4 minutos 

seriam os mais beneficiados pela suplementação (HOBSON et al., 2012). Mais 

recentemente, Saunders et al. (2017a) propuseram que tal estratégia seria vantajosa 

para exercícios que perduram entre 0,5 e 10 minutos. Ducker, Dawson e Wallman 

(2013) observaram melhora no desempenho de corredores de 800m após 

suplementação (80 mg/kg/dia) durante 28 dias quando comparado ao grupo placebo 

(PLA). 

Ainda não há um consenso sobre a suplementação com BA na performance 

em exercícios que perdurem mais do que 10 minutos. Enquanto indivíduos 

fisicamente ativos diminuíram o tempo gasto para completar uma corrida de 10km 

após suplementação (SANTANA et al., 2018), ciclistas suplementados não 

apresentaram melhora em teste contra o relógio de 1 hora de duração mesmo após 

aumentarem a concentração intramuscular de carnosina (CHUNG et al., 2014).  

A Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva publicou um posicionamento 

encorajando novas pesquisas em exercícios contínuos de longa duração com intuito 

de averiguar possíveis recursos ergogênicos da suplementação de BA em tais 

atividades (TREXLER et al., 2015). Além disso, faltam estudos que relacionam a 

suplementação de BA na corrida, visto que a maioria das pesquisas avalia o efeito 

de tal substância em ciclistas (ZANELLA; ALVES; SOUZA, 2017).  
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1.4.2 Transportadores de Beta-alanina  

 
Posteriormente ao processo de absorção, a BA atinge a circulação e é captada 

pelos tecidos mediante ação das proteínas transportadoras Taurine Transporter 

(TauT), Protein Associated with Topoisomerase II  (PAT1) e Sodium and Chloride 

Dependent Neutral and Basic Amino Acid Transporter (ATB0+), sendo que apenas as 

duas primeiras estão relacionadas a musculatura esquelética (EVERAERT et al., 

2013). Pesquisa conduzida por Drummond et al. (2010) mostrou correlação positiva 

entre disponibilidade de aminoácidos essenciais e expressão de genes  

transportadores de proteínas no músculo.  

Por outro lado, são raras as investigações avaliando a expressão gênica dos 

transportadores TauT (SLC6A6) e PAT1 (SLC36A1) após a suplementação com BA. 

Além disso, a regulação dos níveis de carnosina muscular após suplementação com 

BA (transcrição, tradução e cinética das enzimas transportadoras) é pouco 

conhecida.  

Estudo com ratos da linhagem C57BL/6 não mostrou alterações na expressão 

gênica do TauT após suplementação durante 4 semanas com BA ou Taurina 

(HORVATH et al., 2016). Até o presente momento, apenas um estudo realizado com 

seres humanos (indivíduos ativos) foi conduzido por Saunders et al. (2017b) e 

mostrou que a suplementação de BA (6,4 g/dia) durante 6 meses diminuiu a 

expressão gênica do TauT, mesmo tendo aumentando os níveis de carnosina 

intramuscular. Considerando que após deixar o intestino delgado, a BA deve 

percorrer pela corrente sanguínea para adentrar ao tecido muscular esquelético, 

avaliar a expressão gênica de seus transportadores no sangue parece ser algo 

inovador e plausível. 

Atualmente, estar atento a pequenas mudanças na expressão de proteínas é 

necessário para auxiliar na definição da função de diferentes tipos de tecidos e 

células (SILVA; VOGEL, 2016). Sendo assim, um aumento no número de pesquisas 

que avaliam a interação entre os nutrientes e os genes (Nutrigenômica) no cenário 

esportivo vem encorpando o banco de dados científico a fim de elucidar como um 

atleta responde a alimentos e suplementos alimentares (GUEST et al., 2019). 

Diante isto, a hipótese do presente estudo sugere que a suplementação de BA 

durante 28 dias resultará em aumento na expressão gênica dos transportadores 
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TauT e PAT1, promovendo melhora no rendimento físico de fundistas em corrida de 

5 km contra o relógio. 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Objetivos
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2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar o efeito da suplementação de beta-alanina na expressão gênica de 

seus transportadores TauT e PAT1 e no desempenho de corredores fundistas em 

corrida de 5 km contra o relógio.  

   

2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Avaliar a aptidão cardiorrespiratória, antropometria e composição corporal dos 

atletas. 

2. Avaliar e comparar entre os grupos (placebo e beta-alanina), antes e após o 

período de intervenção, as seguintes variáveis: 

a. O tempo gasto pelos corredores para percorrerem os 5 km 

cronometrando as passagens de cada km; 

b. As variáveis do treinamento (carga, monotonia e tensão) durante as 4 

semanas que separaram os testes físicos;  

c. A concentração de lactato e a glicemia dos corredores antes e após as 

corridas de 5 km; 

d. A ingestão alimentar nas 24 horas e nas 2 horas antecedentes aos 

testes físicos;  

e. A expressão gênica dos transportadores de beta-alanina (TauT e 

PAT1). 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Casuística e Métodos 
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3.1 Casuística 

 

Foram selecionados, por conveniência, 20 corredores de longa duração da 

cidade de Ribeirão Preto e região. Os participantes do estudo foram esclarecidos a 

respeito do protocolo da pesquisa, sendo inclusos somente aqueles que estivessem 

de acordo com a sua realização e que assinassem o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (APÊNDICE A). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

(HCFMRP) da Universidade de São Paulo (CAAE: 63143916.5.0000.5440) (ANEXO 

A). 

    

3.2 Critérios de Inclusão 

 

Atletas do sexo masculino, com idade entre 18 e 60 anos, aptos a realizarem 

uma prova de corrida de 5km com duração igual ou menor a 20 minutos, tempo este 

que caracteriza os indivíduos como competitivos em âmbito regional e foi encontrado 

na tabela de classificação de desempenho por idade conforme descrito por Clermont 

et al. (2017). Além disso, os participantes deveriam praticar a modalidade há pelo 

menos 3 anos com uma frequência semanal mínima de 4 sessões.  

 

3.3 Critérios de Exclusão  

 

Foram excluídos do estudo atletas que se lesionaram durante a pesquisa, 

impossibilitando a realização dos testes no intervalo de dias pré-estabelecido e 

aqueles que não respeitaram o protocolo de suplementação. 

 

3.4 Delineamento do Estudo 

 

 Trata-se de um estudo ensaio clínico randomizado com caráter duplo cego. A 

coleta de dados foi realizada em 3 fases, na primeira foram realizadas avaliações 

cardiorrespiratória, antropométrica e da composição corporal no laboratório de 

atividades aquáticas da Escola de Educação Física de Ribeirão Preto (EEFERP) 

(APÊNDICE B). 
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 Na segunda fase todos os atletas se apresentaram as 06:00 horas, na pista 

de atletismo do Complexo Esportivo Elba de Pádua Lima (Cava do Bosque). 

Coletou-se dados da ingestão alimentar do dia anterior, e os atletas foram 

submetidos ao teste  contra o relógio de 5km (Teste 1). Em seguida, os indivíduos 

foram subdivididos aleatoriamente em dois grupos (PLA ou BA) e receberam seus 

respectivos suplementos, sendo instruídos quanto ao modo de uso durante as 4 

semanas subsequentes. Os indivíduos foram orientados a manter a rotina alimentar 

e de treinos  e monitorar cada sessão de exercício (APÊNDICE C) durante todo 

período do estudo. Após o período de intervenção (28 dias), os atletas repetiram o 

teste contra o relógio de 5km (Teste 2). 

 Foi realizada coleta de sangue periférico antes (T0) dos testes físicos para 

avaliação da expressão gênica e de sangue capilar (lóbulo da orelha) nos tempos T0, 

imediatamente após os exercícios (T1), 3 (T3), 5 (T5) e 7 (T7) minutos após o término 

dos testes para análise bioquímica (Figura 2). 

 
Figura 2 – Delineamento experimental do estudo. 

 
 

3.5 Antropometria e Composição Corporal 

 

  A avaliação antropométrica incluiu medidas de peso e estatura. Para o 

primeiro indicador, foi utilizada balança digital (Filizola®) do tipo plataforma, com 

capacidade para 180kg e precisão de 0,1kg, em posição ortostática, no centro da 

balança, descalços e com roupas leve. Para medida da estatura foi utilizado 
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estadiômetro (Sanny®, modelo Standard) com altura mínima de 80cm e máxima de 

210cm, precisão de 0,1cm, com o indivíduo em pé, localizado no centro do 

equipamento, descalço, com os calcanhares juntos, costas retas e braços 

estendidos ao longo do corpo (KAMIMURA et al., 2005).  

