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RESUMO

Este trabalho teve como principal objetivo investigar o efeito da suplementação oral com 
creatina na composição corporal e na força de homens praticantes de musculação através 
da realização de avaliação física e de teste de número máximo de repetições. Foram 
avaliados 20 sujeitos, dentre os quais 10 ingeriram 20 gramas diárias de monoidrato de 
creatina, divididas em 4 doses iguais durante 5 dias, e a outra metade constituiu o grupo 
controle. A avaliação física consistiu na determinação do percentual de gordura, peso gordo 
e peso magro através da coleta de 7 dobras cutâneas e da medição das circunferências dos 
braços e pernas, com a musculatura relaxada e contraída. O teste de número máximo de 
repetições para aferição da resistência de força foi realizado no aparelho leg-press 
horizontal, cuja carga, disposta em libras, deveria ser sustentada pelo maior número 
possível de execuções. Ambos os testes foram executados anterior e posteriormente ao 
período de suplementação. Os resultados da pesquisa não demonstraram nenhuma 
modificação significativa em relação à composição corporal do grupo suplementado, 
diferentemente do que ocorreu com a força, cujo aumento foi significativo (p<0,05) quando 
comparado aos valores pré-teste e aos resultados apresentados pelo grupo controle. Pode- 
se concluir, portanto, que a suplementação oral de creatina a curto prazo não foi suficiente 
para proporcionar mudanças significativas na composição corporal do indivíduos 
suplementados, mas proporcionou alterações estatisticamente significativas quanto ao 
aumento da força.

Palavras-chave: creatina, suplementação, composição corporal, força.
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1.0 INTRODUÇÃO

1.1 Apresentação do problema

Ao longo da história, as pessoas vêrn se exercitando por determinadas 

razões. Alguns indivíduos o fazem por questões de saúde, outros para manter ou 

melhorar sua aparência física, principalmente para evitar o acúmulo de gordura, 

emagrecer ou ganhar massa muscular, e há ainda aqueles que praticam exercícios 

para competir em diversos esportes.

Não importa qual é o propósito do exercício -  melhorar a saúde, a aparência 

ou o desempenho esportivo -  o sucesso é determinado por dois fatores principais: a 

genética e um treinamento adequado. Entretanto, num esforço para maximizar seu 

potencial atlético e obter melhorias adicionais, muitas pessoas freqüentemente 

recorrem ao auxílio de produtos ergogênicos -  substâncias ou tratamentos 

teoricamente elaborados para aumentar o desempenho esportivo além dos efeitos 

do treinamento (WILLIAMS, KREIDER e BRANCH, 2000).

Nas décadas de 1960 e 1970 , os auxílios ergogênicos mais populares e 

eficientes eram as drogas, particularmente os esteróides anabolizantes 

androgênicos e as anfetaminas: os primeiros foram inicialmente utilizados para 

aumentar a potência física por meio da massa muscular e os segundos, por sua vez, 

aumentavam a determinação mental e a potência física pela estimulação do sistema 

nervoso (WILLIAMS, KREIDER e BRANCH, 2000). Portanto, conforme crescia o uso 

dessas drogas, aumentava também o número de mortes de quem as ingeria, 

principalmente em competições olímpicas. Não só os atletas, proibidos pelo Comitê 

Olímpiço Internacional de utilizarem-se do doping durante as competições, como 

também pessoas comuns, que ansiavam apenas por uma melhora física, ficaram 

cada vez mais interessados em substâncias ergogênicas legalizadas, 

principalmente nutrientes isolados encontrados naturalmente nos alimentos 

ingeridos normalmente.

Uma dessas substâncias, a mais popular à venda atualmente, é a creatina, 

composto natural internamente sintetizado pelo fígado, rins e pâncreas a partir dos 

aminoácidos glicina, arginina e metionina, mas que também pode ser encontrada na 

dieta, principalmente através da ingestão de peixe, carnes vermelhas e outros 

produtos animais, além de constar em quantidades insignificantes em vegetais
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(BALSOM, 1994).

A creatina tem se mostrado bastante eficaz no sentido de melhorar algumas 

valências importantes à prática da atividade física, principalmente no que se refere à 

melhora da performance em sessões repetidas de exercício de alta intensidade com 

curto espaço para recuperação (ENGELHARDT , 1998; BALSOM, 1994; e 

GUERRERO, 1998), como é o caso da musculação. A principal função deste 

suplemento consiste em fornecer energia, pois é precursor de um composto 

denominado CP (creatina fostato), cujo trabalho no organismo é formar ATP, fonte 

imediata de energia para a contração muscular.

Estudos recentes associam modificações na composição corporal à ingestão 

de creatina, em geral afirmando que há um aumento na massa muscular. Alguns, 

portanto, afirmam ser esse aumento resultante de uma elevação da síntese de 

proteínas seguida por um aumento do tecido muscular (hipertrofia), como é o caso 

de um estudo coordenado por Balsom (1994) onde, após 12 semanas 

suplementando atletas em treinamento de força, pôde-se observar aumento na 

massa corporal, massa magra e na estrutura muscular. Já outros estudos defendem 

a hipótese de que a creatina, sendo uma substância osmoticamente ativa, 

pode provavelmente introduzir a entrada de água para o interior da célula, e uma 

elevação do conteúdo corporal de água aumentaria a massa corporal (VOLEK et 

al., 1997).

Apesar dos avanços científicos nesta área, podemos perceber que 

ainda há necessidade de experimentos que reforcem os reais efeitos da 

creatina. Portanto, será através da descrição e análise de variadas pesquisas 

bibliográficas, bem como de uma comparação entre composição corporal 

de determinados indivíduos e de testes de força máxima no leg-press, 

que pretende-se demonstrar durante o presente trabalho: qual a

influência da suplementação de creatina na composição corporal de homens 

praticantes de musculação, bem como na força após a suplementação de 

creatina durante o período de 5 dias?

1.2 Justificativa

Atualmente, são inúmeras as pesquisas existentes a respeito da creatina, 

assim como também é grande sua procura pelas pessoas, que a adquirem com o
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objetivo de melhorar a performance no exercício ou até mesmo a sua aparência 

física, frente a todos efeitos benéficos que a utilização desse ergogênico natural 

promete quando associado à prática de exercícios.

Como professores de Educação Física e, portanto, responsáveis pelo auxílio 

na manutenção da saúde e do bem estar dos alunos, precisamos aprofundar nossos 

conhecimentos a respeito da creatina para que possamos orientá-los da melhor 

forma possível, através do fornecimento de informações precisas e seguras. Além 

disso, apesar da abundância de pesquisas na área, há escassez de experimentos 

que comprovem a real eficácia desse suplemento a curto prazo, problema este que 

o presente trabalho tentará solucionar, e se não o fizer, ao menos procurará fornecer 

um importante auxílio a quem se interessar em pesquisar a aprender mais sobre o 

tema.

1.3 Objetivos

- Investigar a influência da suplementação com creatina na composição corporal e 

na força de homens praticantes de musculação;

- Desenvolver uma análise comparativa entre a composição corporal e força de 

um grupo de homens praticantes de musculação suplementado com creatina e 

outro grupo não suplementado, também praticante de musculação;
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2. 0 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Síntese da Creatina

Desde a descoberta da creatina, há mais de 160 anos, cientistas têm-se 

mostrado fascinados com sua função metabólica na musculatura esquelética. Em 

1832, Michel Eugene Chevreul, um cientista francês, comunicou ao mundo a 

descoberta de uma substância orgânica encontrada na carne, a qual denominou 

creatina (Cr). Entretanto, foi em 1847 que Justus von Liebig confirmou realmente 

sua existência em extratos de carnes de animais mamíferos, estando presente em 

maior quantidade em animais selvagens do que em animais fisicamente menos 

ativos (WILLIAMS, KREIDER e BRANCH, 2000; SOUZA, 2000). Concluiu, dessa 

forma, que o trabalho muscular estava amplamente envolvido no acúmulo de 

creatina. Na metade da década de 1880, Heins e Pettenkofer descobriram uma 

substância na urina, a creatinina, e autores posteriores especularam que ela era 

derivaçla da creatina e estaria relacionada com a massa muscular total (SOUZA, 

2000).

A creatina ( ácido acético metilguanidina), sintetizada a partir dos aminoácidos 

arginin^, glicina e metionina, é um aminoácido de ocorrência natural no organismo 

(BALSOM, 1994; ARMSEY E GREEN, 1997). Quando ingerida, a creatina é 

absorvida pelo intestino e lançada na corrente circulatória sem sofrer alterações; 

uma vez na corrente sangüínea, é levada por proteínas transportadoras específicas 

para o tecido muscular (MACEDO, 1999).

