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RESUMO

ESTUDOS SOBRE A EFICÁCIA TERAPÊUTICA DA SUPLEMENTAÇÃO DE CREATINA

Autor: BRUNO GUALANO

A creatina (ácido a-metil guanidino acético) tem como papel central a provisão rápida

de energia durante contração muscular, através de reação catalisada pela enzima creatina

quinase. 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, osso e cérebro. Diante da premente necessidade de se explorar o possível efeito

terapêutico da suplementação de creatina em humanos, nosso grupo tem se dedicado a

conduzir ensaios clínicos controlados em diversas populações potenciaimente beneficiadas

pelo aumento de ingestão desse nutriente. Nesta tese, são apresentados achados relativos a 

4 estudos que investigaram à eficácia da suplementação de creatina, combinada ou não ao 

treinamento físico, em idosos saudáveis e frágeis, bem como em pacientes com osteoartrite 

de joelho e fibromialgia. No primeiro estudo, a suplementação de creatina combinada ao 

treinamento de força por 3 meses melhorou capacidade física funcional, avaliada pelo teste de 

sentar-e-levantar (Grupo creatina - Pré: 15,7 ± 1,4, Pós: 18,1 ± 1,8 repetições; Grupo placebo 

- Pré: 15,0 + 1,8, Pós: 15,2 ±1,2 repetições; p = 0,004), bem como qualidade de vida e massa 

magra em membros inferiores em mulheres com osteoartrite de joelho. No segundo, a 

suplementação de creatina ao longo de 4 meses melhorou a função muscular, avaliada pelo 

teste de uma repetição máxima para os exercícios leg press e supino (Grupo creatina: +9,8% 

e +1,2% vs. Grupo placebo: -0,5% e -7,2%, respectivamente; p = 0,02 e p = 0,002), porém 

não afetou os sintomas gerais da doença em pacientes com fibromialgia. No terceiro, a
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suplementação de creatina, combinada ou não ao treinamento de força por 6 meses, não

modificou parâmetros de cognição (ex.: atenção seletiva, memória de curto e longo prazo) e

sintomas de depressão secundários ao envelhecimento (avaliados pela escala geriátrica de

depressão) em idosos aparentemente saudáveis. Já o treinamento de força mostrou-se capaz

em melhorar os sintomas depressivos, porém não a função cognitiva. Finalmente, no quarto

estudo desta tese, a suplementação de creatina combinada ao treinamento de força por 6

meses foi capaz de melhorar a função muscular (ex.: teste de uma repetição máxima no leg

press - Grupo creatina + treinamento de força: +19,9%; Grupo placebo + treinamento de força: 

+15%; grupo creatina: +3,7%; Grupo placebo: -3,1%), bem como massa magra apendicular 

(Grupo creatina + treinamento de força: +1,31%; Grupo placebo + treinamento de força: -

1,2%; grupo creatina: +0,3%; Grupo placebo: -1,2%) em idosas sedentárias, com baixa massa

óssea e com doenças crônicas associadas, revelando-se uma potencial estratégia terapêutica

combate à sarcopenia. Contudo, ambas as intervenções, associadas ou não, nãono

alteraram a massa óssea. Ademais, a suplementação de creatina mostrou-se segura em

todas as populações estudadas, reforçando o excelente perfil de segurança desse suplemento

nutricional. Analisados coletivamente, os achados reportados nesta tese dão suporte à ação

terapêutica da suplementação de creatina sobre o músculo esquelético, promovendo ganhos 

de massa magra e/ou função muscular em pacientes com osteoartrite de joelho e fibromialgia,

bem como em idosas com fragilidade física.

Palavras-chave: treinamento de força, função muscular, suplementos nutricionais

efeitos terapêuticos.
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ABSTRACT

STUDIES ON THE THERAPEUTICAL EFFICACY OF CREATINE SUPPLEMENTATION

Author: BRUNO GUALANO

Creatine (a-methyl-guanidine-acetic acid) has a pivotal role in the rapid energy provision

during muscle contraction, through a reaction catalyzed by creatine kinase. Moreover, creatine 

is responsible for transferring energy from mitochondria to citosol, especially in tissues with 

high energy demand, such as skeletal muscle, bone and brain. Given the evident need of 

exploring the potential therapeutic role of creatine supplementation in humans, our research 

group has made efforts to conduct controlled clinicai trials involving diversified populations 

which could be benefited from this dietary supplement. In this thesis, it will be presented

findings obtained from 4 studies which investigated the efficacy of creatine supplementation,

combined or not with exercise training, in patients with osteoarthritis, fibromyalgia, as well as in

healthy and disabled elderly individuais. In the first study, creatine supplementation combined 

with resistance exercise for 3 months improved physical capacity, as assessed by the timed- 

stands test (Creatine group - Pre: 15.7 ± 1.4, Post: 18.1 ±1.8 repetitions; Placebo group - Pre:

15.0 ± 1.8, Post: 15.2 ±1.2 repetitions; p = 0.004), as well as quality of life and lower-body

lean mass in women with knee osteoarthritis. In the second study, creatine supplementation for

4 months improved muscle function, as assessed by the one-maximum repetition test for leg 

press and chest press (Creatine group: +9.8% e +1.2% vs. Placebo group: -0.5% e -7.2%, 

respectively; p = 0.02 e p = 0.002), but did not affect the general symptoms in patients with 

fibromyalgia. In the third study, creatine supplementation, associated or not with resistance 

training for 6 months, did not change cognitive (e.g.: selective attention, short- and long-term 

memory) and depressive parameters (as assessed by geriatric depressive scale) secondary to 

aging in apparently healthy elderly. Resistance training was able to improve depressive
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symptoms, but not cognitive function. Finally, in the forth study of this thesis, creatine 

supplementation combined with resistance training for 6 months improved muscle function 

(e.g.: leg press one-maximum repetition - Creatine group + resistance training: +19.9%; 

Placebo group + resistance training: +15.0%; Creatine group: +3.7%; Placebo Group: -3.1%), 

as well as appendicular lean mass (Creatine group + resistance training: +1,31%; Placebo

group + resistance training: -1,2%; Creatine group: +0,3%; Placebo Group: -1,2%) in physically 

inactive elderly individuais with low bone mass and associated chronic diseases, which reveals

a great potential of this strategy in counteracting sarcopenia. Nonetheless, the interventions, 

either isolated or combined, did not affect bone mass. Moreover, creatine supplementation was

proven safe in all studied populations, reinforcing the excellent safety profile of this dietary 

supplement. Taken together, the findings of this thesis support the therapeutic action of 

creatine supplementation on skeletal muscle by promoting gains in lean mass and/or muscle 

function in patients with knee osteoarthritis and fibromyalgia, as well as frail elderly individuais.

Key-words: resistance training, muscle function, dietary supplements, therapeutic

effects
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1. INTRODUÇÃO

A creatina (ácido a-metil guanidino acético) é uma amina endogenamente sintetizada

por fígado, rins, pâncreas e cérebro. Além disso, pode ser obtida via alimentação

especialmente pelo consumo de carnes e peixes. Cerca de 95% de seu conteúdo localiza-se

no músculo esquelético, sendo o restante 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).

A creatina tem como papel central a provisão rápida de energia (via grupo N-fosforil)

durante contração muscular, através de reação catalisada 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 geração (mitocôndria; Mt-CK) e consumo (músculo e cérebro;

MM-CK e BB-CK, respectivamente) de adenosina trifosfato (ATP) (Wallimann et al., 1992).

Outras importantes funções desse sistema envolvem a atenuação da elevação de adenosina

difosfato (ADP) e consequente redução nas perdas de nucleotídeo de adenina; manutenção 

da relação ATP/ADP, através da estimulação da respiração mitocondrial; atenuação do 

estresse oxidativo via ação antioxidante direta e indireta; manutenção do pH através de 

tamponamento de íons hidrogênio (H+); ativação da glicólise e glicogenólise por meio da 

liberação de fosfato inorgânico (Pi), integrando, dessa forma, a degradação de carboidratos e 

creatina com intuito de prover energia no início do exercício (Wyss e Kaddurah-Daouk 2000,

Wallimann et al., 1992, Harris et al., 1992).

Embora descrita há mais de 170 anos como um nutriente presente em extratos de

carne vermelha (Chevreul, 1832), a creatina apenas ganhou notoriedade científica após os
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experimentos conduzidos pelo Professor Roger Harris e sua equipe, que demonstraram que a 

suplementação desse nutriente era capaz de elevar em cerca de 20% os conteúdos

intramusculares de creatina (Harris et al., 1992). Desde então, a literatura apresentou um

número exponencialmente crescente de publicações investigando o papel da suplementação

de creatina no esporte e na saúde (Figura 1), totalizando 1956 artigos científicos produzidos 

(Web of Knowledgesm, Thomson Reuters, busca realizada em 18/4/2013).
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Figura 1. Produção de artigos científicos relacionados à suplementação de creatina de 1992 a 

2013. Adaptado de Web of Knowledgesm} Thomson Reuters.

Num primeiro momento, esforços foram destinados à investigação do papel ergogênico 

da suplementação de creatina. Nesse tocante, os achados disponíveis na literatura apontam, 

consistentemente, para a eficácia desse suplemento na produção de força, aumento de 

massa magra e melhora do desempenho físico em atividades de alta intensidade e curta 

duração (< 30 segundos). Em virtude de tais benefícios, a creatina tornou-se um dos
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suplementos mais utilizados no esporte, sendo amplamente recomendada para atletas 

engajados em modalidades cujo desempenho dependa de força e potência (ex.: corrida ou 

ciclismo de curta duração, modalidades de combate, levantamento olímpico, modalidades de

coletivas).

Em paralelo ao estudo da creatina enquanto agente ergogênico, diversos grupos de

pesquisa têm se debruçado sobre o papel terapêutico desse nutriente em distúrbios

osteomioarticulares (ex.: miopatias, sarcopenia osteoporose, osteoartrite), desordens

psiquiátricas e neurodegenerativas (ex.: depressão, doença de Parkinson, transtornos

cognitivos) e disfunções metabólicas (ex.: diabetes do tipo 2, dislipidemia). Nesses quadros, a

eficácia terapêutica da suplementação de creatina tem sido testada em cultura de células,

animais de experimentação e, em menor extensão, em humanos (Gualano et al., 2009a).

Muito embora os estudos experimentais sejam de grande valia no avanço do 

conhecimento básico e mecanístico, sob a óptica evolucionista, apenas estudos clínicos são 

capazes de atestar a eficácia terapêutica de um determinado nutriente em humanos. No que 

tange à creatina, por exemplo, nosso grupo encontrou efeitos opostos da ingestão de creatina 

sobre a sensibilidade à insulina em pacientes diabéticos do tipo 2 (Gualano et al., 2011a) e 

em ratos Wistar tratados com dexametosona (Nicastro et al., 2011), sugerindo que, de fato, 

espécies distintas respondem diferencialmente à ingestão de creatina, provavelmente 

refletindo a disponibilidade dispare desse nutriente na dieta de roedores e mamíferos ao longo 

da evolução.

Diante da latente necessidade de se explorar o possível efeito terapêutico da 

suplementação de creatina em humanos, nosso grupo tem se dedicado a conduzir ensaios 

clínicos controlados em diversas populações potencialmente beneficiadas pelo aumento de 

ingestão desse nutriente. Nesta tese, especificamente, são apresentados achados relativos à 

eficácia da suplementação de creatina, combinada ou não ao treinamento físico, em idosos
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saudáveis e pacientes com osteoartrite de joelho, fibromialgia e osteoporose.

À título de clareza e concisão, apresentaremos uma revisão bibliográfica geral da 

literatura, que será procedida pela descrição de cada ensaio clínico separadamente, contendo 

os seguintes subtópicos: breve introdução, materiais e métodos, resultados e discussão. Por

fim, discorremos sobre os achados principais em conjunto, com especial enfoque às

conclusões depreendidas e às perspectivas a serem exploradas.



II

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. A creatina e a bioenergética

A creatina é uma amina de ocorrência natural descoberta há mais de 170 anos pelo

notório pesquisador francês Michel Eugene Chevreul (Chevreul, 1832). Ela faz parte da família

dos fosfagênios guanidinos, encontrados exclusivamente em células eucarióticas. No

organismo humano, a creatina é encontrada nas formas livre (60 a 70%) ou fosforilada (30 a 

40%), e cerca de 95% de sua quantidade total é armazenada no músculo esquelético. A 

Figura 2 demonstra a forma química de ambas: a creatina (forma livre) e a fosforilcreatina

(forma fosforilada).

fosforilcreatinacreatina
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Figura 2. Estrutura química da creatina e da fosforilcreatina.

