
 

Sumário 

LISTA DE TABELAS ..................................................................................................................iv 
LISTA DE FIGURAS....................................................................................................................v 
RESUMO ................................................................................................................................... 2 

ABSTRACT ............................................................................................................................... 4 

1. Introdução .............................................................................................................................. 6 

2. Revisão de literatura .............................................................................................................10 

2.1. Efeitos da suplementação de creatina na captação de glicose .........................................10 

2.2. Efeitos da suplementação de creatina no perfil lipídico .....................................................13 

2.3. Efeitos da suplementação de creatina na função renal .....................................................16 

Estudos de caso .................................................................................................................16 

Estudos longitudinais com humanos ..................................................................................19 

Estudos com animais ..........................................................................................................23 

3. Objetivo ................................................................................................................................27 

3.1 Objetivos específicos ..........................................................................................................27 

4. Metodologia ..........................................................................................................................27 

4.1. Protocolo experimental ......................................................................................................27 

4.2. Aprovação do Comitê de Ética ..........................................................................................28 

4.3. Recrutamento e seleção de voluntários .............................................................................28 

4.4. Suplementação e “vendamento” ........................................................................................29 

4.5.Treinamento físico ..............................................................................................................30 

4.6. Teste ergoespirométrico ....................................................................................................31 

4.7. Coleta sanguínea...............................................................................................................32 

4.8. Coleta urinária ...................................................................................................................33 

4.9. Teste de tolerância oral à refeição (Meal glucose tolerance test) ......................................33 

4.10. Enzimas do metabolismo hepático ..................................................................................34 

4.11. Hemoglobina glicada (HbA1C) ........................................................................................34 

4.12. Composição corporal .......................................................................................................34 

4.13. Antropometria, força e função muscular ..........................................................................34 

4.14. Avaliação nutricional ........................................................................................................35 

4.15. Avaliação do perfil lipídico ...............................................................................................36 

4.16. Creatinina, clearance de creatinina, ureia, sódio e potássio ............................................36 

4.17. Albuminúria e proteinúria .................................................................................................36 



 1

4.18. Clearance de 51Cr-EDTA .................................................................................................37 

4.19. Biópsia muscular por agulha de sucção ..........................................................................37 

4.20. Fosforilcreatina intramuscular ..........................................................................................39 

4.21. Determinação da expressão proteica e da translocação de GLUT-4 ..............................39 

4.22. Tratamento estatístico .....................................................................................................41 

5. Resultados ............................................................................................................................43 

5.1. Participantes ......................................................................................................................43 

5.2. Eficiência do vendamento e aderência ao treinamento .....................................................45 

5.3. Consumo alimentar ............................................................................................................45 

5.4. Concentrações intramusculares de fosforilcreatina ...........................................................46 

5.5. Composição corporal .........................................................................................................47 

5.6. Condicionamento aeróbio ..................................................................................................48 

5.7. Força e função muscular ...................................................................................................49 

5.8. Perfil lipídico ......................................................................................................................50 

5.9. Controle glicêmico e sensibilidade à insulina ....................................................................51 

5.10. Expressão proteica de GLUT-4.........................................................................................60 

5.11. Função renal......................................................................................................................64 

5.12. Função hepática................................................................................................................66 

5.13. Efeitos adversos ..............................................................................................................66 

6. Discussão .............................................................................................................................68 

7. Bibliografia ............................................................................................................................87 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 2

RESUMO 

 
 EFICÁCIA E SEGURANÇA DA SUPLEMENTAÇÃO DE CREATINA ACOMPANHADA 

DE TREINAMENTO FÍSICO EM DIABÉTICOS DO TIPO II: UM ESTUDO CLÍNICO, 

RANDOMIZADO, DUPLO-CEGO, CONTROLADO POR PLACEBO 

 

Autor: BRUNO GUALANO 

Orientador: PROF.DR. ANTONIO HERBERT LANCHA JUNIOR 

 

Estudos sugerem que a suplementação de creatina pode atenuar a resistência à 

insulina, embora sejam escassas evidências que atestem a segurança desse suplemento. 

Diante disso, esse estudo teve como objetivo investigar a eficácia e segurança da 

suplementação de creatina em diabéticos do tipo 2. Foi conduzido um estudo clínico, 

randomizado, duplo-cego, controlado por placebo. Ao longo de três meses, os pacientes 

foram submetidos a treinamento físico e suplementação de creatina (CR) ou placebo (PL). No 

período basal e após a intervenção, os indivíduos realizaram avaliações de controle glicêmico, 

perfil lipídico, capacidade física, composição corporal e efeitos adversos. Além disso, os 

voluntários foram submetidos à biópsias musculares, para análises da expressão proteica e 

translocação de GLUT-4, e espectrometria de fósforo para determinação dos conteúdos 

intramusculares de fosforilcreatina. Após a intervenção, as concentrações intramusculares de 

fosforilcreatina foram maiores no grupo CR (diferença estimada entre as médias: 23,6 

mmol/Kg músculo úmido; p = 0,03). Esse grupo também apresentou menores concentrações 

de hemoglobina glicada quando comparado ao grupo PL (diferença estimada entre as médias: 

-1,1%; p = 0,004). Os testes de tolerância oral à refeição demonstraram menores valores de 

glicemia de jejum e pós-prandial (momentos 30 e 60 minutos) no grupo CR versus PL. A 

expressão proteica de GLUT-4 não foi diferente entre os grupos, porém o aumento na  
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translocação dessa proteína foi significantemente superior no grupo CR (p = 0,03). Não houve 

diferenças significantes entre os grupos para a insulinemia, perfil lipídico, concentrações 

séricas de peptídeo C, composição corporal, condicionamento aeróbio, força e função 

musculares. A suplementação de creatina não provocou deterioração nas funções renal e 

hepática. Os demais efeitos adversos relatados também não foram diferentes entres os 

grupos. Desta forma, concluímos que a suplementação de creatina aliada ao treinamento 

físico é uma estratégia terapêutica segura e efetiva em melhorar o controle glicêmico em 

diabéticos do tipo 2. Número de registro no domínio Clinicaltrials.com: NCT00992043.    

 

Palavras-chave: suplementos nutricionais, efeitos terapêuticos, efeitos adversos, resistência à 

insulina 
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 ABSTRACT 

 

EFFICACY AND SAFETY OF CREATINE SUPPLEMENTATION COMBINED WITH 

EXERCISE TRAINING IN TYPE II DIABETIC PATIENTS: A RANDOMIZED, DOULBE-BLIND, 

PLACEBO-CONTROLLED, CLINICAL TRIAL   

 

Author: BRUNO GUALANO  

Adviser: PROFESSOR ANTONIO HERBERT LANCHA JUNIOR, Ph.D. 

 

Some studies have suggested that creatine supplementation may attenuate insulin resistance, 

but whether this supplement is safe remains uncertain. In light of this, the aim of this trial was 

to investigate the efficacy and safety of creatine supplementation combined with exercise 

training in patients with type II diabetes. A randomized, double-blind, placebo-controlled, 

clinical trial was conducted. The patients were submitted to exercise training and received 

either creatine (CR) or placebo (PL) for 12 weeks. At baseline and after the intervention, 

glycemic control, lipid profile, physical capacity, body composition, and adverse effects were 

assessed. Moreover, muscular biopsies were performed to determine the muscle GLUT-4 

content and the GLUT-4 translocation, and muscle phosphorylcreatine was assessed by using 

magnetic resonance spectroscopy. After the intervention, muscle phosphorylcreatine content 

was higher in the CR group (estimated difference of means: 23.6 mmol/Kg wet muscle;   p = 

0.03). The CR group also presented decreased glycosylated hemoglobin when compared to 

the PL group (estimated difference of means: -1.1%; p = 0.004). The oral meal tolerance tests 

revealed reduced fasting and postprandial glycemia (30 and 60 minutes) in the CR versus the 

PL group. The muscle GLUT-4 content was similar between groups, but the increase in GLUT-

4 translocation was significantly superior in the CR group when compared to the PL group (p = 

0.03). In addition, No significant differences between groups were observed for insulinemia, 
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lipid profile, serum peptide C concentration, body composition, aerobic conditioning, strength, 

and muscle function. Cr supplementation provokes no deleterious effects on kidney and liver 

functions. The reported adverse effects were similar between groups. Thus, we concluded that 

creatine supplementation is safe and capable of improving glycemic control in type 2 diabetic 

patients. ClinicalTrials.gov registration number: NCT00992043. 

 

Key-words: nutritional supplements, therapeutics effects, adverse effects, insulin resistance 
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1. Introdução  

 

A diabetes do tipo 2 é uma doença metabólica caracterizada por distúrbios no 

metabolismo de carboidratos, lipídeos e proteínas (Henriksen, 2002). Atualmente, esse 

acometimento tem sido considerado um dos mais graves problemas de saúde pública. 

Embasados em estudos epidemiológicos, King et al., 1998 estimam que em 2025 existirão 

cerca de 229 milhões de diabéticos em todo mundo. No Brasil, as expectativas de prevalência 

também são alarmantes: especula-se que 30 milhões tenham diabetes do tipo 2 nesse mesmo 

ano.  

 A característica preponderante da diabetes do tipo 2 é a resistência à insulina, que 

representa o maior defeito na homeostase glicêmica no músculo esquelético.  Esse quadro é 

freqüentemente acompanhado de outros distúrbios cardiovasculares e metabólicos, tais como 

hipertensão, intolerância à glicose, dislipidemia, aterosclerose, obesidade visceral que, em 

conjunto com a própria diabetes do tipo 2, definem os fatores etiológicos da condição 

denominada síndrome metabólica ou síndrome X (Pedersen et al., 2006). Estudos recentes 

indicam que a ativação de imprescindíveis vias de sinalização da cascata insulínica, tais como 

IRS-1 IP3K (do inglês insulin receptor substrate; phospatidilnositol 3 kinase, respectivamente) 

e AKT/PKB (do inglês AKT/protein kinase B), encontram-se reduzidas em sujeitos resistentes 

à insulina (Goodyear et al., 1998, Anai et al., 1999). A resistência à insulina em diabéticos do 

tipo 2 não é, portanto, necessariamente associada à diminuição do conteúdo de GLUT-4. 

Contudo, nesses pacientes, a estimulação insulínica não provoca a eficiente translocação de 

GLUT-4 ao sarcolema  (Henriksen, 2002).  

O exercício físico regular induz, sabidamente, inúmeras alterações metabólicas e 

hemodinâmicas, que contribuem para a melhora da homeostase da glicose, dentre as quais, 

destacam-se: aumentos da ação insulínica e do fluxo sanguíneo no músculo esquelético, 
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redução da produção hepática de glicose mediada por ação hormonal, melhora no perfil 

lipídico (Henriksen, 2002). Sabe-se que o treinamento aeróbio crônico promove melhora na 

sensibilidade à insulina e tolerância à glicose em homens saudáveis (King et al., 1987), 

obesos (Gan et al., 2003), resistentes à insulina (Devlin et al., 1987) e diabéticos tipo 2 (Bruce 

et al., 2004). Dentre os diversos fatores determinantes dessas adaptações, salienta-se, talvez, 

o mais importante deles, que é o up-regulation da expressão de GLUT-4 (Henriksen, 2002; 

Pereira et al., 2004), proteína responsável pelo influxo de glicose no músculo esquelético. 

Tendo em vista que esse tecido representa 40% de massa corporal em humanos e é, 

portanto, o principal responsável pela captação periférica de glicose em resposta ao estímulo 

insulínico ou durante uma sessão de exercício, justifica-se a importância dada ao GLUT-4 

nesse processo.  

Desde que foi demonstrado que a suplementação de creatina é capaz de elevar suas 

concentrações intramusculares (Harris et al., 1992), inúmeros estudos foram desenvolvidos 

com o objetivo de avaliar os efeitos ergogênicos desse suplemento em atletas e indivíduos 

saudáveis (Terjung et al., 2000). Recentemente, no entanto, alguns trabalhos têm 

demonstrado promissores efeitos terapêuticos dessa amina em diversas situações 

fisiopatológicas, tais como neuropatias, miopatias, doenças metabólicas e cardiovasculares 

(Terjung et al.,  2000). Estudos anteriores de nosso grupo e da literatura também apontam 

evidências de que a creatina pode modular a captação de glicose (Gualano et al., 2008a; Op't 

Eijnde et al., 2006), embora os mecanismos responsáveis por essa adaptação sejam 

desconhecidos.  

A creatina (ácido metil guanidino acético) é uma amina de ocorrência natural 

encontrada no músculo esquelético e sintetizada pelo fígado, rins e pâncreas. Além disso, 

pode ser obtida via alimentação, especialmente pelo consumo de carne vermelha e peixes. 

Cerca de 95% de seu conteúdo localiza-se no músculo esquelético, sendo o restante 
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distribuído no cérebro, intestino, músculo liso e testículos. A excreção da creatina ocorre 

através de sua conversão irreversível e não-enzimática a creatinina, a qual é eliminada pelos 

rins (Wyss et al.,  2000).  

Após Alsever et al., (1970) e Marco et al., (1976) terem demonstrado que a creatina 

pode aumentar, ainda que modestamente, a secreção de insulina in vitro, alguns estudos 

foram desenvolvidos com o intuito de desvendar os mecanismos pelos quais a creatina 

afetaria o metabolismo de carboidratos. Ferrante et al., (2000) relataram os primeiros indícios 

de que a ingestão de creatina poderia alterar a captação de glicose, retardando o início de 

diabetes em modelo experimental de doença de Huntington. Em interessante estudo, Op 'T 

Eijnde et al., (2001b) demonstraram que a suplementação de creatina 1) previne a redução de 

GLUT-4 em sujeitos submetidos à imobilização de membro inferior; e 2) aumenta a expressão 

protéica de GLUT-4 em decorrência de subseqüente treinamento de força do membro 

imobilizado. Em estudo posterior, o mesmo grupo apresentou fortes indícios que a ingestão de 

creatina seria, de fato, efetiva em melhorar a sensibilidade à insulina em modelo experimental 

de diabetes (Eijnde et al., 2006). Corroborando esses dados, nosso grupo demonstrou 

recentemente que a suplementação de creatina, acompanhada de treinamento aeróbio, 

melhora a tolerância à glicose em sujeitos saudáveis e sedentários. Diante desses achados, 

alguns autores têm sugerido um potencial efeito benéfico da suplementação de creatina em 

diabéticos do tipo 2 (Eijnde et al., 2001b; Gualano et al., 2008a; para revisão, ver Gualano et 

al., 2008c). 

Além dos prováveis efeitos sobre o metabolismo dos carboidratos, existem algumas 

evidências na literatura indicando que a suplementação de creatina também pode exercer 

influência positiva sobre o perfil lipídico. Earnest et al., (1996) demonstraram que a 

suplementação de creatina ao longo de 12 semanas é capaz de promover importantes 

reduções no colesterol total, triglicérides e VLDL em sujeitos hipertrigliceridêmicos. Arciero et 
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al., (2001) e Kreider et al., (1998) também relataram significativa melhora no perfil lipídico em 

atletas suplementados com creatina e submetidos a treinamento físico intenso. Em 

contrapartida, Volek et al., (2000) não verificaram alterações nas lipoproteínas sanguíneas em 

decorrência da ingestão de creatina em sujeitos submetidos a treinamento de força. Nosso 

grupo também não encontrou melhora no perfil lipídico em sujeitos saudáveis submetidos a 3 

meses de treinamento aeróbio (Gualano et al., 2008b). Acredita-se que essa divergência na 

literatura se deva possivelmente às diferenças nas populações estudadas e à associação da 

creatina ao treinamento físico. O provável benefício da creatina, portanto, deve ocorrer 

quando acompanhado de treinamento intermitente e, sobretudo, em sujeitos com distúrbios 

prévios no metabolismo lipoprotéico. Esse assunto, entretanto, necessita de mais estudos 

para ser mais bem compreendido.  

Diante do potencial efeito benéfico da suplementação de creatina e o do treinamento 

aeróbio no perfil glico-lipídico, torna-se relevante investigar os efeitos da combinação dessas 

estratégias no controle metabólico de diabéticos do tipo 2, tendo em vista os conhecidos 

distúrbios no metabolismo de carboidratos (Anai et al., 1999) e lipídeos (Carmena, 2005) 

desta população. Outra questão que merece destaque são os possíveis efeitos adversos da 

creatina, sobretudo no que tange à função renal. Enquanto alguns pesquisadores se 

posicionam cautelosamente quanto ao uso dessa substância, uma vez que estudos de caso 

têm sugerido efeitos deletérios à função renal, há autores que se debruçam sobre estudos 

longitudinais, que embora possuam limitações metodológicas, indicam a segurança da 

suplementação de creatina. Os poucos trabalhos sobre o tema envolvendo humanos têm sido 

criticados por apresentarem ausência de randomização, dosagens não uniformes de creatina, 

baixo poder estatístico e, sobretudo, ausência de marcadores padrão-ouro de função renal. 

Embora a grande maioria dos estudos avalie a função renal por meio de marcadores 

dependentes de creatinina, nossa equipe demonstrou recentemente que o uso desse método 
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é inadequado quando da suplementação de creatina (Gualano et al., 2008d). Nesse mesmo 

estudo, também foi verificado que três meses de suplementação crônica de creatina em 

grande quantidade não prejudicou a função renal de homens saudáveis submetidos à 

treinamento aeróbio. Contudo, não existem estudos que atestem a segurança da creatina em 

diabéticos, cuja propensão à nefropatia é bem documentada. Desta forma, também será foco 

desse trabalho a investigação sistemática da função renal. 

 

2. Revisão de literatura 

 

2.1. Efeitos da suplementação de creatina na captação de glicose 
 

Desde que Alsever et al., (1970) e Marco et al., (1976) demonstraram que compostos 

guanidínicos eram capazes de regular a homeostase da glicose, diversos estudos 

investigaram os efeitos da suplementação de creatina no metabolismo de carboidratos, mais 

precisamente na captação muscular de glicose. 

Embora haja alguns resultados conflitantes (Newman et al., 2003), existem fortes 

indícios que a suplementação de creatina favorece, de fato, o acúmulo de glicogênio muscular 

(Green et al., 1996; Van Loon et al., 2004), a melhora da tolerância à glicose (Gualano et al., 

2008) e o aumento das expressões protéica e gênica de GLUT-4 (Eijnde et al., 2001b; Ju et 

al., 2005).  

Em estudo realizado por nosso grupo (Gualano et al., 2008a), foi demonstrado que 

sujeitos saudáveis submetidos a três meses de treinamento aeróbio moderado (três vezes por 

semana, 40 minutos ao dia) e suplementados com creatina (aproximadamente 20 g/dia 

durante sete dias seguidos por aproximadamente 10 g/dia ao longo do período experimental), 

apresentaram melhor tolerância à glicose quando comparados ao grupo placebo, embora 
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nenhuma alteração tenha sido verificada na insulinemia de jejum e no índice HOMA (índice 

capaz de estimar a sensibilidade à insulina).  