A quantidade armazenada, tanto na forma livre quanto na fosforilada, varia de 

acordo com o peso dos indivíduos, sendo ela maior ou menor em indivíduos que 

pesam mais ou menos. Em um homem adulto de porte médio (70 kg), os estoques 

totais são de aproximadamente 120 g. Dessa quantidade, estima-se que 60-70% 

liga-se ao fosfato formando a CP (fosfocreatina), um composto altamente energético, 

enquanto os 30-40% restantes permanecem como creatina livre para recompor a 

fosfocreatina. Do estoque total, cerca de 95% está armazenado na musculatura 

esquelética, com concentrações mais altas nas fibras de contração rápida (BALSOM 

et al., 1994; GREENHAFF, 1997; WILLIAMS, KREIDER e BRANCH, 2000).

As principais fontes da creatina são os peixes, com cerca de 3 a 5 g por 

quilograma quando não cozidos (atum, salmão e bacalhau) e as carnes vermelhas
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(vaca e porco), uma vez que ela concentra-se principalmente no tecido muscular. 

Sabe-se que o processo de cozimento pode degradar parte da creatina encontrada 

nos alimentos ( WILLIAMS, KREIDER e BRANCH, 2000 apud BALSOM et al., 1994).

Tabela 1 - Quantidade aproximada de creatina em diferentes alimentos

Alimento
PEIXE

Quantidade de creatina (g/kg)

Camarão Traços
Bacalhau 3
Arenque 6 . 5 - 1 0

Linguado 2

Salmão
CARNE

4.5

de boi 4.5

de porco 

OUTROS
5

Leite 0.1

Fonte: Balsom et al. Creatine in Humans with Special Reference to Creatine 

Supplementation, 1994.

Embora o fígado, nos seres humanos, seja o principal lugar para a síntese de 

creatina, sabe-se que os rins e o pâncreas também podem sintetizá-la. A molécula 

de glicina é totalmente incorporada na creatina, enquanto a arginina, por sua vez, 

fornece apenas seu grupo amidino. Quanto à metionina, ela oferece seu grupo metil 

(WILLIAMS, KREIDER e BRANCH, 2000 apud WALKER, 1979). Para Williams, 

Kreider e Branch (2000, p. 18), “o primeiro passo na síntese da creatina envolve a 

transferência reversível do grupo amidino da arginina para a glicina a fim de formar 

ácido guanidinoacético. Em seguida ocorre uma transferência irreversível de um 

grupo metil da S-adenosilmentionina para o ácido guanidinoacético, formando então 

a creatina”.

Glicina + Arginina -------p- Guanidinoacetato

+ Ornitina

------- ► Adenosil-homocisteína

+ CREATINA

S-Adenosilmetionina
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Vários fatores, porém, podem modificar a síntese de creatina. Entre eles 

encontramos a baixa disponibilidade na dieta, influenciando um aumento na síntese 

endógena para manter os níveis normais do nutriente (WILLIAMS, KREIDER e 

BRANCH, 2000). Assim os vegetarianos, que a ingerem numa pequena quantidade, 

equivalente a 0,25 -1 g/dia, devem sintetizar toda a creatina de que precisam, pois 

como afirma Greenhaff (1997), ela não é encontrada em plantas e microorganismos, 

embora Balsom (1994), Mujika e Padilia (1997) e Silva (2002) afirmem que 

quantidades residuais podem, sim, ser encontradas em algumas plantas.

Williams, Kreider e Branch (2000, p. 19) apud Walker (1979), citam:

O consumo de gelatina na dieta ou de arginina mais glicina aumenta a biossíntese e, por 
outro lado, o jejum e a ingestão aumentada de creatina, particularmente de suplementos à 
base dessa substância, irão abaixar os níveis de amidinotransferase no fígado, suprimindo a 
síntese. Em jejum, os indivíduos não necessitam de creatina devido a diminuições na massa 
muscular, enquanto a ingestão de creatina pode suprimir a síntese simplesmente peio fato de 
ela não ser necessária. Se presente, após participações metabólicas dentro das células e 
eventualmente sendo catabolizada para creatinina na musculatura, é excretada pelos rins 
através da urina.

De acordo com Williams, Kreider e Branch (2000), atualmente não 

existe uma quantidade diária recomendada para a creatina pelo fato dela 

poder ser sintetizada pelo organismo. Se necessário, o restante é obtido através da 

síntese endógena dos precursores arginina, glicina e metionina, especialmente 

quando a disponibilidade de creatina na dieta é insuficiente para atender às 

necessidades diárias. Da mesma forma Lemon (2000) afirma que, pelo fato 

de nosso corpo possuir todas as enzimas necessárias para a síntese da 

creatina, uma fonte não seria de absoluta exigência, portanto não a considera 

um nutriente essencial na dieta.

2.2 Metabolismo da creatina

Para a manutenção e realização de suas diversas funções, o organismo 

humano necessita receber um suprimento de energia contínuo, de maneira 

ininterrupta, sendo que essa energia é proveniente da alimentação. No entanto, a 

mesma não é liberada subitamente, mas à medida em que é necessária para a 

execução da tarefa em questão. Na verdade as células do nosso organismo 

utilizam apenas a energia química, extraindo-a das moléculas dos nutrientes
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(carboidratos, gorduras e proteínas) contidas nos alimentos e disponibilizando-a 

para o trabalho celular. Esse processo de extração é lento, e ocorre em 

pequenas quantidades, reduzindo a perda de energia na forma de calor 

(WILMORE E COSTILL, 2001). De acordo com Uchida e Caperuto (s.d.), apesar 

das principais fontes geradoras dessa energia serem as gorduras e carboidratos, 

para tal obtenção é necessário um tempo de reativação das vias metabólicas, e aí 

encontra-se a função da creatina.

A maneira pela qual o organismo recolhe e conduz essa energia, e a torna 

disponível na forma de energia química, se dá através de um composto denominado 

ATP (trifosfato de adenosina), que funciona como um receptor-doador de energia 

(WILMORE E COSTILL, 2001). O ATP é o principal composto rico em energia, e é 

formado pelos nucleotídeos adenina e ribose (resultando em adenosina), ligados a 3 

moléculas de fosfato (átomos de fósforo e oxigênio), unidos por ligações de alta 

energia.

A hidrólise do ATP libera uma molécula de fosfato formando um composto 

denominado de ADP (difosfato de adenosina), reação essa que libera 

aproximadamente 7,3 Kcal por molécula de ATP hidrolisado. A hidrólise do ATP 

ocorre com ou sem a disponibilidade de oxigênio, sendo essa uma reação rápida e 

anaeróbica. Esse processo permite a liberação de energia rápida para uso imediato, 

o que não ocorreria se o processo em questão fosse dependente do oxigênio 

(MCARDLE, 1998).

O ATP é armazenado em pequenas quantidades nas células e essa molécula 

não pode ser fornecida através do sangue, sendo que sua concentração está 

confinada a uma ressíntese contínua, que deverá ocorrer no mesmo ritmo com que 

ela é utilizada.

A quantidade total de ATP no organismo encontra-se por volta de 80 a 

100g, suficiente para a manutenção de um exercício físico máximo por apenas 

alguns Segundos. Ainda que os estoques celulares de ATP na musculatura 

esquelética sejam limitados, eles podem ser regenerados por outros processos 

metabólicos nas células, incluindo a glicólise anaeróbica e o metabolismo oxidativo. 

A via glicolítica (anaeróbia e aeróbia) forma ATP via degradação de glicose e 

glicogênio, na presença ou ausência de oxigênio; a via ou sistema oxidativo forma 

ATP através de processos celulares de oxidação (MCARDLE, 1998).

Nos momentos iniciais do exercício ou numa situação onde seja exigida uma



8

contração muscular rápida e explosiva, onde as concentrações de ATP diminuem 

significativamente, a ressíntese de ATP ocorre a partir de outro composto de alta 

energia denominado CP (fosfato de creatina), sendo esse essencial durante a 

passagem de uma baixa para uma alta demanda energética (MACEDO, 1999). A 

formação do ATP através da via CP não envolve a utilização de oxigênio, sendo 

chamada de via anaeróbia, como também é o caso da glicólise anaeróbica. Já a 

formarão do ATP pelos processos oxidativos, que envolvem a utilização de 

oxigênio, é denominado de metabolismo aeróbio. Esse último envolve a oxidação de 

glicose e glicogênio na presença de oxigênio, como também, a oxidação de 

gorduras e proteínas (BASSIT E MALVERDI, s.d.; GARCÍA et. al., 1997).