A creatina pode ser sintetizada endogenamente ou obtida via dieta (Wyss e Kaddurah- 

Daouk, 2000, Wallimann et al., 2011). A síntese endógena de creatina ocorre principalmente
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no fígado, rins, pâncreas e cérebro, a partir dos aminoácidos arginina, metionina e glicina 

(Wallimann et al, 2011). Esse processo envolve duas reações. A primeira é catalisada pela 

enzima L-arginina: glicina amidinotransferase (AGAT), na qual um grupamento amidino é 

transferido da arginina para o grupamento amino da glicina, formando guanidinoacetato e 

ornitina. A segunda reação, catalisada pela enzima guanidinoacetato metiltransferase 

(GAMT), agrupa a S-adenosilmetionina ao metilato guanidinoacetato, produzindo creatina e S- 

adenosil-homocisteína (Brosnan et al., 2007a, Brosnan et al., 2007b). A Figura 1.2 ilustra a

síntese endógena de creatina e as enzimas envolvidas no processo.

GuanidinoacetatoGlicina Arginina AGAT

S-Adenosilmetionina

GAMT

Adenosil-homocisteína

Cr

Figura 3. Síntese endógena de creatina. AGAT = L-arginina: glicina amidinotransferase. 

GAMT = guanidinoacetato metiltransferase. Cr = creatina.

O rim e o pâncreas são os tecidos que possuem atividade mais elevada da enzima 

AGAT, enquanto a atividade da enzima GAMT é superior no fígado (Van Pilsum et al., 1972). 

A atividade de AGAT pode ser aumentada pelo hormônio do crescimento (GH) e diminuída 

pelo consumo dietético de creatina (Guthmiller et al., 1994). Outros tecidos, como o cérebro e 

o testículo, expressam baixas quantidades dessas enzimas (Braissant et al., 2001). 

Entretanto, sabe-se que grande parte da síntese endógena de creatina é produto do
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metabolismo interórgãos, no qual o ácido guanidinoacético (GAA), produzido pelos rins, é 

convertido à creatina no fígado (Wyss e Kaddurah-Daouk 2000, Edison et al., 2007); já o 

papel do pâncreas na síntese de creatina ainda é objeto de estudo. Portanto, a regulação da 

síntese endógena de creatina parece ocorrer primariamente, se não de forma exclusiva, por 

meio de transporte de GAA, sendo fundamental a participação de transportadores ou

liberadores renais de GAA, bem como fatores que favorecem a captação hepática desse

ácido.

Um fator limitante para a síntese endógena de creatina é a molaridade disponível de

glicina e dos grupamentos amidino e metil. A média de ingestão dietética de glicina, metionina

e arginina em adultos é de 48, 13 e 27 mmol, respectivamente (Dietary Reference Intakes for

Energy, 2005). Dessa forma, a síntese endógena de creatina é diretamente dependente da

disponibilidade desses aminoácidos. Contudo, a natureza dessa demanda é muito variável.

Por exemplo, uma molécula de glicina é totalmente incorporada à creatina, de modo que esse

processo sintético consome por volta de 16% do total da glicina dietética. No caso da

metionina, somente o grupamento metil é incorporado à creatina (Brosnan eBrosnan 2007a), e 

o grupamento metil ainda pode derivar de outras fontes dietéticas, como a colina e a betaína 

(Mudd et al., 2007), bem como da metilogênese (Bodamer et al., 2005). Por fim, ainda não se 

sabe ao certo qual a necessidade de incorporação da arginina para a síntese endógena de 

creatina, pois é altamente questionado se a síntese endógena de creatina acarreta ou não a 

perda de uma molécula de arginina. O fator determinante para tal questionamento é o destino 

metabólico da ornitina produzida pela reação mediada pela enzima AGAT. Teoricamente, a 

ornitina pode ser reconvertida à arginina pelas enzimas do ciclo da ureia (ex.: carbamoil- 

fosfato-sintase-1). Contudo, a quantidade dessas enzimas é limitada no fígado e no intestino

(Brosnan, 2007).

Embora a quantidade corporal de creatina seja variável de acordo com o tamanho da



14

massa muscular, estima-se que um homem de 70 kg apresente cerca de 120 a 130 mmol de 

creatina total para cada kg de massa seca, sendo 160 mmol/kg de massa seca a máxima 

concentração encontrada no músculo esquelético (Harris et al., 1992). Considerando que a 

taxa de degradação de creatina em humanos é de aproximadamente 1,6% do estoque total, 

ou seja, cerca de 2 g de creatina por dia são convertidos espontaneamente em creatinina, a 

qual segue pela circulação até os rins para ser excretada juntamente à urina (Snow et al., 

2003); 2 g necessitariam ser sintetizadas para manter os níveis corporais de creatina. De fato, 

adultos jovens saudáveis do gênero masculino sintetizam aproximadamente 1 g (7,7 mmol) de

creatina por dia, sendo, portanto, o restante obtido via dieta (Brosnan e Brosnan 2007a).

Curiosamente, no processo de envelhecimento, a síntese endógena diminui para

aproximadamente 5,6 mmol por dia em indivíduos com 40 a 59 anos de idade, e para 3,7

mmol por dia em sujeitos com mais de 60 anos de idade. Adicionalmente, a taxa de síntese 

endógena em mulheres corresponde a aproximadamente 70-80% da observada em homens 

(Brosnan e Brosnan 2007a, Snow e Murphy 2003). Em conjunto, esses dados indicam a 

importância da ingestão dietética de creatina para manter os níveis corporais dessa amina.

A creatina consumida é absorvida intacta pelo epitélio intestinal, entrando na circulação 

sem sofrer nenhuma ação da secreção ácida gastrointestinal durante o processo digestivo. 

Após o processo de absorção intestinal, a creatina é transportada pela corrente sanguínea 

para diversos tecidos (Wyss e Kaddurah-Daouk, 2000). As principais fontes dietéticas de 

creatina são alimentos de origem animal, como as carnes e os produtos lácteos. Em 

contrapartida, a dieta "vegan" (dieta vegetariana que não contém nenhum produto de origem 

animal) apresenta quantidades insignificantes de creatina, ao passo que outros tipos de dietas

a lactovovegetariana e a semivegetariana, apresentam baixas 

quantidades (Delanghe, 1989 e Lukaszuk, 2002). Portanto, vegetarianos dependem quase 

que exclusivamente da produção endógena para suprir as necessidades fisiológicas dessa

vegetarianas, como
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amina. A Tabela 1 descreve a quantidade de creatina encontrada em algumas fontes 

alimentares de origem animal.

Tabela 1. Concentração de creatina em fontes alimentares.

Concentração de creatina (g/100g)Alimento

Arenque 0,65-1,00

Carne suína 0,50

Carne bovina 0,45

0,45Salmão

0,40Atum

0,40Bacalhau

0,20Linguado

0,01Leite

Adaptado de Wyss et al. (2000).

As funções biológicas das células são mantidas pela energia química gerada na 

transferência de ATP. Nesse sentido, a principal função da creatina no organismo humano é a 

rápida provisão de energia (via grupo N-fosforil), ou seja, formação de ATP por meio da 

seguinte reação reversível:

ADP + fosforilcreatina + H+ ■> ATP + creatina

Figura 4, em uma reação catalisada pela enzima CK (isoforma 

mitocondrial) e com gasto de uma molécula de ATP formada pelo sistema oxidativo, a creatina

Como ilustrado na
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presente dentro da mitocôndria recebe um grupamento N-fosforil. A fosforilcreatina reage 

juntamente a uma molécula de adenosina difosfato (ADP) e um íon H+ (catalisados pela CK) 

para formar uma molécula de ATP e creatina. O ATP é, então, hidrolisado para suprir a 

demanda energética da célula, enquanto a creatina pode novamente entrar na mitocôndria 

para receber um grupamento N-fosforil, compondo, assim, o sistema creatina/adenosina

trifosfato/creatina quinase (Cr/ATP/CK).

Citosol

MitocôndriaX

Cr —> Cr

/ íATP 1 B

[aopJ fÃPP~] / 

---------- PCrPCr <

Figura 4. Ilustração do sistema Cr/ATP/CK. ATP - adenosina trifosfato. ADP - adenosina 

difosfato. Cr = creatina. PCr = fosforilcreatina. CK = creatina quinase.

Esse sistema exerce papel ímpar na bioenergética, principalmente em tecidos que 

apresentam alta e "flutuante” demanda energética (ex.: músculo esquelético e cérebro). É

atividade física em alta intensidade e curtainteressante que, durante a realização de uma 

duração, o sistema Cr/ATP/CK é responsável pela rápida fosforilação da molécula de ADP.
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agindo como um "tampão temporal" de energia. Essa ação é essencial para manter um nível 

estável de energia até que a glicólise anaeróbia se torne a fonte energética predominante no 

decorrer da atividade física (Gastin, 2001). A Figura 5 ilustra a contribuição do sistema 

Cr/ATP/CK na bioenergética durante o exercício.
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Figura 5. Contribuição dos sistemas energéticos durante a realização de uma sessão de 

exercício em máxima intensidade. A linha em destaque representa a contribuição do sistema

Cr/ATP/CK. Adaptado de Gastin (2001).

Além disso, a creatina também atua como um "tampão espacial" de energia, sendo 

responsável pela transferência de energia da mitocôndria para o citosol. Essa função só é 

possível graças às diferentes isoformas existentes de CK, que "interligam” os sítios de
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geração (mitocôndria; Mt-CK) e consumo (ex.: músculo e cérebro; MM-CK e BB-CK, 

respectivamente) de ATP (Wallimann et al.f 1992). Atualmente, oito isoformas de CK foram 

identificadas, sendo sete quimicamente derivadas do aminoácido arginina. É importante 

observar que, enquanto o sistema Cr/ATP/CK é encontrado apenas em seres vertebrados, um 

sistema fosfagênio similar, conhecido como arginina/fosforilarginina/arginina quinase, é 

encontrado nos animais invertebrados. Portanto, diante da teoria da evolução das espécies, é 

possível especular que o sistema Cr/ATP/CK - e em especial a enzima CK - possa ter sofrido

um processo evolutivo a partir de outros sistemas (Brosnan et al., 2007b). Ao encontro dessa

hipótese, recentes achados do nosso grupo (Nicastro et al., 2011, Gualano et al., 2010a) e de

outros (Tamopolsky et al., 2003) demonstram que a suplementação de creatina pode

apresentar efeitos extremamente distintos entre espécies, corroborando a hipótese de que o

sistema Cr/ATP/CK evoluiu de maneira dispare em organismos mais complexos, como o ser

humano.

Além de seu principal papel mencionado acima, o sistema Cr/ATP/CK ainda exerce 

outras funções, tais como: a atenuação da elevação de ADP e consequente redução nas 

perdas de nucleotídeo de adenina, a atenuação do estresse oxidativo via ação antioxidante 

direta e indireta e a manutenção do pH por meio de tamponamento de íons H+ (Gualano et al.,

2009a, Wallimann et al., 2011, Sestili et al., 2009, Alves et al., 2012). Em conjunto, esses

mecanismos conferem à creatina interessante característica pleiotrópica e, por conseguinte,

potencial terapêutico em diversos tecidos, como muscular, cardíaco, cerebral, ósseo e 

cartilaginoso.
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2.2. Efeitos adversos da suplementação de creatina

O termo efeito adverso (ou efeito não desejado), no âmbito da farmacologia, refere-se à

"reação adversa ao medicamento" (RAM), que significa, segundo a Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (ANVISA) e em consonância com a Organização Mundial da Saúde

(OMS), "qualquer resposta a um medicamento que seja prejudicial, não intencional, e que 

ocorra em doses normalmente utilizadas em seres humanos para profilaxia, diagnóstico e

tratamento de doenças, ou para a modificação de uma função fisiológica".

Nesse contexto, devemos considerar a ocorrência de efeitos adversos da 

suplementação de creatina à luz das doses já consagradas na literatura, sabidamente 

capazes de promover efeitos ergogênicos e terapêuticos. Em contrapartida, doses superiores 

àquelas consagradas na literatura não se enquadram nessa definição.

Dentre os efeitos adversos atribuídos ao consumo de creatina, destacam-se: 

desconforto gastrointestinal, câimbras, hipertermia, disfunções hepáticas e renais, formação 

de compostos citotóxicos, entre outros. As bases científicas acerca dessas alegações são

discutidas a seguir.

2.2.1. Desconforto Gastrointestinal

Sintomas como diarréia, vômito e indisposição estomacal têm sido atribuídos ao 

consumo da creatina. Todavia, a literatura científica apresenta poucas evidências que 

sustentem tais efeitos.

