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RESUMO

A Cr é um peptídeo formado por três aminoácidos: giicina, arginina e metionina. 

Absorvida e armazenada nas células musculares a Cr pode ser encontrada na forma de 

Cr livre e também de Fosfocreatina (PCr), sendo estes compostos importantes na 

recomposição de substâncias que são degradadas para liberação de energia e 

consequentemente maior poder de contração muscular, principalmente em exercícios 

intensos e curtos.

Etudos demosntram que a suplementação é eficiente em atividades máximas e 

submaximas, não tendo efeitos na maioria dos casos em atividades de cunho aerobio.
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1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos a evoiução do conhecimento humano quanto ao rendimento 

esportivo tem ocorrido de forma acelerada. A cada dia homens e mulheres chegam 

mais perto de seus limites, realizando tarefas e marcas esportivas que pareciam ser 

impossíveis de se alcançar. Além da dedicação intensiva aos treinamentos aliada a 

uma alimentação equilibrada, aiguns outros fatores podem ajudar na busca do limite do 

corpo e do desenvolvimento atlético dos desportistas. Dentre estes fatores podemos 

vislumbrar duas formas que são das mais utilizadas pelos praticantes: a suplementação 

alimentar e o uso de substâncias dopantes, as quais possibilitam que o corpo do atleta 

renda no seu limite ou até mesmo além dele. Junto à suplementação alimentar, uma 

das substâncias mais utilizadas pelos esportistas ultimamente é a Creatina (Cr), 

utilizada por aqueles que necessitam de esforços máximos ou submáximos em seu 

desenvolvimento.

Em 1832 a Cr foi identificada peia primeira vez em um pedaço de carne, por 

Chevreul. Tempos depois, em 1847 um observador astuto, Liebig, descreveu a sua 

existência em raposas selvagens em concentrações dez vezes maiores que em 

raposas domesticadas. Ele concluiu que a Cr acumulava-se nos músculos em 

conseqüência da atividade física (WILLIAMS et ali., 2000).
No começo do século XX, demonstrou-se que parte da Cr ingerida pelos seres 

humanos não era excretada na urina. Com isso, foi possível reconhecer que a Cr, na 

verdade, é armazenada no organismo humano. No ano de 1912, pesquisadores 

observaram que a sua ingestão pode aumentar significativamente a própria 

concentração no tecido muscular. Em seguida, em 1927, Fiske e Subarrow (FISKE E 

SUBARROW., 1975) descobriram o fosfato de creatina (PCr) e determinaram o papel 

da Cr no metabolismo do músculo esquelético e desde o início do século passado, a 

literatura já apontava a importância da Cr para contração muscular.



Este trabalho tem como finalidade discutir os efeitos da suplementação de Cr 

durante os esportes de rendimento. Buscando os efeitos específicos de um dos 

recursos ergogênicos mais usados na atualidade, não apenas por atletas, mas também 

por praticantes das mais diferentes formas de atividades físicas que buscam na Cr e no 

treinamento de sua modalidade uma melhora no rendimento em sua atividade.



1.1 PROBLEMA

Sendo o suplemento mais utilizado no momento, poucos usuários possuem o 

conhecimento dos efeitos da Cr, tanto benéficos quanto maléficos. Este trabalho visa 

demonstrar os reais efeitos da suplementação com creatina e também trazer uma 

relação de custo-benefício entre os ganhos e as perdas com a suplementação. Outro 

fator importante a ser relacionado é quanto à maneira de utilização e em que tipo de 

desporto a Cr pode ser realmente eficaz, mostrando-se, desta maneira, um suplemento 

auxiliador na performance atlética dos indivíduos que se submetem a sua utilização.

A fundamentação do problema se dá em relação à utilização do suplemento 

creatina. Qual o efeito da suplementação de Cr no organismo e na performance 

atlética?

1.2 OBJETIVO

Geral -  Analisar o efeito da suplementação de Cr na performance atlética.

Específico:

1. Descrever a síntese e metabolismo da Cr.

2. Verificar os efeitos fisiológicos da suplementação de Cr.

3. Verificar os efeitos da suplementação de Cr nos exercícios anaeróbios.

4. Verificar os efeitos da suplementação de Cr nos exercícios aeróbios.

5. Verificar os efeitos colaterais.
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1.3 JUSTIFICATIVA

A Cr já foi considerada como a descoberta do século na área da suplementação 

alimentar. Um tempo após a comercialização em largas escalas, surgiram várias 

hipóteses afirmando que a Cr era prejudicial ao organismo, mas que foram derrubadas 

rapidamente, fazendo com que a Cr tornasse a ser a substância líder de consumo entre 

os praticantes de exercícios de alta intensidade.

Em cada um dos mais diferentes esportes em que a Cr é utilizada, buscam-se 

fatores específicos de maximização da performance que essa forma de suplementação 

pode oferecer. Para que isso ocorra de maneira correta é necessário entender como a 

suplementação de Cr pode auxiliar cada atleta, qual a forma correta de ingestão e todos 

os fatores que contribuam para melhorar a performance.

Tem sido comprovado pelos pesquisadores e pela experiência pessoal de um 

grande número de atletas que a suplementação pela Cr é eficiente, assim como a 

maneira mais eficiente de fazer seu uso e em quais desportos seu uso pode maximizar 

a performance atlética.

Devido ao fato da grande utilização da Cr e de sua grande influência no meio 

esportivo, torna-se valioso fazer uma pesquisa sobre vários aspectos ligados ao seu 

uso, seu abuso e sua utilização eficiente, minimizando possíveis riscos à saúde, sempre 

se baseando no conhecimento científico ao relacionar tais aspectos.



2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 CREATINA

A Cr é um peptídeo formado por três aminoácidos: glicina, arginina e metionina. 

Resumidamente sua formação se dá pela complexação entre a arginina e a glicina, no 

rim, que leva à formação de um outro composto, a glicociamina, que por sua vez vai 

para o fígado, onde passa por uma reação química (a metilação) formando finalmente a 

Cr. Portanto, ela pode ter origem endógena (formada pelo próprio organismo), ou ser 

adquirida a partir da ingestão de carnes, ou pela suplementação (WILLIAMS et al., 

2000; MAUGHAN et al., 2000). A Cr está acoplada a um composto-fosfato (Pi) que está 

presente no nosso próprio organismo, formando um complexo Cr + Pi = PCr 

(Fosfocreatina) para que possa participar da reação de ressíntese do ATP. Mas o que é 

ATP? O ATP ou adenosina trifosfato é uma unidade básica de energia para todas as 

células do organismo, sendo então importantíssima para as células e também para 

contração muscular. Em todas as atividades físicas há quebra de ATP em ADP ou 

adenosina difosfato, e é nessa quebra que há a liberação de energia. Apesar das 

principais fontes para ressíntese do ATP serem gorduras e carboidratos, a obtenção de 

energia a partir dessas fontes requer um tempo para reativação de vias metabólicas. 

Nesse intervalo a ressíntese de ATP é totalmente dependente da PCr. Ou seja, sempre 

que o ATP da célula muscular é utilizado para contração, forma-se ADP, o PCr doa 

rapidamente o seu grupo fosfato para ADP, restaurando o nível normal de ATP. 

Durante a recuperação da contração muscular realizada, a Cr é refosforilada (ganha 

novamente fosfato, passando novamente a PCr) pelo ATP. Os compostos como a PCr, 

que funcionam como armazenadores de energia, são chamados de Fosfagênios 

(MAUGHAN et al., 1995).
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Naturalmente produzida pelo organismo (forma endógena), na quantidade exata 

para o suprir, a Cr em forma de suplementação não é considerada como um nutriente 

essencial.