Como já citado anteriormente, a oxidação de carboidratos, gorduras e 

proteínas requer um tempo para a reativação das vias metabólicas. Nesse intervalo, 

a ressíntese de ATP é totalmente dependente da CP. Ou seja, sempre que o ATP 

da célyla muscular é utilizado para eontração, forma-se o ADP, e a CP doa 

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

Durantp a recuperação da contração muscular realizada, a creatina é refosforilada 

(ganha novamente o fosfato, passando novamente a CP) pelo ATP (UCHIDA E 

CAPERUTO, s.d ).

Portanto, o CP é considerado "reservatório" de fosfato de alta energia, com 

sua copcentração celular quatro vezes maior que a de ATP. A hidrólise do CP 

aciona a ressíntese de ADP, sendo que se houver energia em quantidades 

suficientes, a creatina (C) e o fosfato (P) podem novamente formar o CP. De acordo 

com Sahlin (1986), citado por Williams, Kreider e Branch (2000), a creatina é 

essencial para esse processo pelo fato de cerca de dois terços desse nutriente 

armazenado no músculo serem fosforilados pela creatina Quinase (CQ) para formar 

CP. Durante o exercício explosivo, o fosfato da CP é clivado para fornecer energia à 

ressíntese de ATP conforme se segue:

CP + ADP <» ATP + Cr

Apesar de haver cerca de três a quatro vezes mais CP do que ATP no 

músculo, esse suprimento também é limitado e precisa ser reposto para que se 

mantenha o exercício de intensidade muito alta, o que se torna possível através
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da reação reversível catalizada pela creatina quinase (CQ) (WILLIAMS, 

KREIDER e BRANCH, 2000). Justifica-se, desta forma, a suplementação de 

creatina como um método para aumentar a concentração de CP na fibra 

muscular.

Assim sendo, fica evidente que a energia perdida por algumas moléculas 

pode ser transferida para a estrutura química de outra molécula, sem 

ser perdida na forma de calor, característica esta de vital importância para a 

manutenção do trabalho celular e, no caso do exercício físico, para a 

contração dos músculos nos momentos iniciais da atividade .

2.3 Suplementação de creatina

Embora seja encontrada naturalmente nos alimentos, particularmente na 

carne, e também seja sintetizada pelo próprio organismo, a creatina é um dos mais 

populares suplementos dietéticos já comercializados para uma população 

fisicamente ativa (PADILLA E MUJIKA, 1997; GUEDES, 1999).

O interesse em utilizar a creatina como auxiliar ergogênico é recente 

(GUERRERO et al., 1998) , sendo inicialmente disponibilizada em 1993 na forma 

de monoidrato de creatina (ARMSEY E GREEN, 1997). Não constituindo prática de 

doping (segundo o COE) pode ser livremente utilizada pelas pessoas (SILVA; 2002; 

WILLIAMS, KREIDER E BRANCH, 2000). O COE, porém, não recomenda o seu 

uso, com o argumento de que a eficiência da suplementação é um tema 

controvertido e, por serem recentes os estudos a respeito da substância, ainda não 

se sabe os efeitos a longo prazo (SILVA, 2002).

Ela tem se mostrado uma substância ergogênica eficaz no sentido de 

melhorar algumas valências importantes à prática da atividade física, principalmente 

ern atividades de alta intensidade e curta duração, como sprints, arremessos, saltos 

e levantamentos de peso (ENGELHARDT , 1998; BALSOM, 1994; GUERRERO, 

1998; ARMSEY E GREEN, 1997; GARCÍA et. al., 1997; WILLIAMS, KREIDER E 

BRANCH, 2000; SILVA, 2002; GUEDES, 1999). Entre essas valências encontra-se 

a melhora da performance ou desenvolvimento muscular, através do aumento da 

massa muscular, além de outros efeitos prometidos com a suplementação da 

creatina.
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Alguns estudos têm mostrado que a suplementação de creatina 

monoidratada pode levar a um aumento do conteúdo total de creatina no músculo 

ao redor de 15 a 30%, e dos estoques de fosfocreatina ao redor de 10 a 40%. 

Considerando um consumo médio de 300g de carne de boi (2 bifes de tamanho 

grande) e 300ml de leite por dia, a ingestão média diária de creatina seria de 

aproximadamente 1,35g. A ingestão de 20g de creatina corresponde a cerca de 5,5 

Kg de carne (BIANCHINI apud EICHENER, 1999).

Os primeiros estudos que investigaram sistematicamente os efeitos da 

suplementação com altas doses de creatina foram feitos por HARRIS e col., em 

1974, citados por SOUZA (2000). Foi demonstrado que a ingestão de pequenas 

doses de creatina monoidratada (CrH20), 1 g ou menos, resultou em um efeito 

negligenciável na concentração circulante de Cr, enquanto que doses maiores (5 g) 

resultaram em aproximadamente um aumento de 15 vezes em relação aos níveis 

iniciais. Repetidas administrações de 5 g a cada 2 horas mantiveram uma 

concentração plasmática em torno de 1 mmol/L por um período de 8 horas. Também 

a ingestão de CrH20 (5 g) 4 vezes ao dia durante 5 dias resultou em um grande 

aumento da Cr total nos músculos do quadríceps femoral (SOUZA, 2000).

Atualmente, várias estratégias de suplementação têm sido utilizadas como 

tentativa de aumentar o conteúdo muscular total, especialmente de CP (creatina 

fosfato). Entretanto, os protocolos mais utilizados são os que se dividem em duas 

fases: sobrecarga e manutenção.

De acordo com Williams, Kreider e Branch (2000), “o protocolo de pesquisa 

mais cqmumente utilizado para promover a sobrecarga de creatina é a ingestão de 

20-30 g de nutriente, normalmente monoidrato de creatina, em quatro doses iguais 

de 5-7 g dissolvidos em 250 rriL de líquido, ao longo do dia (normalmente de manhã, 

ao meio dia, à tarde e no início da noite) em um período de 5 a 7 dias”. Este 

protocolo, porém, pode ser adaptado a sujeitos que sentem desconforto ao ingerir 

grandes quantidades diárias de creatina, Quando recomenda-se uma dose menor (3 

g/dia) por um período de tempo maior (cerca de um mês) como alternativa para o 

protocolo de sobrecarga de creatina; para um homem de 70 kg, essa recomendação 

corresponderia a 21 g/dia (WILLIAMS, KREIDER E BRANCH, 2000 apud HULTMAN 

et al., 1996). Há, ainda, protocolos que indicam, para um melhor rendimento, 

2 0 -2 5  g por dia, divididas em 3 -  5 vezes, durante 5 dias, ou até mesmo de
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25 a 35 g (GREENHAFF, 1997).

Subseqüente à fase de sobrecarga, são baixas as doses recomendadas para 

manutenção dos níveis de creatina. A grande parte dos estudos tem indicado doses 

diárias entre 2 a 5 gramas de creatina durante essa fase, enquanto outros têm 

adotado doses maiores, indo de 10 a 20 g, variando entre períodos de 4 a 10 

semanas (WILLIAMS, KREIDER e BRANCH, 2000). Há pesquisadores que 

recomendam uma dose de manutenção de 0,03 g/kg de massa corporal por dia, o 

que para um indivíduo de 70 kg corresponderia a cerca de 2 g por dia (WILLIAMS, 

KREIDER e BRANCH, 2000 apud HULTMAN et al.,1996). Outros estudos vêm a 

afirmar que uma dose de 5 g por dia mantém um elevado nível de concentração 

muscular de creatina (BALSOM et. al., 1994) ou, ainda, que após o carregamento 

muscular dessa substância, os seus níveis tendem a manter-se até um período de 

urn mês e são facilmente mantidos com uma dose de apenas 3 g por dia (MACEDO, 

1999). Uma suplemeníação de 5 a 10 g diárias divididas em duas doses também foi 

indicada, com seu valor de ingestão exato variando de acordo corn o volume 

corporal.

Ainda, conforme afirmam Williams, Kreider e Branch (2000), a combinação 

de creatina (5 g) com um carboidrato simples (90 g), como a glicose, pode 

aumentar o transporte de creatina para o interior do músculo, mesmo em 

indivíduos que parecem menos sensíveis à suplementação de creatina.

Em relação ao tempo total de suplementação, alguns especialistas 

sugerem que só deve se tomar 4 vezes por ano durante um mês, ou seja, deve- 

se dar um intervalo de 3 meses para evitar que a produção de creatina pelo 

organismo acabe sendo inibida. Uma pesquisa realizada em animais demonstrou 

supressão temporária da síntese endógena da substância quando sua ingestão é 

aumentada (GUERRERO, 1998). Em contraste, há autores que indicam o uso 

intermitente do ergogênico durante 1 ano (GARCÍA, 1997 apud SIPILÀ e col, 1981). 