Em estudo conduzido por Ostojic et al. (2008), foram avaliados possíveis distúrbios 

gastrointestinais em 59 atletas de futebol, divididos aleatoriamente em três grupos: duas 

doses de 5g/dia de creatina (Cr5), uma dose de 10g/dia de creatina (Cr10); ou placebo (PL)
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durante 28 dias. Ao longo do estudo, houve relatos de diarréia (39%), indisposição gástrica 

(23,8%) e eructação (16,9%). Não foi observada diferença significativa na incidência de 

distúrbios gastrointestinais entre os grupos Cr5 e PL. Entretanto, houve uma maior incidência 

de diarréia no grupo Cr10 (56%) em comparação aos grupos Cr5 (28,6%) e PL (35%). Os 

autores atribuíram tal efeito à dose de creatina administrada, visto que a elevada 

concentração de partículas de creatina não dissolvidas no trato gastrointestinal pode

aumentar a quantidade água nesse compartimento, aumento o risco de diarréia. Diante

desses achados, os autores concluíram que, em um período de 28 dias, uma alta dose de

creatina ingerida de uma única vez pode levar à distúrbios gastrintestinais. No entanto, se

doses menores e fracionadas (isto é, 2 doses de 5 g/dia em vez de dose única de 10g) forem

administradas, nenhum efeito prejudicial ao trato gastrointestinal é observado. Assim

recomenda-se que doses únicas de creatina não ultrapassem 5 g. Caso dose diárias maiores

sejam necessárias, o consumo deve ser fracionado em múltiplas doses não superiores a 5 g.

Greenwood et al. (2000), com o intuito de investigar o padrão de utilização de creatina

em atletas universitários e a ocorrência de efeitos adversos autorrelatados, avaliaram 219

sujeitos (homens e mulheres) por meio de um questionário. Desse total, 90 sujeitos foram

classificados como usuários de creatina. Em relação aos efeitos percebidos pelo grupo de

usuários de creatina, 38% relataram algum tipo de efeito indesejado, sendo que apenas uma 

pequena parcela (11% dos usuários) relatou algum tipo de distúrbio gastrointestinal. 

Entretanto, vale destacar que 38% dos usuários de creatina consumiam doses superiores às 

recomendadas durante a fase de "carregamento" (isto é, acima de 0,3 g/kg/dia) enquanto que 

91% excediam a dose recomendada para a fase de "manutenção" (isto é, acima de 0,03 

g/kg/dia). Os autores especulam que talvez os resultados possam não ter sido influenciados 

apenas pela suplementação com creatina, pois o treinamento físico, hábitos alimentares, 

formas de creatina (ex.: micronizada e efervescente), interações entre suplementos
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alimentares, níveis de hidratação, calor e umidade são fatores que também podem influenciar 

a percepção dos indivíduos sobre os efeitos causados pela suplementação.

Por meio de um estudo duplo-cego e controlado por placebo, Groeneveld et al. (2005) 

avaliaram os possíveis efeitos adversos da suplementação crônica de creatina monoidratada 

(2 doses de 5 g/dia) ou placebo (2 doses de 5 g/dia de policose, um polímero de glicose) em 

pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Com o auxílio de questinário, os sujeitos foram 

avaliados no primeiro e segundo mês de intervenção, e de quatro em quatro meses até o final

do estudo, cuja duração foi de 16 meses. Os autores não observaram diferenças significativas

em relação à incidência de efeitos adversos entre os grupos creatina e placebo (náusea: 23%

vs. 24%; desconforto gastrointestinal: 19% vs. 18%; diarréia: 35% vs. 24%, respectivamente).

Tais resultados estão em conssonância aos observados nos estudos de Ostojic et al., (2008) e

Groeneveld et al. 2005, e corroboram a ideia de que a suplementação de creatina não causa

desconforto gastrintestinal caso a dose única máxima de 5 g for respeitada.

Especula-se também que outros aditivos, ingredientes ou contaminantes gerados

durante a produção industrial (ex.: sarcosina de sódio) em alguns dos suplementos de 

creatina possam causar desconforto gastrointestinal em pessoas sensíveis a tais substâncias

(Ostojic et al., 2008), razão pela qual se preconiza o uso de suplementos de creatina cujo grau 

de pureza seja atestadamente adequado.

2.2.2. Cãibra muscular

Há relatos empíricos de uma possível associação entre a suplementação de creatina e 

incidência de cãibras em atletas profissionais (Greenwood et al., 2000, Greenwood et al., 

2003a). No estudo de Greenwood et al. (2000) descrito anteriormente, foi observada 

incidência de 27% na percepção de cãibra muscular com a suplementação de creatina. Os
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autores, novamente, ressaltaram que os atletas que relataram cãibra muscular faziam parte 

do grupo que excedeu a dosagem recomendada pela literatura, tanto na fase de 

"carregamento" como na fase de "manutenção" (0,3 g/kg/dia e 0,03 g/kg/dia, 

respectivamente).

Em estudo conduzido por McGuine et al. (2001), cujo objetivo foi verificar o padrão de

uso de creatina em jovens atletas de futebol americano (n = 1349), 418 atletas (30%)

reportaram usar creatina regularmente. Dentre estes, 71 (16%) relataram efeitos adversos 

associados ao uso da creatina, incluindo cãibra muscular. É importante destacar, contudo, que

não se trata de um estudo controlado por placebo e que, portanto, não permite afirmar,

categoricamente, que os sintomas relatados são decorrentes da creatina. De fato, outros

estudos mais bem controlados não observaram efeitos indesejáveis (dentre os quais, câimbra)

em decorrência da suplementação de creatina (Greenwood et al., 2003a, Greenwood et al.,

2003b, Kreider et al., 2003).

Kreider et al. (2003) investigaram os efeitos da suplementação de creatina (15,75 g/dia) 

associada ao treinamento de força e agilidade em 25 atletas da 1a divisão do futebol 

americano durante 28 dias. Os atletas não reportaram sintomas de cãibra muscular durante o

período de intervenção. Greenwood et al. (2003b) também não observaram aumento na 

incidência de cãibra muscular com a suplementação de creatina (15,75 g/dia durante a fase 

de carregamento e 5-10 g/dia durante a fase de manutenção) associada ao treinamento de 

força e resistência musculares. Interessantemente, os mesmos autores, em outro estudo, 

observaram que a suplementação de creatina na dosagem de 0,3 g/kg/dia no período de 

"carregamento" (5 dias) e 0,03 g/kg/d durante o período de treinamento esportivo (4 meses) 

diminuiu a incidência de cãibras no grupo suplementado em comparação ao grupo não 

suplementado (39% no grupo creatina vs. 45% no grupo sem creatina). No entanto, a
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natureza meramente descritiva dos dados, sem qualquer tipo de análise estatística inferencial, 

limita maiores generalizações.

O mecanismo que hipoteticamente explicaria a suposta incidência aumentada de cãibra 

em consequência do uso de creatina está relacionado a um desequilíbrio hidroeletrolítico

(Poortmans et al., 2000). Alguns autores especulam que o aumento da creatina intramuscular

causaria um aumento da quantidade de água dentro das células musculares, o que alteraria a

concentração de diferentes íons e, consequentemente, a excitabilidade da fibra (Williams et

al., 1998, Powers et al., 2003). Entretanto, deve-se ressaltar que não existem evidências na

literatura que indiquem que tal mecanismo possa, de fato, ocorrer (Dalbo et al., 2008). Da

mesma forma, os dados sobre uso de creatina e aumento da incidência de cãibras são ainda

bastante inconsistentes. Embora alguns estudos pouco controlados associem o uso de

creatina ao aparecimento de cãibras, estudos bem controlados falharam em demonstrar uma

relação de causa-e-efeito para tal associação. Portanto, até o presente momento, as

evidências apontam que a creatina não resulta em aumento de incidência de cãibras

musculares.

2.2.3. Hipertermia e Desidratação

O raciocínio que sustenta a hipótese de que a creatina podería causar desidratação e 

hipertermia também se sustenta no fato de a creatina ser osmoticamente ativa (Dalbo et al., 

2008). Dessa forma, a maior quantidade de água retida no compartimento intracelular 

(Williams e Branch 1998) e a menor liberação de água para o meio extracelular influenciaria 

diretamente a termorregulação, levando à desidratação, desequilíbrio eletrolítico e dificuldade 

de regular a temperatura corporal (Powers et al., 2003).
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Boa parte da evidência que relaciona o consumo de creatina à desidratação e à 

alteração na termorregulação provém de estudos de associação, pouco controlados, cujos 

desenhos experimentais não permitem o estabelecimento de uma relação de causa-e-efeito 

(Greenwood et al., 2000). Além disso, o relato dos efeitos adversos, em muitos casos, ocorreu 

em condições nas quais o atleta fazia uso de suplemento de origem desconhecida e em 

doses superiores às recomendadas, o que aumenta ainda mais o questionamento acerca da 

validades de tais evidências (Powers et al., 2003).

De fato, estudos prospectivos, bem controlados e que avaliaram diretamente os efeitos 

da suplementação de creatina sobre diversas variáveis relacionadas à hidratação e 

termorregulação não mostraram nenhum efeito adverso advindo da creatina. Por exemplo, um 

estudo randomizado e controlado por placebo conduzido por Volek et al. (2001) avaliou os 

efeitos da suplementação de creatina sobre as respostas termorregulatórias após 35 minutos 

de atividade física realizada em cicloergometro (30 minutos a 60-70% do V02piCo seguidos por 

3 sprints de 10 segundos), em ambiente quente e úmido (37°C, 80% de umidade relativa do 

ar). Os sujeitos (20 homens saudáveis) foram divididos em dois grupos: creatina (0,3 g/kg/dia) 

ou placebo (0,3 g/kg/dia de celulose) e o período de suplementação foi de 7 dias. Não foram 

observadas diferenças estatisticamente significantes sobre a pressão arterial, frequência 

cardíaca, excreção de sódio, potássio e creatinina, taxa de sudorese e temperatura corporal 

central entre os grupos, assim como não foram reportados efeitos adversos durante o período 

de suplementação. Concluiu-se, pois, que a suplementação de creatina não alterou a resposta 

termorregulatória em um ambiente quente e úmido, mas foi capaz de promover melhora no 

desempenho em uma sessão de múltiplos sprints em cicloergometro.

Reforçando os dados de Volek et al. (2001), outro estudo randomizado e controlado por 

placebo realizado por Mendel et al. (2005) avaliou os efeitos da suplementação de creatina 

sobre a resposta termorregulatória durante sessão de exercício em um ambiente a 39°C. Os
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sujeitos (15 homens e uma mulher) foram divididos em dois grupos: creatina (n = 8; 20 g/dia 

por 5 dias) ou placebo (n = 8; 20 g/dia de celulose). Os participantes realizaram 40 minutos de 

exercício em cicloergômetro a 55% do V02max, em temperatura de 39°C, antes e após o 

período de suplementação. Foram avaliadas a temperatura média da pele, a temperatura 

central, a temperatura média corporal e a sensação térmica percebida. Como resultados, os 

autores não observaram nenhum efeito do uso de creatina sobre as variáveis relacionadas à

resposta termorregulatória durante o exercício realizado no calor.

Adicionalmente às evidências de que o uso de creatina no curto prazo não afeta as

respostas termorregulatórias, dados indicam que a suplementação crônica de creatina (120

dias) também não resulta em prejuízo na termorregulação e hidratação. No estudo não

randomizado (também conhecido como "aberto" ou "open labei') de Greenwood et al. (2003a),

jogadores de futebol da 1a divisão americana (n = 72), escolheram consumir (n = 38) ou não

(n = 34) creatina por quatro meses. O grupo creatina realizou a fase de "carregamento"

seguida pela fase de "manutenção". Ao final de quatro meses, o grupo que consumiu creatina

apresentou menor incidência de desidratação ou distúrbios relacionados ao calor, quando

comparado ao grupo que escolheu não consumir creatina. A despeito das limitações impostas 

pelo desenho não controlado desse estudo, tais evidências, somadas às produzidas pelos 

trabalhos que avaliaram o uso de creatina por períodos curtos de tempo, fortalecem o conceito 

de que a suplementação com creatina não é capaz de prejudicar os processos de hidratação 

e termorregulação.