Não se sabe ao certo se essas adaptações são causadas por ações diretas no músculo 

esquelético ou por modulação na ação insulínica. Enquanto estudos clássicos in vitro indicam 

que concentrações suprafisiológicas de creatina podem estimular, ainda que modestamente, a 

secreção insulínica (Alsever et al., 1970; Marco et al., 1976), investigações in vivo refutam 

essa possibilidade (Eijnde et al., 2001b; Van Loon et al., 2004). Contraditoriamente, Rooney et 

al., (2002) verificaram que ratos suplementados com creatina (2% da dieta) apresentaram 

hiperinsulinemia. Os autores atribuíram o resultado ao aumento da concentração de creatina 

pancreática. Contudo, tal fato parece não ocorrer em humanos (Rooney et al., 2003; Van Loon 

et al., 2004), razão pela qual a capacidade da creatina em estimular a secreção de insulina 

parece ser superestimada.  

Eijnde et al., (2001a) sugeriram outros possíveis mecanismos pelos quais a creatina 

estimularia a captação de glicose, dentre os quais: retenção hídrica, causada por alteração de 

osmolaridade; estimulação de hormônios, como, por exemplo, o IGF-1, que possui efeitos 

semelhantes à insulina; diminuição de hormônios antagonistas à insulina (contra-regulatórios).  

Somente em 2001, no entanto, um estudo clássico demonstrou que a maior captação de 

glicose decorrente da suplementação de creatina poderia estar relacionada com o aumento do 

conteúdo protéico de GLUT-4 (Eijnde et al., 2001b). Esses autores imobilizaram a perna 

direita de voluntários saudáveis por 2 semanas e os submeteram à suplementação de creatina 

ou placebo. Após o período de imobilização, os autores realizaram treinamento de extensão 

de joelho na perna imobilizada por 10 semanas. O período de imobilização provocou redução 

significante na expressão gênica de GLUT-4 (-20%) no grupo controle, mas não nos sujeitos 

suplementados com creatina. O período de reabilitação promoveu a normalização do 

conteúdo de GLUT-4 no grupo controle e, no grupo suplementado, aumento de 40% nessa 
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proteína. Cabe ressaltar que embora o conteúdo de glicogênio muscular não tenha sido 

alterado pela imobilização, o mesmo foi aumentado apenas nos sujeitos que ingeriram 

creatina após 3 semanas de treinamento de força. Sabe-se que o GLUT-4 é um fator limitante 

na captação de glicose pelo tecido muscular. Diante disso, o aumento no conteúdo de GLUT-

4 poderia refletir melhora na sensibilidade à insulina e, conseqüentemente, na tolerância à 

glicose.  

  A despeito do incompleto entendimento de mecanismos envolvidos nas respostas 

encontradas, o fato de que a suplementação de creatina acompanhada de treinamento 

aeróbio possa melhorar a tolerância à glicose sem provocar hiperinsulinemia (Gualano et al., 

2008a), já é suficientemente relevante para indivíduos com acometimentos caracterizados por 

resistência à insulina, tais como diabetes. No que diz respeito a este grupo especial, apenas 

dois trabalhos, ao nosso conhecimento, foram produzidos. Ferrante et al., (2000) estudaram 

os efeitos da ingestão de creatina em camundongos transgênicos, com a doença de 

Huntington. A adição de creatina a dieta desses animais resultou em substancial efeito 

neuroprotetor e significativa redução da hiperglicemia, típica dessa doença, verificada pela 

melhora na resposta glicêmica. Conseqüentemente, os animais suplementados com creatina 

evoluíram mais lentamente ao diabetes, quando comprados ao grupo controle.  

Somente em 2006, entretanto, surgiram evidências diretas que a suplementação 

crônica de creatina poderia ser estratégia efetiva no tratamento da resistência à insulina. Op't 

Eijnde et al., (2006) suplementaram com creatina (2% da dieta por oito semanas) ratos Goto-

Kakizaki, modelo de diabetes tipo 2, e verificaram melhora no índice insulinogênico (relação 

de glicose e insulina plasmáticas), sobretudo atribuída à redução da insulinemia. Os autores 

concluíram, portanto, que a suplementação de creatina é capaz de melhorar a sensibilidade à 

insulina em tecidos periféricos de ratos resistentes à insulina, como no músculo esquelético, 

por exemplo. 
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Diante disso, torna-se imprescindível investigar se a suplementação de creatina, 

acompanhada de treinamento físico ou não, emerge como estratégia viável no tratamento de 

resistência à insulina em humanos.  Além disso, é de grande relevância investigar se a 

suplementação de creatina pode aumentar os conteúdos de fosforilcreatina em diabéticos, tal 

qual o faz em sujeitos saudáveis (Harris et al., 1992). A plausível interferência da creatina na 

tolerância à glicose e GLUT-4 também são focos de interesse e precisam ser estudados. 

 

2.2. Efeitos da suplementação de creatina no perfil lipídico 
 

Earnest et al., (1996) foram os primeiros a estudar os efeitos da creatina sobre as 

lipoproteínas sanguíneas.  Indivíduos fisicamente ativos, hipertrigliceridêmicos de ambos os 

sexos (n = 36) e com idade de 32 a 70 anos foram suplementados com creatina (5 g de 

creatina) ou placebo por 56 dias. Os sujeitos foram orientados a manter o padrão atividade 

física que tinham antes do estudo. Embora não tenham sido verificados efeitos agudos, o 

grupo que ingeria creatina apresentou diminuição no colesterol total (aproximadamente 5% 

após quatro semanas), triglicérides (TAG) e VLDL-colesterol sangüíneos (aproximadamente 

25% após quatro semanas em ambos os parâmetros). Os autores acreditam que a melhora no 

perfil lipídico esteja relacionada com a tendência à diminuição da glicemia de jejum (p=0,051), 

também observada no estudo. Os pesquisadores relembram que há uma relação direta entre 

concentrações elevadas de glicose ou insulina e elevados índices de TAG e VLDL-colesterol. 

Diante disso, sugerem que se houvesse redução na glicemia e/ou insulinemia, melhoras no 

perfil lipídico seriam esperadas. Contudo, estudos mais recentes não têm demonstrado 

alterações da insulinemia em função da suplementação de creatina em humanos (Newman et 

al., 2003; Van Loon et al., 2004; Gualano et al., 2008a), de certa forma refutando a hipótese 

desses autores.  
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Em um estudo com 28 jogadores profissionais de futebol americano, Kreider et al., 

(1998) relataram que 28 dias de treinamento de força e agilidade acompanhado de 

suplementação de creatina (15,75 g/dia) promoveram, quando comparado ao grupo controle 

não suplementado, aumento de HDL-colesterol (13%) e diminuição de VLDL-colesterol            

(-13%), além da diminuição na relação de colesterol total por HDL-colesterol (- 7%). 

Infelizmente, nenhum mecanismo foi proposto pelos autores na tentativa de explicar os 

resultados encontrados. 

Corroborando esses achados, Arciero et al., (2001) conduziram uma pesquisa com 30 

sujeitos divididos em três grupos: suplementação de creatina apenas; suplementação de 

creatina e treinamento de força; treinamento de força e placebo. Após 28 dias de 

suplementação (20 g/dia por cinco dias seguidos por 10 g/dia por 23 dias) constataram 

diminuição no colesterol total do grupo treinado e suplementado (- 9,9 %), quando comparado 

aos outros dois, que não apresentaram mudanças significativas ao longo do experimento. Tais 

resultados vêm ao encontro do estudo pioneiro de Earnest et al., (1996). Embora os 

mecanismos responsáveis por tais alterações também não tenham sido explorados pelos 

autores, esse trabalhou produziu evidências de que a creatina per se não influencia o perfil 

lipídico, mas quando combinada com atividade física, pode reduzir o colesterol total.  

Em contrapartida, outros estudos não verificaram alterações no perfil lipídico em função 

da suplementação de creatina. Volek et al., (2000) não observaram melhoras nas 

lipoproteínas sanguíneas em sujeitos saudáveis suplementados com creatina (25 g/dia 

durante sete dias seguidos por 5 g/dia durante 11 semanas) e submetidos à treinamento de 

força. Os autores atribuíram o resultado ao tipo de treinamento realizado, o qual seria 

ineficiente para significante alteração no perfil lipídico quando comparado ao treinamento 

aeróbio. Eles também sugeriram que a dosagem de creatina (5 g/dia) foi insuficiente para 
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provocar alterações no perfil lipídico, com base nas doses utilizadas nos estudos de Earnest 

et al., (1996) e Kreider et al., (1998) (10 e 16 g/dia, respectivamente).       

Recentemente, nosso grupo observou que sujeitos saudáveis e sedentários, submetidos 

à suplementação de creatina (aproximadamente 20 g/dia durante uma semana seguida 

aproximadamente 10 g/dia ao longo 11 semanas) e treinamento aeróbio de intensidade 

moderada (40 minutos ao dia, três vezes por semana), não apresentaram alterações no perfil 

lipídico após quatro, oito e 12 semanas de intervenção (Gualano et al., 2008b). Como se pode 

perceber, embora esse trabalho tenha empregado altas doses, assim como o de Earnest et 

al., (1996) e Kreider et al., (1998), os resultados obtidos são conflitantes com os até então 

disponíveis na literatura. É provável que, em sujeitos saudáveis, tal estratégia pode não ser 

efetiva, já que nestes a capacidade de adaptação das lipoproteínas sanguíneas é menos 

evidente. Tendo em vista que a amostra já possuía valores desejáveis para essas variáveis, 

intensidades maiores de treinamento poderiam ser necessárias para gerarem benéficas 

alterações.  

Algumas revisões indicam que a magnitude da melhora nas lipoproteínas sanguíneas é 

positivamente correlacionada à intensidade e duração do treinamento (Durstine et al., 2001; 

Durstine et al., 2002). Portanto, a creatina poderia modular o perfil lipídico ao propiciar uma 

maior capacidade de treinamento (aumento da intensidade e/ou volume de treino). Entretanto, 

embora a creatina melhore o desempenho em atividades físicas intermitentes de alta 

intensidade, a mesma não exerce efeito ergogênico em atividades aeróbias (Terjung et al., 

2000). Caso seja constado futuramente que o efeito da creatina no perfil lipídico seja 

exclusivamente mediado por uma melhora no desempenho, poderíamos explicar, ainda que 

parcialmente, os resultados positivos nos estudos de Kreider et al., (1998) e Arciero et al., 

(2001) e os negativos no nosso trabalho.  
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Analisados em conjunto, os poucos trabalhos existentes na literatura sugerem que os 

possíveis efeitos benéficos da suplementação de creatina no perfil lipídico são evidenciados 

quando os sujeitos apresentam previamente hipercolesterolemia e/ou quando eles estão 

engajados em treinamento físico intenso, preferencialmente com características intermitentes. 

Contudo, a escassez de estudos, bem como as divergências quanto aos resultados, apontam 

a inconclusão do tema. Diante do potencial da creatina como modulador do perfil lipídico, 

acompanhada ou não de treinamento físico, torna-se relevante investigar os efeitos da 

suplementação em sujeitos diabéticos não dependentes de insulina, já que os mesmos 

possuem reconhecidamente alterações na lipidemia (Carmena, 2005).   

 

2.3. Efeitos da suplementação de creatina na função renal  
 

Estudos de caso  

Kuehl et al., (1998) foram os primeiros a relacionar a suplementação de creatina à 

insuficiência renal.  Os autores atribuíram ao consumo regular de creatina (10 g/dia por três 

meses) o quadro de dispnéia, perda de peso e fadiga relatado por um jogador de futebol 

americano asmático. Testes laboratoriais indicavam creatinina sérica de 1,7 mg/dL, enquanto 

que valores de clearance de creatinina, amônia, sódio, potássio e proteinúria foram 

considerados normais. Após um mês de suspensão da suplementação e tratamento com β-

agonistas e esteróides aerolizados, verificou-se redução da creatinina (1,3 mg/dL) e 

desaparecimento dos sintomas.  

As críticas a esse trabalho fundamentaram-se no polêmico diagnóstico de insuficiência 

renal proposto pelos autores, tendo em vista que todos os parâmetros de função renal 

estavam inalterados, com exceção de creatinina. Sabe-se que a creatinina pode não ser um 

bom indicador de disfunções renais em sujeitos suplementados com creatina, já que está 
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sujeita há interferências de massa muscular, treinamento físico e da própria suplementação. 

Nesse caso, não se pode descartar a possibilidade de um caso falso positivo. 

Nesse mesmo ano, Pritchard et al., (1998) apresentaram um estudo de caso de um 

homem de 25 anos com glomeruloesclerose há oito anos e periódicas síndromes nefróticas, 

tratadas com ciclosporina há cinco anos. Durante esse período, a função renal estava 

controlada. Contudo, testes futuros revelaram crescente deterioração da função renal, com 

elevação de Crn e consequente queda do clerance de creatinina estimado. O paciente 

informou aos pesquisadores que estava consumindo creatina nos últimos dois meses (5g/d na 

primeira semana seguida por 2 g/dia por sete semanas). A suplementação foi suspensa a fim 

de recuperar a taxa de filtração glomerular. Um mês após, observou-se a normalização da 

função renal. Os autores afirmaram haver fortes indícios que a suplementação de creatina 

havia sido responsável pela deterioração da função renal. Devemos observar tal trabalho com 

cautela, uma vez que o paciente apresentava doença renal crônica anterior ao uso de 

creatina. Além disso, ressalta-se que a baixa dose de creatina suplementada durante o 

período de manutenção (2 g/dia) assemelha-se à quantidade consumida diariamente na dieta, 

razão pela qual as conclusões dos autores estariam equivocadas. Infelizmente, os autores 

não providenciaram dados de ingestão ou excreção de creatina.  

Koshy et al., (1999) indicaram a suplementação de creatina como causadora de nefrite 

intersticial aguda e injúria tubular focal, em um homem de 25 anos aparentemente saudável. 

Esse indivíduo apresentou aumento nas concentrações séricas de creatinina (2,3 mg/dL) e 

pressão arterial (160/100 mmHg) enquanto fazia uso do suplemento e teve esses parâmetros 

normalizados quando da interrupção do consumo. Infelizmente, os autores não forneceram 

maiores informações acerca do histórico clínico do sujeito.  

Barisic et al., (2002) empregaram com sucesso a suplementação de creatina (20 g/dia 

durante 12 dias, seguidos por 5g/dia ao longo de 28 meses) no tratamento de um jovem de 18 
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anos com encefalopatia mitocondrial. Apesar da melhora observada no quadro neurológico do 

paciente, os autores relataram deterioração na função renal após 28 meses de intervenção, 

conforme indicado pela redução no clearance de creatinina e retenção de uréia. Barisic et al., 

(2002) ressaltaram, no entanto, que o paciente sofria de doença renal crônica desde os 15 

anos (clearance de 51Cr-EDTA: 28 mL/min/1,73m3 ; fluxo sanguíneo renal: 333 mL/min; 

proteinúria: 2,3 g/dia). Diante disso, concluíram que a deterioração verificada ao longo do 

tratamento foi provavelmente “devido mais ao próprio curso natural (da doença renal pré-

existe) do que em função da suplementação de creatina”.  

     Revai et al., (2003) relataram um caso no qual um indivíduo de 22 anos de idade, 

usuário de esteróide anabólico (metandiona) e creatina em grande quantidade (200 g/d) 

apresentava glomerulonefrite membranoproliferativa difusa do tipo I. Os autores associaram o 

esse quadro ao uso da suplementação de creatina. Entretanto, a vertiginosa dose de creatina 

ingerida cronicamente pelo sujeito, bem como o uso de esteróides anabolizantes, potencial 

causador de nefropatias, comprometem as conclusões dos autores. 

Thorsteinsdottir et al., (2006) atribuíram à suplementação de creatina (15 g/d por 6 

semanas) o quadro de nefrite intersticial aguda em um homem de 24 anos. Quando se 

apresentou ao hospital, esse indivíduo demonstrou reduzido clearance de creatinina (30 

mL/min), retenção de uréia (30 mg/dL) e elevações nas concentrações de creatinina e 

proteinúria (3,8 mg/dL e 386 mg/24h, respectivamente). A inflamação intersticial foi 

diagnosticada por meio de biópsia renal. O paciente foi hospitalizado e orientado a deixar de 

consumir todos os suplementos nutricionais. Após cinco dias, a função renal foi normalizada e 

a proteinúria cessou. Apesar dos inúmeros suplementos ingeridos pelo sujeito, os autores 

concluiram que o agente nefrotóxico foi a creatina, já que não encontraram na literatura 

associações entre o consumo de outros suplementos e deterioração na função renal. 

Entretanto, não podem ser descartados os efeitos do consumo simultâneo desses 
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suplementos, bem como a possibilidade de contaminação, por adulterantes ou impurezas, de 

alguns deles. A equipe também ignorou o eventual papel do exercício extenuante como 

agravante da deterioração renal (Holmes et al., 2003; Patel et al., 2005). Tendo em vista que o 

paciente declarou treinar intensamente três horas por dia, cinco vezes por semana, essa 

hipótese poderia ter sido especulada. Por fim, salientamos o fato de que a dosagem de 

creatina ingerida semanalmente pelo sujeito assemelha-se a quantidade obtida via dieta. 

Diante do pequeno número de casos na literatura, todavia, os autores admitem que a 

suplementação de creatina tem baixo poder nefrotóxico. Mesmo assim, propõem que a nefrite 

intersticial induzida por creatina seja um diagnóstico diferencial em insuficiências renais 

agudas em atletas. 

Em suma, os diversos relatos de caso apontam, em sua maioria, para o potencial efeito 

nefrotóxico da creatina. As críticas a esses estudos remetem-se às audaciosas 

generalizações dos autores. Estudos de caso retrospectivos não permitem generalizações de 

resultados. Eles podem, no máximo, apontar que é preciso ter cuidado na utilização da 

suplementação de creatina.  Contudo, o crescente número de casos na literatura despertou o 

interesse da comunidade científica, que elaborou modelos experimentais mais precisos com o 

intuito de responder tal questão.  

 

Estudos longitudinais com humanos 

Poortmans et al., (1997) foram os pioneiros na busca de métodos sistemáticos para a 

avaliação da função renal em sujeitos suplementados com creatina. Os pesquisadores 

suplementaram cinco sujeitos saudáveis com creatina (20 g/dia por cinco dias) ou placebo em 

um modelo cross-over. Análises de creatina e creatinina urinária e plasmática foram 

realizadas após cada sessão experimental. Albuminúria e proteinúria também foram 

avaliadas. Os resultados revelaram que, a despeito dos aumentos das concentrações sérica e 
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urinária de creatina, as concentrações de creatinina, clearance de creatinina, taxa de excreção 

de albumina e proteína permaneceram inalteradas. Os autores afirmaram que a 

suplementação aguda de creatina não tem efeito na função renal. A reduzida amostra desse 

estudo pode ser considerada uma grave limitação. Além disso, a ausência de marcadores 

mais precisos (padrão-ouro) não permite maiores conclusões. 