Estudos reportaram que 4 semanas após o término da suplementação de creatina, 

onde se ingeriram 20 g/ dia durante 4 dias seguidos e 5 g por 136 dias, os níveis 

musculares de fosfocreatina (CP) retornaram aos valores basais, porém um pouco 

mais elevados em relação aos níveis anteriores à suplementação (WILLIAMS, 

KREIDER e BRANCH, 2000 apud VANDENBERGHE, 1997; LEMON, 1995; 

HULTMAN, 1996).

O monoidrato de creatina é a forma mais comum de suplemento de
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creatina disponível e a principal forma utilizada na maioria das pesquisas 

(SOUZA, 2000) . Entretanto, outros tipos de creatina estão disponíveis, tais 

como a creatina citrato e a fosfato. Estes suplementos são comercializados sob 

diversas formas, como pó, tabletes, gel, líquido, goma de mascar e barras. A 

creatina micronizada, elaborada para dissolver melhor em líquido, deixar 

menos resíduo no copo e aumentar a absorção intestinal também se 

encontra disponível. O monoidrato de creatina destinado ao uso como 

suplemento nutricional deve ser sujeito severas inspeções através da utilização 

de métodos analíticos caracterizados pela alta especificidade e sensibilidade 

(HPLC e HPCE) a cada lote produzido (WILLIAMS, KREIDER e BRANCH, 

2000).

2.4 Efeitos da suplementação de creatina sobre a performance em atividades 

físicas

O organismo humano necessita receber um suprimento de energia contínuo 

e de maneira ininterrupta. Essa energia presente nos alimentos não pode ser 

transferida diretamente para realização do trabalho biológico, tornando-se acessível, 

na forma química, através do ATP, elemento fundamental que gera esta corrente 

química no corpo e é utilizada a todo instante em que ele realiza trabalho (GUEDES, 

1999).

Em um indivíduo que possui uma massa muscular de cerca de 30 kg, a 

quantidade total dos fosfagênios de alta energia (ATP e CP) é suficiente para a 

manutenção de um exercício físico máximo, em média, por apenas 5 a 6 segundos. 

Durante esse tipo de exercício, a produção de energia pelos músculos ativos pode 

chegar a ser cerca de 70 vezes maior, quando comparada a um exercício menos 

intenso, e até 100 vezes maior, quando comparada ao estado de repouso 

(WILMORE E COSTILL, 2001). Dessa forma, a liberação de energia dos estoques 

de ATP e CP, de maneira rápida e imediata, para a realização de atividades físicas 

(como 25m de natação, saltos, 100 metros de corrida, e levantamento de pesos), é 

limitada.

Se tomarmos como exemplo a corrida de 100 m, cujo o tempo de realização 

é de cerca de 10 segundos, a velocidade máxima de corrida será mantida por um 

período de até 5 a 6 segundos, sendo que após esse período, será acionado o
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sistema glicolítico de fornecimento de energia, a fim de regenerar o ATP gasto. Esse 

sistema de transferência de energia é mais lento que o dos fosfagênios, fazendo 

com que a velocidade de corrida diminua a partir do 6o segundo de prova (BASSIT E 

MALVERDI, s.d.). Assim, a quantidade de fosfagênios armazenada na musculatura 

determina um melhor ou pior desempenho, estando esse dado de acordo com o fato 

de que o vencedor costuma ser aquele que reduz menos ou consegue manter sua 

velocidade nos últimos segundos de prova.

Alguns pesquisadores, porém, acreditam que o sistema dos fosfagênios é 

capaz de contribuir, em grande proporção, por um período de até 20 segundos de 

atividade intensa prova. Partindo-se dessa hipótese, não seria espantoso 

acreditarmos que atletas mais treinados e com uma massa muscular bem 

desenvolvida, comportariam um estoque maior de CP nessa musculatura, 

conseqüentemente podendo regenerar o ATP em quantidades adequadas, além de 

fornecer a energia requerida de forma veloz o suficiente (GUERRERO, 1998). Para 

BOICELLI (1989), GREENHAFF (1992) E HARRIS (1992), citados por WILLIAMS, 

KREIDER e BRANCH (2000), os atletas praticantes dos esportes anaeróbicos de 

alta potência geralmente têm uma abundância de fibras musculares do tipo II -  

fibras ricas em CP. Essas fibras são preparadas para produzir energia em 

atividades anaeróbicas de intensidades muito altas.

Pessoas menos treinadas podem obter um estoque de creatina através da 

suplementação semelhante ao que um atleta pode obter através do treinamento de 

força e velocidade. Isso que dizer que o exercício, por si, promove um aumento da 

eficiência do sistema de fosfagênios fazendo com que, sem a suplementação 

alimentar, ocorram melhoras na performance. Porém, o aumento na concentração 

de creatina obtido pela suplementação neste mesmo atleta é maior que o aumento 

na concentração total de creatina obtida através do treinamento físico (BIANCHINI, 

1999 apud ENGELHARDT et al„ 1998).

Então, teoricamente, a suplementação de creatina poderia aumentar a 

concentração corporal total de creatina, possivelmente facilitando a geração 

intramuscular de CP e a conseqüente formação de ATP, em especial nas fibras 

musculares de alta intensidade. Isso prolongaria a duração da atividade física de 

alta intensidade (BALSOM et al„ 1994; MUJIKA E PADILLA, 1997).

Na verdade, todos os tipos de atividade física necessitam de energia 

proveniente dos fosfagênios, e isso se dá principalmente nos momentos iniciais do
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exercício; porém, muitas contam quase exclusivamente com esse tipo de 

transferência de energia para sua realização, como por exemplo: beisebol, futebol 

americano, vôlei.

Fica evidente, até o momento, que durante os diferentes tipos de exercício, 

diferentes sistemas energéticos estão atuando simultaneamente com a finalidade de 

regenerar o ATP para a manutenção do fornecimento de energia para o trabalho 

muscular. No entanto, dependendo da intensidade e duração do exercício, a 

contribuição relativa de cada um desses sistemas pode ocorrer com uma utilização 

maior de uma via, e menor de outra. Dessa forma, fica fácil enxergarmos de que 

maneira a creatina poderia contribuir como um agente ergogênico para melhorar a 

performance.

2.4.1 Creatina e exercícios anaeróbicos

Aproximadamente 70% dos estudos que investigam a capacidade ergogênica 

da creatina, tanto durante curtos períodos de tempo (5 a 7 dias), quanto em 

períodos mais longos (8 a 140 dias) demonstram que a suplementação de creatina 

aumenta significantemente a capacidade de força e potência, a capacidade de 

desenvolver velocidade, e/ou a capacidade de executar exercícios de maneira 

repetitiva numa intensidade de contração muscular muito alta. O aumento dessas 

capacidades tem sido atribuído ao aumento do conteúdo de creatina total (CT) e de 

creatina fosfato (CP), particularmente na fibra muscular do tipo II; à ótima ressíntese 

de CP; ao aumento da eficiência metabólica; e/ou ao aurnento da qualidade de 

treinamento promovendo uma ótima adaptação ao mesmo (BASSIT E MALVERDI, 

s.d.).

Muitos estudos citam a creatina como um agente ergogênico, que melhora o 

desempenho em esportes de alta intensidade e curta duração (MUJIKA E PADILLA, 

1997; GARCÍA, 1997; WILLIAMS, KREIDER E BRANCH, 2000; BALSOM et. al., 

1994). Vários cientistas têm sugerido que a suplementação de creatina poderia 

beneficiar os praticantes de atividade física a curto prazo pela capacitação ao treino 

com cargas mais elevadas, pela melhoria da capacidade de repetir esforços rápidos 

intervalados, pela redução da fadiga e possivelmente pela aceleração da hipertrofia 

muscular (BIANCHINI, 1999 apud GREENHAFF, 1992; VOLEKet al., 2000).

Para os fisiculturistas e levantadores de pesos, o ganho de força e potência
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são frequentemente acompanhados por uma hipertrofia muscular. Num estudo 

realizado por Ernest e col. (1995), foi verificado que indivíduos suplementados com 

creatina por 28 dias, 20g/dia, durante o treinamento com sobrecarga, apresentaram 

um aumento de 8,2 kg a mais na realização do supino, quando comparados aos 

indivíduos que não receberam a suplementação (GARCÍA, 1997).

Conseqüentemente, parece ser benéfico ingerir suplementos nutricionais que 

poderiam promover ganho de força durante o treinamento. Alguns estudos indicam 

que a suplementação de creatina durante o treinamento pode aumentar o ganho de 

força ou potência em uma repetição máxima (1RM). Ainda, a CP pode ajudar a 

tamponar o H+. O aumento dessa capacidade celular pode servir para atenuar o 

declínio nos níveis de Ph durante o exercício intenso e atrasar a fadiga (WILLIAMS, 

KREIDER E BRANCH, 2000). Outro estudo realizado por Vandenberghe e col.