 Para análise da composição corporal utilizou-se o método de dobras cutâneas 

mensuradas por adipômetro (Lange®), com escala de 0 a 60mm e resolução de 

1mm. As medidas foram realizadas em triplicata, adotando-se a média como valor 

final. Foram realizadas no hemicorpo direito do indivíduo, em repouso, na posição 

ortostática e sem qualquer tipo de vestimenta na região a ser mensurada. As 

marcações foram realizadas a um centímetro de profundidade, após dois segundos 

do pinçamento (GUEDES; GUEDES, 2006).  

 O local para aferição das 7 dobras utilizadas (subescapular, tricipital, peitoral, 

axilar média, supra ilíaca, abdominal e coxa) foi baseado no padrão descrito por 

Harrisson et al. (1991). Com a somatória destas 7 dobras, calculou-se a densidade 

corporal pela equação de Jackson e Pollock (1978), para homens atletas. Em 

seguida, a porcentagem de gordura corporal (%GC) foi estimada pela equação de 

Siri (1961). 

 

3.6 Avaliação Cardiorrespiratória 

 

 Foi realizada no Laboratório de Atividades Aquáticas da EEFERP. Os 

voluntários compareceram às sessões com traje e calçados adequados à prática de 

exercício físico, após terem ingerido uma refeição leve com, no mínimo, 2 horas de 

antecedência.  

Para a análise dos gases expirados, foi utilizado o analisador de gases 

(Cosmed®, modelo Quark CPET), acoplado a uma máscara orofacial (Hans 

Rudolph®, modelo 7900), no modo “breath-by-breath”. O equipamento foi 

previamente calibrado de acordo com as instruções do fabricante (ar ambiente, uma 

mistura de gases de concentrações conhecidas 16,0% de O2 e 5,0% de CO2, e a 

turbina foi calibrada com uma seringa de 3 litros).  

Os testes de esforço cardiopulmonar (TECP) foram realizados em uma esteira 

ergométrica (Imbrasport®, modelo Super ATL). Para a análise da frequência cardíaca 

foi utilizado o relógio cardiofrequencímetro (Polar®, modelo M430). Todos os TECP 

foram precedidos de 5 minutos de aquecimento com velocidade de 8km/h e 



35 
 

____________________________________________________Casuística e Métodos 

realizados com a inclinação da esteira permanecendo em 1% para mimetizar a 

corrida na rua.  

Após o aquecimento, o teste foi iniciado na velocidade de 10km/h, com 

acréscimo de 1km/h a cada minuto, os testes foram finalizados quando o sujeito 

julgou-se incapaz de continuar, reiterando que todos foram verbalmente encorajados 

a postergar a interrupção ao máximo (BENTLEY; NEWELL; BISHOP, 2007). 

 Aproximadamente 15 minutos após término do TECP, foi realizado teste de 

verificação (VER), sendo que durante este intervalo os indivíduos permaneceram 

sentados em descanso passivo (MIDGLEY; CARROL, 2009). Este segundo teste foi 

iniciado em uma intensidade 10% acima da intensidade máxima atingida no TECP e 

foi cronometrado o tempo limite de cada atleta até a exaustão voluntária 

(SCHARHAG-ROSENBERGER et al., 2011). 

 Ao final, foram obtidas duas variáveis: VO2Max relativizado pelo peso corporal 

(mL/kg/min), obtido quando o quociente respiratório atingiu um valor maior do que 

1,10, a frequência cardíaca ter atingido pelo menos 90% da prevista e ter tido 

diferença nula entre os valores do TECP e do VER, e o LAn, quanto a velocidade 

(km/h) correspondente quanto a porcentagem equivalente VO2Max, obtido pela 

análise dos equivalentes respiratórios de oxigênio (VE/VO2) e de dióxido de carbono 

(VE/VCO2). 

 

3.7 Protocolo de Suplementação 

 

Ao término do Teste 1, os atletas receberam aleatoriamente os suplementos 

que eram compostos por amido (800mg/cápsula) ou BA (CarnoSyn®, 

800mg/cápsula), compondo respectivamente o grupo PLA e o grupo BA. Todos os 

indivíduos foram orientados a ingerir 6 cápsulas ao dia durante 4 semanas, 

totalizando desta forma o equivalente a 4,8 g de BA (HOFFMAN; VARANOSKE; 

STOUT, 2018). Além disso, os participantes foram orientados a anotar qualquer 

efeito colateral que viessem a sentir durante este período de intervenção.  

 

3.8 Testes Físicos  

 

Os protocolos de exercício físico foram realizados em pista de atletismo as 

06:00 horas, sendo que a temperatura do ambiente nestes dias variou entre 19 e 
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22ºC. Eles se caracterizaram por uma corrida de 5km, onde os atletas deveriam 

realizar o percurso total no menor tempo possível (contra o relógio).  

Cronometrou-se o tempo, em segundos, gasto para completar o trajeto total, a 

diferença de tempo do segundo para o primeiro teste físico (delta) e a passagem de 

cada km (1º ao 5ºkm). Os indivíduos fizeram um aquecimento prévio de 5 minutos 

de acordo com as preferências individuais antes dos testes.  

 

3.9 Variáveis do Treinamento  

 

 Durante todo o período do estudo os atletas preencheram uma tabela 

(APÊNDICE C) com a duração (minutos) e a PSE-10 (Figura 1) (BORG, 1998) após 

30 minutos do término de cada sessão do seu treino habitual. 

 Com estes dados, foi possível monitorar, durante cada semana, a carga de 

treino, a monotonia e a tensão, todas expressas em U.A., de ambos os grupos de 

acordo com o proposto por Foster et al. (2001). Ressalta-se que, para o cálculo 

destas variáveis, nos dias com dois turnos de treinamento somou-se as duas cargas, 

enquanto nos dias de descanso (sem nenhuma sessão de exercício físico) o valor 

estipulado foi igual a zero. 

 

3.10 Variáveis Bioquímicas 

 

Para análise do lactato (mmol/L) e glicemia (mg/dL), coletou-se 25µl de 

sangue capilar por meio de capilares de vidro heparinizados e calibrados em cinco 

tempos distintos (T0, T1, T3, T5 e T7) para avaliar a cinética da resposta após esforço 

de alta intensidade (CHATEL et al., 2016). O sangue coletado foi depositado em 

Eppendorf de 1,5mL  contendo 50µl de Fluoreto de Sódio (NaF) e armazenado em -

80°C, para posterior mensuração por meio do lactímetro eletroquímico (Yellow 

Spring Instruments®, modelo 1500 Sport), segundo as orientações do fabricante. 

  

3.11 Avaliação do Consumo Alimentar 

 

Para a avaliação do consumo alimentar foi aplicado o Recordatório Alimentar 

de 24 horas (R24h) e para análise quantitativa foi utilizado o programa Dietpro®, 

versão 5.1. Verificou-se a ingestão energética diária (Kcal), quantidade ingerida de 
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proteína (PTN), lipídio (LIP) e carboidrato (CHO) (%VCT e g/kg) das 24 horas e (g e 

g/kg) das 2 horas anteriores aos testes físicos. 

 

3.12 Expressão Gênica 

 

Para análise da expressão gênica, foram coletados 5mL de sangue periférico, 

armazenadas imediatamente em gelo para posterior extração de RNA. 

 

3.12.1 Extração de RNA 

 

O RNA foi extraído a partir de sangue total, utilizando o método de extração 

fenolclorofórmio descrito por Chomczynski e Sacchi (1987), a partir de 1mL de Trizol 

(Invitrogen®). O RNA extraído foi quantificado em espectrofotômetro por 

fluorescência (Life Technologies®, modelo Qubit® 2.0 Fluorometer) e a absorbância 

foi medida nos comprimentos de onda de 260, 280 e 230nm, visando avaliação do 

grau de pureza. As amostras de RNA foram armazenadas à -80°C em alíquotas, 

visando estabilidade e preservação do RNA, evitando desta forma a degradação do 

material a cada descongelamento.   

 

3.12.2 Transcrição Reversa  

 

O DNA complementar (cDNA) foi sintetizado utilizando-se kit High-Capacity 

cDNA Reverse Transcription (Life Technologies®), seguindo as instruções do 

fabricante. Foram utilizados 1000ng de RNA como input para reação com volume 

final de 50µL. 

 

3.12.3 Análise da Expressão Gênica – PCR em Tempo Real (RT-qPCR) 

 

A análise de expressão gênica foi realizada em triplicata por RT-qPCR 

utilizando o aparelho 7500 Fast Real PCR System (Applied Biosystems®). Para a 

reação foram utilizados 50ng de RNA como input, em uma reação de volume final de 

20 µL. O fold change foi calculado considerando a variação do Cycle Threshold (Ct) 

do indivíduo antes do protocolo de suplementação em relação ao Ct do mesmo 

indivíduo após o protocolo de suplementação. Os resultados foram expressos sob a 
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forma de  2-ΔΔCt. Os números de expressão gênica representam quantas vezes cada 

gene foi expresso acima ou abaixo quando comparado a ele mesmo após as quatro 

semanas de intervenção. Posteriormente, comparou-se o 2-ΔΔCt entre os grupos PLA 

e BA. 