A mesma equipe de pesquisa investigou o efeito crônico da suplementação de creatina 

na função renal. Os autores determinaram o clearance de creatinina, albumina e uréia em 

coortes de usuários (dez meses a cinco anos) ou não de creatina. Os resultados não 

demonstraram diferenças significantes entre os grupos. Diante disso, os autores concluíram 

que a suplementação de creatina, em médio e longo prazo, também não afetava a função 

renal (Poortmans et al., 1999). 

Esse estudo gerou reação imediata na comunidade científica. Kuehl et al., (2000) 

criticaram severamente os resultados e conclusão dos autores, salientando as ausências de 

aleatorização dos grupos, de métodos precisos (padrão-ouro) e de padronização da 

suplementação, bem como o baixo poder estatístico. Além disso, o fato de que o grupo 

controle era formado por 85 estudantes universitários, enquanto que o grupo suplementado 

com creatina era composto por nove atletas profissionais de diversas modalidades, aponta a 

total heterogeneidade da amostra. Em virtude dessas limitações, Kuehl et al., (2000) 

concluíram que não há evidências suficientes para se afirmar que a suplementação de 

creatina não prejudica a função renal. 

Robinson et al., (2000) investigaram possíveis efeitos deletérios da suplementação de 

creatina em homens e mulheres, utilizando-se de 26 parâmetros clínicos. Os autores dividiram 

a amostra, composta por 48 sujeitos fisicamente ativos, em sete grupos, com o objetivo de 

avaliar distintamente os protocolos de “carregamento” de creatina (20 g/dia por cinco dias) e 

“manutenção” (20 g/dia por 5 dias seguidos por 3 g/dia ao longo de oito semanas).  Os 
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sujeitos submetidos ao protocolo de “carregamento” foram avaliados após um dia ou seis 

semanas do término da suplementação. Já os indivíduos submetidos ao protocolo de 

“manutenção” foram subdivididos em grupos que realizavam ou não treinamento de força. Os 

pesquisadores consideraram que a suplementação de creatina não apresentou efeitos 

deletérios. Contudo, foram documentados aumentos nas concentrações de uréia e creatinina, 

nos grupos suplementados com creatina por cinco dias e oito semanas, respectivamente. Os 

autores interpretaram essas alterações como de “baixa relevância clínica”, citando, sobretudo, 

as limitações da creatinina como marcador da taxa de filtração glomerular. Curiosamente, os 

pesquisadores empregaram apenas creatinina e uréia para avaliação de função renal e, 

mesmo diante da reconhecida imprecisão desses métodos (por parte da própria equipe de 

pesquisa), concluíram que a suplementação de creatina não apresentava riscos evidentes à 

função renal.  

Kreider et al., (2003) desenvolveram estudo retrospectivo com o objetivo de investigar os 

efeitos crônicos da creatina na função renal. Noventa e oito atletas profissionais de futebol 

americano receberam creatina de maneira “open label” (os voluntários escolhiam consumir ou 

não o suplemento, bem como a quantidade e o tempo de consumo) e, ao final do estudo, 

foram categorizados em usuários de creatina por zero a seis meses (n = 12), sete a 12 meses 

(n = 25), 12 a 21 meses (n = 17) e não usuários de creatina (n = 44). Todos os voluntários 

foram avaliados em 69 parâmetros clínicos, incluindo marcadores de função renal, como 

creatinina e clearance de creatinina, em diversas fases do treinamento. Nenhuma diferença 

significante foi encontrada entre os consumidores de creatina e o grupo controle, razão pela 

qual os autores concluíram que, em atletas submetidos a treinamento intenso, a 

suplementação de creatina parece não afetar nenhum parâmetro clínico.  Novamente, as 

críticas a esse trabalho remetem-se à ausência de distribuição aleatória dos grupos e 
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marcadores precisos para avaliação da função renal, dosagens padronizadas de creatina, e 

limitação dos resultados a atletas de alto nível. 

Groeneveld et al., (2005) investigaram os efeitos da suplementação de creatina na 

função renal de indivíduos com esclerose lateral amiotrófica. Os pesquisadores dividiram os 

pacientes em dois grupos: suplementados com creatina (10 g/dia por 310 dias) ou placebo. 

Nenhuma diferença significante foi observada para os marcadores de função renal. Os 

autores, no entanto, verificaram aumento nas concentrações de creatinina no grupo 

suplementado, justificado pelo aumento da ingestão de creatina.  As concentrações de 

albuminúria e uréia sérica não foram alteradas. Esses dados não podem ser extrapolados 

para todas as populações. Além disso, destaca-se a falta de marcador padrão-ouro para 

avaliação da função renal.  

Com o objetivo de verificar se a suplementação de creatina aumenta a formação de 

compostos citotóxicos, Poortmans et al., (2005) suplementaram 20 homens saudáveis (21 

g/dia por 14 dias) e avaliaram a concentração urinária de formaldeído, metilamina e formato 

antes e após a intervenção. Os resultados indicaram aumentos substanciais nas 

concentrações de formaldeído (4,5 vezes) e metilamina (9,2 vezes). Entretanto, parâmetros de 

função renal (clearance de creatinina, creatinina e albumina urinária) não foram alterados. Os 

autores concluem que, a despeito da formação de compostos citotóxicos em razão da 

suplementação de creatina, a função renal é preservada. No entanto, esse estudo deve ser 

visto com grande cautela, tendo em vista as ausências de marcadores precisos de função 

renal. Estudos futuros devem elucidar a relevância fisiopatológica desses metabólitos na 

fisiopatologia renal, sobretudo em longo prazo. 

Tendo em vista a dificuldade de se aplicar o clearance de inulina e diante da imprecisão 

de marcadores dependentes de creatinina, a busca por métodos mais precisos se faz 

necessária. Uma das alternativas mais interessantes é a cistatina C. Essa proteína de baixo 



 23

peso molecular é livremente filtrada pelo glomérulo e reabsorvida, quase que completamente, 

pelas células do túbulo proximal. A dosagem sérica dessa proteína tem sido proposta como 

uma excelente medida da taxa de filtração glomerular em estágios iniciais de doença renal, 

uma vez que sua produção é constante e sua concentração sérica é quase totalmente 

dependente da filtração glomerular. Além disso, esse marcador não está sujeito às influências 

de massa muscular e alimentação, ao contrário da creatinina. (Coll et al., 2000; Delanaye et 

al., 2003). Desta forma, o uso de proteínas de baixo peso molecular, tais como a cistatina C, 

emerge como marcador viável de função renal em pesquisas com creatina. 

Gualano et al., (2008e) foram os primeiros a utilizar esse marcador em homens 

saudáveis suplementados com creatina. Os autores verificaram que a suplementação de 

creatina em grande dosagem e por um longo período (aproximadamente 10 g/dia durante três 

meses) não prejudicava a função renal. Os resultados, entretanto, não podem ser 

generalizados para todas as populações, já que a amostra desse estudo também era 

submetida a exercício físico. 

Os estudos envolvendo humanos não verificaram alterações na função renal decorrentes 

da suplementação de creatina. Contudo, a grande maioria destes apresenta limitações 

metodológicas, dentre as quais, destacam-se: falta de aleatorização amostral e grupo 

controle, baixo poder estatístico e ausência de marcadores precisos de função renal. Diante 

disso, as críticas pertinentes a esses trabalhos se referem às generalizações dos autores, 

sem sequer citar tais limitações.  

 

Estudos com animais  

Um dos fatores que mais contribuem para os achados controversos na literatura é a 

metodologia empregada na avaliação da função renal. Sabe-se que a creatina é 

espontaneamente convertida a creatinina (Wyss et al., 2000). Logo, espera-se que sujeitos 
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suplementados com creatina possam ter maiores concentrações de creatinina plasmática, o 

que interferiria no clearance de creatinina e, conseqüentemente, na correta avaliação da taxa 

de filtração glomerular. Alguns autores estão, por esse motivo, remetendo-se a estudos em 

animais (Edmunds et al., 2001; Taes et al., 2003; Ferreira et al., 2005), nos quais o uso de 

técnicas consideradas padrão-ouro, tais como clearance de inulina, 51Cr-EDTA ou isotópicos, 

é mais viável. Ferreira et al., 2005, por exemplo, justificam que o uso de modelo animal refere-

se à dificuldade de se empregar a metodologia do clearance de inulina em humanos, já que 

esse procedimento é invasivo e dispendioso em termos de tempo. Contudo, salienta-se que a 

extrapolação dos dados obtidos em ratos para humanos nem sempre é adequada.  

Edmunds et al., (2001) investigaram o efeito da creatina na função renal em ratos 

Han:Sprague Dawley (SPRD-cy), modelo bem aceito de doença renal policística. Os animais 

foram divididos em grupo controle e creatina (2 g/Kg da dieta por sete dias, seguidos por 

0,48g/kg da dieta por 35 dias). Os resultados indicaram que o grupo creatina, comparado ao 

controle, apresentou piora na função renal, conforme evidenciado pela diminuição do 

clearance de creatinina, aumento da creatinina sérica (apenas nos machos) e retenção de 

uréia. Além disso, a creatina provocou a progressão da doença renal policística, já que os 

ratos desse grupo tiveram valores maiores de peso renal, conteúdo de fluido renal e escores 

císticos. Os autores sugerem, frente aos achados, cautela ao se administrar creatina, 

principalmente em indivíduos com doença renal pré-existente. 

  Taes et al., (2003) também investigaram o efeito da suplementação de creatina em 

modelo de doença renal. Para tanto, utilizaram ratos com insuficiência renal induzida pela 

remoção cirúrgica de 2/3 da massa renal. Foram formados quatro grupos: falso-operados não 

suplementados, falso-operados e suplementados com creatina, nefrectomizados não 

suplementados e nefrectomizados  e suplementados com creatina. Após quatro semanas de 

intervenção, os dados de cistatina C, inulina, clearance de uréia e creatinina, albuminúria e 
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proteinúria não sofreram efeito da suplementação de creatina, tanto nos ratos 

nefrectomizados quanto nos falso-operados. Os autores concluem, portanto, que a 

suplementação de creatina não causa danos à função renal, mesmo havendo doença renal 

pré-existente. 

Taes et al., (2003) formularam diversas hipóteses na tentativa de explicar os achados de 

Edmunds et al., (2001). A primeira delas se refere à metodologia de avaliação da função renal, 

já que Edmunds et al., (2001) não utilizaram nenhum padrão-ouro para avaliação da taxa de 

filtração glomerular. Além disso, a suplementação utilizada não era pura, mas uma 

combinação de creatina e glutamina (5:1), segundo os pesquisadores, com o objetivo de 

mimetizar os suplementos comerciais. Contudo, tais formulações podem conter traços de 

contaminantes e produtos tóxicos, comprometendo a pureza do suplemento. Por último, Taes 

et al., 2003 realçam a diferença do modelo experimental. Os autores concordam com a 

capacidade do modelo Han:SPRD-cy em mimetizar doença humana policística, todavia não 

admitem que o mesmo possa ser utilizado para doenças renais funcionais em geral, conforme 

sugerido pelos pesquisadores que adotaram esse modelo. 

Ferreira et al., (2005) investigaram os efeitos da suplementação de creatina em ratos 

saudáveis submetidos ou não a treinamento. Nesse trabalho, quatro grupos foram estudados 

por 10 semanas: creatina combinada ao exercício, creatina isolada, placebo combinado ao 

exercício e placebo isolado. Somente o grupo que recebeu creatina isoladamente apresentou 

deterioração na filtração glomerular e no fluxo plasmático renal, avaliados por meio de 

clearances de inulina e paraminohipurato, respectivamente. Uma vez que o grupo 

suplementado com creatina e treinado não apresentou diminuição de filtração glomerular e 

fluxo plasmático renal, é possível especular que o exercício concomitante à suplementação 

possa ter minimizado os efeitos deletérios da creatina, prevenindo uma vasoconstrição. Outra 

possibilidade aventada pelos pesquisadores é que a contração muscular promova maior 
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utilização do substrato no músculo, diminuindo a produção e excreção de creatinina. Em 

relação aos efeitos deletérios observados, duas hipóteses são assumidas pelos autores: 

diminuição do fluxo sanguíneo renal em função de vasoconstrição ou formação de produtos 

citotóxicos provenientes do metabolismo da creatina, tais como metilamina e formaldeído. 

Independentemente do mecanismo responsável pelos efeitos deletérios, os autores alertam 

para os riscos da suplementação irrestrita de creatina, principalmente em longo prazo.  

Interessantemente, os achados desse estudo são opostos àqueles encontrados por Taes 

et al., (2003), mesmo que ambos os autores tenham empregado metodologia padrão-ouro 

para avaliação da função renal, bem como um modelo experimental bem controlado. Um fator 

que pode ter contribuído para essa discrepância é a presença de traços de contaminantes na 

creatina administrada. Taes et al., (2003) declararam que a creatina empregada em seu 

trabalho possuía grau de pureza maior que 99%. Em contrapartida, Ferreira et al., (2005) não 

realizaram teste de pureza do suplemento administrado em seu estudo.  

Os estudos com modelos animais apresentam controle experimental satisfatório, bem 

como marcadores precisos de avaliação da função renal. Entretanto, ao contrário do 

esperado, os resultados permanecem conflitantes, fomentando a polêmica em torno do tema.  

Em suma, apesar da existência de inúmeros relatos de caso na literatura indicando que 

a creatina possa prejudicar a função renal, não há evidências sustentáveis de que essa 

substância possa apresentar riscos a indivíduos saudáveis, conforme demonstrado por 

estudos longitudinais. Pesquisas futuras, no entanto, devem investigar sujeitos com doenças 

renais pré-existentes e com propensão à nefropatia, como diabéticos do tipo 2, por exemplo.  

Para tanto, o uso de marcadores considerados padrão-ouro na avaliação da função renal é 

imperativo. 
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3. Objetivo 

Investigar a eficácia e segurança da suplementação de creatina acompanhada de 

treinamento físico em diabéticos do tipo 2, bem como possíveis mecanismos moleculares, 

bioquímicos e fisiológicos responsáveis por eventuais adaptações.  

 

3.1 Objetivos específicos 
 

Determinar os efeitos da suplementação de creatina combinada ao treinamento físico 

sobre controle glicêmico, sensibilidade à insulina, perfil lipídico, força, condicionamento 

aeróbio, composição corporal, funções renal e hepática em diabéticos do tipo 2.  

Além disso, investigar os efeitos dessa intervenção na expressão proteica e 

translocação de GLUT-4, e nas concentrações intramusculares de fosforilcreatina.  

 

4. Metodologia 

 

4.1. Protocolo experimental  
 

Foi conduzido um ensaio clínico, duplo-cego, controlado por placebo e aleatorizado, de 

acordo com os critérios adotados pelo CONSORT (Altman, 1996). O estudo foi inscrito no 

banco de ensaios aleatorizados norte-americano ClinicalTrial (www.clinicaltrial.gov), conforme 

solicitado pelos jornais científicos de grande impacto na área de saúde (número de 

identificação: NCT00992043). 

 Antes de participarem da intervenção, os sujeitos passaram por avaliação médica com 

o intuito de verificar os critérios de elegibilidade. Vinte e oito sujeitos foram divididos 

aleatoriamente em dois grupos: i) Creatina (CR) e ii) Placebo (PL).  
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Ao longo de três meses, ambos os grupos foram submetidos a treinamento físico e 

suplementação de creatina ou placebo. Os voluntários foram orientados a não ingressarem 

em programas de atividade física durante o período de estudo. 

No período basal (PRÉ) e após 12 semanas (PÓS), os pacientes realizaram avaliações 

de controle glicêmico, perfil lipídico, capacidade física, composição corporal e efeitos 

adversos. Além disso, foram submetidos à biópsia muscular, para análises expressão proteica 

e translocação de GLUT-4, e espectroscopia de fósforo por ressonância magnética, para 

análises das concentrações intramusculares de fosforilcreatina.  

 

4.2. Aprovação do Comitê de Ética 
 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de 

Educação Física e Esporte da USP, pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa.  

 

4.3. Recrutamento e seleção de voluntários 
 

O recrutamento foi feito no Hospital das Clínicas (HCFMUSP), no ambulatório de 

Endocrinologia, sob chefia da Professora Dra. Maria Elisabeth Rossi da Silva. Os candidatos 

elegíveis obedeceram aos seguintes critérios de inclusão:  

• homens e mulheres pré-diagnosticados como diabéticos do tipo II; 

• sedentários (não engajados em programas de exercícios físicos por ao menos 

um ano;  

• acima de 45 anos de idade; 
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• sem acometimentos que comprometeriam a participação no estudo, tais como 

distúrbios do aparelho locomotor ou doença cardiovascular limitante; 

• taxa de filtração glomerular > 40 mL/min/1,73 m2 

• hemoglobina glicada entre 7 e 9%;  

• não usuários de insulina. 

• Apenas usuários de metformina e/ou sulfonilureia, como antiglicemiantes orais. 

• IMC ≥ 30 kg/m2  

• não suplementados com creatina a pelo menos um ano 

 

Os sujeitos que se adequaram ao perfil supracitado foram convocados por mais uma 

vez para serem informados sobre todos os detalhes do projeto e assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Todos os pacientes foram acompanhados por médicos 

endocrinologista e nefrologista durante o projeto.  

 

4.4. Suplementação e “vendamento” 
 

Os suplementos foram providenciados conforme o modelo duplo-cego. A aleatorização 

foi gerada através de sorteio, em blocos de oito pacientes e com estratificação por gênero. 

Apenas um pesquisador do estudo, sem contato com qualquer tipo de avaliação e análise dos 

dados, responsabilizou-se pelo ingresso e alocação dos pacientes no estudo. Os grupos 

foram revelados apenas ao término da análise estatística.  

O grupo CR recebeu 5 g de creatina monohidrato em pó durante todo período 

experimental, enquanto que o grupo PL recebeu mesma dose de dextrose. A baixa 

quantidade de dextrose ingerida pelo grupo controle não pode ser considerada uma variável 

interveniente nesse estudo. Todos os voluntários foram orientados a ingerir o suplemento 

acompanhado de suco de livre escolha, após o almoço.    
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Para confirmar a aderência à suplementação, os sujeitos foram inquiridos acerca do 

suplemento ingerido após o estudo. A porcentagem de acerto foi comparada entre os grupos 

como forma de assegurar a eficiência do “vendamento”.  

 

4.5.Treinamento físico 
 

O treinamento teve início no mesmo dia da ingestão da suplementação. As sessões de 

treinamento ocorreram três vezes por semana, sempre sob a supervisão de um dos membros 

da equipe de pesquisa. O local de treinamento foi o Laboratório de Avaliação e 

Condicionamento em Reumatologia (LACRE – HCFMUSP). 