Ingerimos mais ou menos 1 g de Cr através da alimentação, essa ingestão é 

chamada de ingestão exógena, quer dizer, não produzida pelo organismo. A ingestão 

exógena ajuda e complementa a produção do organismo, auxiliando assim a manter a 

quantidade de Cr que necessitamos. Depois de metabolizada, a Cr é armazenada na 

musculatura e degrada em um produto final de forma irreversível, chamado creatinina, 

essa excreção se dá pela urina (MAUGHAN et al., 2000).

2.2 SÍNTESE ENDÓGENA DA CREATINA

Como mencionado anteriormente, três aminoácidos formam a Cr: arginina, 

glicina e a metionina. Primeiramente ocorre uma reação chamada de transaminação, 

em que a arginina doa um grupo amino para a glicina, formando assim novos 

compostos chamados guanidinoacetato e ornitina. Estes compostos são precursores de 

Cr e para que o produto final seja a Cr, ocorre ainda uma reação de metilação, na qual 

um outro aminoácido a S-adenosilmetionina, transfere um grupo metil de sua estrutura 

para a guanidinoacetato, formando assim a Cr ou ácido metil-guanidinoacético. O único 

aminoácido totalmente incorporado à reação é a glicina, sendo que os outros dois 

aminoácidos fornecem apenas parte de sua estrutura. A arginina fornece apenas seu 

grupo amidino e a metionina doa seu grupo metil (WILLIAMS et all., 2000). A enzima 

que catalisa esta reação, a qual é reversível, é uma transaminasa (DEVLIN., 1992 

citado em BALSOM., 1994 apud de SANTOS., 2001). Esta reação ocorre normalmente 

no corpo.

Nosso organismo produz metade da Cr que necessitamos diariamente. Os locais 

de síntese de Cr são o fígado, rins e pâncreas. O fígado é o principal local de síntese
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no organismo humano (GREENHAFF et ai., 1997; WALKER., 1979 citado por 

WILLIAMS et ai., 2000; MAUGAN et al., 2000; VOLEK et al„ 1999).

Estudos indicam que apesar da utilização do organismo dos aminoácidos 

arginina, metionina e glicina para formar Cr, esta utilização é de maneira organizada, 

sendo assim não diminui a sua síntese em outros processos metabólicos. Portanto, a 

utilização dos aminoácidos em outras reações do nosso organismo não é diminuída ou 

obstada pela formação endógena da Cr.

O organismo causa um balanceamento orgânico da produção de Cr, quanto 

maior for a síntese exógena menor será a endógena e o contrário também é verdadeiro 

(WALKER., 1979 citado por WILLIAMS., 2000).

2.3 SÍNTESE EXÓGENA DA CREATINA

Síntese exógena se refere à obtenção da Cr através da alimentação, seja ela por 

alimentos que a contenham ou ainda por suplementos alimentares específicos. A Cr é 

obtida, principalmente, com a ingestão de alimentos de origem animal. Como principal 

exemplo podemos citar a carne vermelha e os peixes, são alimentos que ingerimos e 

nos ajudam a equilibrar a Cr de produção endógena e a exógena, chegando assim à 

quantidade necessária para o organismo.
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Tabela 1- Quantidade aproximada de creatina em diferentes alimentos:

Alimento Quantidade de creatina (g/kg)

PEIXE

camarão j Traços

bacalhau
I

3 I

......... i

j arenque 6 .5 - 1 0
l]-------------------------- !

| linguado 2
i i

salmon j

i

4.5 |

CARNE

de boi !
i

t

4.5
j

| de porco j 5
........... ..  _ ......... J

OUTROS | i

I

i leite i

! i

0.1 I

}

Fonte: Balson et al. Creatine in Humans with Special Reference to Creatine Supplementation, 1994.

Ingerida pela alimentação, a Cr entra na circulação sangüínea após ser 

absorvida totalmente pelo lúmen intestinal, apesar da acidez do trato gastrintestinal. 

Uma vez lançada na corrente sangüínea, é levada ao músculo esquelético (95 % da Cr 

armazenada), ao cérebro e ao coração (MAUGHAN et al., 2000).

O transporte da Cr pela corrente sangüínea e à célula muscular se dá através de 

uma estrutura sódio dependente, causando saturação e diferenciação entre o ambiente 

extra e intracelular, facilitando assim a entrada de Cr na célula muscular (GRENNHAFF
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et al., 1997). Outra forma de entrada de Cr na célula é através da insulina, 

(HAUGHLAND e CHANG., 1975 citado por WILLIAMS et al., 2000). Outro fator que 

contribui para confirmação que a entrada de Cr na célula pode ser estimulada pela 

insulina são alguns estudos que demonstram que a Cr é mais bem absorvida com a 

ingestão de carboidratos, esta melhora na absorção esta ligada ao aumento na 

quantidade de insulina devido à glicose proveniente dos carboidratos ingeridos 

(GRENN et al., 1996). A Cr livre encontrada no citoplasma é rapidamente fosforilada, 

pela Ck (Creatina quinase) enzima que catalisa a reação reversível de Cr <--> PCr 

(CLARK et al., 1995). Cerca de 60-70 % do total de Cr é encontrada na forma 

fosforilada, ou seja PCr, as quais não atravessam a membrana plasmática, mantendo- 

se, desta maneira, dentro da célula. Além desta incapacidade de atravessar a 

membrana na forma fosforilada a Cr se liga a outros componentes intracelulares o qual 

auxiliam a manter a Cr na célula muscular (GRENNHAFF et al., 1997). Um dos efeitos 

da Cr intracelular, por esta ser osmoticamente ativa, é a maior absorção de água para 

dentro da célula, melhorando a síntese protéica e o volume muscular.

2.4 METABOLISMO E FUNÇÃO DA CREATINA

Para uma pessoa de 70 kg a quantidade de Cr a ser ingerida diariamente é de 

aproximadamente 2 g. Quantidade essa obtida pela alimentação e pela produção do 

nosso organismo. Tanto a Cr obtida de forma endógena quanto exógena são 

armazenadas na musculatura esquelética (95% da Cr total do organismo), musculatura 

lisa, testículos, cérebro, coração e outros tecidos corporais. Porém, as principais 

concentrações são nos tecidos citados (GRENNHAFF., 1997).

No tecido muscular a Cr é encontrada, principalmente, na forma fosforilada, PCr, 

em torno de 60-70 % da Cr total no nosso organismo (GRENNHAFF., 1997). A 

importância da quantidade muscular de Cr/PCr se dá em relação a refosforilação do 

Adenosina Trifosfato (ATP), o ATP é a fonte imediata de energia muscular. Ocorre a
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remoção de um grupo fosfato (Pi) da molécula do ATP, formando então Adenosina 

Difosfato (ADP), essa remoção ocorre com a ação de uma enzima catalisadora 

chamada de ATPase, o resultado desta remoção é a reação reversível: ATP <--> ADP 

+ Pi.

Essa é a reação que traz energia aos músculos, o papel imediato da PCr é 

transformar o ADP novamente em ATP, ou seja a PCr doa seu grupo Pi ao ADP, 

transformando o ADP em ATP, tendo assim o músculo ATP, para gerar energia por 

mais tempo (WILLMORE et al., 2000). A Cr é fosforilada no organismo pela enzima 

creatina quinase (CK), ocorrendo assim a doação do seu grupo fosfato ao ADP para 

ressíntese do ATP, conforme se segue (WILLIAMS et al., 2000).: PCr + ADP <--> ATP 

+ Cr.