Para quantificar a expressão relativa dos genes TauT (SLC6A6) e PAT1 

(SLC36A1) por meio da RT-qPCR, foram utilizadas sondas de hidrólise TaqMan 

MGB 6-FAM fluorogênica (Applied Biosystems®) (Figura 3) de acordo com instruções 

do fabricante. 

 

Figura 3 – Sondas de hidrólise para os genes avaliados 
no presente estudo. 

GENE Sonda de Hidrólise 
TauT Hs00161778_m1 
PAT1 Hs01092773_m1 

 

3.12.4 Controle Endógeno 

 

Dois genes de referência (GAPDH e β-actina) foram utilizados com o objetivo 

de normalizar a expressão dos mRNAs dos genes alvos.   

Esses genes são frequentemente utilizados em estudos para determinar o 

melhor normalizador para as amostras analisadas. Os genes de referência foram 

detectados e amplificados por sonda TaqMan MGB 6-FAM fluorogênicas (Applied 

Biosystems®) (Figura 4). 

 

Figura 4 – Sondas de hidrólise para os genes de 
referência selecionados para o presente estudo. 

GENE Sonda de Hidrólise 
GAPDH Hs99999905_m1 
β-actina Hs99999903_m1 

 

3.13 Análise Estatística 

 

  Os resultados estão expressos em média ± desvio padrão. Para avaliar a 

normalidade da distribuição dos dados utilizou-se o Teste de Shapiro-Wilk. Para os 

dados paramétricos, foi utilizada o teste T pareado e independente para variáveis 

que possuíam apenas dois momentos, e uma análise de variância (ANOVA) de 

medidas repetidas com post hoc de Sidak em variáveis com três ou mais momentos 
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para verificar diferenças intra e intergrupos. Além disso, utilizou-se estatística 

progressiva (Inferência Baseada em Magnitude) no resultado dos testes físicos para 

mensurar clinicamente o tamanho do efeito da resposta aos protocolos de 

suplementação (HOPKINS et al., 2009).  

  Para os dados não paramétricos, foi utilizado um teste de Mann-Whitney para 

comparação de dois grupos. Para análise da correlação entre as variáveis, utilizou-

se o coeficiente de correlação de Pearson que quantifica a associação entre duas 

variáveis quantitativas.  

 O nível de significância adotado foi de p<0,05, sendo que todas as análises 

foram realizadas no programa Statistical Package for the Social Science versão 20.0 

(SPSS Incorporation, 2011). 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resultados
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Iniciaram o presente estudo 20 atletas do sexo masculino, contudo um atleta 

de cada grupo se lesionou durante o intervalo entre os testes físicos e foram 

excluídos do estudo. 

Além disso, verificamos dois outliers, um de cada grupo, com resultados 

discrepantes (superior a 2 desvios padrões) quando comparado a média dos grupos 

que também foram excluídos do estudo (BARNETT; LEWIS, 1994). Desta forma, o 

tamanho amostral final da pesquisa foi 16 atletas (metade em cada grupo).  

A tabela 1 apresenta as variáveis antropométricas, de composição corporal e 

fisiológicas dos corredores, sendo que na maioria foram semelhantes entre os dois 

grupos. Apenas a  %GC foi maior no grupo BA (p=0,04).  

Ao avaliar a ocorrência de efeitos colaterais durante o período de 

suplementação, um atleta do grupo PLA relatou cólica e dois do grupo BA sensação 

de coceira. 

 

Tabela 1 – Características fisiológicas, antropométricas e da composição corporal dos 
corredores fundistas. 

Variáveis Grupo PLA (n=8) Grupo BA (n=8) 

Idade (anos) 36,1 ± 9,0 37,4 ± 7,7 

Peso (kg) 70,26 ± 6,87 70,66 ± 6,48 

Estatura (m) 1,73 ± 0,07 1,75 ± 0,06 

Gordura Corporal (%) 8,69 ± 2,23 11,51 ± 2,77* 

VO2Max (ml/Kg/min) 62,03 ± 4,48 59,50 ± 5,02 

Velocidade no LAn (km/h) 16,4 ± 1,2 16,8 ± 1,1 

%Vo2Max no LAn  85,8 ± 2,9 87,9 ± 5,6 

VO2Max: Consumo Máximo de Oxigênio, LAn: Limiar Anaeróbio, PLA: placebo, BA: Beta-alanina. 
*: p<0,05 em relação ao grupo PLA. 

 

Ao analisar o desempenho individual dos atletas de ambos os grupos, 

observou-se que 11 atletas, sendo cinco do grupo PLA e seis do grupo BA, 

diminuíram os seus respectivos tempos para completarem os exercícios físicos ao 

comparar os dois testes. Não houve diferença estatística nem entre os grupos nem 

entre os dois testes, PLA (1128 ± 72 e 1123 ± 72s) e BA  (1107 ± 95 e 1093 ± 86s). 

Quanto ao delta, apesar de também não ter havido uma diferença estatística, 

observou-se um valor de 5,3 ± 10s para o grupo PLA e de 13,6 ± 20s para o grupo 

BA (Figura 5).  
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A inferência baseada na magnitude mostrou ser provavelmente trivial para o 

grupo PLA (intervalo de confiança de ± 9%) e possivelmente trivial para o grupo BA 

(intervalo de confiança de ± 12,4%). 

 

Figura 5 – Desempenho de corredores fundistas em testes físicos de 5 km e valor do 
delta dos grupos placebo e beta-alanina. 

 

 

PLA: placebo, BA: Beta-alanina.  

 

Quanto a passagem de cada km, foi possível verificar que o grupo PLA 

obteve um 1º km no Teste 1 (218 ± 17s) mais rápido do que o 3º km no Teste 1 (229 

± 15s, p=0,04) e do que o 4º km no Teste 2 (230 ± 15s, p=0,01), e um 1º km no 

Teste 2 (219 ± 16s) mais rápido do que o 3º km no Teste 1 (p=0,04). O grupo BA 

obteve um 1º km no Teste 2 (212 ± 21s) mais rápido do que o 3º km no Teste 1 (224 

± 19s, p=0,01) e do que o 4º km no Teste 1 (225 ± 18s, p=0,02). Não houve 

diferenças estatísticas entre os grupos em nenhum km analisado (Figura 6). 
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Figura 6 – Desempenho de corredores fundistas em testes físicos 
fragmentado por cada km antes e após protocolo de suplementação.  

✱

✱

 
PLA: placebo, BA: Beta-alanina, T 1: Teste 1, T 2: Teste 2. *: p<0,05 em relação ao 3º km do 
PLA no Teste 1, #: p<0,05 em relação ao 3º km do BA no Teste 1, ≠: p<0,05 em relação ao 4º km 
do PLA no Teste 2, &: p<0,05 em relação ao 4º km do BA no Teste 1. 

 
 

A análise das variáveis do treinamento mostra diferença estatística da tensão 

entre as semanas 1 e 4 no grupo PLA (p=0,03) e na carga de treino no grupo BA 

entre as semanas 3 e 4 (p=0,02). Além disso, houve diferença na tensão entre os 

grupos PLA e BA na semana 4 (p=0,03). Quanto a monotonia, não foi observada 

nenhuma diferença nem entre as semanas e nem entre os grupos (Tabela 2). 

 
Tabela 2 – Controle semanal da carga de treino, monotonia e tensão correspondentes as 
sessões de treino realizadas pelos corredores durante o protocolo de suplementação. 

  Carga de Treino (U.A.) Monotonia (U.A) Tensão (U.A.) 

Grupo PLA 

(n=8) 

S1 197 ± 70 1,06 ± 0,45 1494 ± 864 

S2 184 ± 70 1,00 ± 0,46 1349 ± 797 

S3 185 ± 90 1,03 ± 0,49 1430 ± 1076 

S4 124 ± 88 0,76 ± 0,42 845 ± 726# 

Grupo BA  

(n=8) 

S1 256 ± 148 0,99 ± 0,40 1868 ± 1397 

S2 242 ± 126 1,09 ± 0,33 1781 ± 739 

S3 246 ± 75 1,21 ± 0,34 2050 ± 750 

S4 180 ± 82≠ 1,05 ± 0,46 1386 ± 872* 

PLA: placebo, BA: Beta-alanina, S: semana, U.A.: unidades arbitrárias. 
≠: p<0,05 em relação a semana 3, #: p<0,05 em relação a semana 1. *: p<0,05 em relação ao grupo PLA 
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Quanto as variáveis bioquímicas (lactato e glicemia), a Tabela 3 demonstra os 

valores antes e após o protocolo de suplementação. Houve um aumento do LAC 

(mmol/L) nos tempos T1, T3, T5 e T7 quando comparado ao tempo T0 em ambos os 

grupos nos dois testes do estudo. 