A sessão teve início com cinco minutos de aquecimento em esteira. Em seguida, 

seguiu-se o treinamento de força, envolvendo exercícios que contemplavam os grandes 

grupamentos musculares, com três séries de 8-12 RM por exercício e intervalo de 90 

segundos entre as séries. A duração do treinamento de força foi de aproximadamente 25 

minutos por sessão.  

Em seguida, teve início o treinamento aeróbio. A intensidade foi determinada por teste 

ergoespirométrico e correspondeu ao intervalo de freqüência cardíaca entre o limiar anaeróbio 

(La) e o ponto de compensação respiratória (PCR). À medida que houve adaptação à carga 

de treinamento, os sujeitos foram incentivados a aumentar a intensidade, aproximando-a do 

PCR. O controle de intensidade foi realizado pela freqüência cardíaca, com auxílio de 

frequencímetros da marca Polar. A duração do treinamento aeróbio foi de 30 minutos até a 

oitava semana, a partir da qual houve incremento para 40 minutos por sessão. Por fim, a 

sessão foi finalizada com 5 minutos de exercícios de flexibilidade.  

De maneira a verificar a aderência dos voluntários ao treinamento, solicitou-se o 

preenchimento de lista de presença a cada sessão de treino.  
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O volume total de treinamento (em Kg) também foi determinado, conforme cálculo a 

seguir: ∑ número de séries x ∑ número de repetições x ∑ cargas de trabalho, considerando-se 

os valores de cada sessão de treino para todas as variáveis.  

 

4.6. Teste ergoespirométrico 
 

Para a determinação dos limiares ventilatórios e potência aeróbia, os pacientes 

realizaram um teste ergométrico em esteira rolante (Centurion 200, Micromed), seguindo um 

protocolo em rampa com aumento a cada minuto na carga de trabalho (velocidade e/ou 

inclinação) até a exaustão. 

Durante o teste de esforço, o comportamento cardiovascular foi continuamente avaliado 

através de eletrocardiógrafo, com as 12 derivações simultâneas (D1, D2, D3, aVR, aVL, aVF, 

V1, V2, V3, V4, V5, V6). A freqüência cardíaca (FC) foi registrada em repouso com o paciente 

posicionao na esteira rolante, ao final de cada minuto do teste de esforço e no 1º, 2º, 4º e 6º 

minuto de recuperação. A pressão arterial foi medida sempre pelo mesmo avaliador, em 

repouso, a cada dois estágios de exercício e no 1º, 2º, 4º e 6º minuto do período de 

recuperação. 

A avaliação da potência aeróbia máxima foi feita através da medida direta do consumo 

de oxigênio no pico do exercício (VO2max ou  VO2pico, designado doravante pela primeira 

abreviação, à título de padronização). O paciente foi conectado a um ergoespirômetro 

computadorizado (Metalyzer modelo III b/ breath- by- breath), através de um sistema de 

sensor que permitiu a mensuração da ventilação pulmonar (VE) a cada expiração. Através de 

sensores de oxigênio (O2) e de dióxido de carbono (CO2), foram analisadas as frações 

expiradas de O2 e CO2 a cada ciclo respiratório.  

A partir das análises da VE e das concentrações dos gases expirados, foram 

calculados o consumo de oxigênio (VO2) e a produção de dióxido de carbono (VCO2). Os 
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testes foram considerados máximos quando um ou mais critérios a seguir foram atingidos: i. 

evidência subjetiva de exaustão (ex. hiperventilação acentuada seguida por desistência do 

paciente); ii. freqüência cardíaca de pico > 95% da FC máxima predita; iii. razão da troca 

respiratória (RER) > 1,10; plateau no consumo de oxigênio por dois estágios consecutivos. 

Em todos os casos acima, o valor de consumo de oxigênio imediatamente antes da 

interrupção do teste foi considerado como o VO2max. 

Para a determinação do La, utilizaram-se os seguintes critérios: i. incremento nos 

valores de equivalente ventilatório de oxigênio (VE/VO2) e pressão parcial de oxigênio ao final 

da expiração (PETO2), sem concomitante elevação do equivalente ventilatório de dióxido de 

carbono (VE/VCO2); ii. perda de linearidade da relação entre consumo de oxigênio (VO2) e a 

produção de dióxido de carbono (VCO2); iii. incremento não-linear do valor da razão da troca 

respiratória (RER). 

O PCR foi determinado de acordo com os seguintes critérios: i. menor valor de 

VE/VCO2, antes do incremento progressivo dessa variável; ii. maior pressão parcial de dióxido 

de carbono ao final da expiração (PETCO2), antes do decréscimo progressivo dessa variável. 

 Os limiares foram determinados por um único avaliador experiente. Todos os testes 

foram conduzidos sob a supervisão de um médico.  

 

4.7. Coleta sanguínea 

   
Os pacientes compareceram ao Ambulatório de Endocrinologia em jejum noturno de 12 

horas. Foram coletados 15 ml de sangue da veia antecubital para as posteriores análises de 

colesterol total, triglicérides, HDL-colesterol, LDL-colesterol, VLDL-colesterol, apolipoproteína 

A, apolipoproteína B, apoliproteína E, lipoproteína A, hemoglobina glicada, sódio, potássio, 

uréia, creatinina, aspartato aminotransferase, alanina aminotransferase, gama glutamil 
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transferase, fostatase alcalina e bilirrubina. As amostras foram imediatamente centrifugadas a 

4º Celsius, 4000 rotações por minuto, durante cinco minutos. As análises foram realizadas no 

Laboratório Central do Hospital das Clínicas (FMUSP). 

 

4.8. Coleta urinária 
 

O voluntário foi orientado a desprezar a primeira urina do dia e, a partir desse 

momento, armazenar toda a diurese em um frasco fornecido pela equipe de pesquisadores, 

durante 24 horas, até o horário da primeira coleta. Foram analisadas as excreções urinárias 

de creatinina, ureia, sodio, potássio, albumina e proteina. As análises foram realizadas no 

Laboratório Central do Hospital das Clínicas (FMUSP). 

 

4.9. Teste de tolerância oral à refeição (Meal glucose tolerance test) 
 

Para avaliação da sensibilidade à insulina, realizou-se teste de tolerância oral à 

refeição (564 Kcal; 60% carboidrato, 20% lipídeo e 20% proteína). Esse teste foi realizado no 

período basal e 72 h após a última sessão de treinamento, em jejum noturno de 12 horas. 

Foram coletados aproximadamente 3 mL de sangue venoso nos momentos 0, 30, 60, 120, 

180 e 240 minutos para perfazer as curvas de glicose, insulina e peptídeo C. Cabe ressaltar 

que o momento zero é em jejum e precede a ingestão da refeição.  

As amostras foram mantidas em isopor com gelo e imediatamente após o 

procedimento, centrifugadas (4000 rpm, 5 minutos, 4º C) e analisadas. As concentrações de 

insulina e peptídio C foram determinadas por técnicas imunofluorométricas. A glicemia foi 

dosada através de método enzimático colorimétrico. As áreas totais e incrementais abaixo da 

curva de insulina, glicose e peptídeo C foram calculadas por meio do modelo trapezóide. A 

partir dos valores de glicemia e insulinemia de jejum, foram calculados os índices 
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glicose/insulina (G/I) e Homeostase Model Assessement (HOMA IR e HOMA B), que estimam 

a sensibilidade à insulina e a função das células beta, respectivamente (Matthews et al., 

1985).  

 

4.10. Enzimas do metabolismo hepático 
 

 As concentrações séricas de alanina aminotransferase e aspartato aminotransferase 

foram determinadas a partir de métodos cinéticos UV. As concentrações de bilirrubina foram 

dosadas através de método colorimétrico com diazotização. As concentrações de gama 

glutamil transferase foram mensuradas por meio de método cinético por Szasz-Persijn. As 

concentrações de fosfatase alcalina foram determinadas por teste enzimático colorimétrico.  

 

4.11. Hemoglobina glicada (HbA1C) 
 

As concentrações de HbA1C foram determinadas por meio da técnica de cromatografia 

líquida de alta performance (HPLC), em coluna de troca iônica, sistema Variant II (Bio-Rad). 

 

4.12. Composição corporal 
 

 Massa magra, gordura corporal e massa óssea foram determinadas por densitometria 

de dupla emissão com fonte de raios-X (DXA), utilizando o densitômetro Hologic Discovery, no 

Laboratório de Metabolismo Ósseo da FMUSP-LIM-17. A densidade mineral óssea (DMO) e o 

conteúdo mineral ósseo (CMO), expressos em g/cm2, foram avaliados na coluna lombar, colo 

de fêmur, fêmur total e corpo inteiro.  

  

4.13. Antropometria, força e função muscular 
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Os voluntários foram pesados em balança digital. A altura foi determinada na posição 

em pé, com auxílio de estadiômetro. Essas medidas foram utilizadas na realização do índice 

de massa corporal (IMC).  

A força dinâmica foi avaliada por teste de uma repetição máxima (1RM). Os pacientes 

realizaram aquecimento com 5 a 10 repetições, com um peso leve (40% a 60% da percepção 

de 1RM). Após um minuto de intervalo, nova série com 3 a 5 repetições foi realizada, dessa 

vez com peso moderado (60% a 80% da percepção de 1RM). Após 2 minutos de intervalo, 

foram realizadas três a quatro tentativas para estimar a carga máxima, com 3 a 5 minutos de 

descanso entre cada tentativa. Os testes foram realizados nos aparelhos leg press e supino 

vertical. 

A força isométrica foi avaliada por meio de testes de preensão manual e tração lombar, 

com auxílio de dinamômetros.  

Para avaliar a influência do treinamento físico na função muscular, utilizou-se o teste 

“timed-stands”, no qual se determina o tempo para se levantar e sentar em uma cadeira por 

dez vezes usando apenas os membros inferiores. Já a mobilidade funcional foi avaliada pelo 

teste “timed up-and-go”, no qual se avalia o tempo necessário para que o paciente se levante 

de uma cadeira, caminhe três metros, dê uma volta de 180 graus, e retorne à cadeira.  

    

4.14. Avaliação nutricional 
 

No período basal e após 12 semanas de intervenção, foram conduzidas avaliações 

nutricionais por meio de recordatórios alimentares em três dias consecutivos, sendo um de fim 

de semana, para que a variação da ingestão que normalmente ocorre neste período 

constasse na avaliação. Para auxílio na quantificação das porções alimentares durante o 

recordatório, foram utilizados desenhos da de cartilha desenvolvida e valida por nosso grupo e 
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um livro contendo fotos de 100 porções alimentares. Os recordatórios foram aplicados por 

dois nutricionistas treinados. Os dados das três avaliações foram tabulados por um único 

avaliador experiente, com o auxílio do programa Virtual Nutri. Foram analisadas as ingestões 

de energia (em kcal) e macronutrientes (em gramas e porcentagem do total).  

 

4.15. Avaliação do perfil lipídico 
 

As concentrações séricas de colesterol total, HDL-colesterol e triglicérides foram 

determinadas por métodos enzimáticos colorimétricos (GPO/POD). A partir dessas 

determinações foi possível inferir a quantidade de VLDL-colesterol (VLDL-colesterol = 

triglicerídeos/5) e LDL-colesterol (LDL-colesterol = colesterol total - (HDL-colesterol + VLDL-

colesterol)). 

 As concentrações séricas de alipoproteínas A1, alipoproteína B e lipoproteína A foram 

determinadas através de testes imunoturbidimétricos. As concentrações séricas de 

apolipoproteína A2 e E foram dosadas por meio de ensaios nefelométricos.   

       

4.16. Creatinina, clearance de creatinina, ureia, sódio e potássio 
 

A creatinina sérica foi determinada pelo método cinético de Jaffé. O clearance de 

creatinina foi estimado através da equação de Cockcroft-Gault e corrigido pela superfície 1,73 

m2. As concentrações de ureia foram mensuradas por método cinético UV. As dosagens de 

potássio e sódio urinário e plasmático foram realizadas com auxílio de Fotômetro de Chama. 

 

4.17. Albuminúria e proteinúria 
 

A proteinúria foi determinada através de método cinético, por cloreto de benzetônio. A 

albuminúria foi dosada por meio de nefelometria.  
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4.18. Clearance de 51Cr-EDTA 
 

A mensuração da taxa de filtração glomerular foi realizada pela técnica de clearance de 

51Cr-EDTA. A administração do 51Cr-EDTA foi feita em veia periférica, com atividade de 100 

µCi, no volume de 1 ml. A coleta de amostras sanguíneas de 10 ml foi feita no braço 

contralateral à injeção do radiofármaco, após 240 e 360 min. As amostras foram 

centrifugadas a 3500 rpm por 10 min, para separação do plasma. Amostras de 3 ml de 

plasma e da solução padrão, obtida pela diluição da mesma atividade (100 µCi) em 1000 ml 

de água, foram analisadas em um contador de poço.  

A atividade radioativa das amostras, expressa em contagens por ml, permitiu ajustar a 

curva exponencial, que representa o clearance plasmático do radiofármaco. A inclinação da 

curva (slope) representou a taxa de clearance de 51Cr-EDTA, ou seja, a porcentagem de 

depuração por unidade tempo (k=0,693/t1/2). O volume de distribuição foi obtido dividindo-se a 

atividade administrada pela concentração plasmática no tempo 0 (intercepto da curva 

plasmática).  

A taxa de clearance plasmático multiplicada pelo volume de distribuição do 

radiofármaco forneceu o clearance plasmático em ml/min, sobre o qual foi aplicada a correção 

para superfície 1,73 m2 e a correção de Chantler. 

 

4.19. Biópsia muscular por agulha de sucção 
 

As biópsias foram realizadas por médico reumatologista. No período basal e após 48h 

da última sessão de treinamento, e seguindo dieta noturna padronizada e jejum de 12h, os 

pacientes foram orientados a comparecer à enfermaria da Reumatologia (HCFMUSP), onde o 

procedimento foi realizado. Extraiu-se uma pequena amostra (aproximadamente 100mg) da 
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porção lateral e mais volumosa do vasto lateral, cuja quantidade foi suficiente para todas as 

análises propostas. O local aproximado da extração foi entre o ponto médio da patela e do 

trocânter maior. O procedimento de biópsia muscular foi realizado a partir da utilização de 

uma agulha especialmente desenvolvida para extrair pequenas amostras de músculo.  

Para a realização do procedimento, o sujeito deitou-se em uma maca, mantendo os 

joelhos estendidos e a musculatura relaxada. O médico responsável fez a assepsia do local e, 

em seguida, administrou 3 cc de xilocaína a 1% para anestesiar o local. A aplicação do 

anestésico foi feita com agulhas hipodérmicas descartáveis de forma subcutânea.  

Após assepsia e anestesia, realizou-se a incisão para a entrada da agulha de biópsia 

no tecido muscular. Para tanto, o médico responsável utilizou uma lâmina de bisturi no11, 

esterilizada, individual e descartável para realizar a incisão de aproximadamente 0,5 cm de 

extensão. A incisão cortou a pele e a fáscia muscular. A agulha de biópsia, esterilizada e de 

uso individual, foi então inserida pelo médico responsável através do pequeno orifício gerado 

pela incisão. Após uma sucção, aplicada na extremidade superior externa da agulha por uma 

seringa de 120 cc, uma pequena amostra de músculo foi “puxada” para o interior da agulha e 

cortada pela sua lâmina interna.  

 O sujeito foi sempre informado dos procedimentos que tomaram seqüência e, após a 

retirada da agulha, aplicou-se pressão sobre o ponto de incisão para prevenir sangramento. A 

incisão foi então fechada com bandagem esterilizada e coberta com uma pequena atadura 

para prevenir o seu desprendimento. Uma faixa envolveu a coxa sobre a região biopsiada, 

aplicando pressão contínua, a fim de evitar qualquer edema local. O sujeito foi instruído a 

manter a bandagem por 24 horas e a manter a incisão limpa e seca pelo período de 72 horas.  

 Cabe salientar que foram obtidas amostras musculares de cinco voluntários não 

diabéticos (Hb1AC < 5,5%), pareados por idade, IMC, VO2max e consumo alimentar, a fim de 

estabelecer valores de referências para as respostas moleculares encontradas.      
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4.20. Fosforilcreatina intramuscular  
 

Para esse exame, um sub-grupo de 12 pacientes foi aleatoriamente selecionado. As 

concentrações de fosforilcreatina intramusculares foram determinadas por meio de 

espectroscopia de fósforo por ressonância magnética (31P-ERM). O estudo de 31P-ERM foi 

realizado com equipamento de corpo inteiro de imagem, por ressonância magnética de 3 

Tesla (Achieva Intera, Philips, The Netherlands) e bobina de superfície de fósforo (31P) com 

diâmetro de 14 cm.  

Para seleção do volume muscular, localizado no gastrocnêmio, foram adquiridas três 

imagens nos planos axial, coronal e sagital da perna com a bobina de corpo na freqüência de 

1H. Para aquisição do espectro, utilizou-se a técnica de vóxel único (single voxel), com a 

seqüência de pulso image selected in vivo spectroscopy (ISIS), tempo de eco (TE) mínimo de 

0,62 ms e tempo de repetição (TR) de 4500 ms. O tamanho do vóxel foi adaptado ao volume 

do músculo do paciente, podendo atingir valores máximos de 25 mm x 40 mm x 100 mm (AP x 

ED x IS). A largura de banda do espectro foi de 3000 Hz, com amostragem de 2048 pontos e 

64 repetições. O tempo de aquisição de cada 31P-ERM foi de aproximadamente 5 min. Os 

dados brutos da espectroscopia foram processados incluindo os seguintes passos: 

apodização, correção de fase e transformada de Fourier. O sinal da fosforilcreatina foi 

quantificado em relação ao sinal total do β-ATP, cuja concentração muscular no repouso é 

considerada constante (5,5 mmol/Kg de músculo úmido).  

 

4.21. Determinação da expressão proteica e da translocação de GLUT-4 
 

 A expressão proteica de GLUT-4 foi determinada pela técnica de western Blot, de 

acordo com os procedimentos a seguir. As amostras musculares foram imediatamente 
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homogeneizadas em tampão de extração (150mM NaCl, 5mM EDTA, 10mM Tris-HCl, 

0.1%Triton X100, pH 7.4). Os homogeneizados foram centrifugados por 20 min, a 12000 rpm 

em temperatura de 4ºC. O sobrenadante foi utilizado para quantificar a concentração total de 

proteínas. Então, cada amostra foi diluída em tampão Laemmli na proporção de 1:1. Cada 

amostra contendo o Laemmli mais o precipitado foi submetida a uma rotação (spin) de 30 

segundos e 20ug de proteína do sobrenadante foram submetidos à eletroforese em gel de 

poliacrilamida (SDS-PAGE 10%) no aparelho para minigel (Mini-Protean). 