Portanto, a PCr serve como um tampão temporário de energia durante os 

períodos de intensa contração muscular, quando o consumo de ATP excede sua 

síntese (VAN DEURSEN et al., 1993).

A enzima CK catalisa a fosforilação reversível da Cr pelo ATP com a formação 

de PCr. A função fisiológica predominante desta enzima, ocorre nas células 

musculares, onde está envolvida no armazenamento de PCr. A enzima CK catalisa a 

transformação de ADP em ATP, a partir da PCr. O músculo esquelético contém 

consideráveis quantidades de PCr, que regeneram rapidamente o ATP a partir do ADP, 

pela ação da creatina quinase (GRENNHAFF., 1997).

Podemos encontrar a creatina quinase (CK) na forma de três isoenzimas que são 

dímeros compostos por dois tipos de subunidades monoméricas. As isoenzimas 

incluem todas as três combinações de monômeros, M (para a derivada do músculo 

esquelético) e B (para a derivada do cérebro), conforme representado pelas 

abreviaturas MM, MB e BB. A partir destas isoenzimas é encontrada outra isoforma da 

enzima localizada na mitocôndria é a creatina quinase mitocondrial (Mi-CK), que é 

diferente bioquímica e imunologicamente em relação a suas formas citoplasmáticas 

podendo formar estruturas octámericas ou diméricas (ROMAN et al., 1997 apud 

SANTOS., 2001).



As isoformas que correspondem ao metabolismo muscular são a MM-CK e a Mi- 

CK, as quais se encontram compartimentalizadas no tecido muscular (MA et al., 1996 

citado por Williams et al., 2000). A maior atividade da CK ocorre no músculo 

esquelético, onde existe quase que exclusivamente na forma MM. A MM-CK, também 

chamada de CK miofibrilar, está ligada a miofibrilas e se localiza tanto na banda A 

quanto ao longo de todo o filamento. A MM-CK é encontrada em maior quantidade nas 

fibras de contração rápida, já em fibras oxidativas de contração lenta contêm uma 

maior porcentagem de Mi-CK (CLARK, 1996; VAN DEURSEN et al., 1993).

As isoenzimas de CK têm o poder de transferência rápida de seu grupo Pi 

regenerando ADP em ATP. A localização destas isoenzimas se da em locais onde a 

produção e utilização de energia ocorrem em maiores escalas, apesar desta relação de 

recomposição energética ser aparentemente simples, não é tão fácil quanto parece, 

esta reação acontece em uma cadeia de distribuição de energia, complicada, altamente 

regulada, denominada lançadeira de Cr.

Esta lançadeira funciona como um circuito de fornecimento de energia, com os 

mediadores MM-CK e Mi-CK, ocorrendo um equilibrio/integração incrivelmente perfeito 

entre o local de produção e de armazenamento de energia. Em adição a esse papel de 

tampão energético, tem sido proposto que o sistema CK-PCr funciona no transporte 

ativo, com base na associação funcional e físico entre as isoenzimas da CK com sítios 

subcelulares de produção e hidrólise de ATP (Williams et al., 2000). Existem alguns 

autores que acreditam que a ressíntese de ATP esta acoplada a glicólise (Van Deursen 

et al., 1993 citado por Williams., 2000), mas outros acreditam que essa ressíntese tenha 

origem oxidativa (BLEI., 1993; CLARK, 1996; RADDA, 1996).

O ADP é levado a matriz mitocondrial onde inicia um novo ciclo, participando da 

fosforilação oxidativa para ser recomposto em ATP.

A reação entre PCr e recomposição de ADP se dá entre a mitocôndria e a 

miofibrila muscular, a Cr entra em contato com a mitocôndria em sua fosforilação 

oxidativa sendo acoplada a sua molécula uma molécula de Pi de alta energia, após esta 

transformação a PCr é levada até a miofibrila muscular onde é armazenada e utilizada 

como fonte energética de rápida utilização. Outro fator importante é a retirada do ADP
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da miofibrila muscular, este é retirado e levado também à mitocôndria para 

recomposição e auxílio na formação de PCr.

A lançadeira de Cr é um circuito de reações que ocorrem em seqüência e 

sincronismos perfeitos, fornecendo assim uma rápida reintegração do ADP em ATP, 

aumentando a energia celular durante os esforços máximos e submáximos. A CK 

facilita o transporte de energia, através de reações que ocorrem no citoplasma celular, 

existe também um acoplamento entre a MM-CK e a Mi-CK o qual proporcionam ATP a 

miosina e outras ATPases celulares (BESSMAN et ai., 1990 apud de Santos., 2001).

Verificamos que a lançadeira de Cr é um sistema que integra o local de produção 

e utilização de energia, permitindo assim uma regulação no sistema de 

produção/utilização de energia, aumentando o sincronismo e eficiência do transporte 

energético, um dos fatores importantíssimos na realização de exercícios de alta 

intensidade.

Encontramos a Mi-CK posicionada na superfície externa da membrana interna 

mitocondrial, espaço onde se produz a fosforilação oxidativa, sendo uma posição muito 

favorável pois pode controlar a concentração de ADP e ATP no espaço 

intermitocondrial (ROMAN et al., 1997 apud de SANTOS., 2001).

A realização e manutenção de esforços de máxima intensidade são dependentes 

da reação entre produção de ATP e eliminação do ADP produzido. Esta reação é 

realizada pela lançadeira de Cr, principalmente nas musculaturas onde se verifica 

predominância de fibras musculares de contração rápida (tipo II), dependentes da 

glicólise. A atividade enzimática da CK ocorre também nos sarcomeros e nas 

miofobrilas, mas é atribuída uma porcentagem de 5 -10 % apenas do total da atividade 

desta enzima, ocorrendo a maior parte no tecido muscular, onde a estimulação e 

necessidade desta reação são muito maiores.

Podemos dizer então que a PCr e a Cr podem servir como mensageiros 

energéticos auxiliares entre a mitocôndria e os sítios citoplasmáticos para a utilização 

de ATP. No sítio mitocondrial, o novo ATP sintetizado entra no espaço 

intermembranoso, onde uma parte é utilizada pela Mi-CK para formação de PCr. O 

ADP resultante está, então, favoravelmente situado para o transporte pela translocase
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ao interior da matriz mitocondrial na troca pelo ATP da matriz. A PCr formada, ao 

contrário do ATP, não compete com o ADP pelo transporte pela translocase. Nas 

células musculares, a Per se difunde até as miofibrilas, onde seu tamanho diminuto 

permite a rápida penetração entre os miofilamentos para alcançar a isoenzima da PCr 

localizada na linha M. Lá, A PCr regenera ATP a partir do ADP formado durante a 

contração (WALKER., 1979 citado por Williams., 2000).

Muitos estudos científicos relacionam a Cr a uma maior ressíntese de ATP, 

proporcionando assim um ganho no desempenho atlético, principalmente em atividades 

de pouca duração e alta intensidade (GRENNHAFF., 1993; GREEN et al, 1996; VOLEK 

et ai., 1997; KREIDER et al., 2001.).