(1998), citados por Bianchini (1999), descreve que a suplementação com creatina 

(20g/dia por 4 dias, seguidos por 5g/dia por 66 dias) promoveu um grande aumento 

(20 a 25%) em 1RM em mulheres engajadas em um programa de treinamento com 

sobrecarga após 70 dias, quando comparadas com aquelas que não foram 

suplementadas.

Outras pesquisas também indicam que a suplementação de creatina por 

períodos curtos de tempo pode aumentar o pico de potência. Um estudo feito por 

Dawson e col. (1995), relatou que a suplementação de creatina (20g/dia por 5 dias) 

aumenta significantemente o pico de potência durante a primeira série de 6 x 

6 segundos de tiros de velocidade (SOUZA, 2000; WILLIAMS, KREIDER E 

BRANCH, 2000). Similarmente, num outro estudo, foi demonstrado que a 

suplementação de creatina aumentou o pico de potência durante 3 séries de 30 

repetições de esforço em velocidade máxima na bicicleta. Tambérn tem sido 

demonstrado que a suplementação de creatina por períodos curtos de tempo 

aumenta o pico de potência concêntrica e excêntrica, bem como o desempenho do 

pulo vertical (BASSIT E MALVERDI, s.d. apud BIRCH e col.).

É interessante ressaltar que o pico de potência gerado durante o exercício 

explosivo (1RM) não é inteiramente dependente da quantidade de ATP e CP 

muscular e sim, também, da hipertrofia muscular e da adaptação neural devido ao 

treinamento. Conseqüentemente, desde que a disponibilidade de ATP e CP não 

seja fator limitante de 1 RM explosiva, ninguém iria esperar que a suplementação de
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creatina por um período curto de tempo aumentasse o pico de potência.

A suplementação com creatina parece também favorecer o aumento do 

desempenho em tarefas de alta intensidade mais prolongadas, com duração maior 

do que 30 segundos, e menor ou igual a 150 segundos, como no caso de tarefas de 

corridas ou em cicloergômetro, observados em condições laboratoriais. 

Sabidamente as referidas atividades dependem essencialmente da produção de 

energia (ATP) via glicólise anaeróbia (BASSIT E MALVERDI, s.d.).

Porém nem todos os estudos estão de acordo com os efeitos ergogênicos 

atribuídos à creatina. Segundo Vandenbergue e col. (1998), citados por Bianchini

(1999), durante a fase de loading, a ressíntese de CP em exercícios intermitentes e 

isométricos não é afetada. De acordo com Snow e col. (1998), citados por 

Williams, Kreider e Branch (2000), durante um estudo feito com oito indivíduos, 

não treinados, utilizando um protocolo de 20 segundos de sprint em bicicleta 

cicloergométrica, houve um aumento total no conteúdo de CP muscular, porém, 

esse aumento não foi capaz de induzir a melhora da performance ou alterações no 

metabolismo anaeróbico muscular. Greenhaff (1997) acredita que a suplementação 

de creatina em quantidades supra citadas podem elevar em 20% a sua 

concentração e elevar a ressíntese de fosfocreatina, porém Vandenberghe et al. 

(1998), reportado por Bianchini (1999), colocam que o excesso de creatina existente 

devido à suplementação dietética não facilita a ressíntese de fosfocreatina muscular, 

existindo outros diversos fatores envolvidos, como o treinamento físico.

A maior parte dos estudos sobre os efeitos ergogênicos em

conseqüência da suplementação de creatina foi realizada em ambiente 

laboratorial a fim de imitar as condições de campo, assim como esses tiveram 

como foco principal a melhoria do desempenho em exercícios de alta 

intensidade e curta duração devido a evidente relação entre esse tipo de 

suplemento e o sistema ATP-CP (sistema anaeróbio). Até o momento, existem 

poucos dados dando suporte ao referido efeito ergogênico em condições de 

campo. O conflito gerado em função dos resultados obtidos nos diferentes 

estudos é, em parte, fruto da aplicação de diferentes protocolos em tipos 

diferentes de esporte ou exercícios físicos, assim como das diferentes 

concentrações iniciais de creatina em cada estudo, e a falta de controle 

adequado da dieta dos indivíduos analisados. Entretanto, vale a pena ressaltar 

que evidências sugerem a existência de um aumento de força, potência e torque
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com a suplementação de creatina.

2.4.2 Creatina e exercícios aeróbicos

Em relação ao exercício com característica aeróbia, parece que existe um 

efeito ergogênico sobre o desempenho de atletas engajados em exercícios físicos 

intervalados, dependentes primariamente do metabolismo aeróbio para a produção 

de energia. A suplementação com creatina pode modificar a utilização de 

substratos, e conseqüentemente melhorar o desempenho durante o exercício 

prolongado submáximo, e em exercícios com múltiplos sprints periódicos, como 

ocorre durante o ciclismo de uma competição de triathlon de curta e média distância 

(MACEDO, 1999 apud STROUD e col, 1995).

Ainda, alguns cientistas supõem que a creatina pode funcionar como um sinal 

respiratório para a mitocôndria, possivelmente influenciando a cinética de 

oxigênio durante o exercício. Os preponentes dessa teoria acreditam que há uma 

explicação viável para a relação entre a cinética da captação de oxigênio e as 

alterações na taxa de creatina/CP (WILLIAMS, KREIDER E BRANCH, 2000). Se for 

este o caso, então o aumento do conteúdo de creatina e CP por meio da 

suplementação pode ter um efeito metabólico maior do que o que se acreditava 

originalmente.

Assim sendo, podemos concluir que a utilização da creatina como um 

suplemento ergogênico é valida apenas para atividades físicas que são 

dependentes exclusivamente do sistema ATP-CP como fonte de energia, ou ainda, 

dentro de atividades intermitentes onde o período de recuperação necessite desse 

tipo de metabolismo para a manutenção adequada de uma próxima repetição 

explosiva. Aparentemente não existem efeitos colaterais atribuídos à 

suplementação, exceto o aumento do peso corporal. No entanto, deve-se adotar sua 

utilização de forma criteriosa, levando-se em consideração o tipo de atividade 

ou exercício envolvido, assim como o estado de saúde geral do indivíduo em 

questão, de preferência com a orientação de um profissional nutricionista capacitado 

(BASSIT E MALVERDI, s.d.).

2.5 Efeitos da suplementação de creatina sobre a massa e composição 

corporal
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0  nosso corpo, como um todo, forma o que podemos chamar de massa 

corporal. Apesar de ser comumente utilizada com o mesmo significado de peso 

corporal, deve ficar claro que este vem a representar a mensuração da primeira sob 

a ação da força da gravidade. A massa corporal é composta, principalmente, pela 

gordurq corporal total, a massa isenta de gordura, o conteúdo mineral ósseo e a 

água corporal (WILLIAMS, KREIDER E BRANCH, 2000).

A massa corporal aumentada , preferencialmente a massa livre de gordura, 

ou massa muscular, pode ser vantajosa em esportes que exijam uma potência 

absoluta elevada para superar um objeto externo ou para resistir, por exemplo, à 

inércia de outro corpo (GARCÍA, 1997 apud FOGELHOLM e SARIS, 1998).

É sabido que, apesar de alguns relatos indicarem que atletas de elite têm 

utilizadp a suplementação com creatina desde os anos 60, seu uso disseminado só 

ocorreu a partir dos anos 90. Em estudos com pacientes em estados pré e pós- 

operatório, com indivíduos destreinados, e atletas de elite, os quais ingeriram 

quantidades entre 1,5 a 25 gramas/dia por um período de até 1 ano, o único efeito 

colateral encontrado foi o ganho de peso corporal (BASSIT E MALVERDI, s. d.).

De acordo com WILLIAMS, KREIDER E BRANCH (2000, p. 181), “a 

curto prazo, a suplementação com creatina tem demonstrado aumentar a massa 

corporal em diversos grupos de indivíduos. Em investigações dos efeitos da 

suplementação sobre os índices musculares de retenção de creatina, tais 

como a concentração muscular de CP, vários grupos de indivíduos foram 

identificados, incluindo os sedentários, fisicamente ativos ou atletas recreacionais e 

atletas”.

WILLIAMS, KREIDER E BRANCH (2000, p. 195), apresentam diversos 

estudos a respeito da influência do ergogênico sobre a massa corpórea, entre eles o 

de Jacobs et. al e Warber et. al.:

Jacobs et al. (1997) investigaram os efeitos da suplementação de creatina (20 g/dia, por 5 

dias) sobre a massa corporal de indivíduos com vários graus de condicionamento físico, 

alguns regularmente envolvidos em atividades recreacionais de condicionamento e outros no 

treinamento para esportes competitivos. O grupo placebo não experimentou mudanças na 

massa corporal após o período experimental; contrariamente, o grupo creatina aumentou 

significativamente a massa corporal em 0,7 kg. Os indivíduos pararam a suplementação e 

após um período de 7 dias o grupo creatina continuava a manter o aumento de peso. 