Quanto a glicose plasmática (mg/dL), houve uma diferença estatística no teste 

1 no grupo BA entre os tempos T0 e T5 (p=0,04). Após as quatro semanas de 

suplementação, as diferenças estatísticas foram observadas no grupo PLA entre o 

tempo T0 com T5 (p= 0,03) e T7 (p=0,01) e no grupo BA entre o tempo T0 com T1 

(p=0,001), com T3 (p=0,01) e com T7 (p=0,03). Não houve diferença significante das 

variáveis analisadas entre os grupos em nenhum tempo. 

 

Tabela 3 - Variação do lactato e da glicemia antes (Teste 1) e após (Teste 2) o protocolo de 
suplementação de corredores fundistas. 

    Grupa PLA (n=8) Grupo BA (n=8) 

  Teste 1 Teste 2 Teste 1 Teste 2 

 T0 1,4 ± 0,4 1,0 ± 0,2 1,3 ± 0,4 1,2 ± 0,2 

 
T1 8,8 ± 2,6* 6,6 ± 2,3* 7,2 ± 1,5* 7,0 ± 0,8* 

Lactato T3 9,0 ± 3,8* 7,2 ± 2,8* 7,1 ± 1,6* 7,0 ± 1,2* 

(mmol/L) T5 8,3 ± 2,9* 6,4 ± 1,4* 6,6 ± 1,5* 6,9 ± 2,6* 

 
T7 7,5 ± 2,1* 6,2 ± 2,2* 6,2 ± 2,3* 5,5 ± 1,5* 

 
T0 70 ± 12 61 ± 14 73 ± 13 63 ± 10 

Glicemia T1 95 ± 28 92 ± 29 110 ± 30 112 ± 18* 

(mg/dL) T3 98 ± 27 109 ± 37 115 ± 31 116 ± 23* 

  T5 109 ± 27 106 ± 28* 113 ± 26* 102 ± 35 

 T7 108 ± 27 112 ± 26* 115 ± 38 108 ± 33* 

T0 (antes do início do exercício), T1 (imediatamente ao término do exercício), T3 (3 minutos após o exercício), T5 
(5 minutos após o exercício), T7 (7 minutos após o exercício), PLA: placebo, BA: Beta-alanina, *: p<0,05 em 
relação ao tempo T0. 

 

A Tabela 4 mostra o consumo energético total e dos macronutrientes (PTN, 

LIP e CHO) nas 24 horas que antecederam os testes físicos para ambos os grupos 

de intervenção. Ressalta-se que não houve diferença significativa entre os grupos 

nem entre os momentos analisados.  
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Tabela 4 - Consumo alimentar das 24 horas antecedentes aos testes físicos realizados por 
corredores fundistas. 

  Grupo PLA (n=8) Grupo BA (n=8) 

 Teste 1 Teste 2 Teste 1 Teste 2 

Calorias (Kcal) 3098 ± 978 2853 ± 889 3188 ± 947 3330 ± 1008 

Proteína (%VCT) 21,2 ± 6,6 18,2 ± 2,8 15,3 ± 4,4 16,6 ± 5,3 

Proteína (g/kg) 2,3 ± 0,7 1,9 ± 0,6 1,8 ± 0,8 1,9 ± 0,8 

Lipídio (%VCT) 27,7 ± 42 33,7 ± 5,2 28,8 ± 7,3 28,7 ± 5,3 

Lipídio (g/kg) 1,4 ± 0,6 1,5 ± 0,4 1,5 ± 0,7 1,5 ± 0,4 

Carboidrato (%VCT) 51,1 ± 6,6 48,1 ± 4,7 55,9 ± 9,0 54,7 ± 7,8 

Carboidrato (g/kg) 5,7 ± 1,9 4,9 ± 1,4 6,2 ± 1,6 6,6 ± 2,6 

PLA: placebo, BA: Beta-alanina, VCT: Valor Calórico Total. 

 

Semelhantemente ao resultado descrito anteriormente, mas considerando 

apenas as 2 horas que precediam o início dos exercícios físicos, os grupos PLA e 

BA também não apresentaram diferenças significantes entre as variáveis avaliadas 

(Tabela 5). 

 
Tabela 5 - Consumo alimentar das 2 horas antecedentes aos testes físicos realizados por 
corredores fundistas. 

  Grupo PLA (n=8) Grupo BA (n=8) 

 Teste 1 Teste 2 Teste 1 Teste 2 

Calorias (Kcal) 379 ± 362 147 ± 58 307 ± 162 159 ± 68 

Proteína (g) 19 ± 28 2 ± 1 12 ± 8 8 ± 6 

Proteína (g/kg) 0,3 ± 0,4 0,1 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0,1 ± 0,1 

Lipídio (g) 5 ± 5 0 ± 0 8 ± 2 3 ± 3 

Lipídio (g/kg) 0,1 ± 0,1 0,0 ± 0,0 0,1 ± 0,1 0,1 ± 0,1 

Carboidrato (g) 66 ± 53 34 ± 13 47 ± 37 24 ± 17 

Carboidrato (g/kg) 1,0 ± 0,8 0,5 ± 0,2 0,6 ± 0,5 0,3 ± 0,2 

PLA: placebo, BA: Beta-alanina. 

 

A Figura 7 mostra a análise da expressão gênica no início do estudo. Não 

houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos PLA e BA no gene 

TauT (PLA: Δ = 0,05 ± 0,03; BA: Δ = 0,05 ± 0,06, p=0,98), assim como no gene 

PAT1 (PLA: Δ = 0,01 ± 0,01; BA: Δ = 0,03 ± 0,03, p=0,08). 
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Figura 7 – Expressão relativa dos genes TauT e PAT1 em corredores fundistas 
antes do protocolo de suplementação. 
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PLA: placebo, BA: Beta-alanina. 

 

No final do estudo não houve diferença na  expressão (fold change) do gene 

TauT  entre os grupos BA e PLA e (Δ: 0,68 ± 0,33 vs 0,39 ± 0,17) (p=0,08). Por outro 

lado, verificou-se maior expressão do gene PAT1 no grupo BA quando comparado 

ao grupo PLA (Δ: 1,17 ± 0,47 vs 0,77 ± 0,18) (p=0,04) (Figura 8).  

 

Figura 8 – Variação da expressão relativa (fold change) dos genes TauT e PAT1 
em corredores fundistas após protocolo de suplementação. 
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PLA: placebo, BA: Beta-alanina, Valores expressos em 2-ΔΔCt. 

*: p<0,05 em relação ao grupo PLA.  
 

Ao correlacionar os parâmetros fisiológicos com o desempenho dos 

participantes nos testes físicos, observou-se correlação positiva entre a %GC 

apenas no grupo BA (Figura 9) e negativa para o VO2Max apenas no grupo PLA 

(Figura 10).  
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Figura 9 – Correlação entre o percentual de gordura corporal e o desempenho nos testes 
físicos para o grupo Beta-alanina.  

 

Figura 10 – Correlação entre o VO2Max e o desempenho nos testes físicos para o grupo 
Placebo.  
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VO2Max: Consumo Máximo de Oxigênio. 

 

Não houve correlação entre a expressão dos dois genes avaliados e a 

performance dos atletas (Tabela 6). Mesmo analisando apenas os atletas que 

melhoram o desempenho entre os testes a resposta se manteve (Figuras 11 e 12). 

 

Figura 11 – Correlação entre o delta dos testes dos atletas que melhoram o desempenho 
com a variação da expressão do gene TauT para os grupos Placebo (A) e Beta-alanina (B).  
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Figura 12 – Correlação entre o delta dos testes dos atletas que melhoram o 
desempenho com a variação da expressão do gene PAT1 para os grupos Placebo (A) e 
Beta-alanina (B).  

 

As correlações envolvendo as variáveis do treinamento estão descritas na 

Tabela 6. Foram observadas correlações negativas entre o tempo gasto pelos 

atletas no Teste 2 com a carga de treino e a tensão da semana 1 (magnitude forte) e 

com a carga de treino da semana 2 (magnitude muito forte) para o grupo PLA. Por 

outro lado, no grupo BA foram encontradas correlações negativas fortes entre a 

monotonia e tensão da semana 4 com o desempenho no segundo teste físico. 

 

Tabela 6 – Correlação entre a expressão dos genes TauT e PAT1 e das 
variáveis do treinamento com o desempenho de corredores fundistas em teste 
físico de 5 km após o protocolo de suplementação. 

 
Grupo PLA 

Teste 2 (s) 

Grupo BA 

Teste 2 (s) 

 r p r p 

Gene TauT 0,19 0,66 0,01 0,98 

Gene PAT1 - 0,20 0,63 0,01 0,99 

Carga (U.A.) 

S1 
- 0,82 0,01* 0,08 0,86 

Tensão 

(U.A.) S1 
- 0,74 0,04* - 0,02 0,97 

Carga (U.A.) 