Em revisão sistemática meta-analítica da literatura, Lopez et al. (2009) investigaram os 

efeitos da suplementação de creatina sobre o status de hidratação e a tolerância ao calor no 

exercício. Dentre os 95 estudos pré-selecionados, apenas 10 atendiam a critérios de 

qualidade determinados pelos autores (ex.: estudo experimental, foco na termorregulação e 

de suplementação de creatina por cinco dias ou mais). A meta-análisehidratação uso
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confirmou que nenhum dos estudos que atenderam aos critérios de qualidade apresentou 

dados que respaldassem a hipótese de que a creatina fosse prejudicial à termorregulação ou 

balanço hídrico.

Portanto, o corpo de conhecimento atual permite afirmar com segurança que não há 

evidências sustentando a hipótese de prejuízo no controle térmico e de hidratação com a 

suplementação aguda ou crônica de creatina.

2.2.4. Disfunção hepática

Um dos estudos pioneiros a explorar o impacto da suplementação de creatina sobre a

função hepática foi realizado em camundongos que recebiam 0,3 g/kg de creatina por 6 dias. 

Os animais apresentaram aumento de 23% no conteúdo proteico hepático, além de discreta 

alteração nas concentrações plasmáticas das enzimas aspartato aminotransferase e alanina 

aminotransferase (Duarte et al., 1999). É importante ressaltar que a presença de tais enzimas 

hepáticas na circulação sanguínea sugere prejuízo na função hepática.

Posteriormente, Keys et al. (2001) encontraram sinais de hepatite crônica (ex.: 

inflamação linfocítica, áreas focais de hepatócitos necrosados, apoptose em hepatócitos, 

degeneração do dueto biliar e fibrose leve) em camundongos suplementados com creatina 

monoidratada por 10 meses.

Tamopolsky et al. (2003) estudaram a administração de creatina por 1 ano em 

camundongos saudáveis, camundongos transgênicos (da linhagem “SD1”) e ratos Sprague- 

Dawley (2% Kg/d). Nos camundongos suplementados, os autores encontraram evidências 

histológicas de hepatite, mas nenhuma evidência de patologia nos demais tecidos. Em 

contrapartida, nos ratos suplementados, nenhum tipo de anormalidade foi encontrada. Os 

intrigantes resultados desse estudo reforçam o fato de que, mesmo espécies muito próximas
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evolutivamente, podem responder à suplementação de creatina de forma bastante distinta. 

Logo, recomenda-se cautela ao extrapolar para humanos achados de estudos com creatina

realizados em animais, cuja dieta normalmente não contém alimentos ricos em creatina.

Num estudo realizado por Souza et al. (2009), foram administradas altas doses de

creatina (5 g/kg/d) em ratos sedentários e treinados. Os resultados apontaram para um

prejuízo na estrutura hepática dos animais suplementados com creatina e sedentários,

quando comparados aos suplementados e exercitados. Como explicação para esse achado,

os autores propõe que o acúmulo de creatina no tecido hepático acarretou maior conversão

de creatina a compostos citotóxicos (ex.: formaldeído e metilamina), sem, contudo, apresentar

dados que corroborassem essa hipótese.

Earnest et al. (1996) avaliaram os níveis séricos de enzimas hepáticas em sujeitos 

saudáveis (20 g/d por 5 dias, seguidos de 10 g/d por 51 dias). Não foi detectado aumento de 

ureia sérica e bilirrubina durante a suplementação. Embora tenha sido observado um leve 

aumento na concentração de ureia, seus níveis permaneceram dentro dos limites de 

normalidade, sugerindo que a suplementação de creatina não causou prejuízo ao tecido 

hepático, de acordo com os marcadores utilizados.

Outro estudo clínico subsequente avaliou os efeitos da suplementação de creatina 

sobre parâmetros hepáticos (ex.: ureia, fosfatase alcalina, aspartato aminotransferase, alanina 

aminotransferase, y-glutamiltransferase) em sujeitos treinados. A exemplo do estudo anterior, 

nenhuma diferença significativa foi observada ao longo do período de suplementação 

(Waldron et al., 2002).

Kreider et al. (2003) estudaram os efeitos da suplementação de creatina por 28 dias 

(15,75g/dia) em sujeitos fisicamente ativos. Dentre outros parâmetros já apresentados nesta 

revisão, foram avaliadas as enzimas alanina aminotransferase, aspartato aminotransferase e 

Y-glutamiltransferase, consideradas marcadores de lesão hepática. Os autores relataram um
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pequeno aumento - porém estatisticamente significante - nas concentrações de alanina 

aminotransferase no grupo suplementado com creatina, em comparação ao período pré- 

suplementação. Todavia, os autores discutem que essa pequena variação, ainda que

estatisticamente significante, não tem significado clínico importante. Assim, os autores

concluem que o uso de creatina não apresenta prejuízo à função hepática.

À luz da literatura revisada, pode-se afirmar que os efeitos deletérios da creatina sobre 

a função hepática possuem relação com a espécie investigada e a dose de creatina

empregada, uma vez que evidências de efeitos deletérios foram encontradas em

camundongos e em ratos suplementados com doses suprafisiológicas. Contudo, não há

indícios de disfunção hepática decorrente do uso de creatina em humanos.

2.2.5. Disfunção renal

Os supostos efeitos prejudiciais da suplementação de creatina sobre os rins são, 

indubitavelmente, os mais discutidos e polêmicos. Debates acalorados são, com alguma 

frequência, observados na mídia, em órgãos que regulamentam a venda de suplementos 

alimentares em diversos países, na comunidade científica e, até mesmo, entre praticantes de

atividades físicas e atletas.

Rumores de que a suplementação de creatina poderia ser prejudicial à função renal 

começaram a ganhar força em 1998, após uma publicação no renomado periódico científico 

The Lancet, assinada pelos nefrologistas Pritchard e Kalra. A publicação, um estudo de caso, 

trazia dados de um sujeito de 25 anos, que apresentava glomeruloesclerose e síndromes 

nefróticas há 8 anos. O paciente fora tratado com ciclosporina e imunossupressivos por 5 

anos a fim de minimizar as crises nefróticas. Durante esse período, a função renal 

apresentava-se normalizada. Testes posteriores, todavia, revelaram aumento da creatinina
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sérica e declínio do clearance de creatinina. Durante investigação médica, o paciente relatou 

consumir creatina há dois meses (5 g/dia durante uma semana, seguidos por 2 g/dia por 7 

semanas). Após 1 mês da suspensão do uso do suplemento, a função renal foi normalizada. 

Os nefrologistas reportaram, então, terem produzido uma "forte evidência" de que a creatina 

seria responsável pela deterioração da função renal (Pritchard et al., 1998). No entanto, é 

importante destacar que se trata de um paciente que já apresentava doença renal antes de 

iniciar o uso de creatina. Além disso, a dose utilizada durante a fase de manutenção era 

notadamente baixa; 2 g/d de creatina equivalem à quantidade média que se consume na dieta

somada à quantidade que é endogenamente sintetizada (Wyss e Kaddurah-Daouk, 2000).

Contudo, dias após essa publicação, um jornal francês de grande circulação

denominado UEquipe veiculou notícia atribuindo à creatina diversos efeitos adversos, como

alterações renais e hepáticas e, até mesmo, morte (La créatine dangereuse? Abril, 1998).

Nesse tocante, é importante ressaltar que no estudo de caso de Pritchard e Kalra, os autores

associaram a morte de três lutadores de luta olímpica ao uso de creatina. Posteriormente, veio

ao conhecimento público que apenas um desses três atletas fazia uso de suplementos de 

creatina (Poortmans e Francaux, 2000), e que a causa mortis de todos foi hipertermia 

relacionada à desidratação grave, provavelmente consequente à perda rápida e intencional de 

peso, uma vez que os atletas se preparavam para uma competição.

Alguns outros estudos de caso também associaram o uso de creatina a distúrbios 

renais (Kuehl et al., 1998, Revai et al., 2003, Koshy et al., 1999, Thorsteinsdottir et al., 2006, 

Barisic et al., 2002). Em três desses casos, os pacientes faziam uso de outros suplementos 

alimentares ou, ainda, esteroides anabolizantes (Kuehl et al., 1998, Revai et al., 2003, 

Thorsteinsdottir et al., 2006). Em outro, o paciente já apresentava doença renal pré-existente 

(Barisic et al., 2002). Dessa forma, fica evidente que tais estudos não conseguem demonstrar 

de forma contundente que o uso de creatina foi o fator desencadeante da disfunção renal.
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Ademais, é bem sabido que estudos de caso retrospectivos não permitem generalização de 

resultados, tampouco o estabelecimento de relações de causa-e-efeito (Gualano et al.,

2008a).

Diversos estudos prospectivos e controlados, realizados tanto em humanos como em

modelos com animais de experimentação, foram conduzidos na tentativa de esclarecer o

papel da creatina sobre a função renal. A seguir, discorremos sobre esses estudos e suas

contribuições no esclarecimento do tema.

2.2.5.1. Estudos com animais de experimentação

Edmunds et al., (2001) investigaram os efeitos da suplementação de creatina em ratos

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

foram divididos em grupos controle ou creatina. Os resultados indicaram que o grupo creatina, 

quando comparado ao controle, apresentou piora na função renal, conforme evidenciado pela 

diminuição do clearance de creatinina, aumento da creatinina (apenas nos machos) e 

retenção de uréia. Além disso, a creatina provocou a progressão da doença renal policística, 

com base nos dados de peso renal, conteúdo de fluido renal e scores císticos. Os autores 

sugeriram, 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 experimental de doença renal. Para tanto, utilizaram ratos com insuficiência renal 

induzida pela remoção cirúrgica de 2/3 do tecido renal. Foram formados quatro grupos: falso- 

operados controle (n = 10), falso-operados creatina (n = 10), 2/3 nefrectomizados controle (n = 

12) e 2/3 nefrectomizados creatina (n = 11). Depois de quatro semanas de intervenção, os 

dados de cistatina c, inulina, clearance de ureia, de creatinina e de albumina e excreção 

urinária de proteína não sofreram efeito da suplementação de creatina, tanto nos ratos
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nefrectomizados quanto nos falso-operados. Os autores concluíram, portanto, que a 

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

pré-existente. A divergência nos achados de Taes et al. (2003) e Edmunds et al. (2001)

poderia ser explicada pelas diferenças de modelo experimental.

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

creatina em ratos saudáveis submetidos ou não a treinamento. Nesse trabalho, quatro grupos

foram estudados por 10 semanas, a saber: apenas creatina, apenas placebo, creatina +

exercício, placebo + exercício. Somente o primeiro grupo apresentou redução na taxa de

filtração glomerular e no fluxo plasmático renal, avaliados por meio de clearances de inulina e

paraminohipurato, respectivamente. Uma vez que o grupo treinado não apresentou diminuição 

de filtração glomerular e fluxo plasmático renal, é possível que o exercício concomitante à 

suplementação possa ter minimizado os supostos efeitos deletérios da creatina, prevenindo 

uma vasoconstrição. Os autores alertam para os riscos da suplementação irrestrita de

creatina, principalmente em longo prazo.

Os achados contraditórios advindos de estudos com modelos experimentais não

surpreendem. De fato, a relevância do emprego de modelos animais no estudo do 

metabolismo da creatina é bastante questionável, pois esse nutriente não é habitualmente (ou 

evolutivamente) encontrado na dieta dessas espécies. Já em humanos, o consumo habitual 

de creatina na dieta varia de 1-2 g/dia, podendo chegar a 5 g/d em grandes consumidores de 

carne (Harris et al., 1992, Gualano et al., 2012). 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) em contraste à total incapacidade absortiva em 

animais herbívoros como cavalos (Sewell et al., 2002) dão suporte à essa especulação. É 

importante salientar que os efeitos da suplementação de creatina são heterogêneos mesmo
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em espécies evolutivamente próximas. O elegante estudo de Tamopolsky et al. (2003) 

demonstrou que ratos suplementados com creatina apresentaram hepatite, porém o mesmo 

não se verificou em camundongos. Interessantemente, nenhuma das espécies apresentou 

deterioração na função renal.

Diante do exposto, pode-se afirmar que os achados obtidos em estudos com modelo

animal não podem ser prontamente extrapolados para humanos e, portanto, pouco 

contribuem para a compreensão do papel da suplementação de creatina sobre a função renal.

2.2.5.2. Estudos clínicos

Poortmans et al. 1997 foram os pioneiros na avaliação prospectiva da função renal em

sujeitos suplementados com creatina. Os pesquisadores suplementaram cinco sujeitos

saudáveis com creatina (20g/dia por cinco dias) ou placebo em um modelo cross-over.

Análises de creatina e creatinina urinária e plasmática, albuminúria e proteinúria foram

realizadas. Os resultados revelaram que, a despeito do aumento nas concentrações séricas e

urinárias de creatina, o clearance de creatinina e as taxas de excreção de albumina e proteína

permaneceram inalterados. Diante dos achados, os autores concluíram 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 para a 

avaliação da taxa de filtração glomerular não permitiu maiores conclusões.