Warber et^l. (1998) relataram um aumento significativo de 1,5 kg (2%) na massa corporal e
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uma diminuição de 0,6 % na gordura corporal em soldados após a suplementação de 

creatina (24 g/dia por 5 dias) fornecida em barra. Para os ganhos na massa corporal 

associados com a suplementação, a forma na qual a creatina é consumida parece não ser 

problema.

Além desses, outros estudos, alguns descritos a seguir, demonstraram que a 

suplerpentação com creatina (20 a 30g/dia durante 5 dias), resulta em um aumento 

significativo (da ordem de 1 a 3kg) no peso corporal, (WILLIAMS, KREIDER E 

BRANCH, 2000 apud BALSOM et al., 1994; EARNEST et al., 1995; GREEN et al. 

1996; GREENHAFF et al., 1996; 1997; MUJIKA et al., 1997; SODERLUND et al., 

1994; ÇTROUD et al., 1994; VOLEK etal., 1997). Entretanto, alguns estudos não 

encontraram um aumento significativo no peso corporal (WILLIAMS, KREIDER E 

BRANÇH, 2000 apud BARNETT et al., 1996; DAWSON et al., 1995; PREVOST et 

al., 1997).

De fato, a suplementação com creatina pode promover um aumento do peso 

corporal, que muitos estudiosos acreditam ser proveniente da retenção hídrica no 

organismo. Entretanto, existe uma teoria que postula haver um aumento do peso 

corporql através, também, do aumento do volume muscular devido ao estímulo da 

síntese protéica.

Como pode-se perceber, de acordo com Williams, Kreider e Branch (2000), a 

suplerpentação de creatina pode influenciar a massa e composição corporais de 

várias formas no que diz respeito à massa livre de gordura ou massa muscular. Para 

Macedo (1999), a suplementação de creatina parece ainda aumentar de forma 

imediata a massa muscular, sendo que os aumentos de peso podem chegar a 1,5 

kg na primeira semana.

Num estudo em que os participantes ingeriram 30g de creatina por dia, 

durante 6 dias, a pessoa que apresentou o maior aumento de peso corporal (2,5kg), 

foi um vegetariano (BALSOM et al., 1994). Possivelmente a captação de creatina 

pelo músculo é maior em vegetarianos (HARRIS et al., 1992), o que parece ser 

lógico, pois os vegetarianos apresentam uma reserva de creatina baixa em 

nível muscular, enquanto outros apresentaram apenas pequenas modificações. 

Parece que a grande variação observada nas respostas do organismo à 

ingestão de creatina reflete o estágio inicial do nível deste elemento no organismo. 

Alguns pesquisadores observaram que quando as pessoas ingerem creatina
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ocorre uma diminuição na excreção de urina, indicando uma retenção de água. Os 

estudos preliminares sugerem que pode ocorrer um aumento na síntese protéica, 

assim como na retenção de fluidos (WILLIAMS, KREIDER E BRANCH, 2000 

apud ZIEGENFUSS et al„ 1997; FLISINSKA-BOJANOWSKA, 1996; HULTMAN, 

1996).

Williams, Kreider e Branch (2000, p. 38), citando Volek et al. (1997) 

colocam:
A creatina é uma substância osmoticamente ativa; assim, uma concentração intracelular 

aumentada de creatina pode, provavelmente, induzir um influxo de água para o interior 

da célula. Uma elevação do conteúdo corporal de água aumentaria a massa corporal. 

Volek et al. (1997) também indicaram que um aumento de água intracelular pode ser visto 

como um sinal anabólico proliferativo. Esses autores especularam que um aumento na 

hidratação celular induzida pela suplementação de creatina pode aumentar a síntese 

protéica, diminuir a proteólise e assim aumentar a massa magra.

De acordo com um artigo de Clarck (1997), citado por Williams, Kreider e 

Branch (2000), a síntese protéica também é estimulada pela elevação dos níveis de 

CP na célula muscular, de maneira similar à síntese induzida pelo exercício ou pela 

insulina. Kraemer et al (1996), também citados por Williams, Kreider e Branch

(2000), em uma excelente revisão sobre o efeito da suplementação de creatina na 

composição corporal, indicaram que um aumento na água intracelular pode ser visto 

como upri sinal anabólico profilático. Esses autores especularam que um aumento na 

hidratação celular induzido pela suplementação de creatina pode ser o sinal químico 

que acppla a atividade muscular aumentada ao desenvolvimento do processo de 

síntese protéica contrátil na hipertrofia, diminuindo a proteólise e assim, aumentando 

a massa magra.

2.6 Outros efeitos relacionados à suplementação de creatina

Como percebemos, os mecanismos metabólicos e fisiológicos que estão por 

trás do aumento do peso corporal em conseqüência do aumento da massa magra 

não estão, até o momento, claramente elucidados. Também têm sido relatados 

outros efeitos colaterais atribuídos a suplementação dessa substância, porém esses 

são, geralmente, mencionados em publicações não especializadas.

Devido à suplementação de creatina ser utilizada em larga escala à apenas
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pouco mais de uma década, são escassos os estudos que existem a respeito dos 

seus efeitos colaterais, principalmente em longo prazo. Entretanto, relatos de atletas 

e treinadores têm sugerido haver efeitos como cãibras ou estiramento muscular, 

desidratação, diarréia, tonturas e vertigens (ARMSEY E GREEN, 1997). É sabido 

que a creatina é osmoticamente ativa, e que sua alta concentração dentro da célula 

pode redirecionar a água dos espaços extracelulares e/ou da circulação geral, para 

dentro da célula muscular causando um desequilíbrio iônico. No entanto, a 

suplementação com creatina parece ser bem tolerada (VOLEK et al., 1997).

Teoricamente, o ganho de força e massa corporal pode adicionalmente 

estressar os ossos, juntas e ligamentos. Porém, nenhum estudo tem documentado 

um aumento de injúrias seguido da suplementação de creatina, mesmo avaliando 

atletas de elite durante períodos de treinamento intenso (BASSIT E MALVERDI, s. 

d.). Alguns autores relatam uma significaníe redução na produção de urina durante 

os estágios iniciais da suplementação, além de um aumento no volume da 

musculatura esquelética, água corporal total, e do volume dos fluidos intracelulares. 

Vale a pena destacar que o ganho excessivo de peso devido à retenção hídrica 

pode ser prejudicial para atletas engajados em atividades de endurance (BALSOM 

et al., 1994).

A suplementação com creatina tem se mostrado capaz de aumentar a 

concentração de creatina sérica significativamente; no entanto, a concentração 

sérica desse elemento permanece entre 1 e 1,5 mg/dl, considerada normal para um 

indivídpo engajado em treinamento físico intenso. Dessa forma, dados na literatura 

sugerem que indivíduos saudáveis com suas funções renais consideradas normais e 

preservadas, apresentam capacidade de eliminar o aumento da carga de creatina 

resultante da suplementação. Entretanto, alguns experts no assunto alertam para o 

seu uso crônico, sugerindo que nem todos os pacientes são capazes de processar o 

excesso de creatina da maneira adequada.

Os efeitos colaterais encontrados em alguns estudos de casos, 

referentes a problemas renais, reportam-se ao uso abusivo de creatina com 

doses quase que dez vezes maiores que o recomendado, e em indivíduos 

com pré-disposição à doenças renais. Além disso, é importante ressaltar que 

a creatina extraída de forma inadequada, devido à falta de um controle de 

padrões higiênicos sanitários adequados, pode gerar produtos contaminados por 

substâncias tóxicas, as quais poderiam estar relacionadas com alguns efeitos
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colaterais atribuídos ao suplemento, inclusive os renais.

A segurança do uso de suplementos de creatina chamou a atenção em 

dezembro de 1997, após a morte de três colegiais halterofilistas. Na ocasião 

especulou-se que a creatina teve alguma participação no fato. Esses halterofilistas 

se submeteram a uma desidratação intensa que possivelmente teria causado um 

estresse térmico fatal. Porém, qualquer contribuição que a creatina tenha dado ao 

evento, não foi confirmada. Muitas são as informações corriqueiras a respeito dos 

efeitos da creatina no organismo que são divulgadas por preparadores físicos, 

destacgndo-se as câimbras, espasmos e mesmo distensões musculares 

(BASSIT E MALVERDI, s.d. apud CLARCKSON, 1999). Tem sido postulado que a 

retenção de água pelo músculo causa esses problemas, porém esses fatos não 

foram profundamente estudados ou documentados, o que deixa dúvidas em 

relação à fidedignidade dessa afirmação.