S2 
- 0,94 0,001* - 0,32 0,44 

Monotonia 

(U.A.) S4 
- 0,45 0,26 - 0,73 0,04* 

Tensão 

(U.A.) S4 
- 0,52 0,19 - 0,78 0,02* 

PLA: placebo, BA: Beta-alanina, U.A.: unidades arbitrárias, S: semana, *: p<0,05. 



49 
 

____________________________________________________________Resultados 

Ao correlacionar as variações da expressão dos genes TauT e PAT1, 

observou-se correlação positiva forte no grupo BA (Figura 13). 

 

Figura 13 – Correlação entre a variação da expressão do gene TauT com o gene PAT1 
para os grupos Placebo (A) e Beta-alanina (B).  
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A presente pesquisa comparou o desempenho de atletas fundistas em testes 

físicos antes e após protocolo de suplementação (PLA ou BA). O principal achado 

deste estudo foi um aumento na expressão do PAT1 após quatro semanas de 

suplementação com BA. Não houve diferença estatisticamente significante no tempo 

para completar os 5km entre os dois grupos. No entanto, além da resposta ao 

suplemento ser individualizada, um delta (s) entre os testes foi encontrado quase 

três vezes maior para o grupo BA 

Ao analisar as variáveis fisiológicas e antropométricas dos atletas, pode-se 

dizer que a idade dos atletas nos grupos PLA e BA (36,1 e 37,4 anos, 

respectivamente) está acima do que foi encontrado por Haugen et al. (2018) que, ao 

analisarem 222 atletas de elite do sexo masculino em provas de 5km, verificaram 

que a idade de pico destes indivíduos era 25,2 ± 4,1 anos. 

Por outro lado, tal idade se encontra dentro da faixa etária (30 a 39 anos) dos 

participantes que culminou em menores tempos de prova nas maratonas de New 

York entre os anos de 2006 a 2016 (NIKOLAIDIS; KNECHTLE, 2017). 

Aparentemente, indivíduos mais jovens (18 a 24 anos) tendem a ter um 

desempenho pior quando comparado a faixas etárias mais elevadas em virtude de 

terem menos experiência e de fatores psicológicos que influenciam no pacing de 

prova (RÜST et al., 2015). 

Verificou-se, em ambos os grupos desse estudo, valores mais alto de %CG 

do que os encontrados em corredores de elite africanos (5,3 a 6,6%) (MOOSES; 

HACKNEY, 2016) e mais baixos do que os encontrados em um grupo de corredores 

de rua brasileiros, onde a maioria dos indivíduos apresentava acima de 13% 

(FERREIRA; BENTO; SILVA, 2015). Além disso, a %GC do grupo PLA foi menor 

quando comparado ao grupo BA, a qual foi correlacionada com os tempos nos 

testes. Um acúmulo de tecido adiposo, assim como um excesso no peso corporal 

mesmo que proveniente de massa isenta de gordura (MIG), pode propiciar um 

aumento de LAC no sangue e afetar o LAn impactando negativamente no 

desempenho aeróbio (MACIEJCYZK et al., 2014). Todavia, por mais que a %GC 

contribua na predição do tempo de prova de maratonistas recreacionais, a 

velocidade de corrida durante o treinamento, assim como a EM, parecem exercer 

maior influência na duração do exercício (BARANDUN et al., 2012). Desta forma, 

apesar da maior %GC do grupo BA, não foram observadas diferenças estatísticas 

entre os tempos nos dois testes físicos entre os grupos.  
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O VO2Max de ambos os grupos foi semelhante ao de atletas espanhóis que 

desempenharam em prova de meia maratona um tempo variando entre 80 e 90 

minutos (64,4 e 56,9mL/kg/min, respectivamente) (OGUETA-ALDAY et al., 2018). 

Além disso, pode-se dizer que de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia 

todos os indivíduos foram classificados como excelente (HERDY; CAIXETA, 2016). 

Esta variável parece ter mais associação com o desempenho aeróbio em grupo de 

indivíduos com habilidades atléticas heterogêneas do que grupos com parâmetros 

mais homogêneos (SANTOS et al., 2012).  

De maneira geral, não podemos atribuir um desempenho ótimo durante a 

corrida considerando apenas o VO2Max dos atletas, visto que sustentar alta frações 

do VO2Max por longos períodos parece contribuir para um bom desempenho em 

corridas de longa duração (MCLAUGHLIN et al., 2010). A %VO2Max no LAn 

verificada nesse estudo corrobora com o descrito na literatura para corredores bem 

treinados (≈ 85% do VO2Max) (DITTRICH et al., 2014). 

Outro ponto que deve ser considerado é que indivíduos com valores similares 

de VO2Max podem ter desempenhos diferentes durante o exercício por variarem em 

até 30% na EM, o que facilitaria no armazenamento e retorno da energia elástica no 

tendão de Aquiles durante o movimento de corrida (THOMPSON, 2017). 

Especificamente em corridas de 5km, a EM parece ser a variável alvo a ser 

trabalhada em atletas de elite, visto que, ao que tudo indica, a %VO2Max na 

velocidade de prova não determina o desempenho nesta modalidade esportiva 

(STOA et al., 2010). 

Ao analisar o desempenho dos indivíduos, não foram observadas diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos nem entre os testes físicos. Tal 

achado difere do encontrado por Santana et al. (2018), que verificaram melhora no 

tempo de prova de indivíduos saudáveis em corrida de 10km após suplementação 

com BA por 23 dias (5g/dia). Segundo tais autores, a diminuição na concentração de 

LAC, em virtude de um maior tamponamento intramuscular, parece ter favorecido a 

menor contribuição energética da via glicolítica durante o teste e consequentemente 

melhora no desempenho.  

Considerando que o nível de condicionamento dos atletas da presente 

pesquisa aparenta ser superior dos que compuseram o estudo de Santana et al. 

(2018), evidenciado pela diferença do pacing de corrida dos indivíduos, a 

suplementação com BA pode não ter resultado em diferenças estatísticas no 
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desempenho dos testes por não ter alterado os níveis de LAC antes e após o 

protocolo de intervenção. Dentre os fatores que influenciam na resposta frente ao 

treinamento físico, destaca-se o nível de condicionamento inicial, visto que quanto 

mais alto for tal quesito, menores são as margens para evoluções (GARBER et al., 

2011). 

Hopkins et al. (2009) propuseram uma análise estatística progressiva no 

âmbito esportivo baseada na magnitude do resultado. Baseando-se neste modelo, 

houve nesse estudo um resultado possivelmente trivial no grupo BA, diferentemente 

do grupo PLA. Mesmo sem diferença estatística significante houve melhora nos 

tempos dos testes de 5,3s para o grupo PLA e 13,6s para o grupo BA. De acordo 

com Saunders et al. (2017a), esse é um efeito positivo de tamanho moderado para 

atividades com duração superior a 10 minutos. Se compararmos os deltas dos 

testes, houve no  grupo BA redução de aproximadamente 8,5s a mais do que 

quando comparado ao grupo PLA. Apoiando-se no resultado da prova de 5km 

masculina nos jogos olímpicos do Brasil em 2016 divulgado pelo International 

Olympic Committee, 8,5s levaria o 12º colocado, Hassan Mead (13 minutos e 9 

segundos), para a 1º posição (Mohamed Farah) na classificação geral. 

Por outro lado, é necessário destacar, que 11 atletas, cinco do grupo PLA e 

seis do grupo BA, apresentaram melhora no desempenho dos testes após o 

protocolo de suplementação. 

Ao comparar a passagem de cada km nos testes 1 e 2 não foram observadas 

diferenças estatísticas entre os grupos. Embora os atletas tivessem mantido uma 

estratégia de prova muito parecida, a soma das diferenças sutis entre cada km pode 

ter culminado no delta superior para os que receberam BA. Além disso, ambos os 

grupos realizaram o 1º km mais rápido quando comparado ao 3º e 4ºkm. Pode-se 

dizer que, em partes, este início de corrida mais veloz corrobora com o que Tucker, 

Lambert e Noakes (2006) mostraram em recordistas mundiais de provas de 800, 

5.000 e 10.000m. Contudo, diferentemente do que aconteceu em nossa pesquisa, 

estes pesquisadores também apontaram um aumento do ritmo no estágio final do 

exercício, caracterizando uma estratégia em “U”. 

Segundo Gosztyla et al. (2006), o 1º km mais rápido do que a velocidade 

média de prova pode resultar em uma redução aproximada de 30s no tempo dos 

5km, provavelmente por um menor tempo gasto na fase de aceleração. Além disso, 

este início mais veloz parece favorecer  um menor estresse oxidativo em virtude de 



54 
 

_____________________________________________________________Discussão 

atingir o estado de equilíbrio fisiológico mais rápido (LIMA-SILVA et al., 2010). 