 A transferência das proteínas separadas no gel foi feita eletricamente sob 120 volts 

para uma membrana de nitrocelulose e durou por volta de uma hora. A ligação inespecífica de 

proteínas na membrana de nitrocelulose foi minimizada pela incubação destas com 10 ml de 

solução bloqueadora a 4°C por 2 horas na temperatura ambiente. Estas membranas foram 

posteriormente incubadas com os anticorpos primários anti-GLUT-4 e anti-GAPDH (controle 

interno), na diluição 1:1000 (Micropore), diluídos por duas horas em solução bloqueadora à 

temperatura ambiente. Em seguida, as mesmas foram lavadas três vezes por dez minutos 

com solução PBS-T (solução tampão com fosfato e tween). As bandas existentes nas 

membranas incubadas foram visualizadas por autoradiografia pós-reação de 

quimiluminescência. O método da quimiluminescência consiste nos seguintes passos: após 

incubação da membrana com o anticorpo primário, a membrana é novamente incubada por 

uma hora com o anticorpo anti-IgG marcado com peroxidase em solução bloqueadora 

(1:5000). Em seguida, as membranas são lavadas novamente três vezes com solução PBS-T 

e incubadas com um ml de cada um dos dois reagentes do kit por um minuto, e a seguir os 

filmes de raio-X são expostos às membranas. Esta exposição pode durar entre meio e dez 

minutos, dependendo da concentração de proteína da amostra e da sensibilidade do filme de 

raio-X. Para quantificar a densidade das bandas nas auto-radiografias, as bandas escaneadas 

foram analisadas utilizando o programa de análise de densitometria óptica Image J, fornecido 
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gratuitamente pela NIH (USA), via internet. Os valores encontrados foram normalizados pela 

concentração de GAPDH.  

 A análise da translocação de GLUT-4 das vesículas para a membrana celular foi 

realizada por meio do fracionamento específico dos compartimentos celulares e posterior 

determinação da proteína na membrana celular. Amostras de tecido muscular foram 

homogeneizadas em tampão tris-EDTA e, em seguida, submetidas a centrifugações 

diferenciais para separação dos compartimentos celulares. O homogenato do tecido foi 

centrifugado em centrífuga de bancada (Hettich- Universal 32L) a 760 g por 5 minutos para 

separação da fração nuclear, a qual foi descartada. Em seguida, o sobrenadante foi 

submetido à nova centrifugação a 31000 g por 1 hora em ultracentrífuga (Beckman – Optima L 

90K). O pellet resultante dessa centrifugação, rico em membrana plasmática, foi re-

suspendido em tampão e o sobrenadante, submetido à outra ultracentrifugação a 91000 g por 

uma hora para separação microssomal, a qual também foi descartada. O pellet composto por 

membrana celular foi lisado mecanicamente por sonicação (MA-103 ultrassom) e submetido à 

análise por western blot (MiniPlotter Tetra - BioRad) em gel de SDS (dodecil-sulfato de sódio), 

conforme descrito anteriormente. A razão GLUT-4 membranar/GLUT-4 total permitiu inferir a 

taxa de translocação dessa proteína à membrana.  

                  

4.22. Tratamento estatístico 
 

Calculou-se o tamanho da amostra por meio do teste de Cohen, considerando-se a 

variável Hb1AC, um dos desfechos primários do estudo. Dada a ausência de estudos 

envolvendo a suplementação de creatina no controle glicêmico de diabéticos, assumimos que 

os efeitos esperados seriam semelhantes àqueles observados com treinamento físico isolado 

(Thomas et al., 2006). Assim, estimando-se diferença de 0,6% nos valores de Hb1AC em 

favor do grupo CR ante ao PL, uma amostra de 22 pacientes mostrou-se necessária para que 
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fosse alcançado um poder estatístico de 80% (α unicaudal = 0,05). Contando com uma taxa 

de desistência de aproximadamente 15%, o número amostral foi “inflado” para 28. O mesmo 

teste foi realizado para a variável clearance de 51Cr-EDTA, considerada o desfecho principal 

de segurança da intervenção. Estimamos uma amostra de 24 pacientes para detectar redução 

de 20% no clearance do grupo CR (poder de 80%, α unicaudal = 0,05), contando com desvio 

padrão de 20 mL/min/1,73m2 para essa variável. 

Antes da análise inferencial, verificou-se a presença de outliers e testou-se a 

esferecidade, homocedasticidade e normalidade dos dados. Tendo garantido os pressupostos 

fundamentais para utilização da análise de variância, empregou-se o Mixed Model (SAS®) 

para análises de medidas repetidas e, quando pertinente, Post hoc de Tukey para 

comparações múltiplas. Os grupos e os períodos foram considerados fatores fixos e os 

sujeitos, definidos como fatores aleatórios. Todas as análises foram conduzidas de acordo 

com o princípio de intenção de tratamento.  

Comparações de proporções foram realizadas por meio do teste exato de Fischer. 

Associações univariadas foram calculadas pelo coeficiente de Correlação de Pearson.  Todos 

os dados são expressos em média ± desvio ou erro padrão. Intervalos de confiança de 95% 

também foram calculados para as principais variáveis dependentes. O nível de significância 

adotado para rejeitar a hipótese nula foi de p ≤ 0,05. 
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5. Resultados 

 

5.1. Participantes 
 

Os pacientes foram recrutados e selecionados no período de maio a outubro de 2009. 

Cento e vinte um pacientes responderam ao convite por email e telefone. Cinquenta e seis 

foram examinados, dentre os quais apenas 28 atingiram o critério de inclusão. Durante o 

seguimento, dois pacientes desistiram por motivos pessoais (um em cada grupo). Uma 

paciente do grupo PL sofreu um acidente vascular cerebral na primeira semana do estudo e 

por isso foi excluída. Os demais cumpriram todo o protocolo experimental. A figura 1 ilustra o 

fluxograma do estudo.  

A Tabela 1 ilustra as características dos grupos. Não houve diferença para nenhuma 

variável no período basal. 

 

Figura 1. Fluxograma dos participantes. AVC = acidente vascular cerebral 
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 Tabela 1. Características dos grupos 

Dados em média (desvio padrão) ou número de pacientes (% da amostra) e nível de significância para 

a interação de CR vs PL. 

 Creatina (n = 13) Placebo (n = 12) P (Cr vs Pl) 

Gênero (mulheres/homens) 8/5 8/4 0,56 

Duração da doença (anos desde o 

diagnóstico) 

7 (3) 7 (3) 0,91 

Idade (anos) 57 (5) 56 (8) 0,68 

Peso (Kg) 88 (3) 93 (5) 0,34 

Altura (m) 1,66 (0,02) 1,66 (0,02) 0,95 

IMC (Kg/m2) 32 (0,2) 34 (2) 0,37 

Gordura corporal (%) 33 (3) 33 (2)  0,92 

Massa magra (Kg) 57 (2) 60 (2)  0,40 

VO2max (mL/min/Kg) 24 (4) 31 (7) 0,38 

Índice HOMA 4,0 (1,6) 4,6 (2,9) 0,60 

Hemoglobina glicada (%) 7,4 (0,7) 7,5 (0,6) 0,92 

Doença renal crônica (n (%))    

Estágio 1  3 (23.1) 3 (25.0) 0.63 

Estágio 2  1 (7.6) 1 (8.3) 0.74 

Estágio 3 1 (7.6) 1 (8.3) 0.74 

Medicamentos (n (%))     

Metformina 13 (100) 12 (100) 0,61 

Sulfonilureia 7 (53,8) 6 (50) 0,58 

Beta-bloqueador 2 (15,4) 2 (16,7) 0,67 

Inibidor de ECA 3 (23,1) 3 (25,0) 0,63 

Antagonista de angiotensina  13 (100) 12 (100) 0,61 

Tiazida 4 (30,8) 4 (33,3) 0,61 

Estatina 11 (84,6) 10 (83,3) 0,50 

Fibrato 2 (15,4) 2 (16,7) 0,67 
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5.2. Eficiência do vendamento e aderência ao treinamento 
 

Cinco pacientes (38,4%) acertaram o suplemento ingerido no grupo CR e seis (46,1%) 

acertaram no grupo PL. Não houve diferença para a taxa de acerto entre os grupos (p = 0,57).  

A aderência ao treinamento foi de 64,4 ± 19,9 e 73,3 ± 19,8% para os grupos CR e PL, 

respectivamente. Não houve diferença entre os grupos (p = 0,55).  

 

5.3. Consumo alimentar 
 

Os dados de consumo alimentar são expressos na Tabela 2, como a média dos três 

recordatórios alimentares administrados. Não foram verificadas diferenças estatisticamente 

significantes para nenhuma das variáveis analisadas.  

 
Tabela 2. Consumo alimentar dos pacientes 

Dados em média (desvio padrão), estimativa da diferença entre as médias (intervalos de confiança de 

95%) e nível de significância para a interação de CR vs PL. Não foram observadas diferenças significantes.   

 

 Creatina (n = 13)  Placebo (n = 12)     

Variável Pré Pós  Pré Pós  Diferença         
(IC 95%) 

 P (Cr vs Pl) 

Proteína (g) 78 (25) 65 (23)  78 (24) 75 (23)  -10 (-38 a 16)  0,43 

Carboidrato (g) 198 (41) 196,3 (47,6)  192 (47) 178 (69)  18 (-40 a 75)  0,69 

Lipídeos (g) 52,4 (20) 49,4 (21,0)  60,3 (22,1) 53 (16)  -4 (-27 a 18)  0,72 

Proteína (%) 19,7 (3,2) 17,2 (3,9)  19,4 (2,6) 20,9 (5,9)  -3 (-8.3 a 0.8)  0,09 

Carboidrato (%) 51,5 (8,3) 53,7 (9,1)  48,7 (10,1) 47,9 (5,9)  6 (-4 a 15)  0,56 

Lipídeos (%) 28,7 (7,4) 29,0 (7,6)  31,8 (8,3) 31,0 (4,1)  -2 (-10 a 6)  0,79 

Energia total (Kcal) 1649 (329) 1501 (354)  1638 (365) 1498 (424)  2 (-409 a 413)  0,93 

Proteína/peso (g/Kg) 0,8 (0,23) 0,71 (0,2)  0,8 (0,3) 0,8 (0,1)  -0.1 (-0.4 a 0.2)  0,44 
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5.4. Concentrações intramusculares de fosforilcreatina 
 

A Figura 3 demonstra os efeitos da suplementação de CR sobre as concentrações 

intramusculares de fosforilcreatina. No período basal, não houve diferença entre os grupos (p 

= 0,77). Nota-se que o grupo CR apresentou aumento significante nas concentrações de 

fosforilcreatina em relação ao período basal (p = 0,01), ao passo que o grupo PL manteve as 

concentrações desse substrato inalteradas (p = 0,89). Houve diferença estatisticamente 

significante entre os grupos após a intervenção, sendo os maiores valores observados no 

grupo CR.  

.  

Figura 2. Efeitos da suplementação de creatina 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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5.5. Composição corporal 
 

A tabela 3 ilustra os dados de composição corporal. Não foram observados efeitos de 

tempo ou interação para nenhuma das variáveis analisadas. Os valores de escore Z e T para 

colo de fêmur, fêmur total, coluna e corpo total também não foram alterados significantemente 

(dados não demonstrados). 

 

Tabela 3. Efeitos da suplementação de creatina acompanhada de treinamento físico na 

composição corporal.  

 Creatina (n = 13)  Placebo (n = 12)     

Variável Pré Pós  Pré Pós  Diferença (IC 
95%) 

 P (Cr vs Pl) 

Peso (Kg) 88 (3) 90 (2)  93 (5) 94 (5)  -3 (-14 a 9)  0,77 

IMC (Kg/m2) 32 (1) 32 (1)  34 (2) 34 (2)  -2 (-5 a 2)  0,80 

Gordura corporal (Kg) 29 (1) 29 (2)  32 (4) 31 (4)  -3 (-10 a 4)  0,87 

Massa magra (Kg) 56 (2) 59 (2)  60 (2) 60 (2)  1 (-6 a 7)  0,56 

Gordura corporal (%) 33 (2) 31 (2)  33 (3) 32 (3)  -3 (-6 a 1)  0,52 

CMO total (g) 2,42 (0,06) 2,43 (0,06)  2,52 (0,10) 2,52 (0,11)  0 (-0,2 a 0,2)  0,93 

DMO total (g/cm2) 1,13 (0,01) 1,13 (0,01)  1,15 (0,02) 1,14 (0,03)  0 (-0,1 a 0,1)  0,80 

DMO coluna (g/cm2) 1,01 (0,03) 1,00 (0,03)  1,12 (0,04) 1,12 (0,04)  0 (-0,2 a 0,01)  0,71 

DMO fêmur (g/cm2) 1,05 (0,02) 1,05 (0,02)  1,12 (0,04) 1,13 (0,04)  0 (-0,1 a 0,01)  0,96 

DMO colo fêmur (g/cm2) 0,86 (0,03) 0,87 (0,03)  0,90 (0,03) 0,90 (0,03)  0 (-0,1 a 0,01)  0,97 

Dados em média (desvio padrão), estimativa da diferença entre as médias (intervalo de confiança de 

95%) e nível de significância para a interação de CR vs PL. DMO = densidade mineral óssea; CMO = conteúdo 

mineral ósseo. Não foram observadas diferenças significantes.   
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5.6. Condicionamento aeróbio 
 

A Tabela 4 representa os efeitos do treinamento físico e da suplementação de CR 

sobre a capacidade física.  

Para ambos os grupos, foram observados aumentos no tempo de determinação do La, 

tempo de determinação do PCR, tempo total do teste ergoespirométrico, VO2 no La e VO2 no 

PCR, indicando melhora do condicionamento aeróbio (efeito principal de tempo).  

Os valores de VO2max e FC no La, PCR e VO2 não foram significantemente alterados. 

Nenhuma diferença entre os grupos foi observada.  

 

Tabela 4. Efeitos da suplementação de creatina acompanhada de treinamento físico no 

condicionamento aeróbio.  

 Creatina (n = 13)  Placebo (n = 12)     

Variável Pré Pós  Pré Pós  Diferença    
(IC 95%) 

 P (Cr vs Pl) 

Tempo do La (min) * 6,2 (0,80) 7,3 (1,3)  5,7 (0,8) 7,2 (1,2)  0 (-1,5 a 1,5)  0,64 

Tempo do PCR (min) ** 8,7 (1,7) 10,5 (1,8)  8,5 (1,0) 9,4 (0,8)  0,3 (-1,3 a 1,9)  0,12 

Tempo de teste (min) # 10,5 (1,7) 12,2 (2,5)  9,6 (1,3) 11,2 (1,7)  0,5 (-2,1 a 3,2)  0,53 

FC do La (bpm) 108 (16) 113 (14)  115 (17) 118 (8)  -6 (-27 a 14)  0,78 

FC do PCR (bpm) 127 (21) 135 (18)  151 (27) 153 (18)  -17 (-48 a 14)  0,53 

FC do VO2max (mL/Kg/min) 145 (19) 148 (120)  166 (28) 163 (23)  -15 (-47 a 18)  0,62 

VO2 no La (mL/Kg/min) £ 16 (3) 17 (2)  17 (3) 19 (3)  -1 (-4 a 1)   0,68 

VO2 no PCR (mL/Kg/min) § 19 (3) 22 (4)  26 (6) 30 (6)  -8 (-16 a 0)   0,69 

VO2max (mL/Kg/min) 24 (4) 25 (5)  30 (5) 31 (7)  -5 (-13 a 3)  0,87 

Dados em média (desvio padrão), estimativa da diferença entre as médias (intervalo de confiança de 

95%) e nível de significância para a interação de CR vs PL. FC = frequência cardíaca; VO2 = consumo de 

oxigênio; La = limiar anaeróbio; PCR = ponto de compensação respiratória.  Os símbolos representam efeitos 

principais de tempo (* p = 0,0003; ** p = 0,0001, # p = 0,004; £ p = 0,0004; § p = 0,08). Não foram observadas 

diferenças significantes entre os grupos.   
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5.7. Força e função muscular  
 

A Tabela 5 demonstra os dados de força e função muscular. Em ambos os grupos, 

foram verificados aumentos significantes na força máxima dinâmica (1RM para supino e leg 

press), na força isométrica (preensão manual e tração lombar) e na função muscular (teste 

timed-stands) (efeito principal de tempo). Já o desempenho no teste timed-up-and-go não foi 

alterado. Nenhuma diferença entre os grupos foi observada para as variáveis de força e 

função muscular.  

O volume de treinamento também não foi diferente entre os grupos (CR: 3128294 ± 

1175009 Kg; PL: 2171652 ± 1396930 Kg, p = 0,11). 

 

Tabela 5. Efeitos da suplementação de creatina acompanhada de treinamento físico na 

força e função muscular.  

Dados em média (desvio padrão), estimativa da diferença entre as médias (intervalo de confiança de 

95%) e nível de significância para a interação de CR vs PL. 1RM = 1 repetição máxima; rep = repetições. Os 

símbolos representam efeitos principais de tempo (* p = 0,007; ** p = 0,0018; # p = 0,06; £ p = 0,03; & p = 

0,0001). Não foram observadas diferenças significantes entre os grupos.   

 Creatina (n = 13)  Placebo (n = 12)     

Variável Pré Pós  Pré Pós  Diferença     

(IC 95%) 

 P (Cr vs Pl) 

1RM supino (Kg) * 56 (24) 64 (27)  53 (12) 67 (9)  3 (-19 a 25)  0,52 

1RM leg press (Kg) ** 54 (17) 68 (26)  60 (11) 73 (13)  -2 (-25 a 21)  0,99 

Preensão manual (Kg) # 34 (10) 36 (11)  36 (9) 37 (10)  5 (-3 a 13)  0,82 

Tração lombar (Kg) £ 95 (40) 108 (26)  102 (24) 112 (23)  10 (-21 a 43)  0,49 

Timed-stands test (rep) & 14 (2) 18 (2)  15 (2) 17 (2)  0 (-2 a 2)  0,48 

Timed-up-and-go test (s) 6,8 (0,8) 6,6 (0,6)  6,4 (1,0) 5,6 (0,8)  0,8 (0,1 a 1,6)  0,21 
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5.8. Perfil lipídico 
 

A Tabela 6 expressa os dados de perfil lipídico. Nenhuma lipoproteína ou 

apolipoproteína sofreu alteração estatisticamente significante em relação ao tempo ou ao 

tratamento.  

 

Tabela 6. Efeitos da suplementação de creatina acompanhada de treinamento físico no 

perfil lipídico.  