Estudos laboratoriais têm demonstrado um mínimo ou mesmo nenhum efeito 

colaterpl que possa ser atribuído à ingestão de creatina, mas geralmente esses 

estudos têm utilizado urn protocolo de curta duração (de 4 dias a menos de 2 

mesesj). Os atletas muitas vezes elevam a ingestão quando os períodos são longos, 

partindo do princípio de que é necessário realizar outros estudos para definir se a 

ingestãp de suplementos de creatina em diversas quantidades e períodos é segura 

e em que condições exigem cuidados especiais.



3.0 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Desenho Experimental

Foram divididos, aleatoriamente, 20 homens em dois grupos: grupo A e grupo 

B. O grupo A foi composto por 10 homens suplementados com creatina 

monoidratada e o grupo B por 10 homens, que constituíam o grupo controle. Foram 

realizadas duas avaliações, uma antes da suplementação e outra 7 dias após, em 

ambos os grupos.

3.2 População e amostra

A população deste estudo foi constituída por homens freqüentadores de 

academia, cuja atividade praticada é a musculação. Foi selecionada uma amostra 

de 20 indivíduos da academia Fit Health Club and Gym, situada em Curitiba, com 

faixa qtária entre 20 e 26 anos, praticantes de musculação há 11-12 meses. A 

freqüência de treino de força era de 3 vezes durante a semana, com duração de 1 

hora.

3.3 Instrumentos e procedimentos

Ambos os grupos, A e B, realizaram uma avaliação física e de força pré e pós 

período de testagem, quando o grupo A foi suplementado com creatina. Os testes 

foram aplicados no período da manhã e antes do treinamento de qualquer exercício 

de força para que houvesse maior precisão nos dados coletados. Durante esse 

período, que totalizou uma semana, todos os indivíduos mantiveram uma 

alimentação normal e o mesmo treino de musculação praticado até o presente 

momento, sem modificá-los em relação aos dias que precederam a suplementação.

3.3.1 Suplementação de creatina

A suplementação orai de creatina micronizada e monoidratada, da marca 

DNA, se deu apenas no grupo A . Baseada no protocolo descrito por Williams, 

Kreider e Branch (2000), se realizou durante 5 dias, com a ingestão de 20 g
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diárias de creatina rnonoidratada e micronizada, sendo este total dividido em 4 

doses iguais de 5 g, dissolvidas em aproximadamente 250 ml de água, que 

foram ingeridas ao longo do dia: manhã, ao meio dia, à tarde e no início 

da noite.

3.3.2 Determinação da Composição Corporal

Para a determinação da composição corporal, utilizou-se um plicômetro 

clínico Cescorf, com precisão decimal de milímetro, com o qual foram medidas as 

dobras cutâneas, uma fita antropométrica Mabbis para aferição de circunferências, 

uma balança mecânica da marca Welmi e um estadiômetro de parede, para medição 

da estatura.

Os parâmetros utilizados para estimar a composição corporal foram: peso, 

estatura, sete dobras cutâneas e circunferências. As medidas foram realizadas de 

acordo com o protocolo de GUEDES (1998) e inseridas, para o cálculo de 

percentual de gordura e massa magra, no Software Physical Test - Sistema de 

avaliação e prescrição da atividade física para análise -, versão 2000. As pregas 

cutânqas medidas foram as seguintes:

- Subescapular: dobra oblíqua média imediatamente abaixo da extremidade 

inferior da escápula;

- Tricipital: dobra vertical situada na linha média da parte superior e posterior 

do braço, e paralela ao eixo longitudinal, a um terço do caminho entre o ombro e o 

cotovelo ;

- Axilar-média: dobra oblíqua situada abaixo da linha axilar, fazendo um 

ângulo de 45° com a linha do mamilo;

- Supra-ilíaca: dobra ligeiramente oblíqua medida imediatamente acima do

osso do quadril, coincidente com uma linha imaginária descida da linha axilar

anterior ;

- Abdominal: dobra vertical medida a uma distância lateral direita de 

aproximadamente 2 cm do umbigo ;

- Coxa: dobra vertical na região anterior da coxa na metade da distância entre 

o quadril e as articulações do joelho;

- Panturrilha: dobra vertical medida no lado medial da perna no local de maior 

circunferência ( meio do gastrocnêmio, ou panturrilha), com o pé do testado apoiado
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em um banco para facilitar a medição.

As circunferências utilizadas, de acordo com os padrões anatômicos de 

Lohman, foram:

- Braço:

Relaxado - com o braço ao lado do corpo relaxado e um pouco 

abduzido circundando a fita a nível do ponto meso-umeral ou de maior perímetro;

Contraído - flexionado a 45 graus com os cotovelos à altura dos ombros 

contraipdo o bíceps, sobre o ponto de maior perímetro;

- Coxa:

Relaxada: sob a linha glútea, com a perna suspensa;

Contraída: sob a linha glútea, exercendo forte contração do quadríceps;

3.3.3 Determinação do número máximo de repetições

Para a determinação do número máximo de repetições foi realizado um 

teste no aparelho leg-press horizontal da marca Cybex, cuja carga é disposta em 

libras* e com um somatório total de 352 libras. Deitados e com os pés 

dispostos paralelamente na chapa de apoio do aparelho, pernas formando um 

ângulo de 95°, os indivíduos deveriam realizar extensão quase completa dos 

joelhos, retornando à flexão logo em seguida. Como todos os avaliados - tanto do 

grupo A quanto do grupo B -  conseguiram suportar a carga máxima do aparelho 

leg-press -  352 libras -, ultrapassando uma única execução, a mesma foi mantida 

para fodos os avaliados, que deveriam então realizar o número máximo de 

repetições, em uma única série e sem intervalo de descanso, até sentirem-se 

incapacitados de executar um novo movimento de extensão.

3.4 Planejamento da pesquisa e tratamento dos dados

Estudo de caráter quase experimental, tendo como variáveis independentes 

os homens praticantes de musculação suplementados e não suplementados com 

creatina e o período de testagem, e como variáveis dependentes o peso total, 

percentual de gordura, peso gordo e magro, circunferências e força.

* - libra -  medida de massa, igual a 0,4535923 kg, utilizada no sistema inglês de pesos e medidas. 

352 libras equivalem a, aproximadamente, 160 kg.
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Foi realizada uma estatística descritiva de todas as variáveis produzidas pelo 

estudo, tanto do grupo suplementado (A) como do grupo controle (B), onde se 

compararam os resultados anteriores e posteriores à suplementação através do 

cálculo da média, desvio padrão e do teste “t”, onde o nível de significância é de 

p < 0,05.



4.0 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A tabela 2 apresenta os valores da média ( x ) e o desvio padrão (SD) da 

composição corporal, obtidos através da avaliação física. As variáveis peso, massa 

magra, percentual de gordura e massa gorda, ou seja, a massa corporal total, não 

apresentou variações significativas após o período de suplementação oral de 

creatina.

Tabela 2 -  Variáveis da composição corporal no período pré e pós suplementação

de creatina

GRUPO A GRUPO B

PRÉ PÓS PRÉ PÓS

1. PESO x 68,51 68,78 71,97 71,83

SD 7,91 7,84 8,21 8,15

2. % GORDURA x 13,56 13,47 15,03 15,21

SD 7,48 7,25 7,88 7,86

3. PESO GORDO x 9,69 9,64 11,31 11,44

SD 6,24 6,11 6,98 7,04

4. PESO MAGRO x 58,82 59,21 60,66 60,47

SD 4,35 4,40 3,63 3,34

Os dados relacionados à massa corpórea, obtidos através da realização

desse estudo, vêm a corroborar com os de vários autores, que também não 

observaram diferenças estatisticamente significativas no conteúdo corporal 

após a sobrecarga de creatina. Prevost et al (1997), por exemplo, citados por 

Williams, Kreider e Branch (2000, p. 195), suplementaram indivíduos jovens 

com 18,75 g/dia por 5 dias; porém, a suplementação não teve efeito sobre o seu 

peso corporal. Da mesma forma Dawson et al não reportaram nenhuma 

modificação significativa entre o grupo suplementado e o placebo, pois ambos
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obtiveram um aumento equivalente a 0,5 em seu peso total.

Neste presente estudo, comparando-se os grupos suplementado e não 

suplementado, pré e pós período de suplementação, pode-se perceber que o 

grupo A aumentou o seu peso em 270 g, em contraste com a diminuição de 

140 g do grupo B, valores esses não significativos e, portanto, não suficientes 

para provar a eficácia da suplementação de creatina no aumento do peso 

corporal. Algumas pesquisas, porém, retratam ganhos relevantes no peso, 

corno é o caso das realizadas por Volek (1997, 1999), citado por Rezende (s.d.), 

Volek (2000), Greenhaff (1994) e Balsom (1994), nas quais todos os grupos 

testados apresentaram ganhos superiores a 1 kg em um período de 5 a 7 

dias.