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

na função renal (Poortmans et al., 1999). De maneira retrospectiva, os autores determinaram 

o clearance de creatinina, albumina e uréia em 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. As críticas a esse trabalho referem-se à natureza
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retrospectiva do estudo e, novamente, à ausência de marcadores precisos de avaliação da 

função renal.

Robinson et al. (2000) também 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 7 grupos,

com o objetivo de avaliar distintamente os protocolos de “carregamento” de creatina (20g/dia

durante por 5 dias) e “manutenção” (20g/dia durante por 5 dias seguidos por 3 g/dia ao longo

de 8 semanas). Os sujeitos submetidos ao protocolo de “carregamento” foram avaliados após 

1 dia ou 6 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 clinicamente importantes. Contudo, foram documentados aumentos nas 

concentrações de ureia e creatinina nos grupos suplementados com creatina por 5 dias e 8 

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 em sujeitos suplementados com creatina (que serão discutidas com mais 

profundidade mais adiante).

Kreider et al. (2003) desenvolveram estudo não randomizado com o objetivo de 

investigar os efeitos crônicos da creatina na função renal. Noventa e oito atletas profissionais 

de futebol americano receberam creatina 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 por meio de 

69 parâmetros clínicos, incluindo marcadores de função renal, em diversas fases do 

treinamento. Nenhuma diferença significante foi encontrada entre os consumidores de 

creatina e o grupo não suplementado, razão pela qual os autores concluíram que, em atletas



34

submetidos a treinamento intenso, a suplementação de creatina parece não afetar nenhum 

parâmetro clínico. Novamente, as críticas a esse trabalho dizem respeito à ausência de 

distribuição aleatória e prospectiva dos grupos e à falta de marcadores precisos 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, metilarriina e formato antes e

após a intervenção. Os resultados indicam aumentos substanciais nas concentrações de

formaldeído (4,5 vezes) e metilamina (9,2 vezes). Entretanto, dados de função renal (ex.:

clearance de creatinina e albumimúria) não foram alterados. Os autores concluíram que, a

despeito da formação de compostos citotóxicos (dentro do limite de segurança) em

decorrência 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 e grupo controle. Estudos controlados devem elucidar a relevância 

desses metabólitos na fisiopatologia renal, sobretudo em longo prazo.

Recentemente, nosso grupo realizou uma série de estudos prospectivos com o objetivo 

de investigar se a suplementação de creatina afetava a função renal em populações 

saudáveis e com (ou sob risco de) doença renal crônica. Nesses trabalhos, foram empregados 

parâmetros precisos para determinação da taxa de filtração glomerular, como o clearance de 

51Cr-EDTA.

No primeiro desses estudos, nossa equipe demonstrou que a suplementação de 

creatina (10 g/d por 3 meses) não prejudicava a função renal de indivíduos jovens e saudáveis 

engajados em treinamento físico aeróbio (Gualano et al., 2008b). Nesse trabalho, 18 homens 

sedentários foram aleatoriamente divididos em dois grupos: creatina (10 g/dia) ou placebo 

(dextrose, 10 g/dia). O período de suplementação foi de 3 meses, durante o qual os
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participantes realizaram um programa de treinamento aeróbio. A função renal foi estimada 

pelas concentrações sanguíneas de creatinina e cistatina-C. Ambas são consideradas

marcadores indiretos da taxa de filtração glomerular, porém a primeira (resultado do

metabolismo da creatina; Figura 6) é sabidamente susceptível à ingestão de creatina, ao

passo que a segunda não sofre influências do consumo alimentar.
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Figura 6. Ilustração esquemática da conversão espontânea e não-enzimática, na qual uma 

molécula de creatina perde uma molécula de água e transforma-se em uma molécula de 

creatinina. In vivo, trata-se de uma reação essencialmente irreversível, cujo equilíbrio favorece 

a formação de creatina em temperatura e pH fisiológicos. A taxa de conversão creatina 

creatinina em humanos é estimada em aproximadamente 1.7% por dia, o que significa que um 

adulto de 70 kg teria cerca de 2 g de creatina sendo convertidos diariamente em creatinina. 

Dadas essas condições, é esperado que o aumento do aporte de creatina na dieta resulte no 

aumento de creatinina no sangue e em outros tecidos.

Os resultados de creatinina sérica sugeriram, falsamente, que a suplementação de 

creatina impossibilitou a melhora de função renal promovida pelo treinamento. Já análise das 

concentrações de cistatina-C permitiu concluir o oposto, ou seja, que a suplementação de 

creatina não afetou a função renal em ambos os grupos (Figura 7).
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Figura 7. Efeitos da suplementação de creatina (10 g/dia por 12 semanas) sobre a função 

renal avaliada por 2 métodos: creatinina sérica (painel inferior) e cistatina-C sérica (painel 

superior). O estudo foi feito em jovens sedentários submetidos ao treinamento físico aeróbio. 

Os dados mostram que o uso da creatinina sérica como marcador de função renal em estudos 

com suplementação de creatina não é confiável e pode levar a resultados falso-positivos. 

Marcadores não dependentes de creatinina, como a cistatina-C, mostram que o uso de 

creatina não exerce nenhum efeito sobre a função renal. Adaptado de Gualano et al. (2008b).

Em seguida, nosso grupo apresentou um estudo de caso prospectivo no qual um atleta 

universitário, sob dieta hiperproteica (2,8 g/Kg/d) e com rim único foi suplementado com 

creatina por 35 dias (20g/d por 5 dias seguidos por 5 g/d por 30 dias). Como resultado da 

intervenção, a taxa de filtração glomerular, mensurada pelo clearance de 51Cr-EDTA,
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permaneceu virtualmente idêntica (antes: 81,6 mL/min/1.73 m2; após: 82,0 mL/min/1.73 m2; 

Figura 8, painel B). As taxas de proteinúria e albuminúria também não foram modificadas.

Esses achados demonstraram, pela primeira vez, que a suplementação de creatina não

prejudica a função renal mesmo em um indivíduo com rim único e com taxa de filtração

glomerular levemente diminuída. Não haveria, pois, razão para acreditar que esse suplemento

pudesse ser deletério à saúde renal em sujeitos hígidos (Gualano et al., 2009b).

Essa possibilidade foi ratificada em um grupo de mulheres na pós-menopausa,

submetidas a 3 meses de suplementação de creatina (20g/d por 5 dias seguidos por 5 g/d ao 

longo do período experimental remanescente) e não apresentou redução no clearance de 

51Cr-EDTA ou aumento na albuminúria (Neves et al., 2011a). Mesmo em pacientes diabéticos

do tipo 2 - sendo 1/3 da amostra composta por indivíduos com doença renal crônica a 

suplementação de creatina (5 g/d por 3 meses) mostrou-se segura e não afetou nenhum 

parâmetro relacionado à função renal, incluindo o padrão-ouro clearance de 51Cr-EDTA

(Gualano et al., 2010b; Figura 8, painel A).
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Figura 8. Efeitos da suplementação de creatina sobre a taxa de filtração glomerular (avaliada 

pelo método padrão-ouro, clearance de 51Cr-EDTA) em diabéticos do tipo 2. No painel A, 

indivíduos com diabetes do tipo 2 foram submetidos a 12 semanas de suplementação de 

creatina combinada com treinamento físico. Cada linha corresponde ao resultado de um 

paciente, antes e depois da intervenção. Como se pode observar, o uso de creatina não 

resultou em nenhuma alteração na função renal. No painel B, o caso de um paciente jovem 

com rim único submetido a 35 dias de suplementação de creatina é apresentado. Novamente, 

a função renal foi avaliada utilizando-se o clearance de 51Cr-EDTA. A creatina não exerceu 

nenhum efeito sobre a taxa de filtração glomerular. Adaptado de Gualano et al. (2009b) e

Gualano etal. (2010b).
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Embora muitos estudos tenham mostrado que períodos de aproximadamente 3 meses 

são seguros e não causem problemas à função renal, havia dúvidas sobre o uso contínuo de 

creatina por períodos superiores, como um ano ou mais. Diante disso, Kim et al. 2011

realizaram estudo retrospectivo e obervaram que até 10 anos de suplementação de creatina

não resulta em nenhuma alteração na taxa de filtração glomerular e outros marcadores de

função renal, confirmando que seu uso é seguro, mesmo quando realizado por períodos

bastante prolongados (Figura 9).
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Figura 9. Efeitos da suplementação de creatina sobre a taxa de filtração glomerular estimada 

pelas concentrações plasmáticas sanguíneas de cistatina-C (painel à esquerda) e sobre a 

taxa de excreção de albumina (painel à direita). Jovens saudáveis do sexo masculino que 

ingeriram creatina em diferentes doses (variando de 20 a 42 g/dia) ou não fizeram uso do 

suplemento (grupo controle - CON). O tempo de suplementação variou de alguns meses a 

vários anos. Todas as medições realizadas estavam dentro dos limites clínicos de 

normalidade. A suplementação de creatina em longo prazo não exerceu nenhuma influência 

nos indicadores de função e permeabilidade renais. Adaptado de Kim et al. (2011).
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Parece-nos, pois, que uma análise enviesada da literatura, sobretudo baseada num

número pequeno de relatos de caso, parece ser responsável pela crença de que a 

suplementação de creatina possa prejudicar a função renal. De fato, um grande corpo de 

conhecimento, construído a partir de estudos longitudinais com humanos, rechaça

repetidamente essa possibilidade, atestando a segurança desse nutriente à saúde renal em

diversas populações. Diante de tal quadro, a ANVISA recentemente revisou sua posição

contrária à comercialização de creatina no Brasil, liberando-a para atletas.

Ainda que recentes evidências sugiram que a suplementação de creatina possa ser

inócua mesmo a indivíduos com (ou sob o risco de) doença renal crônica, novas pesquisas

bem controladas devem reproduzir esse achado. Portanto, recomenda-se a monitoração

sistemática da função renal em pacientes com doença renal pré-existente ou com propensão

à nefropatia, até que se ateste a segurança da suplementação nesses casos.

Aos sujeitos saudáveis que consomem cronicamente esse suplemento, sugere-se que 

não ultrapassem a quantidade de 5g/dia, pois não há evidências científicas suficientes que 

garantam a segurança da ingestão acima dessa dosagem, em longo prazo (Shao et al., 2006). 

Em crianças, lactentes e idosos, que são potencialmente beneficiados pela suplementação de 

creatina (para mais detalhes, ver Gualano et al. (2012) e Wallimann et al. (2011)), estudos de 

segurança se fazem prementes. Por fim, clínicos e nefrologistas devem atentar ao fato de que 

o uso de creatinina sérica - ou de equações derivadas desse parâmetro - pode ser inacurado 

no monitoramento e diagnóstico de consumidores de creatina, podendo gerar resultados 

falso-positivos, em virtude da conversão espontânea de creatina à creatinina. O clearance de 

creatinina calculado a partir das concentrações séricas e urinárias de creatinina e a cistatina-C 

são alternativas que podem ser utilizadas na prática clínica para a avaliação de indivíduos sob 

suplementação de creatina.
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2.2.6. Formação de compostos citotóxicos e carcinogênicos

Teoricamente, é possível que a metabolização da creatina possa resultar na formação 

de compostos com conhecidos efeitos carcinogênicos ou citotóxicos, como, por exemplo, 

metilamina, formaldeído e aminas heterocíclicas (HCA). Embora seja incerto se o organismo

humano é capaz de sintetizar metilamina e formaldeído a partir da creatina, sabe-se que

diversas bactérias que compõem a microbiota intestinal humana possuem as enzimas

necessárias para a metabolização da creatina no sentido da produção desses compostos

citotóxicos. A Figura 10 apresenta um esquema que ilustra os caminhos metabólicos pelos

quais a metilamina e o formaldeído são formados a partir da creatina em bactérias.
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Figura 10. Ilustração esquemática das vias metabólicas de bactérias existentes no intestino de 

humanos que podem resultar na formação dos compostos citotóxicos formaldeído e 

metilamina. Após formados pelas bactérias, esses compostos seriam absorvidos pelas células 

intestinais e chegariam à circulação sanguínea. Adaptado de Kim et al. (2011) e Poortmans et 

ai- (2005).
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Mesmo que essas reações não ocorram em humanos, o fato de bactérias presentes no 

intestino serem capazes de produzir esses compostos sugere que a metilamina e o 

formaldeído e metilamina, depois de produzidos pelas bactérias, poderíam atingir a luz 

intestinal e serem absorvidos pelos enterócitos. De fato, em condições normais, tanto a 

metilamina quanto o formaldeído podem ser encontrados na urina (Poortmans et al., 2005, Yu

et al., 2000), o que demonstra que a absorção destes compostos pelo intestino realmente

ocorre é, ainda, que sua excreção se dá pela filtração glomerular.