A taxa de degradação da PCr tem se mostrado maior nas fibras musculares do 

tipo II (contração rápida) em relação às do tipo I (contração lenta), e a disponibilidade 

de PCr como um substrato energético nas fibras de contração rápida é considerado o 

possível fator limitante para a manutenção da força muscular durante um exercício de 

alta intensidade (BALSOM et al., 1994; GREENHAFF et al., 1994). Por outro lado, 

estudos mostraram que a taxa de ressíntese da PCr nas fibras musculares do tipo I é 

mais rápida do que nas do tipo II, devido, provavelmente, ao maior potencial aeróbio 

das fibras de contração lenta (GARIOD et al., 1994).

Na forma fosforilada a Cr, como reserva de fosfatos de alta energia, não permite 

unicamente a manutenção dos níveis de ATP intracelular em condições de trabalho 

muscular, mas também, na condição de repouso (recuperação), atua no músculo como 

transportador de grupos fosfato de alta energia da mitocôndria para o citoplasma 

(MAYES et al., 1996). Este mecanismo, na célula muscular esquelética e cardíaca, 

permite o rápido deslocamento de fosfatos de alta energia da matriz mitocondrial, onde 

são produzidos a partir da fosforilação oxidativa, até o citosol onde se unem a Cr para 

formação de PCr (GRENNHAFF., 1997).

O ciclo da Cr finaliza quando esta é convertida em creatinina, por uma reação 

contínua e irreversível de desidratação (não enzimática), sendo excretada pela urina. A 

quantidade de creatinina reciclada e eliminada é constante de um dia para outro e é
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produzida em proporção à massa muscular de um indivíduo e quantidade de Cr no 

organismo (DEVLIN., 1992).

Já o ciclo completo da PCr até sua eliminação segue a seguinte forma: A PCr 

intracelular (células musculares em atividade), doa seu grupo fosfato ao ADP, 

recompondo-o em sua forma original e de utilização energética (ATP). Formando o 

então ATP e Cr na forma livre, reação reversível catalisada pela Ck.
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Figura 1.1 -  Síntese e metabolismo da Creatina:
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2.5 SUPLEMENTAÇÃO COM CREATINA

Estima-se que o estoque total de ATP-PCr, proporciona energia para sustentar o 

exercício intenso por aproximadamente 10 segundos, com uma intensidade de 

realização muito elevada (BALSON et al., 1994). De acordo com os estudos das 

funções da Cr e da PCr elas elevariam esse tempo máximo de execução dos exercícios 

máximos, dando assim, ao atleta que se utiliza do suplemento, um rendimento máximo 

por mais tempo (MAUGAN et al., 2000). Outro efeito demonstrado pelos estudos da 

suplementação de Cr, é o tamponamento da acidose muscular, esse mecanismo se 

desenvolve pela inibição causada pela PCr em relação à enzima fosfofrutoquinase 

(importante enzima da glicólise láctica), A PCr trabalha em concordância da ATP 

inibitória nesse mecanismo (WALKER., 1979 citado por WILLIAMS., 2000). A acidose 

muscular é causada principalmente pelo acúmulo de íons H+, a PCr atua como um dos 

principais tampões metabólicos no organismo (HULTMAN E SAHLIN., 1980), isso se 

deve ao fato de a ressíntese de ADP e PCr consumirem um íon H+ no seu processo, 

assim, diminuindo a quantidade íons H+ na musculatura retardando o tempo de fadiga 

muscular devido à acidose (HARRIS et al., 1992).

Vários cientistas sugerem também que a suplementação com Cr pode aumentar 

a capacidade de treinamento, volume e intensidade, tendo assim uma maior 

capacitação de resistência ao treinamento (GRENNHAFF., 1997; VANDENBERGHE et 

al., 1997; VIRU et al., 1994; VOLEK et al., 1999).

Outra variável influenciada pela suplementação de Cr foi o aumento da massa 

corporal, preferencialmente a massa livre de gordura (massa muscular), pois a Cr é 

uma substância osmoticamente ativa, ou seja ela auxilia num influxo de água para o 

meio intracelular, esse aumento pode ser considerado um sinal anabólico, pois muitos 

autores sugerem um potencial maior para a síntese protéica e diminuição da 

degradação das proteínas, auxiliando assim na obtenção da massa magra (MAUGAN 

et al., 2000; VOLEK et al., 1997).
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Foi evidenciado em estudos, através de biópsias do músculo vasto externo, que 

a suplementação de Cr monohidratada (5 g/ 4 vezes ao dia) aumentaram a 

concentração de Cr entre 20 e 50 %. Aproximadamente de 20 % a 30 % se 

encontravam, na forma de PCr (HARRRIS et al., 1992 apud de SANTOS., 2001).

Outras pesquisas demonstram esse aumento na concentração de Cr, seja ela 

livre ou fosforilada, correlacionado-o com a melhoria do desempenho atlético 

(GREENHAFF., 1997; VOLEK et al., 1997; VOLEK et al., 1996; GRENN et al., 1996; 

STEVENSON et al., 2001).

Testes realizados em 19 jogadores de handball, em que 9 utilizaram a Cr (20 

g/dia durante 5 dias) e 10 utilizaram placebo, mostraram um desempenho maior no 

grupo suplementado em relação ao grupo que ingeriu placebo. As valências físicas 

avaliadas durante o estudo foram: força máxima, corridas de curta distância, resistência 

de força e de velocidade e aumento da massa muscular (IZQUIERDO et al., 2002).

No início a Cr começou a ser retirada da carne e comercializada como 

suplemento, mas o seu custo era alto e a dificuldade de extração não era uma boa 

relação de custo benefício. Nos dias atuais a Cr encontrada nos suplementos é um 

produto sintético, podendo ser encontrada em várias formas (pó, tabletes, comprimidos, 

gel, líquido, goma de mascar, barras) e misturadas com outras substâncias que já 

mostraram aumentar a absorção da Cr em estudos (taurina, sódio e glicose) científicos. 

Todo suplemento tem órgãos específicos que controlam o processo de fabricação, 

desde a pureza do suplemento até as condições de higiene da fabricação e embalagem 

do produto.

No que se refere a protocolos de suplementação de Cr a maioria deles sugere 

uma fase de sobrecarga e outra de manutenção. Várias estratégias diferentes estão 

sendo utilizadas para verificação da melhor maneira para se chegar a maior 

concentração muscular possível.

O protocolo de pesquisa mais comumente utilizado para promover a sobrecarga 

de Cr é a ingestão de 20-30 g de nutriente, normalmente monoidratado de Cr, em 

quatro doses iguais de 5-7 g dissolvidos em 250 ml de líquidos, essas doses são 

administradas ao longo do dia em um período de 5 a 7 dias (GRENNHAFF., 1997;
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VOLEK et al., 1996; GRENN et al., 1996; IZQUIERDO et al., 2002). Outra maneira de 

utilização é uma dose menor diária por um período mais longo de suplementação, 3 

g/dia por um período de tempo em torno de 30 dias (HULTMAN et al., 1996).

HULTMAN (et al.,1996) cita como 0,03 g/kg de massa corporal como a 

quantidade apropriada para a fase de manutenção.

Estudos explanaram uma maior absorção da Cr quando ingerida com 

carboidratos simples (glicose, maltodextrina, dextrose), a dose usada geralmente é de 

95-100 g de glicose para cada 5 g de monoidratado de Cr durante a fase de sobrecarga 

(GRENN et al., 1996).

Para avaliar e mensurar a quantidade de Cr e PCr nos estoques corporais se 

utiliza a biópsia muscular, ressonância magnética nuclear (RMN) ou ressonância 

magnética por imagem ou espectroscopia, tais como 31P-MRS (KREIS et al., 1997).