Os mecanismos responsáveis pelo aumento de peso, entretanto, não 

estão claramente elucidados. Pôde-se perceber através da análise dos dados 

desta pesquisa um pequeno aumento no total de massa magra do grupo A, 

não sjgnificativo, que pode ser proveniente tanto do acúmulo de líquido quanto 

da síntese muscular. Alguns autores, como Balsom et al (1994), Hultman e 

col (1996), Bessman e Savabi (1990), citados por Santos (1999, p. 32), 

acreditam que a alteração de peso pode ser resultado do aumento no 

conteúdo de água corporal, ou seja, retenção hídrica. Já Ernest e col (1995), 

também citados por Santos (1999, p. 32), Mihic et al (2000) e Rawson (2000), 

citados por Rezende (s.d.), comentam que essas modificações podem ser 

decorrentes de um aumento na massa muscular, visto que a suplementação de 

creatina pode promover a síntese protéica.

A tabela 3 demonstra os valores das circunferências dos membros 

superipres e inferiores dos indivíduos testados, obtidos através do cálculo da 

média e desvio padrão. As medidas, coletadas tanto com a musculatura 

totalmente relaxada quanto contraída, também não apresentaram alterações 

significativas após o período de suplementação com creatina.

Alguns estudos, como o realizado por Sipila (1981) e Mujika (1996), afirmam 

que a ingestão de creatina provoca aumentos no diâmetro das fibras musculares do 

tipo II, ou fibras brancas, preparadas para produzir energia em atividades 

anaeróòicas e de intensidade muito alta (SANTOS, 1999, p. 12). As medidas de 

circunferência, porém, assim como a composição corporal, também não 

apresentaram diferenças significativas, embora a força tenha aumentado de forma
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estatisticamente significativa. Isso comprova que a périmétria nem sempre 

constitui um preditor para o ganho de força, o que pode ser também verificado 

em um estudo realizado por Ikai e Fukunaga (1979), citados por Viana (s.d.), 

onde eles encontraram um ganho significativo na força nos estágios iniciais do 

treinamento, sem acompanhamento de qualquer aumento significativo na área de 

secção transversa da musculatura.

Tabela 3 -  Medidas das circunferências no período pré e pós suplementação de

creatina

GRUPO A GRUPO B

PRÉ PÓS PRÉ PÓS

1. BRAÇO DIR. RELAX. X 30,06 30,17 30,57 0,51

SD 2,43 2,38 1,99 1,94

2. BRAÇO DIR. CONTR. X 32,15 32,43 32,02 31,98

SD 2,84 2,82 2,10 2,04

3. BRAÇO ESQ. RELAX. X 29,94 30,05 30,7 30,67

SD 2,94 2,84 2,45 2,38

4. BRAÇO ESQ. CONTR. X 31,81 32,13 32,11 32,05

SD 3,07 3,06 2,59 2,54

5. COXA DIR. RELAX. X 54,42 54,5 53,89 53,88

SD 4,65 4,68 4,85 4,8

6. COXA DIR. CONTR. X 55,11 55,31 54,62 54,65

SD 4,69 4,65 4,88 4,81

7. COXA ESQ. RELAX. X 54,14 54,25 54,94 3,93

SD 4,52 4,51 4,99 4,96

8. COXA ESQ. CONTR. X 54,77 55 54,71 4,75

SD 4,57 4,55 4,97 4,87



30

Entretanto, o número de repetições máximas realizadas no aparelho leg- 

press, apresentado na tabela 4, aumentou significativamente (p < 0,05) no grupo A 

quando comparado aos valores pré e pós teste e aos resultados apresentados pelo 

grupo controle.

Tabela 4 -  Resultado do número máximo de repetições pré e pós período de

suplementação de creatina

GRUPO A GRUPO B

PRÉ PÓS PRÉ PÓS

1. N° REPETIÇÕES X 11,77 15,88* 9 9,9

SD 4,7 4,37 5,39 5,19

*  diferenças significativas entre períodos pré e pós suplementação, com p< 0,05.

Vários estudos associaram o ganho de força à ingestão de creatina, 

como é o caso dos realizados por Volek (1999), Kreider et al (1998) e Earnest et al 

(1995), citados por Williams, Kreider e Branch (2000, p. 79 a 82), onde todos os 

avaliados suplementados apresentaram um aumento relativamente alto na 

capacidade de suportar cargas maiores em determinados exercícios quando 

comparados ao grupo placebo. Esta melhora na força pode estar associada a alguns 

benefíçios encontrados na adição do ergogênico à dieta, entre os quais está o 

aumento no conteúdo de CP muscular, gerando maior disponibilidade de ATP, assim 

como p aumento da velocidade de ressíntese da PC (HARRIS, 1992, citado por 

SANTOS, 1999, p. 11). De acordo com Sahlin (1986), citado por Williams, Kreider e 

Branch (2000, p. 21), a energia derivada da degradação da CP permite ao pool de 

ATP ser reciclado mais de 12 vezes durante um exercício supramáximo e permite 

suportar exercício de intensidade muito elevada com duração não superior a 30 

segundos, pois o aumento dos níveis de CP em repouso servem como um tampão 

imediato do uso de ATP durante o exercício. Ainda pode-se considerar a redução 

acidez muscular, visto que, de acordo com uma hipótese clássica, ela é causada 

pela f^lha do processo energético em formar ATP numa taxa adequada, e o 

tamponamento de íons hidrogênio (H+), aumentado pela suplementação, auxilia na 

redução do excesso de acidez na célula muscular (REYDAMS, 2001, p. 14). Uma
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pesquisa realizada pelo Department of Human Movement Sciences & Education da 

University of Memphis, EUA, apontou, num estudo realizado com 14 homens, 

suplementados com a dosagem de 20 gramas de creatina durante 5 dias, uma 

quantidade diminuída de acidez muscular e um aumento considerável no tempo de 

exaustão, enquanto que o do grupo que utilizou placebo permaneceu o mesmo 

(ROSSI, 2003, p. 3).



5.0 CONCLUSÃO

Segundo os autores Graham e Hatton (1999), o uso de creatina tem sido cada 

vez mais comum entre atletas profissionais, se espalhando entre atletas colegiais e 

amadores e até mesmo sendo utilizada por crianças. O aumento de creatina no 

músculo pode permitir um grande armazenamento de fosfocreatina para desenvolver 

e fornecer energia. Investigações laboratoriais envolvendo vários protocolos de força 

e resistência obtiveram rendimentos aproximados, manifestando um efeito positivo 

da suplementação, sendo o desempenho mais freqüentemente aumentado nas 

atividades de curta duração e alta intensidade, e nenhum ou pouquíssimo efeito no 

caso de esportes de resistência. Em relação aos aumentos de massa corporal as 

mesmas conclusões podem ser relatadas. Alguns estudos encontraram resultados 

positivos no aumento de massa corporal durante suplementação de curta ou longa 

duração (Ziegenfuss et al.; 1998 e Volek et al., 1997a citados por Williams et al., 

2000; Volek et al., 1997; Mihic et al., 2000; Rawson et al., 2000; Volek et al., 1999). 

Porém vários cientistas não conseguiram comprovar a eficácia da suplementação de 

creatina (Wood et al., 1998; Thompson et al., 1996; Larson et al., 1998, citados por 

Williams et al., 2000; Bermon et al., 1998; Slevenson e Dudley, 2001).

O presente estudo, realizado a partir da análise de dois grupos compostos por 

homerp que praticam musculação, procurou demonstrar, através de uma análise 

comparativa entre eles - um foi suplementado com creatina e o outro serviu apenas 

como cjrupo controle -, quais são os reais efeitos dessa substância em relação à 

composição corporal e força. Concluiu-se, então, que a sobrecarga oral de creatina, 

de 20 p durante 5 dias, divididas em 4 vezes durante o dia, não foi suficiente para 

causar modificações na composição corporal do grupo suplementado, pois as 

diferenças em relação ao peso corporal total, massa magra, massa gorda, 

percentual de gordura e circunferências da musculatura dos membros superiores e 

inferiofes, relaxadas e contraídas, não foram estatisticamente significativas quando 

comparadas ao período pré-teste e ao grupo controle. Porém, a suplementação 

proporcionou alterações no que diz respeito à capacidade física “força”, pois pôde 

ser verificada uma mudança quantitativa significante no aumento do número de 

repetições realizadas no aparelho leg-press.
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