 Creatina (n = 13)  Placebo (n = 12)     

Variável Pré Pós  Pré Pós  Diferença     
(IC 95%) 

 P (Cr vs Pl) 

Colesterol total (mg/dL) 178 (33) 189 (31)  175 (32) 196 (41)  -7 (-51 a 38)  0,66 

Triglicerídeos (mg/dL) 156 (57) 141 (56)  150 (59) 168 (71)  -27 (-108 a 54)  0,44 

VLDL-colesterol (mg/dL) 31 (11) 28 (11)  30 (12) 33 (14)  -5 (-22 a 11)  0,44 

LDL-colesterol (mg/dL) 94 (27) 110 (23)  100 (26) 118 (34)  -8 (-43 a 28)  0,93 

HDL–colesterol (mg/dL) 54 (22) 47 (13)  44 (6) 45 (5)  2 (15 a 19)  0,38 

Apolipoproteína A1 (mg/dL) 151 (27) 143 (27)  143 (17) 140 (15)  3 (-24 a 30)  0,72 

Apolipoproteína A2 (mg/dL) 34 (8) 31 (7)  32 (4) 33 (4)  -1 (-9 a 6)  0,38 

Apolipoproteína E (mg/dL) 4 (1) 4 (2)  4 (2) 4 (1)  1 (-1 a 3)  0,79 

Apolipoproteína B (mg/dL) 88 (16) 81 (18)  89 (21) 90 (28)  -8 (-34 a 17)  0,62 

Lipoproteína A (mg/dL) 62 (54) 78 (76)  27 (20  27 (19)  50 (-33 a 134)  0,68 

Dados em média (desvio padrão), estimativa da diferença entre as médias (intervalo de confiança de 

95%) e nível de significância para a interação de CR vs PL. Não foram observadas diferenças significantes.   
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5.9. Controle glicêmico e sensibilidade à insulina 
 

Considerada desfecho primário nesse estudo, a variável HbA1C foi significantemente 

reduzida apenas no grupo CR, em comparação ao período basal (p = 0,002). Já o grupo PL 

não apresentou alteração significante ao longo tempo (p = 0,97). Também foi observada 

diferença significante entre os grupos após a intervenção, sendo os valores de HbA1C 

menores no grupo CR (Figura 3). A Tabela 7 também apresenta os índices de sensibilidade à 

insulina. É possível notar que, ao contrário da variável HbA1C, os índices G/I, HOMAIR e 

HOMA B não foram significantemente modificados em relação ao tempo ou ao tratamento.   

 

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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Tabela 7. Estimativas de sensibilidade à insulina. 

Dados em média (desvio padrão), estimativa da diferença entre as médias (intervalo de confiança de 

95%) e nível de significância para a interação de CR vs PL. Não foram observadas diferenças significantes. 

 

 A Tabela 8 apresenta os dados de glicemia obtidos durante o teste de tolerância à 

refeição. Nos momentos 0, 30 e 60 minutos o grupo CR demonstrou menores valores de 

glicemia quando comparado ao grupo PL. Não houve diferença em relação ao tempo ou 

tratamento para os demais pontos da curva, assim como para as áreas total e incremental 

abaixo da curva de glicose. Entretanto, o delta da área total abaixo da curva (valores pós-

intervenção subtraídos dos valores pré-intervenção) do grupo CR foi significantemente menor 

ao do grupo PL (Figura 4). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Creatina (n = 13)  Placebo (n = 12)     

Variável Pré Pós  Pré Pós  Diferença        
(IC 95%) 

 P (Cr vs Pl) 

Índice G/I  17 (8) 15 (7)  18 (17) 17 (21)  -2 (-21 a 16)  0,97 

Índice HOMA IR 4,0 (1,6) 2,7 (1,1)  4,6 (2,9) 4,4 (1,8)  -1,7 (-4,4 a 0,9)  0,42 

Índice HOMA B 6053 (2996) 6183 (2262)  7187 (6356) 6988 (7575)  -804 (-57846 a 

56237) 

 0,93 
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Tabela 8. Efeitos da suplementação de creatina acompanhada de treinamento físico na 

curva de glicose obtida a partir de um teste de tolerância à refeição 

 Creatina (n = 13)  Placebo (n = 12)     

Variável Pré Pós  Pré Pós  Diferença      
(IC 95%) 

 P (Cr vs Pl) 

Curva de glicose (mg/dL)          

0  162 (27) 128 (9)  162 (29) 177 (29)  -48 (-75 a -21)  0,001 

30  183 (45) 160 (19)  192 (47) 219 (46)  -59 (-103 a -15)  0,004 

60  249 (32) 171 (21)  210 (72) 239 (48)  -68 (-117 a -19)  0,003 

120  214 (43) 207 (48)  212 (72) 212 (75)  -14 (-78 a 50)  0,64 

180 190 (49) 168 (49)  196 (51) 188 (62)  -21 (-79 a 37)  0,65 

240  167 (39) 117 (15)  152 (56) 157 (65)  -40 (-90 a 11)  0,16 

Área total abaixo da 

curva (mg/dL/min) 

30014 

(5497) 

24883 

(3739) 

 29020 

(7621) 

31075 

(6782) 

 -6193 (-62589 

a 50202) 

 0,28 

Área incremental abaixo 

da curva (mg/dL/min) 

10256 

(3752) 

8421 

(3259) 

 7135 

(3051) 

10176 

(3689) 

 -1755 (-37065 

a 33556) 

 0,26 

 Dados em média (desvio padrão), estimativa da diferença entre as médias (intervalo de confiança de 

95%) e nível de significância para a interação de CR vs PL. Exceto para os tempos 0, 30 e 60, não foram 

observadas diferenças significantes.   
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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). 

 

As Tabelas 9 e 10 representam as concentrações de insulina e peptídeo C obtidas 

durante um teste de tolerância à refeição. Para nenhuma variável foram observadas 

diferenças significantes em relação ao tempo ou tratamento. Os valores de delta das áreas 

totais abaixo da curva também não foram diferentes entre os grupos para as variáveis insulina 

e peptídeo C (p = 0,78 e p = 0,47, respectivamente; dados não demonstrados).  

Para melhor visualização dos dados, as curvas de glicose, insulina e peptídeo C são 

reproduzidas nas Figuras 5 a 10.  
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Tabela 9. Efeitos da suplementação de creatina acompanhada de treinamento físico na 

curva de insulina obtida à partir de um teste de tolerância à refeição 

Dados em média (desvio padrão), estimativa da diferença entre as médias (intervalo de confiança de 

95%) e nível de significância para a interação de CR vs PL. Não foram observadas diferenças significantes. 

 

 

 

 

 

 

 Creatina (n = 13)  Placebo (n = 12)     

Variável Pré Pós  Pré Pós  Diferença    
(IC 95%) 

 P (Cr vs Pl) 

Curva de insulina (µU/mL)          

0  12 (6) 8 (3)  14 (10) 17 (14)  -8 (-20 a 3)  0,29 

30  35 (24) 46 (39)  40 (24) 42 (30)  4 (-33 a 41)  0,64 

60  44 (24) 61 (28)  54 (37) 62 (43)  -1 (-42 a 40)  0,66 

120  47 (22) 58 (20)  56 (37) 65 (42)   -8 (-49 a 34)  0,95 

180 41 (15) 37 (16)  49 (31) 43 (26)  -7 (-35 a 21)  0,91 

240  22 (11) 26 (10)  29 (27) 31 (30)  -5 (-32 a 23)  0,86 

Área total abaixo da curva  

(µU/mL/min) 

9166 

(3771) 

10129 

(3824) 

 11017 

(6178) 

11539 

(7230) 

 -1924 (-6970 

a 3122) 

 0.86 

AUC incremental abaixo 

da curva  (µU/mL/min) 

7087 

(4006) 

8362 

(3421) 

 7708  

(4369) 

7587 

(4470) 

 774 (-42995 a 

44544) 

 0,68 
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Tabela 10. Efeitos da suplementação de creatina acompanhada de treinamento físico 

na curva de peptídeo C obtida a partir de um teste de tolerância à refeição 

 Creatina (n = 13)  Placebo (n = 12)     

Variável Pré Pós  Pré Pós  Diferença (IC 
95%) 

                                               P (Cr vs Pl) 

Curva de peptídeo C (ηg/mL)          

0  3 (1) 4 (1)  4 (2) 4 (3)  0 (-3 a 2)  0,86 

30  7 (6) 6 (2)  6 (3) 6 (3)  0 (-5 a 5)  0,65 

60 6,1 (1,0) 7,4 (1,6)  6,9 (3,2) 7,5 (3,6)  0 (-3 a 3)  0,68 

120 7 (1) 8 (1)  9 (3) 9 (4)  -1 (-4 a 3)  0,86 

180  8 (2) 8 (3)  9 (3) 9 (4)  0 (-4 a 3)  0,71 

240  6 (2) 7 (2)  7 (3) 7 (4)  0 (-3 a 4)  0,67 

Área total abaixo da curva  

(µU/mL/min) 

993 (170) 1014 (144)  1067 (438) 1143 (62)  -129 (-696 a 

438) 

 0,84 

AUC incremental abaixo da 

curva  (µU/mL/min) 

848 (211) 846 (240)  898 (383) 850 (375)  -3,4 (-396 a 

389) 

 0,82 

Dados em média (desvio padrão), estimativa da diferença entre as médias (intervalo de confiança de 

95%) e nível de significância para a interação de CR vs PL. Não foram observadas diferenças significantes. 

 



 57

 
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.  

 
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.  



 58

  
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.  

  
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.  

 

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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5.10. Expressão protéica de GLUT-4 

As concentrações musculares de GLUT-4 pós-intervenção e dos indivíduos saudáveis 

foram expressas em relação às concentrações basais dos grupos CR e PL, cujos valores 

foram definidos como 1.  

 A expressão proteica de GLUT-4 total não foi significantemente diferente entre os 

indivíduos diabéticos e saudáveis. Após a intervenção, nenhuma diferença foi observada para 

essa variável (Figura 11). 

 
 Figura 11. Efeitos da suplementação de creatina 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.  

 

As Figuras 12 e 13 demonstram os dados de expressão proteica de GLUT-4 

membranar e a razão GLUT-4 membrar/GLUT-4 total (indicativo de translocação dessa 
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proteína), respectivamente. A expressão proteica de GLUT-4 membranar e a razão GLUT-4 

membrar/GLUT-4 total foram significantemente menores nos pacientes diabéticos quando 

comparados aos indivíduos saudáveis no período basal. Após a intervenção, ambas as 

variáveis foram significantemente aumentadas nos dois grupos (efeito principal de tempo), de 

maneira que as diferenças basais entre indivíduos diabéticos e saudáveis não foram mais 

detectadas. Os aumentos na expressão proteica de GLUT-4 membranar e na razão GLUT-4 

membrar/GLUT-4 total foram significantemente superiores no grupo CR quando comparado 

ao PL (efeito principal de tempo). A figura 14 ilustra as bandas de GLUT-4 total, GLUT-4 

membranar e GAPDH (controle interno) para diabéticos suplementados com creatina e 

placebo, no período basal e após a intervenção, assim como para um indivíduo saudável. 

 

 

Figura 12. Efeitos da suplementação de creatina 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.  
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Figura 13. Efeitos da suplementação de creatina 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 creatina e placebo, no 

período basal (pré) e após a intervenção (pós).  
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5.11. Função renal 
 

A Tabela 11 sumariza os efeitos da intervenção sobre a função renal. Nenhuma das 

variáveis sofreu alteração em função do tempo ou tratamento. As Figuras 15, 16 e 17 

apresentam os dados individuais para as variáveis clearance de 51Cr-EDTA, proteinúria 

albuminúria, respectivamente.  

Cinco pacientes apresentaram microalbuminúria (albuminúria: 30-300 mg/24h) no 

período basal (três no grupo PL e dois no grupo CR). Após a intervenção, todos esses 

pacientes apresentaram redução na albuminúria, exceto um do grupo PL. Apenas um 

paciente do estudo (grupo CR) apresentou macroalbuminúria (albuminúria > 300 mg/24h), a 

qual foi reduzida após a intervenção (Pré: 447, Pós: 410 mg/24h).   

Observou-se correlação direta e significante entre o clearance de 51Cr-EDTA e 

clearance  de creatinina (r = 0,68; p = 0,004). 

 
Figura 15. Efeitos da suplementação de creatina acompanhada de treinamento físico 

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

significância e intervalos de confiança, ver Tabela 11.  
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Figura 16. Efeitos da suplementação de creatina 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 creatina acompanhada de treinamento físico 

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

de confiança, ver Tabela 11.  
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Tabela 11. Efeitos da suplementação de creatina acompanhada de treinamento físico 

na função renal. 

 Creatina (n = 13)  Placebo (n = 12)     

Variável Pré Pós  Pré Pós  Diferença (IC 95%)  P (Cr vs Pl) 

albuminúria (mg/24h) 75 (143) 66 (132)  27 (44) 15 (15)  51 (-63 a 166)  0,93 

Proteinúria (g/24h) 0,32 (0,37) 0,29 (0,32)  0,13 (0,1) 0,13 (0,1)  0,1 (-0,1 to 0,4)  0,45 

Potássio urina (mEq/24h) 74 (17) 65 (20)  65 (28) 68 (21)  2,6 (-29 a 23)  0,40 

Sódio urina (mEq/24h) 248 (69) 208 (70)  230 (55) 252 (105)  -44 (-135 a 47)  0,19 

Potássio soro (mEq/L) 4 (0,4) 4 (0,2)  4 (0,2) 4 (0,3)  0 (-0,4 a 0,3)  0,98 

Sódio soro (mEq/L) 141 (3) 142 (3)  141 (2) 142 (5)  0 (-5 a 4)  0,97 

Creatinina urina (g/24h) 1,4 (0,4) 1,4 (0,6)  1,4 (0,3) 1,4 (0,4)  0 (-0,5 a 0,5)  0,80 

Creatinina soro (mg/dL) 0,9 (0,2) 1,0 (0,3)  0,8 (0,1) 0,8 (0,1)  0,1 (-0,1 a 0,4)  0,57 

Ureia urina (g/24h) 26 (6) 27 (7)  22 (7) 28 (9)  -1 (-10 a 8)  0,32 

Ureia soro (mg/dL) 39 (9) 42 (16)  32 (8) 40 (11)  2 (-12 a 15)  0,58 

Alb:crn ratio (mg/g/24h) 138 (282) 70 (166)  27 (44) 17 (18)  61 (-138 a 261)  0.63 

Clearance de creatinina 

(mL/min/1,73 m2)  

112 (38) 108 (32)  118 (34) 120 (33)  0 (-55 a 32)  0,88 

Clearance de 51Cr-EDTA 

(mL/min) 

104 (24) 110 (23)  112 (29) 112 (30)  51 (-63 a 166)  0,67 

Clearance de 51Cr-EDTA 

(mL/min/1,73 m2) 

90 (17) 96 (15)  98 (22) 96 (24)  0 (0,1 a 0,4)  0,58 

Dados em média (desvio padrão), estimativa da diferença entre as médias (intervalos de confiança de 

95%) e nível de significância para a interação de CR vs PL. Não foram observadas diferenças significantes. 
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5.12. Função hepática 

 

 A Tabela 12 apresenta os dados de metabolismo hepático. Nenhuma diferença foi 

observada em função do tempo ou tratamento.  

 

Tabela 12. Efeitos da suplementação de creatina acompanhada de treinamento físico 

sobre marcadores de função hepática. 

 Creatina (n = 13)  Placebo (n = 12)     

Variável Pré Pós  Pré Pós  Diferença      
(IC 95%) 

 P (Cr vs Pl) 

Aspartato 

aminotransferase (U/L) 

26 (13) 28 (20)  23 (4) 20 (4)  8 (-7 a 23)  0,58 

Alanina  

aminostransferase (U/L) 

33 (25) 30 (33)  33 (19) 26 (10)  4 (-24 a 32)  0,81 

Gama glutamil   

transferase (U/L) 

46 (40) 39 (24)  34 (17) 29 (12)  10 (-21 a 41)  0,98 

Bilirrubina (mg/dL) 0,4 (0,1) 0,4 (0,1)  0,5 (0,2) 0,4 (0,2)  0 (-0,2 a 0,2)  0,58 

Fosfatase alcalina (mg/dL) 77 (22) 81 (16)  85 (31) 76 (21)  5 (-24 a 33)  0,97 

Dados em média (desvio padrão), estimativa da diferença entre as médias (intervalo de confiança de 

95%) e nível de significância para a interação de CR vs PL. Não foram observadas diferenças significantes. 

 

5.13. Efeitos adversos 
 

Os efeitos adversos expressos na Tabela 13 foram relatados verbalmente pelos 

pacientes ou constatados clinicamente pela equipe de pesquisadores durante o período de 

intervenção. Não houve diferença entre os grupos para nenhum evento reportado. 
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Tabela 13. Efeitos adversos 

Dados em número de eventos e nível de significância para a interação de CR vs PL. 

 
 

 

 
 
 

 

 
   

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Creatina (n = 13) Placebo (n = 12) P (Cr vs Pl) 

Mialgia 3  3  0,63 

Artralgia  1  1  0,74 

Câimbra  1  1  0,74 

Náusea 2  2 0,67 

Dor abdominal 1  1  0,74 

Diarreia  1  1  0,74 

Impotência  0  1  0,22 

Palpitação  1  0  0,53 

Acidente vascular cerebral 0  1  0,22 

Total  10 11 0,54 
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6. Discussão 

 

 O objetivo desse estudo clínico foi investigar a eficácia e a segurança da 

suplementação de creatina, combinada ao treinamento físico, em paciente diabéticos do tipo 

2. O principal achado foi a melhora no controle glicêmico em decorrência da suplementação, 

representada pela redução nas concentrações de Hb1AC. Além disso, esse trabalho 

demonstrou que a intervenção é bastante segura. Assim, concluímos que a suplementação de 

creatina é uma estratégia nutricional valiosa no tratamento de diabéticos do tipo 2, 

particularmente quando combinada ao exercício físico.  

 A creatina (ácido α-metil guanidínico acético) é um composto nitrogenado obtido 

através da dieta ou síntese endógena, a partir dos aminoácidos glicina, metionina e arginina. 

Os principais sítios de produção dessa amina são rins, fígado e pâncreas. A creatina tem 

como papel central a provisão rápida de energia (via grupo N- fosforil), através de reação 

catalizada pela enzima creatina quinase (CK). Além disso, a creatina é responsável pela 

transferência de energia da mitocôndria para o citosol, especialmente em tecidos cuja 

demanda energética é elevada, como músculo esquelético e cérebro. Essa função só é 

possível graças às diferentes isoformas existentes de CK, que “interligam” os sítios de 

provisão (mitocôndria; Mt-CK) e consumo (músculo e cérebro, por exemplo; MM-CK e BB-CK, 

respectivamente) de ATP (Wyss et al., 2000, Gualano et al., in press (a)). Outras importantes 

funções desse sistema envolvem a manutenção das concentrações de ATP/ADP, através da 

estimulação da respiração mitocondrial; atenuação da elevação de ADP e conseqüente 

redução nas perdas de nucleotídeo de adenina; atenuação do estresse oxidativo via ação 

antioxidante direta e indireta; manutenção do pH através de tamponamento de íons 

hidrogênio; ativação da glicólise e glicogenólise por meio da liberação de fosfato inorgânico, 

integrando, dessa forma, a degradação de carboidratos e creatina com intuito de prover 
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energia no início do exercício. O leitor interessado em aprofundar o conhecimento no sistema 

fosforilcreatina-CK pode recorrer à abrangente revisão de Wyss et al., (2000). 