Todavia, tais estratégias de prova não podem ser consideradas uma regra, visto que 

cada indivíduo deve avaliar a estratégia que mais lhe convém (CARMO et al., 2012). 

Quanto as variáveis do treinamento, é possível mencionar que ambos os 

grupos tiveram cargas internas semelhantes durante o período de intervenção, visto 

que poucas foram as diferenças entre estas variáveis. O grupo PLA apresentou 

tensão, expressa em U.A., menor (p=0,03) na semana 4 (845 ± 726) ao comparar 

com a semana 1 (1.494 ± 864) e com a semana 4 do grupo BA (1.386 ± 872). Pode-

se dizer que este grupo foi exposto a um menor estresse geral nesta semana de 

treinamento (FOSTER, 1998).  

Até o presente momento, poucos estudos avaliaram a tensão em corredores. 

Considerando a amplitude dos valores encontrados para ambos os grupos durante o 

período de intervenção (845 a 2.050 U.A.), é possível verificar que esteve abaixo do 

visualizado por Cristina-Souza et al. (2019) em corredores durante uma semana em 

fase preparatória (≈ 12.500 U.A.). Todavia, tendo em vista que este período em que 

os atletas estão retornando aos treinos são compostos por atividades extenuantes 

com intuito de prepará-los para a temporada (DA SILVA et al., 2014), seria 

justificável tal diferença. 

A carga de treino da semana 4 (180 ± 82) foi menor (p=0,02) do que a 

semana 3 (246 ± 75) apenas para o grupo BA. De acordo com pesquisa realizada 

por Barnes (2017), a carga de treino de corredores de alto nível variou de acordo 

com a fase da periodização para uma temporada competitiva: período leve (≈ 150 

U.A.), moderado (≈ 450 U.A.) e difícil (≈ 650 U.A.). Desta forma, pode-se dizer que 

os atletas do presente estudo estiveram entre os períodos fácil e moderado. 

Segundo Johnston et al. (2019), uma carga de treino semanal acima de 1.200 

U.A. aumentaria o risco do atleta de endurance se lesionar e/ou sentir dor, o que 

repercutiria em queda no desempenho esportivo. Contudo, em nenhum dos grupos 

tal valor foi atingido. Além disso, por mais que os extremos dos valores para a carga 

de treino (baixa ou alta) possa favorecer a um prejuízo na saúde do atleta, ressalta-

se a variação nas respostas individuais dos mesmos frente ao treinamento 

(GAMBLE, 2013).  

Ao dividir a carga de treino semanal (aguda) pela carga semanal média no 

mês (crônica) se obtém a razão de carga aguda/crônica (WILLIAMS et al., 2017). 

Segundo Gabbett (2016), valores ótimos para os atletas variam entre 0,8 e 1,3, visto 
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que desta forma existe menor risco de lesões e melhora no desempenho esportivo. 

Com exceção da última semana para os dois grupos (≈ 0,7), todas as outras 

estiveram dentro deste intervalo. 

Por outro lado, não houve diferença na monotonia dos treinos nem entre as 

semanas e nem entres os grupos. Além disso, considerando que um valor superior a 

2 para esta variável também estaria atrelado ao aumento no risco de lesões e/ou no 

desencadeamento de overtraining (FOSTER, 1998), destaca-se que em nenhuma 

semana ambos os grupos ultrapassaram tal limite.  

Levando-se em consideração a complexidade de fatores que estão 

relacionados com o desempenho físico, foi realizado uma correlação entre as 

variáveis do treinamento com o tempo (s) gasto pelos atletas no Teste 2. De certa 

forma, enquanto aparentemente as duas primeiras semanas (carga e tensão) 

tiveram mais relação com o desempenho no grupo PLA, apenas a última semana 

(monotonia e tensão) parece ter exercido influência no grupo BA. Por mais que 

corredores de longa duração tenham uma tendência a diminuir o volume e aumentar 

a intensidade dos treinos na semana que antecede o evento, generalizar este dado 

poderia ser precipitado em virtude das estratégias individuais (SPILSBURY et al., 

2015).  

Entretanto, com exceção para a tensão na semana 4, reitera-se que não 

houve diferença entre os grupos para as variáveis do treinamento e no desempenho 

dos testes. Além disso, mesmo que tivesse ocorrido diferenças entre os treinos, não 

seria possível garantir a interferência no resultado dos testes. Silva et al. (2017) 

compararam diferentes estratégias de treinamento, intervalado de alta intensidade 

(HIIT) versus contínuo, durante 4 semanas em corredores de 5km. Por mais que o 

HIIT tenha promovido algumas melhoras em respostas fisiológicas (EM e velocidade 

pico em TECP), o tempo de prova não foi diferente entre os grupos. 

Conhecer as concentrações de LAC plasmático durante o exercício físico 

parece ser uma ótima ferramenta para monitorar e/ou estimar a intensidade de 

determinada atividade ou até mesmo averiguar o nível de condicionamento físico do 

indivíduo (SANTOS-CONCEJERO et al., 2013). Valores elevados deste composto 

podem deteriorar a EM de atletas de endurance impactando negativamente no 

desempenho esportivo (HOFF et al., 2016). Nesse estudo, não houve diferença  

entre os grupos. Além disso, a cinética do LAC no plasma foi semelhante entre os 

grupos PLA e BA, visto que ambos tiveram valor menor no T0 comparando aos 
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demais tempos (T1, T3, T5 e T7). Tal achado era esperado pois, considerando que a 

necessidade energética é baixa em repouso (T0), torna-se mais cômodo ao 

organismo produzir ATP via o metabolismo aeróbio (VAN HALL, 2010). Todavia, em 

virtude desta demanda muscular estar alta ao término do exercício físico extenuante, 

estes valores tendem a ultrapassar facilmente o LAn ( 4 mmol/L) devido ao acúmulo 

de piruvato no citosol da célula (DEVLIN et al., 2014). 

Outros estudos mostraram resultados diferentes dos nossos. Jordan et al. 

(2010) mostraram que houve aumento na concentração de LAC ao final de um teste 

incremental na esteira em homens ativos após 28 dias de suplementação de BA 

quando comparados ao grupo PLA. Da mesma forma, Huerta-Ojeda et al. (2019) 

mostraram aumento das concentrações de LAC após uma corrida até a exaustão 

com velocidade equivalente ao VO2Max em atletas de endurance suplementados 

agudamente (60 minutos antes do exercício) com BA (30mg/kg). 

Este aumento nas concentrações de LAC parece estar relacionado com um 

maior tamponamento intramuscular oriundo da carnosina, visto que em exercícios 

anaeróbios o ambiente é mais propenso a uma maior contribuição energética pela 

via glicolítica resultando em maior produção de LAC (VAN THIENEN et al., 2009). 

Contudo, a duração do exercício no presente estudo ( 18min) foi bem acima do 

descrito nas duas pesquisas anteriores ( 6 a 10min), o que propicia um predomínio 

do metabolismo aeróbio para a produção de ATP. 

Ao analisar a glicemia dos atletas pode-se dizer que a cinética foi semelhante 

ao do LAC. De maneira geral, as diferenças encontradas por ambos os grupos, em 

alguns momentos do estudo, apontam menores valores no T0 quando comparado 

aos tempos T1, T3, T5 e T7. Tal achado corrobora com pesquisa realizada pelo nosso 

laboratório, onde corredores de longa duração submetidos a atividade até a 

exaustão em intensidade acima do LAn obtiveram valores plasmáticos de glicose 

mais altos mesmo 5 minutos após o término da atividade (FRANCO et al., 2018). 

Além disso, este resultado já foi descrito por Nakamura et al. (2016), onde assim 

como o LAC, concentrações séricas de glicose também tendem a aumentar com o 

avançar da atividade de endurance, principalmente pela demanda muscular.  

Outros pontos que parecem favorecer o aumento da glicemia ao término do 

exercício extenuante é a produção endógena de glicose pelo tecido hepático, tanto 

pela gliconeogênese quanto pela glicogenólise (WEBSTER et al., 2016), e o 
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aumento das catecolaminas (epinefrina e norepinefrina) em consequência a 

intensidade de exercício (SORIA et al., 2015). Entretanto, não se pode generalizar a 

cinética da glicemia para todos os indivíduos pois o nível de condicionamento físico, 

frente ao estímulo aeróbio, pode influenciar os valores plasmáticos da glicose 

(SUZUKI et al., 2015). 

Quanto a ingestão alimentar dos indivíduos, algo interessante de frisar é a 

dificuldade em avaliar a rotina dos atletas até mesmo pela fase da periodização do 

treinamento em que eles se encontram (CAPLING et al., 2017). A realização de três 

R24h, sendo 2 durante a semana e 1 ao final de semana, aparenta ser uma forma 

mais aceita pela literatura (DEAKIN; KERR; BOUSHEY, 2015), entretanto, como 

este não era o objetivo principal da pesquisa, optou-se pela utilização de apenas um 

R24h para verificar possíveis interferências no desempenho dos testes físicos. 