O formaldeído tem o potencial de reticulação de proteínas e do DNA, o que explica seu

potencial citotóxico e mutagênico e, por consequência, carcinogênico (Quievryn et al., 2000).

O efeito tóxico do aldeído está relacionado a algumas condições patológicas, como a

presença de danos vasculares, complicações diabéticas e nefropatias (Yu e Deng 2000). O 

peróxido de hidrogênio (H202), que pode ser formado durante a oxidação da sarcosina em 

glicina, também é potencialmente tóxico às células, já que atua como forte oxidante e 

apresenta elevada capacidade reativa, sendo considerado uma espécie de oxigênio altamente 

reativa (Yu e Deng 2000). Já a metilamina também apresenta toxicidade para as células em 

geral. De fato, estudos indicam que a formação bacteriana de metilamina no intestino é 

prejudicial às células endoteliais. Tendo em vista que sua excreção ocorre pela filtração 

glomerular, especula-se que a formação intestinal de metilamina também possa ser de 

alguma forma tóxica às células renais (Yu et al., 1996).

Uma vez que esses compostos citotóxicos podem ser formados a partir da creatina, 

tem sido sugerido que o aumento no consumo de creatina pode levar ao consequente 

aumento na produção de formaldeído e metilamina. De fato, os achados de Poortmans et al. 

(2005) forneceram suporte essa hipótese ao demonstrarem que a suplementação de creatina 

P°r 21 dias levou ao aumento da excreção urinária de metilamina e formaldeído.
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Interessantemente, tal efeito parece ser atenuado pela administração fracionada de creatina 

ao longo do dia, ou por meio do uso de uma formulação de liberação lenta (Sale et al., 2009). 

É importante ressaltar, no entanto, que as concentrações urinárias de metilamina e 

formaldeído reportadas por Poortmans et al. (2005) estavam dentro dos limites de 

normalidade.

Apesar desse discreto aumento no aparecimento de compostos citotóxicos na urina

nenhum ensaio clínico bem controlado foi capaz de revelar qualquer efeito tóxico após a

suplementação de creatina. Ainda assim, não se pode descartar a possibilidade de efeitos

deletérios provocados por uma produção crônica - ainda que em quantidades muito baixas -

de agentes citotóxicos induzidos pelo consumo de creatina.

Além da formação bacteriana de metilamina e formaldeído que provavelmente ocorre

na microbiota intestinal, tem-se especulado que a suplementação de creatina poderia

aumentar a formação de aminas aromáticas heterocíclicas (HCA), que são substâncias

potencialmente cancerígenas.

HCA são formadas em temperaturas elevadas, no processo de fritura da carne ("efeito 

churrasco”), o qual é dependente da reação conjugada de três precursores: 

creatina/creatinina, aminoácidos livres e açúcar (Skog, 1995) (Figura 11). A formação de HCA 

dependente do tempo de cozimento e da temperatura (acima de 250°C) (Knize et al., 1999). A 

formação máxima é obtida pela combinação de creatina ou creatinina, um aminoácido e um 

açúcar, com uma razão molar de 1:1:0,5 (Gooderham et al., 2001). É provável que a 

creatinina, em vez da creatina, seja a real precursora de HCA (Wyss e Kaddurah-Daouk, 

2000). Contudo, a suplementação de creatina sabidamente pode elevar as concentrações 

sérica e urinária de creatinina (para detalhes, ver Figura 6).
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Dentre as principais HCA, destacam-se o 2-amino-1-metil-6-fenilimidazo[4,5-b]piridina 

(IFP), 8-metil-imidazo-quinoxalina (8-MelQx), 4,8-dimetil-imidazo-quinoxalina (4,8-DiMelQx) e 

Imidazo- iridina (PhlP), que são considerados os mais importantes agentes carcinogênicos e, 

juntos, contribuem com cerca de 80% da mutagenicidade induzida pelas HCA. Apesar disso, 

ainda é questionável se elas representam risco de câncer significativo. Em 1993, a 

International Agency for Research on Câncer (IARC) analisou o potencial cancerígeno de

HCA. A IARC concluiu que a evidência disponível era insuficiente para determinar se os

métodos de cozimento que resultam na formação de HCA são um fator de risco para o câncer

independentemente do consumo do alimento per se.

Estudos têm revelado que os métodos de cozimento que produzem grandes

quantidades de HCA possivelmente estão associados a um risco aumentado de câncer de

pulmão, estômago, bexiga, cólon e mama, muito embora as evidências para câncer de cólon e

de mama sejam menos consistentes (Weisburger, 2002). Algumas evidências indicam que a

ingestão de PhlP aumenta o risco de câncer de mama e gástrico, ao passo que a de MelQx

aumenta o risco de adenoma de cólon, câncer de pulmão e, possivelmente, câncer de mama.

Estudos que relatam associações positivas foram baseados em populações com alta ingestão 

de HCA. Além disso, os achados sugerem que o risco de câncer de cólon pode ser 

aumentado em indivíduos geneticamente suscetíveis, particularmente na presença de maior 

exposição (Weisburger, 2002).

A despeito das evidências que suportam o efeito cancerígeno de HCA e da 

possibilidade da creatina originar HCA, é muito pouco provável que a suplementação de 

creatina resulte na formação de HCA. Isso porque, conforme já mencionado, tal formação é 

dependente de elevadas temperaturas, além de outras condições que não são observadas no 

organismo humano (Kim et al., 2011). Ainda que improvável, a literatura científica precisa
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produzir estudos que avaliem a produção de HCA em humanos após a suplementação de

creatina.

Glicose

DMItlQx

Creatina
Creatinina

Aininoácidos

Figura 11. Síntese de aminas heterocíclicas a partir de creatina/creatinina, glicose e 

aminoácidos livres, pelas bactérias intestinais ou pelo aquecimento desses compostos em

torno de 250°C. Adaptado de Kim et al. (2011).

Em suma, inúmeras alegações têm atribuído efeitos deletérios à suplementação de 

creatina — incluindo câimbras, disfunções renal e hepática, hipertermia e desidratação —, 

contudo, não há evidências científicas que as sustentem. Sob um prisma evolucionista, o alto 

perfil de segurança da ingestão de creatina não causa estranheza, haja vista a presença 

desse nutriente em larga escala na dieta de nossos antepassados hominídeos ('-'10 g/d).

Talvez o único efeito adverso provocado pela suplementação de creatina seja a 

retenção hídrica, que possui repercussões negativas no âmbito esportivo, particularmente em 

algumas modalidades dependentes de peso corporal (ex.: corrida e ciclismo), porém não 

sobre a saúde em geral. Além disso, ressalta-se que, para alguns indivíduos, altas ingestões
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de creatina (geralmente superiores a 20g/dia ou doses únicas maiores do que 10 g/d) 

resultam em distúrbios gastrointestinais, os quais podem ser atenuados por meio de

fracionamento das doses (ex.: 4 ou 5 doses/d).

Por fim, cabe salientar que a segurança da suplementação de creatina segue pouco

investigada em algumas populações, como pacientes com doença renal crônica, grávidas e

crianças. Portanto, recomenda-se a monitoração periódica de parâmetros clínicos e

laboratoriais nessas populações usuárias de creatina.

2.3. Efeitos terapêuticos da suplementação de creatina

Desde que os estudos liderados pelo Professor Roger Harris demonstraram que a 

suplementação de creatina é capaz de elevar o conteúdo intramuscular desse substrato 

(Harris et al., 1992), esse suplemento vem sendo vastamente empregado com o intuito de 

aumentar o rendimento físico-esportivo em indivíduos saudáveis e atletas. De fato, um amplo 

corpo de conhecimento indica que a creatina exerce efeitos ergogênicos, sobretudo em 

atividades de alta intensidade e curta duração, nas quais o sistema Cr/ATP/CK possui papel 

central na provisão energética. Além disso, diversos estudos bem controlados apontam que a 

suplementação de creatina também é capaz de promover ganhos de força e massa magra 

(Nissen et al., 2003).

Diante das positivas adaptações observadas em populações saudáveis, diversos 

grupos de pesquisadores passaram a estudar os efeitos da suplementação de creatina em 

pacientes acometidos por condições de atrofia, fraqueza muscular e disfunções metabólicas 

(ex.: musculares, ósseas e cerebrais). A seguir, discorremos sobre a possível ação 

terapêutica da suplementação de creatina em diversas condições patológicas, bem como os 

potenciais mecanismos de ação dessa amina no âmbito clínico.
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2.3.1. Miopatias

As miopatias são doenças caracterizadas por fraqueza e atrofia progressivas do 

músculo esquelético (Tarnopolsky et al., 1997, Tarnopolsky, 2011). As causas que levam à 

necrose, apoptose e autofagia nas miopatias são diversas e incluem rompimento do 

citoesqueleto, aumento na produção de espécies reativas ao oxigênio, disfunção na cadeia de

transporte de elétrons, exacerbação da degradação protéica e elevação do conteúdo

intracelular de cálcio (Tarnopolsky et al., 2008). Interessantemente, um crescente corpo de

conhecimento sugere que a suplementação de creatina possa atenuar essas disfunções.

Diversos estudos têm demonstrado que a suplementação de creatina é capaz de

prevenir a produção de espécies reativas ao oxigênio, sobretudo no sistema nervoso central

(para detalhes, ver próximo subtópico). Além disso, tem sido verificada atenuação da elevação

de cálcio intracelular em consequência da suplementação de creatina, provavelmente em

função de uma melhora na atividade dos canais de cálcio dependentes de ATP (Wyss e

Kaddurah-Daouk, 2000). Estudos recentes indicam que a creatina também é capaz de reduzir 

sobremaneira a degradação protéica, tanto em modelos animais como em sujeitos saudáveis 

(Tarnopolsky, 2011). Além disso, trabalhos com camundongos mdx (modelo animal que 

mimetiza a distrofia de Duchenne) indicam que a creatina atenua a necrose tipicamente 

observada nessa doença e melhora a capacidade de respiração mitocondrial (Passaquin et

al., 2002).

A vasta gama de efeitos benéficos da creatina sumarizados nos parágrafo anterior 

constitui o referencial teórico que fundamenta os estudos clínicos em miopatias. Tarnopolsky 

et al. (1999a) verificaram que os conteúdos intramusculares de creatina e fosforilcreatina se 

apresentavam reduzidos em pacientes com diversas desordens musculares, provavelmente 

por conta de uma deficiência na captação desses substratos, reforçando a hipótese de que a 

suplementação de creatina podería beneficiar pacientes com miopatias. Em seguida, a mesma
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equipe demonstrou, pela primeira vez, ganhos de força e peso corporal em pacientes com 

distrofias musculares, citopatias e miopatias inflamatórias e distúrbios neuropáticos periféricos 

suplementados com creatina (Tamopolsky et al., 1999b).

Na última década, foram conduzidos diversos ensaios clínicos, controlados por 

placebo, randomizados e duplo-cegos, com amostras diversificadas e por períodos mais 

prolongados investigando esse tema (Tabela 2). Ainda assim, não existem trabalhos com 

duração superior a um ano. Além disso, dada a particularidade dos sintomas e 

fisiopatogênese de cada miopatia (metabólica vs. neuromuscular, por exemplo), qualquer 

conclusão generalizada pode ser precipitada.

Tabela 2. Estudos que avaliaram os efeitos da suplementação de creatina em miopatias.