 Desde que Harris et al., (1992) demonstraram que a suplementação de creatina é 

capaz de elevar os conteúdos intramusculares de creatina e fosforilcreatina, esse suplemento 

vem sendo efetivamente empregado com o intuito de aumentar o rendimento físico-esportivo 

em sujeitos saudáveis e atletas. Diante das positivas adaptações observadas nessas 

populações, o interesse nos possíveis efeitos terapêuticos da suplementação de creatina tem 

crescido vertiginosamente, sendo este um emergente campo de pesquisa e intervenção.  De 

fato, achados recentes indicam aumentos de força e função musculares e, 

consequentemente, melhoras clínicas em pacientes acometidos por um vasto espectro de 

doenças caracterizadas por fraqueza muscular, atrofia e disfunções mitocondriais, tais como 

distrofias, miopatias inflamatórias e câncer (Gualano et al., in press a). Além disso, achados 

sugerem que a suplementação de creatina pode modular o metabolismo de carboidratos, 

melhorando a tolerância à glicose e a sensibilidade à insulina (Gualano et al., 2008a; Eijnde et 

al., 2006). 

 Os efeitos da suplementação de creatina sobre o metabolismo de carboidratos são 

conhecidos desde 1921, quando Hill et al., (1929) observaram efeito hipoglicemiante em 

cachorros após administração aguda desse suplemento. Posteriormente, ensaios da década 

de 70 revelaram que a creatina também era capaz de promover hipersecreção de insulina in 

vitro (Marco et al., 1976, Alsever et al., 1970).  

Em 2001, um estudo gerou grande entusiasmo na comunidade científica ao demonstrar 

efeitos benéficos da suplementação de creatina sobre a expressão proteica de GLUT-4 

(principal proteína responsável pela captação periférica de glicose) (Eijnde et al., 2001b). 

Nesse trabalho, homens saudáveis tiveram suas pernas unilateralmente imobilizadas durante 

duas semanas e foram submetidos à suplementação de creatina ou placebo. Após o período 
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de imobilização, os voluntários realizaram treinamento de extensão de joelho da perna 

imobilizada por 10 semanas. O período de imobilização provocou redução significante na 

expressão proteica de GLUT-4 (-20%) no grupo controle, mas não nos indivíduos 

suplementados com creatina. O período de reabilitação promoveu a normalização do 

conteúdo de GLUT-4 no grupo controle e, no grupo suplementado, aumento de 40% na 

expressão dessa proteína. Esses resultados indicaram um potencial papel terapêutico da 

suplementação de creatina em condições caracterizadas por resistência à insulina. Em 2006, 

essa hipótese ganhou força com a publicação de dados demonstrando que a suplementação 

de creatina era capaz de melhorar a sensibilidade à insulina em ratos Goto-Kakizaki, um 

modelo experimental de diabetes tipo 2. Em 2008, observamos melhora na tolerância à 

glicose em indivíduos previamente sedentários submetidos à suplementação de creatina e 

treinamento aeróbio (Gualano et al., 2008a). Em conjunto, esses achados constituíram o 

referencial teórico para a realização de um ensaio clínico investigando os efeitos da 

suplementação de creatina em diabéticos do tipo 2.   

Por se tratar do primeiro estudo investigando a eficácia desse suplemento em 

diabéticos, foi necessário determinar, primeiramente, se a captação tecidual de creatina era 

aumentada em decorrência da suplementação. A ingestão de creatina é capaz de aumentar 

os conteúdos intramusculares de creatina e fosforilcreatina. Nesse estudo, optamos por 

avaliar o segundo como maneira de assegurar a eficiência da captação frente à 

suplementação. Sabidamente, idosos apresentam menor incremento nos conteúdos 

intramusculares de fosforilcreatina após a suplementação quando comparados a jovens 

(Rawson et al., 2002). Especula-se que essa redução de captação que ocorre na senilidade 

esteja associada à resistência à insulina, já que o transportador de creatina muscular (CreaT) 

é dependente de sódio e insulina. Se essa hipótese fosse verdadeira, a captação de creatina 

em diabéticos seria particularmente problemática. Os achados desse estudo, contudo, 
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indicaram aumentos intramusculares de fosforilcreatina satisfatórios e similares àqueles 

observados em idosos saudáveis (Rawson et al., 2002). Estima-se que 10 a 30% da 

população não responda à suplementação de creatina. Nesse estudo, entretanto, todos os 

pacientes avaliados surpreendentemente apresentaram aumento nas concentrações 

intramusculares de fosforilcreatina. Diante desses achados, é possível concluir que diabéticos 

do tipo 2 respondem adequadamente à suplementação de creatina e que a resistência à 

insulina possivelmente exerce papel secundário na captação intramuscular desse substrato. 

Essa última conclusão ainda precisa ser testada em uma maior amostra com diferentes 

valores de sensibilidade à insulina, porém pareada por idade, gênero e consumo alimentar. 

Por fim, ressaltam-se os altos valores de fosforilcreatina intramuscular observados 

previamente à suplementação. Embora, ao nosso conhecimento, esse seja o primeiro estudo 

a determinar a concentração intramuscular desse substrato em uma amostra brasileira (em 

que pese o tamanho da mesma), esses achados são de certo ponto esperados, tendo em 

vista o hábito cultural de alto consumo de carnes (alimentos ricos em creatina) dessa 

população. No intuito de testar essa hipótese, estamos atualmente realizando um 

levantamento epidemiológico do consumo dietético de creatina na população brasileira.  

Tendo demonstrada a eficácia da suplementação de creatina em aumentar as 

concentrações de fosforilcreatina no músculo esquelético, passamos a investigar seus efeitos 

metabólicos, foco central do estudo.   

 Conforme havíamos especulado, a suplementação de creatina combinada ao 

treinamento físico resultou em benefícios no controle glicêmico dos pacientes diabéticos. Essa 

resposta parece ser consequência de uma melhora na tolerância à glicose, representada por 

reduções na glicemia de jejum e por atenuação na hiperglicemia inicial (momentos 30 e 60 

minutos) em resposta ao teste de tolerância à refeição. Embora as áreas totais e incrementais 

abaixo da curva glicêmica não tenham sido significantemente reduzidas (provavelmente por 
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conta da alta dispersão dos dados), a variação da área abaixo da curva (diferença dos 

períodos pós e pré-suplementação) também revelou os benefícios da suplementação de 

creatina sobre a resposta glicêmica.  

Não obstante os índices G/I e HOMA não apresentarem diferenças significantes entre 

os grupos, assumimos que a intervenção foi efetiva em melhorar o controle glicêmico com 

base nos dados de Hb1AC. Esse último parâmetro reflete acuradamente o controle glicêmico 

de longo prazo e é considerado um desfecho primário de suma importância em ensaios 

clínicos envolvendo diabéticos. Já os índices supracitados que estimam sensibilidade à 

insulina são pontuais e, como tais, sujeitos a variações diárias de alimentação, atividade 

física, medicação, estresse e outros fatores que afetam de alguma maneira a resposta 

insulino-glicêmica. Nesse contexto, é necessário salientar que, no presente estudo, os 

pacientes foram orientados a se absterem de atividade física 72 h antes do teste de tolerância 

à refeição, porém nenhuma dieta padronizada foi prescrita para esse período. 

Rooney et al., 2002 produziram resultados aparentemente preocupantes em relação 

aos efeitos da creatina sobre a ação de insulina. Esses autores demonstram que ratos 

ingerindo creatina apresentaram resposta hiperinsulinêmica sustentada, que se refletiu 

cronicamente em hiperglicemia. Entretanto, nosso grupo e outros têm verificado 

repetidamente que esses achados não se repetem em humanos (Gualano et al., 2008 (a), van 

Loon et al., 2004, Newman et al., 2003). Em consonância com esses achados, demonstramos 

no presente estudo que a suplementação de creatina não afeta a resposta insulinêmica de 

jejum ou no período pós-prandial também em diabéticos do tipo 2. Similarmente, nenhuma 

alteração foi observada nas concentrações de peptídeo C, sugerindo que a função das 

células-beta não foi modificada. Diante disso, conclui-se que a melhora no controle metabólico 

se deva preponderantemente à modulação da glicemia. Se em longo prazo a redução 
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glicêmica observada reflete-se em uma concomitante atenuação da resposta insulinêmica é 

uma questão que permanece a ser explorada.   

Embora os mecanismos pelos quais a suplementação de creatina afete o controle 

glicêmico sejam pouco explorados, indícios revelam que aumentos no conteúdo muscular de 

GLUT-4 mediados por esse suplemento possam estar associados a essa resposta (Eijnde et 

al., 2001b; Ju et al., 2005; Deldicque et al., 2008). O GLUT-4 é a principal proteína 

responsável pela captação periférica de glicose. Sabidamente, estratégias terapêuticas 

capazes de aumentar a expressão de GLUT-4 afetam beneficamente à sensibilidade à 

insulina, ao passo que condições que culminam na redução dos conteúdos dessa proteína 

(ex.: modelos knockouts para GLUT-4, velhice, sedentarismo, denervação, uso de 

glicocorticóides) provocam resistência à insulina (Eijnde et al., 2001b). No presente estudo, 

em contraste aos trabalhos supracitados, não observamos alterações na expressão dessa 

proteína. Aparentemente, alguns fatores explicam esses achados contraditórios, tais como: 

diferenças nas características das amostras (roedores versus jovens saudáveis versus idosos 

diabéticos); diferentes métodos empregados para avaliar o conteúdo muscular de GLUT-4 

(expressão proteica versus expressão gênica); distintas condições em que as amostras 

musculares foram obtidas (jejum versus estado pós-absortivo; 24h ou 48h após sessão aguda 

de exercícios físicos versus repouso); variados períodos de intervenção (5 dias versus três 

meses). É importante ressaltar, contudo, que os efeitos da suplementação de creatina sobre o 

metabolismo de carboidratos não dependem exclusivamente de aumentos nos conteúdos 

musculares de GLUT-4. van Loon et al., (2004), por exemplo, observaram substanciais 

aumentos nos conteúdos de glicogênio muscular após seis semanas de suplementação de 

creatina sem alterações concomitantes nas expressões gênica e proteica de GLUT-4. 

Similarmente, Safdar et al.,  (2007) não verificam alterações na expressão de GLUT-4 em 

voluntários saudáveis e não treinados, suplementados com creatina por 10 dias. Em 
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contrapartida, os autores relataram aumentos significantes nas concentrações de PKBa. Tem 

sido sugerido que essa proteína é capaz de associar-se a vesículas de GLUT-4, promovendo 

sua translocação à membrana e, desta forma, estimulando a captação de glicose. Esses 

resultados sugerem que suplementação de creatina modularia o metabolismo de carboidratos 

primordialmente através da estimulação na translocação de GLUT-4, em detrimento de 

aumentos nos conteúdos totais dessa proteína.  

Essa hipótese foi testada nesse estudo e, de fato, aumentos superiores de 

translocação de GLUT-4 (inferidos pela razão GLUT-4 membranar/GLUT-4 total) foram 

observados no grupo suplementado com creatina. Esses achados são de suma importância 

tendo em vista que a resistência à insulina em diabéticos do tipo 2 não é associada à 

diminuição do conteúdo de GLUT-4 (fato corroborado por esse estudo), mas sim à 

inadequada estimulação insulínica e, consequentemente, ineficiente translocação de GLUT-4 

ao sarcolema (Henriksen, 2002). Desta forma, esse estudo indica que a suplementação de 

creatina age diretamente sobre a patogênese da doença, tal qual o exercício físico. Cabe 

ressaltar que a translocação de GLUT-4 é salientada em condições de contração muscular ou 

após a ingestão alimentar (Henriksen, 2002). Considerando-se o fato de que os presentes 

achados tenham sido verificados em ambiente pouco propício à translocação (em jejum e 

repouso), é tentador especular que essa resposta seja maximizada sobremaneira frente ao 

estímulo do exercício diário, explicando, parcialmente, a melhora crônica no controle 

glicêmico. Amostras musculares obtidas em um sub-grupo de pacientes diabéticos, 

submetidos ao mesmo protocolo de intervenção e biopsiados 30 minutos após refeição 

padronizada e exercício físico agudo estão sendo analisadas em nosso laboratório com o 

intuito de testar essa hipótese.      

Além disso, seria interessante investigar se a suplementação de creatina é capaz de 

atuar sobre a cascata de sinalização insulínica ou sobre fatores de transcrição do GLUT-4. 
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Nosso grupo também está atualmente empenhado em responder essas questões, na tentativa 

de desvendar o mecanismo molecular de ação da creatina sobre a captação de glicose.     

Embora a suplementação de creatina combinada ao treinamento físico tenha 

melhorado sobremaneira o controle metabólico e atenuado a hiperglicemia, não foram 

observados benefícios em decorrência do desse suplemento na capacidade física e na 

composição corporal.  

Os efeitos da suplementação de creatina sobre força e massa magra são muito bem 

documentados em indivíduos jovens e saudáveis (Nissen e Sharp et al., 2003), porém os 

resultados são contraditórios em idosos. Uma meta-análise conduzida em 2002 não 

demonstrou evidências significantes de que a suplementação de creatina poderia aumentar a 

força nessa população (Dempsey et al., 2002). Estudos mais recentes, no entanto, 

demonstraram que a creatina por apenas 14 dias já é suficiente em melhorar a resistência à 

fadiga e aumentar força nessa população (Stout et al., 2007). Brose et al., (2003) também 

relatam superiores ganhos de força e massa magra em idosos suplementados com creatina e 

submetidos a treinamento de força por 14 semanas, quando comparado a seus pares apenas 

treinados.  

O mecanismo principal pelo qual a suplementação de creatina aumenta a força é 

através de aumento no volume de treinamento. Em outras palavras, portanto, a creatina 

possibilita que o sujeito desempenhe mais repetições com a mesma carga ou maiores cargas 

para o mesmo número de repetições, o que pode se traduzir em maiores ganhos de força e 

massa magra num programa de treinamento de longo prazo. Uma boa evidência que suporta 

essa suposição vem do estudo de Syrotuik et al., (2000). Esses autores relataram que 

indivíduos que receberam creatina, mas que desempenharam a mesma carga absoluta que o 

grupo placebo (embora fossem capazes de levantar maiores cargas), apresentaram as 

mesmas respostas para força e hipertrofia, indicando claramente que os benefícios advindos 
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da creatina são associados ao aumento do volume de treinamento. No presente trabalho, o 

grupo suplementado não apresentou maior volume de treinamento, o que explicaria, 

parcialmente, a ausência de alterações na força, função muscular e massa magra após à 

suplementação. Alternativamente, não se pode descartar a possibilidade de que os métodos 

utilizados para mensurar algumas dessas variáveis tenham sido ineficientes para tal. A 

avaliação do volume de treino, por exemplo, requer a somatória das cargas de trabalho de 

cada sessão (carga total na sessão 1 + carga total na sessão 2, etc). Logo, uma mensuração 

ideal dessa variável implicaria aderência total ao programa de treinamento. Todavia, a 

aderência dos voluntários foi aquém do esperado (CR: 64,4 ± 19,9% e PL: 73,3 ± 19,8%), 

além de extremamente variada (100 a 30,5%). Por esses motivos, não se pode excluir a 

possibilidade de erro estatístico do tipo II para essa variável (aceitação da hipótese nula 

quando a mesma é falsa). Além disso, o método utilizado para mensurar mudanças na 

composição corporal (DEXA) é sabidamente pouco preciso para detectar alterações no 

volume muscular. Para tanto, técnicas como ressonância magnética, tomografia 

computadorizada ou análise de secção transversa de fibra isolada por microscopia seriam 

mais acuradas. A despeito dessas limitações, no entanto, pode-se inferir que os benefícios no 

controle glicêmico mediados pela suplementação de creatina não são estritamente 

dependentes de alterações na composição corporal ou aumentos de força. Apenas um 

desenho experimental contemplando grupos treinados e não treinados recebendo 

suplementação de creatina ou placebo responderia com exatidão até que ponto os benefícios 

da suplementação se devem à combinação ao treinamento físico.  

Nesse estudo, também avaliamos, ainda que preliminarmente, os efeitos da 

suplementação de creatina sobre a massa óssea. É bem estabelecido que os processos de 

desenvolvimento e reparação ósseo requerem alta demanda energética para que as células 

sobrevivam, proliferem-se e diferenciem-se (Gerber et al., 2005). Parte dessa energia provém 
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da glicólise e oxidação fosforilativa. Além disso, a presença de diferentes isoformas de CK no 

osso sugere que a creatina também possui papel relevante na provisão energética nesse 

tecido (Wallimann e Hemmer, 1994). Corroborando essa possibilidade, Funanage et al., 

(1999) demonstraram que a administração de ácido β-guanidinopropiônico (GPA, um análogo 

da creatina), que resulta em substancial redução das concentrações intramusculares de 

creatina e fosforilcreatina, provoca distúrbios na ossificação endocondral in vitro e in vivo. 

Além disso, tem sido demonstrado que a creatina exerce efeitos estimulatórios sobre a 

diferenciação, atividade metabólica e mineralização de osteoblastos primários (Gerber et al., 

2005). Estudos com pacientes distróficos sob tratamento crônico com corticóides (um potente 

indutor de degradação óssea) providenciaram as primeiras evidências que a suplementação 

de creatina também poderia propiciar benéficas adaptações ao tecido ósseo em humanos. No 

trabalho de Louis et al., (2003), por exemplo, pacientes com distrofia de Ducchenne 

suplementados com CR apresentaram, além de ganho de massa muscular, aumento de 

densidade mineral óssea (+ 3%) e redução na reabsorção óssea (- 30%). Recentemente, 

Candow et al., (2008) observaram redução na reabsorção óssea em idosos submetidos a 

suplementação de creatina e treinamento de força. Esses achados em conjunto sugerem que 

a creatina possui potencial papel terapêutico sobre a massa óssea.  

No presente estudo, entretanto, não foram observados benefícios da suplementação de 

creatina sobre a massa óssea. Dois fatores podem explicar esses resultados. Em primeiro 

lugar, a amostra apresentou valores de massa óssea bem satisfatórios (média de escore Z 

para densidade mineral óssea total: 1,08). Dessa forma, a possibilidade de verificar alguma 

melhora em decorrência da intervenção foi minimizada. Em segundo lugar, o período de 

intervenção não foi originalmente designado para avaliar mudanças de densidade mineral 

óssea. Sabidamente, alterações de massa óssea requerem longos períodos de seguimento 

para serem detectadas. Infelizmente, não foi possível mensurarmos biomarcadores de 
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formação e reabsorção óssea, sensíveis a alterações de curto a médio prazo. Na tentativa de 

lançar luz sobre esse tema, nosso grupo vem, atualmente, investigando os efeitos crônicos da 

suplementação de creatina combinada ao treinamento físico na massa óssea de idosas 

osteopênicas.  