Os níveis de Cr após a interrupção da suplementação vão retornando 

vagarosamente ao normal, pois a transformação e eliminação da Cr em creatinina é um 

processo lento, estudos indicam que os níveis de Cr normais do organismo são 

retomados em aproximadamente 28-30 dias (GRENNHAFF., 1997; HULTMAN et al., 

1996).

A suplementação de Cr e sua maior quantidade em nosso organismo fazem com 

que a produção endógena não seja mais necessária, então o organismo não necessita 

produzir, pois a quantidade armazenada é mais do que suficiente, estudos mostram que 

o corpo volta à produção normal de maneira endógena após as 4 semanas da 

suplementação onde os níveis normais do organismo são retomados (GREENHAFF., 

1995).
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2.6 EFEITOS DA UTILIZAÇÃO DE CREATINA NOS EXERCÍCIOS 

ANAERÓBIOS.

A ingestão de Creatina tem demonstrado melhorar a performance em exercícios 

intervalados máximos. Isto quer dizer que a sua ingestão pode também ser útil aos 

atletas envolvidos em desportos de equipe de alto nível, tais como o Futebol, Rúgbi, 

Handebol, Basquetebol, etc. Também se tem notado que a Creatina pode ser benéfica 

para os atletas vegetarianos, devido aos níveis baixos de Creatina observados nesses 

indivíduos.

Estudo feito com indivíduos do sexo masculino e fisicamente ativos (n=7) 

demonstrou melhora na produção de força total e força máxima, foram realizadas 

extensões do tornozelo (20 execuções máximas por 30 segundos), utilizando 20 g de 

Cr por dia, durante 5 dias (LEMON et al., 1995).

Uma pesquisa realizada em homens adaptados ao treinamento com pesos (n= 8) 

divididos aleatoriamente em grupo placebo ou suplementação de Cr, utilizando este 20 

g de Cr por dia durante 14 dias, foram reportados aumentos na execução de 1 

repetição máxima (RM) do supino (6 %) e repetições do supino a 70 % da 1-RM (35 %) 

no grupo suplementado com Cr (EARNEST et al., 1995).

Dados impressionantes foram obtidos com um estudo concretizado com 14 

indivíduos do sexo masculino subdivididos em grupo de suplementação com Cr (n =7) e 

grupo placebo (n =7). Realizaram um protocolo no exercício supino (5 séries até o 

fracasso onde foram determinados 10 repetições máximas) e um protocolo do exercício 

agachamento com salto (5 séries de 10 repetições usando cerca de 30% de 1-RM do 

exercício agachamento) em três situações diferentes (T1 ,T2 e T3) separadas por 6 dias. 

Antes de T1 nenhum dos grupos recebeu suplementação. De T1 a T2, ambos os 

grupos ingeriram cápsulas de placebo. De T2 a T3, o grupo suplementado ingeriu cerca 

de 25 g por dia durante 7 dias de Cr e o grupo placebo a mesma quantidade de 

placebo. Nas situações onde apenas placebo foi administrado não existiram 

modificações. No grupo em que foi utilizado a suplementação de Cr, constatou-se 

melhoras significativas tanto para as séries de supino como as séries no agachamento
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com salto. Em relação ao lactato medido no pós-exercício, mostrou-se normal no 

agachamento com salto e mais alto no exercício supino. Outro dado obtido pela 

pesquisa foi um aumento de massa corporal de 1,4 kg (variando de 0 kg a 2,7 kg) no 

grupo suplementado. A conclusão dos pesquisadores é que o uso de Cr, durante 7 

dias, melhora o desempenho do exercício supino e agachamento com salto (VOLEK et 

al., 1997).

Houve melhora na força de preensão manual com treinamento relatado no braço 

treinado (na proporção de 35 %) e no braço não treinado também houve melhoras 

(KUROSAWA et al., 1997), conforme pesquisa realizada entre indivíduos (homens e 

mulheres) saudáveis (n =5), com a utilização de 5 g de Cr durante 14 dias.

Levantadores de peso do sexo masculino (n =23) ingeriram, já em outra 

avaliação, 7 g de Cr durante 20 dias. A investigação se deu quanto aos efeitos da 

suplementação de Cr sobre o treinamento de força (programa periodizado em 6 

semanas, começando com 8 RM e terminado com 2 RM) no desempenho de 1 RM. Os 

indivíduos foram separados em grupo placebo ou suplementação com Cr. O 

treinamento aumentou a força de 1 RM rosca direta em ambos os grupos, porém o 

aumento foi maior no grupo em que se utilizou de Cr, do que no grupo que utilizou 

placebo (BECQUE et al., 1997).

Um estudo realizado em pacientes (sexo masculino) com insuficiência cardíaca 

congestiva (n =20), demonstraram um aumento considerável no número de contrações 

em um dado intervalo de tempo, foram realizados 5 segundos de contração a 75% da 

contração máxima c/ 5 segundos de descanso, o número inicial de contrações 

realizadas foi em média 8 antes da suplementação, porém após a suplementação este 

número passou a 14 contrações, comprovando assim o efeito ergogênico da Cr, a 

quantidade de Cr utilizada foi de 20g por dia, durante 5 dias (ANDREWS et al., 1998).
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Dez indivíduos do sexo masculino, utilizando 10 g de Cr durante 5 dias, 

demonstraram melhora na contração voluntária máxima de extensão do joelho. Melhora 

que ocorreu em ambas pernas (850 N dominante; 800 N não-dominante) (MAGANARIS 

& MAUGHAN., 1998).

Utilizou-se 20 g de Cr durante 5 dias e manutenção de 5 g diárias durante 21 

dias em levantadores de peso treinados, somente do sexo masculino (n =18). O 

exercício utilizado para o estudo foi o supino, onde foram coletados dados sobre 3-RM; 

85 % de 1 RM x 5 séries até a fadiga, quantas repetições conseguissem realizar em 

cada série. Observaram-se aumentos em 3-RM no grupo placebo e no grupo 

suplementado com Cr, porém o grupo que utilizou Cr obteve um aumento 

significativamente maior. Outro dado importante é que o grupo que utilizou a 

suplementação de Cr aumentou o número de repetições para as 5 séries, o que não 

ocorreu no grupo placebo. A conclusão dos autores é que a suplementação de Cr 

durante 26 dias melhoram a força e desempenho quase máximo no supino (KELLY & 

JENKINS., 1998).

Com a utilização de 5 g de Cr durante 5 dias, estudos verificaram o efeito da 

suplementação sobre os tempos de contração e relaxamento em 12 flexões isométricas 

do cotovelo de 3 segundos espaçadas por intervalos de 10 segundos. Demonstrou-se 

que o tempo de relaxamento diminui em 20 %, o que poderia ser o mecanismo por trás 

da criação do potencial efeito ergogênico durante contrações musculares intervaladas 

(VAN LEEMPUTTE et al„ 1999).

Avaliando-se 19 indivíduos, divididos em dois grupos: Suplementação de Cr (n 

=10) e placebo (n =9). Realizado treinamento de resistência de força durante 12 

semanas. Foram utilizados 25 g de Cr durante 7 dias e 5 g diários para manutenção 

durante o restante do treinamento. Após as 12 semanas de treinamento constatou-se 

aumento da massa corporal e a massa livre de gordura foi maior no grupo que ingeriu 

Cr (6,3 % e 6,3 %, respectivamente) e em placebo (3,6 % e 3,1, % respectivamente). 