Autores e ano Protocolo de 

suplementação
Eficácia?Doença (n) Tipo do estudo

Escolar et al., 

2005

t CVMDMD (50) Randomizado, duplo- 

cego, controlado por 

placebo, multicêntrico 

Randomizado, duplo- 

cego, cross-over 

Randomizado, duplo- 

cego, cross-over 

Randomizado, duplo- 

cego, cross-over

5 g/d por 6 meses

Klopstock et al., 

2000

Kornblum et al., 

2005

Louis et al., 

2003

5 g/d por 4 sem Nãocitopatia

mitocondrial (16) 

citopatia 

mitocondrial (15) 

DM (15) 

DMD (12) 

BMD (3)

150 mg/Kg/d por 

6 sem

3 g/d por 3 meses

[ consumo de ATP

t MVC

| resistência à fadiga 

| densidade mineral 

óssea

j catabolismo ósseo 

NãoSchneider-Gold 

et al., 2003*

10 g/d por 3Randomizado, duplo- 

cego, controlado por 

placebo

Randomizado, duplo- 

cego, cross-over 

Randomizado, duplo- 

cego, cross-over

DM2 (20)
meses

Tamopolsky et 

al., 1997 

Tamopolsky et 

al., 2004a

10 g/g por 2 sem 

+ 4g/d por 1 sem 

100 mg/kg/d por 4

t força isométricaCitopatia 

mitocondrial (7) 

DMD (30) T CVM

T massa magrameses
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DM1 (34)Tarnopolsky et 

al. 2004b 

Vorgerd et al., 

2000

Randomizado, duplo- 

cego, cross-over 

Randomizado, duplo- 

cego, cross-over

5 g/d por 4 meses Não

Doença de 

Mcardle (9)
150 mg/kg/d por 1 

sem + 60 mg/kg/d 

por 4 sem 

150 mg/kg/d por 5 

sem

10 g/d (adultos) e 

5 g/d (crianças)

t função muscular

Vorgerd et al., 

2002

Walter et al.,

Doença de 

Mcardle (19) 

Distrofias 

musculares (39) 

DFEU (12) 

BMB (10) 

DMD (8) 

LGMD (6) 

DM1 (34)

Randomizado, duplo- 

cego, cross-over 

Randomizado, duplo- 

cego, cross-over

J, tolerância ao 

exercício 

T MRC
2000

Walter et al., 

2002

10,6 g/d por 10 d 

+ 5,3 g/d por 46 d

NãoRandomizado, duplo- 

cego, cross-over

* melhoras no quadro de mialgia em 2 pacientes e reversão de dor torácica em outro.

Abreviações: DFEU = distrofia fáscio-escápulo-umeral; BMB = distrofia muscular de Becker;

DMD = distrofia muscular de Duchenne; DM1 = distrofia miotônica do tipo 1; DM2 = distrofia

miotônica do tipo 2; DMCM = distrofia muscular do cíngulo dos membros; CVM = contração

voluntária máxima; MRC = escore da escala Medicai Research Council para distrofia; d = dia;

sem = semana. Adaptado de Gualano et al. (2009a) e Kley et al. (2007).

Diante desse quadro incerto na literatura, Kley et al. (2007) realizaram interessante 

meta-análise com objetivo de determinar a efetividade da creatina em diversas classes de 

miopatias. As análises conduzidas revelaram que a creatina é, de fato, capaz de aumentar 

modestamente força e massa magra em pacientes com distrofia. Os resultados clinicamente 

mais relevantes foram observados em distrofinopatias e distrofia miotônica do tipo 1, ao passo 

que não foram vistos benefícios significativos em distrofia miotônica do tipo 2 e distrofia fáscio- 

escápulo-umeral. Esses achados ressaltam a impossibilidade de extrapolação de dados entre 

diferentes miopatias, mesmo em uma classe com características clínicas semelhantes
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(distrofias). Em relação às miopatias metabólicas, não foram verificados efeitos benéficos da

suplementação de creatina sobre força e massa magra, embora tenha sido demonstrado 

menor dispêndio de ATP durante exercício físico após o consumo desse suplemento. Não 

obstante esses achados promissores, os autores alertam para o baixo número de voluntários 

incluídos na análise, o que pode ter contribuído para o erro estatístico do tipo 2 (aceitar a

hipótese nula quando a mesma é falsa). Por fim, é importante ressaltar que a creatina em alta

quantidade aumentou a dor em pacientes com glicogenose do tipo 5 (doença de McArdle),

sendo esse o único efeito deletério observado em todos os ensaios analisados.

Chung et al. (2007) investigaram se os efeitos do treinamento físico seriam mais 

efetivos em melhorar a função muscular de pacientes com polimiosite e dermatomiosite 

(classificadas como miopatias idiopáticas inflamatórias) quando acompanhado de 

suplementação de creatina. Os autores demonstraram que os pacientes suplementados por 6 

meses apresentaram maior ganho de função muscular do que aqueles que apenas treinaram 

(grupo controle). Esses achados apontam a efetividade da creatina também em pacientes com 

miopatias idiopáticas inflamatórias, mesmo sob regime crônico de corticóides, droga que 

sabidamente compromete massa e função musculares. Atualmente, segue em curso ensaio 

clínico realizado pelo nosso grupo a fim de investigar se pacientes com dermatomiosite 

juvenil, uma miosite pediátrica, também se favorece da suplementação de creatina (para 

detalhes, ver o ensaio clínico NCT01217320, registrado no portal clinicaltrials.gov).

Coletivamente, a análise da literatura indica que a suplementação de creatina pode ser 

Urri importante agente terapêutico adjuvante no manejo de desordens musculares, sobretudo 

nas miosites e distrofias. No entanto, novos ensaios clínicos randomizados com amostras

Piores se fazem necessários. A esse propósito, Tamopolsky (2007) ressalta que os estudos

avaliand décadas0 a eficácia terapêutica da prednisona na doença de Duchenne consumiram 

milhões de dólares até e osque evidências suficientes de eficácia fossem produzidas
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primeiros ensaios clínicos fossem desenvolvidos. Ainda assim, segundo o autor, existem 

questões não resolvidas referentes a tempo de uso, dose e, até mesmo, necessidade dessa

droga em pacientes com Duchenne. Esse fato ilustra bem a dificuldade de se determinar a

eficácia terapêutica de intervenções clínicas. A falta de suporte financeiro da indústria

farmacêutica em estudos com creatina, haja vista que se trata de um suplemento nutricional,

torna ainda mais trabalhosas investigações nessa área. Soma-se a isso o fato de que diversas

desordens musculares são raras, impossibilitando, por vezes, estudos com poder estatístico

satisfatório. Na tentativa de solucionar esse problema, tem-se adotado modelos experimentais

cross-over (no qual o próprio sujeito é controle de si mesmo), o que reduz a necessidade de

grandes amostras. Contudo, o real período de washout (tempo necessário para que

determinada substância seja eliminada do organismo) da creatina ainda é foco de discussão e

pode constituir um importante viés na interpretação de resultados.

2.3.2. Distúrbios ósseos e cartilaginosos

Os processos de desenvolvimento e reparação ósseos e cartilaginosos requerem alta 

demanda energética para que as células sobrevivam, proliferem-se, diferenciem-se e 

sintetizem matriz extracelular (Gerber et al., 2005). Essa energia provém da glicólise e 

oxidação fosforilativa. Além disso, evidências recentes sugerem que o sistema Cr/ATP/CK 

possui papel relevante na provisão energética nesses tecidos, nos quais a presença de 

diversas isoformas de CK, em diferentes estágios de desenvolvimento, corrobora essa 

possibilidade (Wallimann et al., 1994). Notadamente, estímulos que promovem o 

desenvolvimento da massa óssea (ex.: insulin growth factor-1 [IGF-1]) também resultam no 

aumento da atividade da CK (Somjen et al., 1985). Semelhantemente, observam-se aumentos 

substancias na expressão dessa enzima durante a hipertrofia de condrócitos (Hobson et al., 

1999). Em suporte a esses achados, Funanage et al. (1992) demonstraram que a
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administração de ácido (3-guanidinopropiônico (GPA, um análogo da creatina que compete 

pela captação da mesma), que resulta na substancial redução das concentrações de creatina 

e fosforilcreatina e, consequentemente, alterações no sistema Cr/ATP/CK, provoca distúrbios 

na ossificação endocondral in vitro e in vivo. Esses dados, em conjunto, sugerem que, de fato,

o sistema Cr/ATP/CK assume função bioenergética ímpar também em tecidos menos

"excitáveis", como, por exemplo, osso e cartilagem.

Alguns estudos com pacientes distróficos sob tratamento crônico com corticoides (um

potente indutor de degradação óssea) proporcionaram as primeiras evidências acerca dos

efeitos positivos da suplementação de creatina sobre o modelamento ósseo. No estudo de

Louis et al., 2003, por exemplo, jovens com distrofia de Ducchenne suplementados com

creatina apresentaram, além de ganho de massa muscular, aumento de densidade mineral

óssea (+ 3%) e redução na reabsorção óssea (- 30%).

Chilibeck et al. (2005) e, mais recentemente, Candow et al. (2008) estudaram os efeitos 

da suplementação de creatina acompanhada de treinamento de força (estímulo que 

sabidamente promove ganhos de massa óssea) na densidade mineral óssea em idosos. Em 

ambos os estudos, foram verificados importantes aumentos de massa óssea após o consumo 

de creatina. Cabe ressaltar que no estudo de Chilibeck et al., 2005, apenas o grupo 

suplementado com creatina obteve ganho na densidade mineral ósseo, ao passo que o 

treinamento de força foi ineficaz quando acompanhado de placebo. Esses trabalhos permitem 

concluir que os efeitos do treinamento de força sobre o metabolismo ósseo podem ser 

salientados pela suplementação de creatina, sobretudo em idosos, cuja progressiva perda de

massa óssea é bem descrita.

Atualmente, discute-se se os efeitos observados da creatina sobre o metabolismo 

ósseo devem-se a uma ação direta desse nutriente sobre o osso ou se apenas refletem o 

maior ganho de massa muscular advindo desse suplemento, o que consequentemente
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provocaria maior tração sobre o osso. Dados in vitro demonstram que a creatina exerce

efeitos estimulatórios sobre a diferenciação, atividade metabólica e mineralização de

osteoblastos primários (Gerber et al., 2005). Evidentemente, esses achados não podem ser

atribuídos às "ações musculares" da creatina, reforçando a possibilidade de que a ingestão de

creatina também atuaria diretamente sobre osso, potencializando o sistema Cr/ATP/CK e

preservando a ultraestrutura e função mitocondrial (Wyss e Kaddurah-Daouk, 2000

Wallimann e Hemmer, 1994).

Não obstante os indícios de potencial terapêutico da suplementação de creatina sobre

a massa óssea, ainda são escassos os estudos testando a eficácia da suplementação de

creatina, acompanhada ou não de treinamento físico, em indivíduos acometidos por quadros 

de degeneração óssea e cartilaginosa, como por exemplo, osteoporose e osteoartrite, 

respectivamente. A presente tese traz achados oriundos de dois ensaios clínicos que 

avaliaram o papel terapêutico da creatina, combinada ou não ao treinamento físico, nessas

condições.
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2.3.3. Distúrbios do sistema nervoso central

O cérebro, embora represente apenas 2% da massa corporal, pode ser responsável 

por até 20% do consumo energético total. Portanto, um substancial turnover de ATP se faz

necessário para manter potenciais de membrana, assim como as atividades de sinalização do

sistema nervoso central e periférico. A presença de isoformas de CK no cérebro - expressas

em astrócitos, oligodentrócitos e células de Purkinje assim como na medula sugere que o

sistema Cr/ATP/CK exerce papel essencial na provisão energética do sistema nervoso central

(Andres et al., 2008). Em suporte a essa hipótese, evidências apontam que a depleção de

creatina no cérebro é associada a severas disfunções neuronais típicas em encefalomiopatias

e miopatias mitocondriais (in 't Zandt et al., 2003). Além disso, síndromes que comprometem a

síntese ou transporte de creatina levam a retardos mentais, autismo, epilepsia e distúrbios de

fala (Salomons et al., 2003). Esses achados, em conjunto, revelam o potencial terapêutico da

suplementação de creatina sobre o sistema nervoso central.

As enzimas responsáveis pela síntese endógena de creatina, AGAT e GAMT, foram

identificadas no cérebro (Braissant et al., 2001), sugerindo que as células do sistema do

nervoso central (ex.: oligodendróctios) sintetizam creatina (Figura 12). Interessantemente, as 

áreas cerebrais nas quais foram identificados enzimas e transportadores do metabolismo de 

creatina são aquelas responsáveis por coordenação e controle de movimentos, memória e

aprendizado (Kaldis et al., 1996).
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Figura 12. Utilização da creatina pelas células do sistema nervoso central. Células do sistema

nervoso central, como oligodendróctios, são capazes de sintetizar endogenamente creatina

utilizando glicina e arginina, por intermédio das enzimas GAMT e AGAT. Além disso, algumas

dessas células conseguem captar creatina do meio extracelular por intermédio do 

transportador de creatina. Legenda: Cr = creatina, Gly = glicina; Arg = arginina; GAA =

guanidinico acetato; GAMT = glicina transaminase, AGAT = guanidinoacetato N-metil

transferase, CRT = transportador de creatina. Adaptado de Andres et al. (2008).