Os efeitos da suplementação de creatina sobre o perfil lipídico também foram foco 

desse trabalho. Earnest et al., (1996) foram os primeiros a relatarem diminuições no colesterol 

total (5%), triglicérides (25%) e VLDL (25%) em indivíduos hipertrigliceridêmicos 

suplementados com creatina. Kreider et al., (1998) e Arciero et al., (2001) também verificaram 

benefícios da suplementação de creatina no perfil lipídico em atletas de futebol americano e 

em jovens submetidos a treinamento físico de alta intensidade, respectivamente. Especula-se 

que um possível aumento no volume de treinamento mediado pela creatina tenha sido 

responsável por ambos os achados. Em contrapartida, nosso grupo não observou, 

previamente, melhoras nas lipoproteínas sanguíneas de jovens saudáveis, submetidos a três 

meses de suplementação de creatina e treinamento aeróbio de moderada intensidade 

(Gualano et al., 2008 (b)). Diante disso, concluímos que os efeitos benéficos da creatina sobre 

o perfil lipídico são esperados apenas em indivíduos dislipidêmicos ou submetidos a intensos 

regimes de treinamento. Essa constatação nos levou a especular que a suplementação de 

creatina poderia beneficiar diabéticos do tipo 2, cuja propensão à disfunção no metabolismo 

lipoproteico é bem documentada. Entretanto, não foram observados benefícios sobre o perfil 

lipídico nesse estudo. Aparentemente, dois fatores podem explicar esse achado. O primeiro 

diz respeito à já discutida ineficácia da creatina em aumentar o volume de treinamento dos 

pacientes. Já o segundo, talvez de maior importância, refere-se ao satisfatório controle lipídico 

apresentado pela amostra. Cabe salientar que, quando do ingresso no estudo, todos os 

pacientes faziam uso de redutores de lipidemia (estatinas e/ou fibrato) e, em média, 

apresentavam valores desejáveis para as lipoproteínas sanguíneas. A conclusão que se pode 
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depreender dos presentes resultados é, pois, que a suplementação de creatina não afeta o 

perfil lipídico em diabéticos do tipo 2 tratados farmacologicamente com redutores de lipidemia, 

particularmente quando a capacidade de treinamento é inalterada.  

É interessante salientar que, ao contrário do especulado, o treinamento físico per se 

não foi capaz de melhorar o controle glicêmico, perfil lipídico e a composição corporal. A 

eficácia do tratamento farmacológico na dislipidemia dos pacientes pode ter minimizado os 

efeitos do exercício sobre esse parâmetro, conforme discutido no parágrafo anterior em 

relação à creatina. Além disso, dados meta-analíticos indicam que os benefícios do 

treinamento sobre a composição corporal em diabéticos do tipo 2 são bastante modestos, 

quando presentes (Thomas et al., 2006, Boulé et al., 2001). No que tange ao controle 

glicêmico, é provável que o exercício físico isolado tenha sido um estímulo insuficiente para 

gerar adaptações positivas. Reconhecidamente, os programas mais bem sucedidos de 

controle glicêmico envolvem exercício físico, modificações dietéticas e comportamentais 

(Wing, 2002). Nesse estudo, nenhuma dieta restritiva ou balanceada foi prescrita. Ao 

contrário, os pacientes foram orientados a manterem o mesmo hábito alimentar adotado antes 

de ingressarem no protocolo, com o intuito de reduzir o número de variáveis intervenientes 

que pudessem confundir a interpretação dos achados. Na verdade, existem evidências de que 

o treinamento físico per se possa acarretar melhoras controle glicêmico. Para tanto, contudo, 

recomendam-se ao menos três sessões de exercícios de moderada a alta intensidade 

semanalmente (contabilizando 150 minutos semanais) (Sigal et al., 2004). Nosso programa de 

treinamento foi previamente pautado nessas recomendações, porém a baixa aderência ao 

protocolo impediu que as mesmas fossem alcançadas (média em torno de duas sessões 

realizadas por semana).  

A ausência de benefícios do treinamento físico sobre o controle glicêmico no presente 

estudo pode induzir o leitor a concluir erroneamente que exercícios físicos podem ser de baixa 
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relevância ao paciente diabético. De fato, a eficácia dessa intervenção sobre a glicemia é 

geralmente modesta se considerados o tempo e o esforço envolvidos, de tal sorte que efeitos 

similares são frequentemente alcançados com a adição de um simples hipoglicemiante oral. 

Entretanto, é imperativo destacar que diversos estudos de coorte incluindo diabéticos têm 

verificado que maiores índices de capacidade física e atividade física diária são associados 

significantemente a menores taxas de mortalidade por doenças cardiovasculares e por todas 

as causas (para revisão, ver Sigal et al., 2004). Claramente, a magnitude desses benefícios 

vai muito além do que pode ser explicado por um simples efeito hipoglicemiante do exercício. 

Os benefícios do exercício sobre o sistema cardiovascular do diabético incluem reduções na 

inflamação sistêmica, hipertensão arterial e disfunção diastólica, melhoras na função 

endotelial vasodilatadora e no perfil lipídico, e diminuição no acúmulo de gordura abdominal 

(Sigal et al., 2004). Por esses motivos, o exercício físico é considerado tratamento de primeira 

escolha na diabetes do tipo 2. Assim sendo, não propomos a administração da creatina como 

uma ferramenta terapêutica que substitua o treinamento físico, pois não acreditamos que a 

mesma possa “mimetizá-lo”. Na verdade, o termo “mimetizador” ou “pílula” de exercício (do 

inglês exercise mimetic/exercise pill) vem sendo vastamente empregado por alguns 

pesquisadores a fim de caracterizar novas drogas que apresentam efeitos similares ao 

exercício em uma ou mais moléculas ou sistemas, na tentativa de “sensacionalizar” seus 

achados (Booth e Laye, in press). Entretanto, esse conceito carece de base científica, uma 

vez que uma droga capaz de mimetizar os efeitos do exercício físico deveria promover, 

conceitualmente, todos os benefícios deste, com os mesmos custos e riscos à saúde (Booth e 

Laye, in press). Tendo em visto o vasto espectro de ação do exercício sobre o organismo 

(talvez apenas os órgãos sensoriais não sejam afetados pelo mesmo), as baixíssimas taxas 

de efeitos adversos e o baixo custo de seu emprego, acreditamos que jamais surgirá uma 

droga ou suplemento que mereça a alcunha de “mimetizador” de exercício. À luz desse 
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conceito, propomos o emprego da suplementação de creatina combinada ao treinamento 

físico na tentativa de salientar os benefícios deste no tratamento de diabéticos do tipo 2, 

porém sem a pretensão de substituí-lo.  

Um dos objetivos principais desse estudo foi investigar a segurança da suplementação 

de creatina em diabéticos do tipo 2, sobretudo no que tange à função. 

Poucos dias após os nefrologistas britânicos Pritchard e Kalra (1998) terem publicado 

um estudo de caso no periódico The Lancet, sugerindo haver “fortes evidências de que a 

creatina era responsável por deterioração na função renal” (artigo discutido no tópico “Revisão 

de literatura”), a revista de esporte francesa L’Equipe alarmou seus leitores acerca do “perigo 

iminente” de se suplementar com cretina. Segundo Poortmans e Francaux (2000), esses 

rumores foram rapidamente repercutidos por toda a Europa. Nesse período, foram atribuídos 

diversos efeitos deletérios à creatina, tais como disfunção renal, câncer, hepatotoxidade e até 

mesmo morte. De fato, os próprios pesquisadores Pritchard e Kalra (1998) contribuíram para 

isso, quando ligaram o consumo desse suplemento ao falecimento de três lutadores de luta 

greco-romana. Atualmente, sabe-se que a creatina não esteve associada a esse episódio, 

tendo o inquérito pericial concluído que apenas um desses sujeitos suplementava com 

creatina (Poortmans e Francaux, 2000).  

Importantes entidades como US Food and Drog Administration (FDA), Association of 

Professional Team Physicians e American College of Sports Medicine (ACSM) atestam a 

segurança da creatina em curto prazo, apesar de ressaltarem a necessidade de mais 

investigações de longo prazo. O Comitê Olímpico Internacional (COI) liberou o consumo 

dessa substância, sob o argumento de que a mesma é sintetizada endogenamente e 

encontrada vastamente em dietas de várias populações.   

Em contrapartida, alguns países, como a França, optaram por proibirem a 

comercialização desse suplemento. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
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(ANVISA), por meio da portaria nº 222 (24 de março de 1998), que discorre sobre as normas 

técnicas referentes a alimentos para praticantes de atividade física, não contemplou a 

creatina. A essa posição, tecemos duas críticas. A primeira se refere a sua natureza simplista 

e generalista em se taxar um suplemento nutricional como “seguro ou não”. Os suplementos 

hiperproteicos (cuja comercialização é permitida no Brasil), por exemplo, não possuem riscos 

aparentes a indivíduos saudáveis. No entanto, a ingestão extra de proteína em doentes renais 

crônicos poderia ser prejudicial. Da mesma forma, é importante que se estabeleça a 

segurança da creatina nas mais diversas situações fisiopatológicas, ressaltando aquelas em 

que o consumo é livre de riscos. Outro problema dessa decisão consiste na capacidade de 

formar opinião, entre os leigos e especialistas, que ela carrega consigo. Não raras vezes essa 

proibição é vista como status quo, ou seja, uma prova irrefutável do potencial risco da creatina 

à saúde. Dessa maneira, a evidência científica assume lugar secundário frente às imposições 

das agências reguladoras, numa clara inversão de papeis.  

É comum observar inúmeros especialistas da área de saúde condenando o consumo 

de creatina veementemente, sobretudo com a alegação de que esse suplemento é prejudicial 

à função renal. A dedução é simples e até mesmo lógica: a creatina é convertida 

espontaneamente a creatinina, a qual é excretada pelos rins. O excesso de creatina obtida 

pela suplementação geraria uma sobrecarga renal ao ser excretada. Entretanto, a literatura 

pouco suporta essa suposição.  

Embora alguns relatos de caso tenham associado o consumo de cretina à deterioração 

na função renal, estudos longitudinais têm repetidamente demonstrado que a suplementação 

de creatina não afeta a função renal em indivíduos saudáveis. No entanto, esses trabalhos 

veem sendo criticados especialmente pela ausência de marcadores precisos de filtração 

glomerular. Além disso, os resultados obtidos são restritos a atletas ou indivíduos saudáveis. 

Recentemente, nosso grupo demonstrou que a suplementação de creatina por 35 dias não 
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prejudicou a função renal em um jovem com rim único e taxa de filtração glomerular reduzida 

(Gualano et al., in press (b)). Ainda assim, esses dados não podem ser extrapolados para 

idosos com doença renal crônica. No presente trabalho, portanto, fez-se necessário avaliar a 

função renal dos diabéticos, contando com o clearance de 51Cr-EDTA, considerado padrão-

ouro para esse fim.  

Os resultados revelaram que a suplementação de creatina não afetou a função renal 

dos pacientes. Esses achados corroboram diversos estudos longitudinais com humanos 

saudáveis, porém veem de encontro a alguns com modelos animais. Edmunds et al., (2001) 

por exemplo, observaram progressiva deterioração na taxa de filtração glomerular, bem como 

agravamento de doença renal policística em ratos. Além disso, Ferreira et al., (2005) relataram 

reduções na taxa de filtração glomerular e no fluxo plasmático renal em ratos suplementados 

com creatina. Contudo, a relevância desses modelos animais é bastante questionável, pois a 

creatina não é um nutriente habitual na dieta dessas espécies. Já em humanos, o consumo 

habitual desse nutriente varia de 1-2 por dia, podendo chegar a 7 g por dia em consumidores 

de carnes (valores ainda superiores são relatados para outras espécies carnívoras) (Harris et 

al., 2002). Sendo assim, seria surpreendente se, ao longo da evolução, animais carnívoros 

não apresentassem adaptações diferenciadas ao elevado consumo dietético de creatina. A 

rápida e completa biodisponibilidade de creatina observada em humanos (Harris et al., 1992, 

Harris et al., 2002) em contraste a total incapacidade absortiva em animais herbívoros como 

cavalos (Sewell e Harris, 1995) sugere que tais adaptações ocorreram ao menos em um nível. 

É importante salientar que os efeitos da suplementação de creatina são heterogêneos mesmo 

em espécies evolutivamente próximas. O elegante estudo de Tarnopolsky et al., (2003) 

demonstrou que ratos suplementados com creatina apresentaram hepatite, porém o mesmo 

não se verificou em camundongos. Interessantemente, nenhuma das espécies experimentou 

deterioração na função renal.    
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Os presentes achados sobre são de suma importância para pacientes diabéticos, mas 

também podem ser de grande valia para populações saudáveis. Se a suplementação de 

creatina não prejudica a função renal em pacientes diabéticos com doença renal crônica 

(estágios 1 a 3), é muito improvável que indivíduos jovens e saudáveis sofram deterioração da 

função renal quando suplementados.  

Nesse estudo, também determinamos a segurança da suplementação de creatina na 

função hepática, inferida através de dosagens enzimáticas. Conforme esperado, nenhuma 

alteração foi verificada, corroborando resultados anteriores obtidos com indivíduos saudáveis 

(Kreider et al., 2003) e refutando dados em ratos que sugeriram hepatotoxidade em 

decorrência desse suplemento (Tarnopolsky et al., 2003).  

Outros efeitos adversos foram sistematicamente documentados ao longo do 

seguimento. Dente estes, pode ser considerado grave apenas um caso de acidente vascular 

cerebral, que acometeu uma paciente do grupo placebo na primeira semana de intervenção. A 

relação desse episódio com o treinamento é incerta. A paciente teve de ser excluída do 

protocolo, mas segue em tratamento pela equipe médica. Ademais, casos de desconforto 

gastrointestinais, comumente atribuídos à creatina, não foram diferentes entre os grupos. A 

baixa dosagem do suplemento pode ter sido crucial na prevenção desses sintomas.  O 

número de eventos osteomioarticulares também foi semelhante entre os grupos. Esses 

resultados, somados àqueles de funções renal e hepática, indicam que a adição de 

suplementação de creatina a um programa de treinamento físico para diabéticos do tipo 2 é 

bastante segura.    

Ao final da leitura dessa tese, o leitor poderia questionar: “afinal, qual seria a vantagem 

da suplementação de creatina sobre o controle glicêmico ante aos demais hipoglicemiantes 

orais existentes no mercado?” Em resposta a questão, esclarecemos, em primeiro lugar, que 

o presente estudo não teve como objetivo comparar a eficácia deste suplemento versus 
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qualquer tipo de medicamento no controle glicêmico. Tal comparação seria infrutífera, tendo 

em vista que os hipoglicemiantes atuais tiveram sua eficácia repetidamente comprovada por 

inúmeros estudos multicêntricos bem controlados e com grande poder estatístico e 

variabilidade amostral. De fato, ensaios clínicos de tal porte, que demandam alto investimento 

financeiro, dificilmente seriam conduzidos com um suplemento nutricional não patenteável. 

Esse trabalho investigou, portanto, o emprego aditivo da creatina ao tratamento de primeira 

escolha, que combina prática de exercícios físico e hipoglicemiantes orais. Como tal, esse 

suplemento pode ser considerado efetivo. Posto isso, permitimo-nos tecer breves comentários 

acerca das vantagens teóricas da creatina frente aos hipoglicemiantes orais atuais, tomando 

como exemplo a metformina e a sulfonilurea, prescritas nesse estudo.  Primeiramente, há de 

destacar que os alvos da creatina não se restringem ao eixo insulino-glicêmico, ao contrário 

dos hipoglicemiantes orais em questão. Um crescente corpo de conhecimento tem indicado 

diversos e sistêmicos efeitos terapêuticos da suplementação de creatina em longo prazo, que 

incluem, por exemplo, ganhos de força, função muscular, massa magra, cognição e massa 

óssea (Gualano et al., in press (a); Terjung et al., 2000). Além disso, os efeitos adversos 

desse suplemento são raros e clinicamente pouco relevantes, em contraste à extensa lista de 

reações adversas observadas com o uso destes hipoglicemiantes orais, que inclui desconforto 

gastrointestinal, acidose láctica, hipoglicemia, hepatite, reações alérgicas, alteração de fala, 

visão, sensação de paralisia, etc. Por fim, destaca-se que a creatina é um suplemento de 

baixo custo de produção, tornando seu emprego em grande escala extremamente viável. Em 

conjunto, esses fatores realçam o potencial terapêutico desse suplemento em diabéticos do 

tipo 2, bem como a necessidade de mais estudos clínicos.      

    Esse estudo apresentou diversas limitações e deixou algumas lacunas a serem 

investigadas. Primeiro, o desenho experimental não permitiu distinguir os efeitos isolados da 

suplementação de creatina em relação àqueles combinados ao treinamento físico, dada a 
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ausência de grupos não treinados e suplementados. Esse tópico precisa ser explorado em 

estudos futuros, muito embora sejam discutíveis as questões éticas e práticas em se submeter 

diabéticos do tipo 2 a intervenções que excluam o exercício físico, sendo este tratamento de 

primeira escolha. Em segundo, as melhoras observadas nesse estudo não podem ser 

extrapoladas para diabéticos cujas características clínicas diferem daquelas apresentadas 

pela amostra. Permanece a ser explorado se os efeitos reportados reproduzem-se em 

pacientes com pior controle metabólico, usuários de insulina ou sob outros tratamentos 

farmacológicos que não aqueles empregados nesse ensaio. Similarmente, a segurança 

atestada nesse estudo não pode ser generalizada para pacientes com doença renal crônica 

mais avançada (estágios 4 e 5), mais velhos ou ingerindo dieta hiperproteica. Além disso, é 

importante ressaltar que tanto a efetividade quanto a segurança da suplementação de 

creatina em médio e longo prazos são desconhecidas e precisam ser determinadas em 

futuros estudos clínicos. Por fim, o regime de suplementação (dosagem e período de uso, por 

exemplo) capaz de promover os maiores benefícios clínicos sem efeitos adversos 

significativos permanece a ser investigado.       

 Em suma, concluímos que a suplementação de creatina (5g/dia) combinada ao 

treinamento físico durante três meses promove aumento nos conteúdos intramusculares de 

fosforilcreatina, melhora no controle glicêmico e incremento na translocação de GLUT-4 em 

diabéticos do tipo 2 não dependentes de insulina, embora não altere insulinemia, capacidade 

física, composição corporal, perfil lipídico e conteúdo muscular de GLUT-4. Além disso, a 

adição desse suplemento ao tratamento dos pacientes mostrou-se bastante segura, 

particularmente em relação à função renal, sobre a qual pairavam grandes dúvidas. Esses 

dados confirmam a hipótese de que a suplementação de creatina pode ser uma estratégia 

nutricional de grande valia no tratamento de diabéticos do tipo 2. 
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