Depois de 12 semanas o aumento no exercício supino e agachamento eram maiores no 

grupo que ingeriu Cr (24 % e 32 %, respectivamente) do que em placebo (16 % e 24 %, 

respectivamente). Comparando os dois grupos temos que o grupo suplementado teve



um maior aumento de fibras musculares: Tipo I (35 % vs. 11 %), II A (36 % vs. 15 %) e 

II B (35 % vs 6 %). O estudo relatou que a suplementação de Cr se mostrou eficaz no 

aumento da massa corporal livre de gordura, no desempenho físico e melhoras 

morfológicas no músculo em resposta ao treinamento de resistência de força (VOLEK et 

al., 1999).

Outros estudos quanto à suplementação de Cr foram realizados com jogadores 

de baseball de um time de Arkansas onde alguns ingeriam a substância, outros não. Os 

usuários apresentaram menos casos de estiramento muscular, paravam de treinar com 

menor freqüência por causa de lesões e não sofriam tantas câimbras. Os jogadores que 

tomavam o suplemento sabiam que podiam ter o planejamento e os resultados do 

treinamento afetados. “Apesar disso, os treinos foram cuidadosamente acompanhados 

e as expectativas dos pesquisadores ou do treinador do time não foram modificadas” 

(GREENWOOD et al., 2000). Os cientistas também analisaram os sinais de treinamento 

em excesso. Os pesquisadores não encontraram diferença nos níveis de fadiga dos 

atletas usuários e não usuários. Enquanto havia indicações de que os usuários se 

sentiam menos cansados e diziam ter menos fadiga nos braços e pernas, aqueles que 

não ingeriam a suplementação contavam que ficavam cansados durante o treino 

(GREENWOOD et al., 2000).

Atletas universitários do sexo masculino (n =41), divididos em placebo (n =21) e 

suplementados (n =20) foram base para esta próxima pesquisa a ser observada. A 

quantidade de Cr utilizada no grupo suplementado foi de 7,7 g por dia durante 21 dias. 

No primeiro dia do estudo e no ultimo os indivíduos realizaram o exercício supino em 

um dinamômetro isocinético ligado a um computador que fornecia os dados de 

velocidade, força e duração do exercício. Para comparação de dados da produção de 

força máxima, a resistência de força e potência foram utilizados os dados obtidos pelo 

computador ligado ao dinamômetro, os resultados obtidos pelo grupo que utilizou Cr 

demonstram que a utilização de 7,7 g de Cr durante 21 dias melhora a produção de 

força máxima, resistência de força e potência (BURKE et al., 2000).
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A suplementação foi alvo de pesquisas realizadas também com homens de idade 

média de 70,4 (+ 1,6) anos (grupo suplementado/n =16) e outro grupo placebo com 

idade média de 71,1 anos (± 1,8). O protocolo utilizado de suplementação foi de 0,3 g - 

Cr/kg de peso corporal durante 5 dias, fase de saturação, seguidos por uma fase de 

manutenção com uma ingestão de 0,07g - Cr/kg de peso corporal. Ambos os grupos 

foram submetidos a um treinamento de resistência de força, 36 sessões com freqüência 

de 3 vezes por semana, utilizando 12 exercícios e 3 séries de 10 repetições por 

exercício. A força muscular foi mensurada através de 1-RM do exercício "leg press", 

extensão do joelho e supino. A resistência de força foi medida através da realização 

das 3 séries propostas no estudo onde a intensidade era de 80 % da 1-RM. De acordo 

com os resultados obtidos após o programa de treinamento entre o grupo que usou a 

suplementação de Cr (CRE) e o grupo controle (placebo) (PLA), os autores relatam que 

o grupo que utilizou Cr teve um maior aumento na quantidade de massa magra (CRE, 

+3,3 kg ,; PLA, +1,3 kg), no exercício leg press (CRE, +50,1 kg,; PLA, + 31,3 kg), 

extensão de joelho (CRE, + 14,9 kg,; PLA,+ 10,7 kg), resistência no leg press (CRE, + 

47 reps,; PLA, + 32 reps) e resistência no extensor do joelho (CRE, + 21 reps,; PLA, + 

14 reps). Em relação às mudanças no percentual de gordura não houveram mudanças 

significativas entre os grupos, com relação ao exercício supino tanto no que diz respeito 

a 1-RM e a resistência os resultados não diferiram muito entre os grupos. De acordo 

com os dados obtidos os autores concluíram que a suplementação de Cr combinada 

com treinamento de resistência de força aumenta a quantidade de tecido magro, 

melhora a força e resistência de membros inferiores de homens com idade média de 70 

anos (CHRUSCH et al. 2001).

Os benefícios da suplementação com Cr atingem indivíduos fisicamente ativos e 

indivíduos sedentários, quando realizados exercícios de curta duração e alta 

intensidade, conforme indicam alguns estudos. Após a suplementação de 20 g/dia 

durante 5 dias observaram-se aumentos significativos na potência de contrações 

isocinéticas (GREENHAFF., 1993 apud de SANTOS., 2001), usando a mesma 

quantidade e número de dias de suplementação constatou-se aumento da potência na 

execução de repetições de cicloergonômetro (CASEY et al., 1996 apud de SANTOS
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2001). Outros fatores que se encontraram modificações significativas foram na 

velocidade máxima (11,5 %), potência máxima (12,7 %), e na potência média (15,8), 

depois da suplementação de Cr, 20g/dia durante 12 dias, realizado testes de potência 

de 10 segundos em ciclistas (SANTOS., 1999 apud de SANTOS., 2001).

Pesquisadores utilizaram a suplementação de Cr e verificaram sua eficácia na 

qualidade dos golpes e deslocamentos curtos de tenistas de elite, receberam 20 g de 

Cr durante 5 dias, utilizaram 21 indivíduos, estes divididos em grupo suplementado (n 

=9) e placebo (n =10), foram avaliados os golpes dos tenistas através de testes de 

precisão, velocidade e taxa de erro. Após analise dos resultados a suplementação com 

Cr não causou diferenças significativas na melhora de golpes de tenistas de elite, outra 

valência avaliada foi o deslocamento dos tenistas onde também não foram observadas 

diferenças significativas, os pesquisadores concluíram que suplementação de Cr não 

melhora o desempenho dos golpes e deslocamentos de tenistas de elite (Op ' t Eijnde B 

et al., 2001).

Estudos envolvendo 20 sujeitos (10 homens e 10 mulheres) corredores de elite 

usando 3 dias de suplementação de Cr, demonstrou-se que em corrida de 10 s com 

intervalo de 60 s um aumento no desempenho e no volume muscular da coxa dos 

atletas, e esse aumento é maior nas mulheres quando as corridas são repetidas várias 

vezes. (ZIEGENFUSS TN. et al., 2002).

Realizada entre lutadores uma pesquisa, onde o objetivo era verificar se a 

creatina era eficiente em auxiliar a recuperação da massa corpórea perdida 

rapidamente por estes atletas (para se adequarem os pesos das categorias nas suas 

competições). Foram utilizados dois grupos para controle, um deles ingeria glicose (GL) 

e outro glicose e Cr, observou-se uma melhora no desempenho atlético do grupo 

(porém não se observou melhoras na recuperação do peso corporal) que consumiu GL 

+ Cr, porém não se evidenciou nenhum resultado no grupo que consumia apenas GL 

(OOPIKV. et al., 2002).
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De acordo com as pesquisas cientificas relacionadas à suplementação de Cr nos 

exercícios e atividades anaeróbias, podemos verificar que o suplemento aumenta a 

“performance” na maioria dos casos. Os principais efeitos relacionados a sua utilização 

são: o aumento de Cr e PCr no organismo, aumento da massa magra, aumento do 

peso corporal pela retenção hídrica estes efeitos orgânicos parecem ser os principais 

responsáveis pelo auxilio ergogênico da Cr nos esportes de rendimento de intensidades 

máximas e submáximas.