O conceito de disponibilidade energética considera a ingestão calórica diária, 

o gasto energético proveniente do exercício físico e a quantidade de MIG (THOMAS; 

ERDMAN; BURKE, 2016). Valor próximo a 45 Kcal/kgMIG/dia seria o preconizado 

pela literatura, sendo que valores menores do que 30 Kcal/kgMIG/dia poderiam 

comprometer diversas funções orgânicas, como por exemplo uma a diminuição no 

desempenho em atividades de endurance (MAUGHAN et al., 2018). Todavia, nossos 

dados mostraram que todos os atletas ingeriram acima do limite inferior em ambos 

os testes. Ressalta-se que não houve diferença entre os grupos na ingestão diária 

de macronutrientes em nenhum momento do estudo. Por outro lado, ao confrontar 

com as recomendações para nutrição e desempenho atlético propostas pelo 

American College of Sports Medicine, constatou-se que o grupo PLA ingeriu PTN 

acima dos valores indicados para atletas (1,2 a 2,0g/kg) antes do Teste 1, LIP 

esteve dentro da faixa de normalidade para ambos os grupos (> 20% do valor 

energético total) e CHO aquém do recomendado (6 a 10g/kg) para o grupo PLA em 

ambos os testes (5,7 e 4,9g/kg, respectivamente) (THOMAS; ERDMAN; BURKE, 

2016).  

Dentre todos os macronutrientes, o CHO parece ser o primordial para 

exercícios de endurance, visto que dietas ricas em CHO (70 a 80% do VCT) por um 

curto período de tempo (1 a 3 dias) parece proporcionar melhora no desempenho de 

exercícios de longa duração por aumentarem a quantidade de glicogênio muscular e 

hepático (JEUKENDRUP; JENTJENS, 2000). Nossos dados mostraram que em 
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nenhum momento do estudo os atletas atingiram essa recomendação nas vésperas 

dos testes físicos. 

Também não foram encontradas diferenças entre os grupos e entre os testes 

no consumo alimentar das 2 horas antecedentes aos testes físicos. Contudo, houve 

uma redução de aproximadamente metade das Kcal entre o Teste 1 e o Teste 2 

(379 para 147Kcal no grupo PLA e 307 para 159Kcal no grupo BA). Segundo 

Thomas, Erdman e Burke (2016), a refeição que precede o exercício deve acontecer 

entre 1 a 4 horas do início da atividade, ter baixos níveis de PTN e LIP, fornecer 

entre 1 a 4g/kg de CHO e considerar as preferências/experiências dos atletas. Para 

os dois macronutrientes citados incialmente, ambos os grupos respeitaram tal 

diretriz. Quanto ao CHO, pode-se dizer que apenas o grupo PLA atingiu a 

quantidade recomendada antes do Teste 1, visto que os demais momentos ficaram 

aquém. Entretanto, considerando que o início dos testes foi as 06:00 horas, seria um 

empecilho para que os indivíduos acordassem com este tempo prévio para se 

alimentarem.  

Ingerir um grande volume de alimentos próximo ao início do exercício pode 

ocasionar em desconfortos gastrointestinais que possivelmente influenciaria no 

desempenho físico (OLIVEIRA; BURINI; JEUKENDRUP, 2014). Sendo assim, 

Jeukendrup (2017) sugere que treinar o intestino poderia auxiliar nestas queixas que 

acometem 30 a 50% de atletas de endurance mas, para isso, o organismo precisaria 

se adaptar a tais estratégias e isto demandaria pelo menos 2 semanas. Algo 

interessante de frisar é que todos os atletas foram instruídos a manter o hábito 

alimentar, minimizando desta forma uma possível interferência no desempenho dos 

testes físicos.  

Hoje, a busca por desvendar os mecanismos moleculares envolvidos nas 

respostas frente ao exercício assim como a suplementação nutricional torna-se 

fundamental. Nesse estudo, após a suplementação de BA por quatro semanas,  

houve um aumento da expressão do gene PAT1 (p=0,04), sem diferença para  o 

TauT. Tal resultado é novo no cenário científico, visto que o único estudo que 

analisou a expressão desses genes em seres humanos até o momento, avaliou 

tecido muscular de indivíduos treinados e mostrou menor expressão do TauT, sem 

diferença para o PAT1 após suplementação com BA (SAUNDERS et al., 2017b). 

Esta diferença pode ser suportada pela variação dos tecidos analisados (músculo 

esquelético versus sangue periférico), pelo nível de treinamento dos indivíduos, que 



59 
 

_____________________________________________________________Discussão 

foram diferentes entre os estudos ou podemos ainda especular que após a 

saturação da BA no músculo esquelético (PERIM et al., 2019), haveria um aumento 

no sangue periférico mostrado nesse estudo pela maior expressão do PAT1. 

É importante considerar que o ambiente, como fator epigenético, incluindo o 

exercício físico, pode alterar os fenótipos por regular como os genes se expressam 

(STEVENS; RUCKLIDGE; KENNEDY, 2018). Portanto, diferentes níveis de 

treinamento podem influenciar a expressão de genes específicos (REZAPOUR; 

SHIRAVAND; MARDANI, 2018). Sendo assim, futuras pesquisas que englobam 

diferentes níveis de condicionamento físico poderiam avaliar variações na expressão 

de genes específicos. 

Uma possível explicação para a expressão do TauT não ter se alterado seria 

o fato deste gene ser dependente dos íons Na+ e Cl-, enquanto o gene PAT1 é 

acoplado a íons H+ (ANDERSON et al., 2009). Considerado que a prática periódica 

de exercício intenso leva a hidrólise de ATP pela demanda energética, seria mais 

frequente uma alta concentração de H+ nesta população (ROBERGS, 2017). Por 

outro lado, no grupo suplementado com BA observou-se correlação (p=0,02) entre 

as variações da expressão dos genes TauT e PAT1. Tal achado corrobora com o 

encontrado por Everaert et al. (2013), porém avaliando ratos, denotando que os 

genes possuem funções interligadas.  

Não foram observados valores significantes ao correlacionar a variação na 

expressão dos genes TauT e PAT1 com o desempenho, nem mesmo quando 

analisados somente os atletas que melhoraram após o protocolo de suplementação. 

Desta forma, além de não haver relação direta entre a expressão destes genes e o 

tempo de prova nos 5km, seria precipitado restringir a melhora no desempenho de 

atletas a apenas uma variável visto que ele está atrelado a diversos fatores 

(MALCATA; HOPKINS, 2014). 

A busca pelo esclarecimento dos mecanismos moleculares resultantes do uso 

de suplementos é muito recente e, de fato, ainda estamos encontrando as peças de 

um quebra-cabeça. Seria importante correlacionar a expressão desses genes no 

sangue com a do tecido muscular, assim como com as concentrações de carnosina 

no músculo. Além disso, o aumento do tamanho amostral poderia trazer maiores 

esclarecimentos.  
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_____________________________________________________________Conclusão 

Com base no que foi apresentado, a suplementação com BA durante 4 

semanas promoveu um aumento na expressão do PAT1, mas não resultou em 

melhora no desempenho em testes de 5km. No entanto, as respostas individuais ao 

suplemento merecem ser consideradas, uma vez que o grupo BA obteve um delta 

superior ao grupo PLA. 

Quanto aos parâmetros fisiológicos dos indivíduos, eles estavam condizentes 

com a maioria dos atletas da modalidade em questão, sendo que o %GC do grupo 

BA foi maior do que o do grupo PLA. 

Com exceção para a tensão na semana 4, as variáveis do treinamento foram 

semelhantes entre os grupos minimizando qualquer interferência do treinamento no 

desempenho dos atletas. 

De modo geral, as concentrações plasmáticas de LAC e a glicemia 

aumentaram ao término dos testes, mas sem diferenças entre os grupos. 

Considerando o quesito alimentar, ambos os grupos tiveram ingestão semelhantes 

nos dias anteriores aos testes e, via de regra, estava próxima ao preconizado pela 

literatura.  

 

  



1De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6023. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
 

Gostaria de convidá-lo a participar de um estudo com nome de “Efeito da 

Suplementação de Beta-alanina na Expressão Gênica de seus Transportadores e no 

Desempenho de Corredores Fundistas”, coordenado pela professora Carla Barbosa Nonino, da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo e com participação do 

aluno de doutorado Gabriel Silveira Franco, estudante da mesma instituição. Os dados do 

estudo serão realizados pelos dois pesquisadores citados logo acima, na Escola de Educação 

Física e Esporte de Ribeirão Preto localizada na Universidade de São Paulo, Avenida 

Bandeirantes, 3900, Monte Alegre e na pista de atletismo do Complexo Esportivo Elba de 

Pádua Lima (Cava do Bosque) localizada na Rua Camilo de Mattos, 627, Jardim Mosteiro, 

com data e horário agendado previamente. O objetivo é comparar o desempenho físico de 

corredores após a ingestão de um composto contendo açúcar (placebo) ou de um composto 

contendo um aminoácido (beta-alanina). A justificativa desta pesquisa se dá principalmente 

pelo fato de haver muitos suplementos alimentares sendo vendidos no mercado que não 

possuem nenhuma comprovação de que realmente tragam benefícios aos usuários. 

