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FIGURA 1  -  Fluxograma dos participantes. AVC = acidente vascular cerebral 40 

 

FIGURA 2  -  Efeitos da suplementação de CR sobre as concentrações 

intramusculares de fosforilcreatina (média e erro padrão). * efeito de 

interação entre os grupos (p = 0,03; estimativa da diferença entre as 

médias: 23,6; IC 95%: 1,42 a 45,8) 
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FIGURA 3  - Efeitos da suplementação de creatina acompanhada de treinamento 

físico nas concentrações de hemoglobina glicada (média e erro padrão). 

* efeito de interação entre os grupos (p = 0,004; estimativa da diferença 

entre as médias: -1,1; IC 95%: -1,9 a -0,4). 
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FIGURA 4  - Efeitos da suplementação de creatina acompanhada de treinamento 

físico na área total abaixo da curva (AUC) de glicose, expressa como a 

diferença entre os valores pós e pré-intervenção (delta) (média e erro 

padrão).  * CR vs PL (p = 0,05). 

62 

 

FIGURA 5  - 

 

Curva de glicemia obtida a partir de teste de tolerância à refeição, no 

período basal (média e erro padrão).  Nenhuma diferença significante 

entre os grupos foi observada (para valores de significância e intervalos 

de confiança, ver Tabela 8.  
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FIGURA 6  - Curva de glicemia obtida a partir de teste de tolerância à refeição, após 

a intervenção (média e erro padrão). * CR vs PL (p < 0,05).  Para 

valores de significância e intervalos de confiança, ver Tabela 8. 
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FIGURA 7  - Curva de insulinemia obtida a partir de teste de tolerância à refeição, no 

período basal (média e erro padrão). Nenhuma diferença significante foi 

observada entre os grupos. Para valores de significância e intervalos de 

confiança, ver Tabela 9.  
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FIGURA 8  - Curva de insulinemia obtida a partir de teste de tolerância à refeição, 

após a intervenção (média e erro padrão). Nenhuma diferença 

significante foi observada entre os grupos. Para valores de significância 

e intervalos de confiança, ver Tabela 9.  
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FIGURA 9  - Curva das concentrações de peptídeo C obtida a partir de teste de 

tolerância à refeição, no período basal (média e erro padrão). Nenhuma 

diferença significante foi observada. Para valores de significância e 

intervalos de confiança, ver Tabela 10. 
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FIGURA 10 - Curva das concentrações de peptídeo C obtida a partir de teste de 

tolerância à refeição, após a intervenção (média e erro padrão). 

Nenhuma diferença significante foi observada entre os grupos. Para 

valores de significância e intervalos de confiança, ver Tabela 10. 
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FIGURA 11 - Efeitos da suplementação de CR sobre a expressão proteica de GLUT-

4 total. A linha tracejada representa a média obtida em cinco pacientes 

saudáveis. Nenhuma diferença significante foi observada. N = 6 para 

ambos os grupos. 

 

FIGURA 12 - Efeitos da suplementação de CR sobre a expressão proteica de GLUT-

4 membranar. A linha tracejada representa a média obtida em cinco 

pacientes saudáveis. * efeito de interação CR vs PL (p = 0,05).  # efeito 

principal de tempo (p = 0,0008). N = 6 para ambos os grupos. 

 

FIGURA 13 -  Efeitos da suplementação de CR sobre a translocação de GLUT-4 

(razão GLUT-4 membranar/total). A linha tracejada representa a média 

obtida em cinco pacientes saudáveis. * efeito de interação CR vs PL (p 

= 0,03).  # efeito principal de tempo (p = 0,0001). N = 6 para ambos os 

grupos.  

 

FIGURA 14 - Ilustração das bandas de GLUT-4 total, GLUT-4 membranar, GADPH 

para um indivíduo saudável (Ctr) e para diabéticos suplementados com 

 



vii 

 

 

CR e PL, no período basal (pré) e após a intervenção (pós).  

FIGURA 15 -  Efeitos da suplementação de CR acompanhada de treinamento físico 

no clearance de 51Cr-EDTA (dados individuais). Para valores 

descritivos, níveis de significância e intervalos de confiança, ver Tabela 

11. 

 

 

FIGURA 16 - Efeitos da suplementação de CR acompanhada de treinamento físico 

na proteinúria (dados individuais). Para valores descritivos, níveis de 

significância e intervalos de confiança, ver Tabela 11. 

 

   

FIGURA 17 - Efeitos da suplementação de CR acompanhada de treinamento físico 

na albuminúria (dados individuais). Para valores descritivos, níveis de 

significância e intervalos de confiança, ver Tabela 11. 

 

 