2.7 EFEITOS DA UTILIZAÇÃO DE CREATINA NOS EXERCÍCIOS AERÓBIOS

“Tem sido sugerido que a suplementação de Cr pode alterar a utilização de 

substratos e possivelmente melhorar o desempenho durante o exercício prolongado (> 

150 segundos), submáximo em estado estável” (STROUD et al., 1994 citado por 

WILLIAMS et al., 2000).

Alguns pesquisadores acreditam que a suplementação de Cr pode ser 

benéfica em desportos aeróbios que se utilizam de momentos de "sprints" (picos de 

velocidade) dentro de sua modalidade, porém não existem muitas pesquisas 

relacionadas à utilização da suplementação com Cr no exercício aeróbio (MAUGHAN et 

al., 2000).

Uma pesquisa realizada com corredores de meia distância (n =10), divididos 

aleatoriamente em grupo placebo e grupo suplementado, a quantidade de Cr utilizada 

foi de 30 g por dia durante 6 dias. Foram realizadas 4 corridas de 1000 m com de 

minutos de recuperação, os autores da pesquisa observaram um aumento na corrida 

final de 1000me no tempo somado de todas as corridas de 1000m. A diferença mais 

significante foi de 2,1 segundos (1,7 %) com a suplementação de Cr, no grupo placebo
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não foram observadas alterações (VIRU et al., 1994).

Pesquisa realizada em teste de campo (teste de Cooper de 12 minutos) 

demonstraram um efeito positivo da suplementação de Cr, os indivíduos utilizados na 

pesquisa eram cadetes da aeronáutica (n =14), estes divididos em grupo suplementado 

com Cr e placebo. O grupo que foi suplementado com Cr utilizou 20 g durante 5 dias e 

demonstrou um aumento na distância percorrida durante os 12 minutos de realização 

do teste (BOSCO et al., 1995).

O teste de "cooper" de 12 minutos foi utilizado em jogadores de futebol do sexo 

masculino, divididos em placebo e grupo suplementado, os pesquisadores verificaram 

também aumentos na distância percorrida nos 12 minutos de realização do teste, a 

quantidade de Cr utilizada foi de 5 g por dia durante 42 dias (BOSCO et al., 1995).

Em um grupo remadores competitivos de ambos os sexos (n =38), divididos em 

grupo placebo e suplementado com Cr, foi utilizada a quantidade de suplemento 

utilizada foi de 20 g por dia durante 5 dias. Para dados comparativos, foram obtidos os 

tempos dos remadores na distância de 1000 m, antes de depois da suplementação, 

segundo os resultados obtidos pelos condutores da pesquisas foram observadas 

melhoras apenas no grupo que se utilizou de Cr. Esta melhora foi uma diminuição no 

tempo de 1000 m no remo (de 211,00 para 208,7 segundos) (ROSSITER et al., 1996).

Um estudo envolvendo uma população clínica pesquisadores administraram 10 g 

de Cr durante 14 dias, seguidos de uma fase de manutenção com ingestão de 4 g por 7 

dias e usaram também um grupo placebo. O grupo de indivíduos era composto por sete 

homens e sete mulheres com intolerância severa ao exercício (n =14). Os indivíduos se 

exercitaram no cicloergonômetro durante 5 a 10 minutos utilizando entre 15 e 30 W de 

intensidade. Foram avaliados os efeitos da suplementação sobre ventilação minuto 

expirada, consumo de oxigênio, freqüência cardíaca máxima, razão da troca respiratória 

ou taxa da percepção subjetiva ao esforço quando comparada ao grupo placebo, dentre
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todas as variáveis a única que ocorreu variação foi no teste subjetivo de esforço, onde o 

grupo suplementado teve uma maior tolerância ao exercício (TARNOPOLSKY et ai., 

1997).

Canoístas de elite (n =16) foram divididos em grupo placebo e suplementado, a 

quantidade de Cr utilizada foi de 20 g durante 5 dias. Realizaram testes de 

desempenho em ergonômetro de canoagem durante 300 segundos. Após a 

suplementação de Cr houve um aumento de 6,6 % (3,3 kJ) no trabalho realizado pelo 

grupo que ingeriu Cr em relação ao grupo placebo (MCNAUGHTON et al.,1998).

Em um cicloergômetro, foi realizada investigação científica com indivíduos do 

sexo masculino (triatletas / n= 15), que consistia em exercício intervalado no 

ciloergômetro. Primeiramente os atletas pedalavam durante 30 minutos com uma 

intensidade média de 262 W, após esta primeira etapa eram realizados exercícios 

anaeróbios de alta intensidade. Estes consistiam na realização de 10 baterias de 15 

segundos e repetidos a cada minuto com intensidade de 7,5 W  / Kg de massa corporal, 

o intervalo entre as baterias era dado de duas formas: na primeira o atleta continuava 

pedalando porém com uma intensidade muito menor 262 W (± 25 W) durante 45 

segundos entre as baterias e a outra forma de intervalo consistia em uma parada de 

120 segundos entre cada duas execuções intervaladas. Após a atividade intervalada foi 

realizada novamente a parte aeróbia inicial, ou seja, os atletas pedalaram novamente 

durante 30 minutos com uma intensidade média de 262 W. Antes da suplementação, os 

atletas completaram 4,7 execuções durante o primeiro período e apenas 1 execução 

durante o segundo período, num total de 5,7 execuções a 7,5 W / Kg corporal. Após a 

suplementação, aumentaram o número de execuções para 8,3 (6,3 durante o primeiro 

período e 2 durante o segundo) (ENGELHARDT et al., 1998).

Foi realizado um estudo com homens e mulheres ativos, mas não treinados 

(n=15), estes foram divididos em placebo e em grupo suplementado com Cr, o grupo



28

que fez a ingestão de Cr utilizou 20 g durante 5 dias, os pesquisadores avaliaram o 

trabalho submáximo em cicloergonômetro. Antes e depois da suplementação os 

indivíduos realizaram exercício no cicloergonômetro até a exaustão a 3,0 e 3,3 W/kg de 

massa corporal, após a suplementação foi observado um aumento no tempo até a 

exaustão de 16 % (de 345 para 401 segundos) a 3,3 W/kg de massa corporal e em 5% 

(de 610 para 641 segundos) a 3,0 W/kg de massa corporal. Entretanto, essas melhorias 

não foram estatisticamente significativas, presumivelmente em razão da grande 

variação entre os indivíduos (SMITH et al., 1998).

Pesquisas realizadas com remadores, onde estes foram divididos em grupo 

suplementado com Cr e placebo. Estes realizaram seu treinamento normalmente e a 

investigação foi feita em relação a possíveis melhoras na composição corporal e 

desempenho no treinamento destes atletas, mais especificamente nos 2000 m, o 

protocolo de utilizado para suplementação foi de 0,3 g de Cr/kg de peso corporal 

durante 5 dias, onde não se notaram diferenças significativas entre placebo e grupo 

suplementado, seguindo de uma fase de manutenção de 0,03 de Cr/kg de peso 

corporal durante 5 semanas. Já na fase de manutenção o tempo de 2000 m, força, 

resistência ao treinamento melhoraram, porém de maneira similar nos dois grupos. De 

acordo com a analise dos dados os pesquisadores concluíram que suplementação de 

Cr não melhoram o desempenho de 2000 m de remadores e não causam diferenças 

significativas no treinamento (SYROTUIK DG et al., 2001).