Sua participação consistirá em realizar duas corridas de 5km no menor tempo possível, 

com intervalo de 28 dias entre cada, após a suplementação com uma destas substâncias 

citadas anteriormente. Você receberá de forma aleatória (ao acaso) um pote contendo cápsulas 

de um destes compostos. Deverá ingerir 6 cápsulas ao dia (uma em cada refeição) durante 28 

dias. Nem nós pesquisadores nem você participante saberá qual dos suplementos irá ingerir. 

Ressalta-se que único efeito colateral que você pode sentir é uma sensação de coceira na pele. 

Será realizado inicialmente um teste de esforço máximo realizado em uma esteira 

rolante no Laboratório de Atividades Aquáticas da Escola de Educação Física para avaliar a 

sua capacidade de tolerar ao exercício físico intenso (VO2max). Esta avaliação inicia com 

uma velocidade baixa e após 1 minuto há um aumento da velocidade até um estágio que você 

não consiga mais continuar correndo. Você pode sentir um cansaço por conta do teste. 

O desempenho físico será avaliado através do tempo necessário para completar os 5 

Km na pista de atletismo. Além disso, haverá uma coleta de sangue da veia do antebraço 
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realizada por uma enfermeira antes a realização de cada teste e outra coleta de sangue da 

orelha antes e após o término de cada teste. Este sangue será armazenado em local específico 

em nosso laboratório para possíveis análises no futuro. Através dessas coletas avaliaremos 

substâncias bioquímicas que nos dirá o quanto difícil será a execução de cada teste. Vale a 

pena dizer que as coletas de sangue podem causar um pequeno desconforto semelhante a uma 

picada.  

Antes do início de cada teste, iremos perguntar sobre todos alimentos e suas 

quantidades que você comeu no dia anterior. Através desse recordatório, conseguiremos 

quantificar quantas calorias você ingeriu. 

Os exames de avaliação das dimensões corporais (antropometria) incluem: peso, altura 

e medida de dobras cutâneas. Este último serve para analisar qual o seu percentual de gordura 

corporal. Ele é realizado por um equipamento específico, chamado adipômetro, e pode causar 

uma dor mínima em sua pele semelhante a um beliscão leve. Por mais que o estudo pode 

causar estes pequenos desconfortos ditos anteriormente, a pesquisa não causará sensações que 

possam oferecer risco a sua saúde. 

Sua participação é voluntária nesta pesquisa e se tiver o interesse em participar, estará 

colaborando para que se entenda melhor se o composto em análise pode ser benéfico para 

quem pratica corridas de 5 Km. Todos os dados colhidos serão utilizados apenas para 

objetivos desta pesquisa, sendo mantido o sigilo e a preservação da sua identidade. Caso 

ocorra algum dano direto ou indireto decorrente da sua participação desta pesquisa, será 

fornecida toda assistência médica necessária com direito a indenização.  

 Esclarecemos que você poderá se recusar a participar da pesquisa e/ou desistir de 

continuar participando a qualquer momento sem qualquer penalização. Como benefício, terá 

acesso a dados que pode te ajudar em sua prática diária da corrida, como por exemplo o seu 

percentual de gordura corporal e sua capacidade de tolerar ao esforço físico (VO2max). Além 

disso, após ao final da pesquisa você terá acesso a todos os resultados deste estudo. 

É interessante ressaltar que você não terá qualquer tipo de gasto com as avaliações, 

procedimentos que serão feitos nesta pesquisa, transporte e alimentação. Caso não haja 

disponibilidade de você ir ao local estabelecido, basta entrar em contato com os pesquisadores 

para que eles providenciem uma maneira de solucionar o problema, seja fornecendo uma 

carona ou pagando um meio de locomoção.   

Qualquer dúvida apresentada antes, durante e após a pesquisa, você poderá entrar em 

contato conosco para esclarecimentos todos os dias e horários pelo telefone (16) 3602-4810, 

pelos e-mails gabriel_franco85@hotmail.com e carla@fmrp.usp.br ou pelos celulares (16) 
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99796-7994 (Gabriel) e (16) 98124-0707 (Carla). Para dúvidas éticas, o telefone do Comitê de 

Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto é 

(16) 3602-2228. Após sua assinatura, uma via deste termo fica com você com a nossa 

assinatura e uma rubrica em todos as páginas de todos envolvidos: você participante e nós 

pesquisadores. 

 

 

Nome do Participante:________________________ Assinatura:_________ Data:_____ 

Nome do Pesquisador:________________________ Assinatura:_________ Data:_____ 

Nome do Pesquisador:________________________ Assinatura:_________ Data:_____ 
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APÊNDICE B – Autorização do Laboratório da EEFERP 
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APÊNDICE C – Monitoramento do Treinamento Físico 

 

MONITORAMENTO DO TREINAMENTO FÍSICO 

 

Nome: ____________________________________________ 

 

Treino 1: Data: ______ PSE:_____ Tempo em Minutos:_____ 

Treino 2: Data: ______ PSE:_____ Tempo em Minutos:_____ 

Treino 3: Data: ______ PSE:_____ Tempo em Minutos:_____ 

Treino 4: Data: ______ PSE:_____ Tempo em Minutos:_____ 

Treino 5: Data: ______ PSE:_____ Tempo em Minutos:_____ 

Treino 6: Data: ______ PSE:_____ Tempo em Minutos:_____ 

Treino 7: Data: ______ PSE:_____ Tempo em Minutos:_____ 

Treino 8: Data: ______ PSE:_____ Tempo em Minutos:_____ 

Treino 9: Data: ______ PSE:_____ Tempo em Minutos:_____ 

Treino 10: Data: ______ PSE:_____ Tempo em Minutos:_____ 

Treino 11: Data: ______ PSE:_____ Tempo em Minutos:_____ 

Treino 12: Data: ______ PSE:_____ Tempo em Minutos:_____ 

Treino 13: Data: ______ PSE:_____ Tempo em Minutos:_____ 

Treino 14: Data: ______ PSE:_____ Tempo em Minutos:_____ 

Treino 15: Data: ______ PSE:_____ Tempo em Minutos:_____ 

Treino 16: Data: ______ PSE:_____ Tempo em Minutos:_____ 

Treino 17: Data: ______ PSE:_____ Tempo em Minutos:_____ 

Treino 18: Data: ______ PSE:_____ Tempo em Minutos:_____ 

Treino 19: Data: ______ PSE:_____ Tempo em Minutos:_____ 

Treino 20: Data: ______ PSE:_____ Tempo em Minutos:_____ 

Treino 21: Data: ______ PSE:_____ Tempo em Minutos:_____ 

Treino 22: Data: ______ PSE:_____ Tempo em Minutos:_____ 

Treino 23: Data: ______ PSE:_____ Tempo em Minutos:_____ 

Treino 24: Data: ______ PSE:_____ Tempo em Minutos:_____ 

Treino 25: Data: ______ PSE:_____ Tempo em Minutos:_____ 

Treino 26: Data: ______ PSE:_____ Tempo em Minutos:_____ 

Treino 27: Data: ______ PSE:_____ Tempo em Minutos:_____ 



80 
 

_____________________________________________________________Apêndices 

Treino 28: Data: ______ PSE:_____ Tempo em Minutos:_____ 

Treino 29: Data: ______ PSE:_____ Tempo em Minutos:_____ 

Treino 30: Data: ______ PSE:_____ Tempo em Minutos:_____ 

Treino 31: Data: ______ PSE:_____ Tempo em Minutos:_____ 

Treino 32: Data: ______ PSE:_____ Tempo em Minutos:_____ 

Treino 33: Data: ______ PSE:_____ Tempo em Minutos:_____ 

Treino 34: Data: ______ PSE:_____ Tempo em Minutos:_____ 

 

Sentiu algum desconforto/efeito colateral ao longo do experimento? S (  ) ou N (  ) 

Caso a resposta tenha sido sim, escreva o que sentiu:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

PODE ACONTECER DE TER DOIS TREINOS NO DIA (REALIZAR DUAS 

MARCAÇÕES COM A MESMA DATA) 

LEVAR ESTA FOLHA JUNTO COM VOCÊ NO TESTE 2 NA PISTA (APÓS 28 DIAS 

DA REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TESTE) 
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ANEXO A - Parecer do Comitê de Ética 

 

 