Verificou-se os efeitos da suplementação de Cr em estudo realizado com 

soldados (n=13) na corrida com obstáculos do estilo militar, em que a corrida durava em 

média 3 minutos e continha sete obstáculos. Foram utilizadas 24 g por dia durante 5 

dias de Cr. Os dados foram comparados com os resultados antes e depois da 

suplementação e não ocorreram mudanças significativas, segundo os pesquisadores do 

estudo a suplementação de Cr não causa melhora no desempenho de corrida do estilo
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militar (WILDER et al., 2002).

Objetivando a verificação dos possíveis efeitos ergogênicos na realização de 

exercícios aeróbios, também não foram obtidas melhoras na suplementação durante a 

realização desta modalidade de exercício (BALSOM et al., 1993; THOMPSON et a!., 

1996; BARNETT et al., 1996; GODLY E YATES., 1997; MYBURGH et al., 1996; 

NELSON et al., 1998; SMITH et a.l., 1998; VANAKOSKI et al., 1998). Os estudos que 

relatam efeitos com a utilização de Cr em exercícios aeróbios têm, durante sua 

realização, a exigência também de outras vias energéticas, podendo ser este fator, uma 

das explicações para o auxílio ergogênico neste tipo de atividade. Porém são 

necessários mais estudos para identificar os reais efeitos da Cr nas modalidades 

esportivas que utilizam a via aeróbia para sua realização.

2.8 EFEITOS COLATERAIS DA CREATINA

O número de pesquisas realizadas a suplementação de Cr é importantíssimo 

para que sejam demonstrados os seus efeitos tantos benéficos quanto maléficos. A 

maioria dos estudos utiliza protocolos de grande utilização por períodos rápidos de 

tempo, não a estudos que relatem efeitos colaterais referentes à utilização de Cr, porém 

alguns autores sugerem e tenta explicar alguns possíveis efeitos colaterais que podem 

estar associados à suplementação, podemos citar um estudo de observação de atletas 

durante 4 semanas, utilizando 20 g diárias de Cr e não reportaram nenhum efeito 

colateral. Esta mesma pesquisa foi realizada com suplementação de curto prazo (5 

dias), médio prazo (9 semanas) e longo prazo (5 anos) , e foram estudadas as funções 

renais dos atletas por métodos de liberação e testes em relação à taxa de metabolitos e 

substâncias na urina dos usuários do suplemento e não foi encontrada nenhuma
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evidência de para efeitos danosos em indivíduos saudáveis, porém os autores não 

descartam a possibilidade de efeitos danosas com uma grande ingestão do suplemento 

ao fígado e ao rim, causando a estes órgãos uma sobrecarga pela grande quantidade 

de substância ingerida (POORTMANS J. R., FRANCAUX M., 2000).

Outra pesquisa foi realizada por meio de questionário em 11 escolas secundárias 

(Escolas Americanas -  U.S.A.) onde este foi respondido por 674 atletas. O objetivo do 

questionário foi avaliar a consciência e o uso do suplemento de Cr. Os resultados da 

pesquisa foram analisados estatisticamente e dos atletas entrevistados 76 % 

conheciam o suplemento, 16 % fizeram uso com o intuito de aumentar a performance 

atlética. A porcentagem de uso foi aumentando de acordo com o avanço da idade, o 

uso era mais comum nos meninos que nas meninas. 26 % dos usuários informaram ter 

observado algum efeito colateral, porém a maioria dos usuários informou que usavam 

foram das recomendações científicas. Os autores concluíram que o uso de Cr por 

adolescente é significante e as dosagens são geralmente incompatíveis com a 

dosagem recomendada e comprovada pela pesquisa relacionada ao suplemento, o 

autor também cita a importância de treinadores, médicos e educadores físicos em 

conscientizar e aconselhar os atletas sobre o uso do suplemento (RAY T. R. et al., 

2001).



3 CONCLUSÃO

Através deste trabalho, pode-se, sem querer esgotar este vasto tema, concluir 

que a supiementação de Cr se mostrou eficaz na maioria dos estudos realizados em 

atividades de intensidade máxima e sub-máxima, sendo mais eficaz no auxílio de 

atividades que utilizem o sistema energético do ATP-PC.

Atletas de diversos desportos podem se beneficiar com supiementação de Cr, 

entre eles podemos citar os de futebol, rúgbi, basquetebol, beisebol, handebol, 

levantamento de peso, algumas modalidades do atletismo e natação, dentre vários 

outros, podendo obter de sua ingestão o recurso ergogênico esperado.

Isto ocorrerá, de acordo com um fator preponderante que é a forma de sua 

utilização. A maioria dos estudos utiliza uma ou duas fases de supiementação, a 

primeira chamada de carregamento/saturação, é a ingestão de uma grande quantidade 

(15-30 g de Cr) em um período curto de tempo (5-7 dias) e a segunda fase ou mesmo 

maneira de ingestão seria a fase de manutenção, onde se utilizam períodos de alguns 

dias ou mesmo semanas com quantidade de 3-7 g de Cr. Alguns estudos demonstram 

a eficácia da ingestão de 0,03 g de Cr /kg de peso corporal.

Em relação aos exercícios aeróbios a eficácia da Cr não foi comprovada. 

Algumas pesquisas demonstram melhoras na realização das atividades, porém o 

número de estudos que demonstram a pouca ou, até mesmo, nenhuma eficácia para 

esta finalidade, é significativamente maior. O que nos incita a considerar este 

suplemento não indicado para praticantes das modalidades esportivas que se utilizam 

desta via energética.



A suplementação se demonstrou segura em grande parte dos estudos 

realizados, sendo que a maioria deles não demonstram qualquer efeito colateral 

relacionado à suplementação. Porém autores demonstram que atletas que utilizam 

quantidades abusivas da substância podem causar sobre-carregamento dos rins e do 

fígado. Outro possível efeito colateral citado é a maior incidência de câimbras, porém 

não demonstrado nas experimentações científicas. Efeitos estes que não podem ser 

relacionados ao suplemento em si, mas sim às pessoas que o ingerem sem o 

conhecimento científico e/ou acompanhadas de profissionais com conhecimento 

insuficiente para uma correta e devida orientação, como seria o modo ideal para sua 

eficácia.

Desta maneira, pode-se concluir que a Cr é um suplemento dietético, que traz 

benefícios ao rendimento de várias modalidades esportivas, porém se mostra evidente 

a necessidade do acompanhamento de profissionais competentes e detentores de 

conhecimento sobre a sua utilização. Assim sendo, utilizar-se-ia o suplemento como um 

fator auxiliador da “performance”, sem criar riscos a saúde e/ou comprometer a 

“performance” do atleta.

Aspecto ainda relacionado à forma de utilização da Cr é que, sendo ela 

utilizada em conjunto com um carboidrato de alto índice glicêmico, há uma melhor 

absorção (aumentos na concentração de Cr corporal em torno de 10 a 30 %), trazendo, 

assim, um melhor rendimento esportivo.

Por fim, pode-se dizer que apesar do grande número de estudos realizados 

com a Cr, ela é, ainda, um suplemento que possibilita e necessita inúmeras pesquisas, 

principalmente para a observação da sua ingestão a longo prazo, evidenciando e 

elucidando os possíveis efeitos colaterais, evidenciados pela literatura especializada.
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