Há evidências satisfatórias sinalizando proeminente expressão de CK em células 

piramidais, as quais são envolvidas em processos de aprendizagem e memória (Kaldis et al., 

1996). Diante disso, alguns pesquisadores têm investigado os efeitos da suplementação de 

creatina sobre a cognição. Watanabe et al. (2002) verificaram que a suplementação de de 

creatina (32 g/dia) por cinco dias foi capaz de reduzir, significativamente, a fadiga mental de 

24 jovens que foram submetidos à testes específicos de cálculo (“Uchida-Kraepelin test”). Já 

Rae et al., 2003 demonstraram que a suplementação de creatina (5 g/d) por seis semanas foi
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capaz de aumentar memória e inteligência de indivíduos vegetarianos e veganos, os quais 

foram submetidos a uma batería de testes cognitivos com tempo controlado, conhecido como 

Matrizes Progressivas Avançadas de Raven. McMorris et al. (2007a) observaram que a 

suplementação de creatina (20 g/dia) por sete dias foi capaz de melhorar humor, tempo de 

reação e raciocínio de indivíduos jovens submetidos à privação de sono por até 36 horas. 

Entretanto, Rawson et al., 2008 não verificaram nenhuma alteração em testes cognitivos e 

psicomotores (ex.: tempo de reação, testes de lógica e testes de memória) após a 

suplementação de creatina (0,03 g/Kg/d) por seis semanas em adultos jovens não 

vegetarianos. McMorris et al. (2007b) observaram, após 14 dias de suplementação de creatina 

(20 g/dia), melhora do desempenho cognitivo em idosos, mensurado por testes de memória 

de curto e longo prazo.

De acordo com Rawson et al. (2011), fatores como idade, ingestão dietética de 

creatina, níveis de atividade física e aptidão física e carctarísticas basais de função cognitiva e 

humor, função muscular, educação e nível socioeconômico podem afetar a resposta à 

suplementação de creatina e, portanto, deveríam ser considerados em futuros estudos 

dedicados a investigarem os efeitos desse suplemento sobre as concentrações cerebrais de 

creatina e função cognitiva. Nesta tese, apresentaremos dados provenientes de um ensaio 

clínico controlado que objetivou avaliar o papel da suplementação de creatina, combinada ou 

não ao treinamento de força, sobre a função cognitiva e sintomas de depressão em idosos 

aparentemente saudáveis.

Interessantemente, transtornos psiquiátricos vêm sendo tratados com sucesso através 

do uso de suplementação de creatina. Sabe-se que pacientes com desordens associadas à 

ansiedade podem apresentar redução nas concentrações cerebrais de creatina (Coplan et al., 

2006). Não surpreendentemente, portanto, a suplementação de creatina tem se mostrado 

efetiva em aliviar sintomas, atenuar a depressão e melhorar a qualidade do sono em
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indivíduos acometidos, por exemplo, por estresse pós-traumático (Amital et al., 2006a). Além 

disso, Amital et al. (2006b) demonstraram, por meio de um estudo não controlado, diversos 

benefícios clínicos (ex.: melhora de humor, atenuação de sintomas depressivos, redução de 

dor) em pacientes com fibromialgia tratados com creatina. Em contrapartida, o consumo de 

creatina (5g/d por 3 meses) não foi capaz de melhor o quadro clínico e a capacidade cognitiva 

de pacientes esquizofrênicos. Cabe salientar, todavia, que os achados desses estudos são 

limitados pelo baixo poder estatístico, curto período de seguimento e/ou ausência de grupo 

controle. Na presente tese, também apresentaremos os achados oriundos de um ensaio 

clínico controlado com pacientes fibromiálgicos suplementados com creatina.

Interessantemente, benefícios decorrentes da suplementação de creatina também têm 

sido observados em doenças relacionadas a erros inatos no metabolismo, desordens 

neurológicas agudas e doenças neurodegenerativas (Andres et al., 2008). A seguir, 

discutiremos os efeitos da creatina em cada uma dessas condições.

A deficiência de creatina cerebral está envolvida na patogênese de inúmeras 

desordens neuromusculares inatas. Não surpreendentemente, a suplementação de creatina é 

capaz de tratar as síndromes caracterizadas por defeitos na síntese de creatina, por conta, 

por exemplo, de defeitos na expressão de GAMT (para revisão do papel dessa enzima na 

síntese de creatina, ver o subtópico "2.1. A creatina e a bioenergética"), re-estabilizando a 

concentração de creatina no cérebro e, dessa maneira, proporcionando melhoras no 

comportamento motor e cognitivo (Schulze et al., 2003). Em contrapartida, esforços na 

tentativa de reverter o quadro neurológico provocado pela deficiência no transportador de 

creatina têm se mostrado infrutíferos (Stockler et al., 1996). Erros inatos no metabolismo da 

amônia também podem resultar na depleção de creatina cerebral (Cagnon et al., 2007). 

Ensaios in vitro revelaram que, em células cerebrais expostas à amônia, o tratamento com 

creatina protege contra a inibição de crescimento axonal, efeito irreversível observado em
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conseqüência da hiperamonemia (Braissant et al., 2002). Diante disso, estudos clínicos 

testando a eficácia da suplementação de creatina nessa condição devem ser conduzidos.

Os efeitos terapêuticos da creatina também têm sido investigados em desordens

neurológicas agudas. Estudos experimentais sugerem que o comprometimento no

metabolismo energético provocado por isquemia, acidente vascular cerebral, dano de medula

e trauma cerebral pode ser minimizado pelo tratamento com creatina (Adcock et al., 2002,

Scheff et al., 2004, Ozkan et al., 2005, Lensman et al., 2006). Especula-se que esse efeito

neuroprotetor seja resultado de vasodilatação mediada por essa amina. Corroborando essa

possibilidade, um ensaio prospectivo e randomizado demonstrou que crianças e adolescentes

acometidos por danos traumáticos cerebrais e submetidos à suplementação de creatina

apresentaram melhoras no quadro clínico (ex.: parâmetros de cognição,

comportamento/personalidade, comunicação e cuidado pessoal) quando comparados aos 

seus pares não suplementados (Sakellaris et al., 2006). Semelhantes achados forarr

observados em modelos animais com danos de medula, embora os benefícios tenham sido dé

menor magnitude (Hausmann et al., 2002, Rabchevsky et al., 2003). Rebaudo et al. (2000) 

ressaltam, no entanto, que os efeitos da creatina não são imediatos, uma vez que a captação 

desse substrato no sistema nervoso central ocorre de maneira gradual. Diante disso, sugere- 

se que a administração de creatina deva ser introduzida tão logo se identifique a lesão, 

preferencialmente através de perfusão direta na área afetada (Andres et al., 2008).

No que tange aos efeitos da creatina sobre o sistema nervoso central, talvez o campo 

mais promissor se refira ao tratamento de desordens neurodegenerativas (Tabela 3), que são 

doenças inatas ou adquiridas caracterizadas por perda progressiva de células de uma ou mais 

regiões do sistema nervoso. Embora a fisiopatogêse das doenças neurodegenerativas não 

seja completamente entendida, a depleção de energia, o estresse oxidativo, a excitotoxidade 

e a disfunção mitocondrial são fatores etiológicos considerados "denominadores comuns" na
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grande maioria delas (Andres et al., 2008).

Tabela 3. Estudos clínicos que investigaram a eficácia da suplementação de creatina em 

doenças neurodegenerativas.
Doença (n) Eficácia?Tipo de estudo Protocolo de 

suplementação
Autores e ano

NãoMazzini et al., 2001 ELA (28) Não controlado 20 g/d por 7 d + 3g/d 

por 6 meses 

5 g/d por 4 meses t 10 

g/d por 6 meses 

10 g/d por 16 meses

NãoDrory et al., 2002 Não controlado*ELA (14)

NãoRandomizado, 

duplo-cego, 

controlado por 

placebo 

Randomizado, 

duplo-cego, 

controlado por 

placebo 

Randomizado, 

duplo-cego, 

controlado por 

placebo 

Não controlado

Groeneveld et al. ELA (175)

2003

20 g/d por 5 d + 5 g/d 

por 6 meses

NãoShefner et al., 2004 ELA (104)

fFunção 

muscular 

t MHC II** 

i MHC I

Estabilização de 

sintomas em 

alguns pacientes 

Não

5 g/d por 12 semSmith et al., 2006 CMT (18)

10 g/d por 1 anoTabrizi et al., 2003 DH (13)

5 g/d por 1 anoRandomizado, 

duplo-cego, 

controlado por 

placebo 

Não controlado

Verbessem et al., 

2003

DH (41)

i [glutamato] 

UPDRS

Estabilização de 

sintomas em 

alguns pacientes 

| estresse 

oxidativo

20 g/d por 5 d + 6 g/d 

por 8-12 sem 

10 g/d por 2 anos

Bender et al., 2005 DH (20)

Não controladoTabrizi et al., 2005 DH (13)

8 g/d por 16 semHersch et al., 2006 Randomizado, 

duplo-cego, 

controlado por 

placebo

DH (64)
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Bender et al., 2006 DP (60) 20 g/d por 6 d + 2 g/d 

por 6 meses + 4 g/d por 

18 meses

Randomizado, 

duplo-cego, 

controlado por 

placebo 

Randomizado, 

duplo-cego, 

controlado por 

placebo 

Randomizado, 

duplo-cego, 

controlado por 

placebo

T humor 

<-> UPDRS

DP (134)NET-PD. 2006 10 g/d por 1 ano Não considerada

fútil#

Hass et al., 2007 DP (20) 20 g/d por 5 d + 5g/d 

por 12 sem

t função 

muscular 

t força máxima 

dinâmica

* grupo controle composto por indivíduos com função pulmonar semelhante, mas não com a

mesma doença. ** aumento (23%) não estatisticamente significante. # um tratamento é

considerado fútil quando não apresenta evidente valor terapêutico, isto é, quando agrega 

riscos crescentes sem um benefício associado. Abreviações: ELA = esclerose lateral 

amiotrófica; CMT = Charcot-Marie-Tooth; DH doença de Huntigton; DP = doença de 

Parkinson; MHC = miosina de cadeia pesada (do inglês, myosin heavy Chain)] UPDRS = 

Escala Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson (do inglês, Unified Parkinson}s 

Disease Rating Sca/e); d = dias; sem = semanas. Adaptado de Gualano et al. (2009c) e

Andres et al. (2008).

A doença de Alzheimer é uma desordem neurodegenerativa comum que leva à 

demência. A atividade da CK cerebral tem se mostrado reduzida em pacientes com essa

1997). Interessantemente, têm sido observados efeitos 

neuroprotetores da creatina em culturas de neurônios cultivados em ambiente neurotóxico, 

induzido pela presença de glutumato e proteína p-amilóide (ambos identificados no Alzheimer) 

(Brewer et al., 2000). Diante desses achados, especula-se que a suplementação de creatina 

possa retardar o curso degenerativo da doença. Essa hipótese, entretanto, carece de dados

doença (Aksenov et al.,
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clínicos que a corroborem.

A esclerose amiotrófica lateral é outra grave desordem neurodegenerativa que cursa

com progressiva perda de neurônios motores. Em ratos transgênicos que mimetizam essa 

doença, foram observadas diminuições na concentração de ATP (Browne et al., 2006) e 

atividade da CK (Wendt et al., 2002). Além disso, a suplementação de creatina apresentou 

propriedades neuroprotetoras nesse mesmo modelo experimental, possivelmente em função 

de melhoras no metabolismo energético e no sistema antioxidante (Dupuis et al., 2004). A 

despeito desses achados promissores em animais, os primeiros ensaios clínicos não têm 

demonstrado benefícios terapêuticos advindos da creatina. Atualmente, no entanto, segue 

sendo desenvolvido um grande estudo multicêntrico randomizado com intuito de desvendar 

se, de fato, a creatina exerce efeitos protetores nessa doença (para detalhes, consultar o

protocolo NCT01257581 no portal www.clinicaltrial.gov).

grupo de desordens hereditária^ 

caracterizadas por progressiva neuropatia sensório-motora, que culmina em prejuízos 

funcionais crônicos. Recentemente, Smith et al. (2006) demonstraram que a suplementação 

de creatina, quando combinada ao treinamento de força, promoveu alterações na composição 

das miosinas de cadeia pesada e melhora na capacidade funcional em pacientes com essa 

doença, muito embora o desenho do estudo impossibilitou distinguir os efeitos do treinamento 

e da creatina. Estudos adicionais com amostras maiores, períodos de seguimento mais longos 

e que distingam a ação da creatina e do treinamento físico são necessários.

A doença de Huntington é uma desordem hereditária com padrão de herança 

autossômica dominante que se apresenta, clinicamente, com progressiva perda de 

movimentos e importantes disfunções cognitivas e emocionais. Tanto em modelos animais 

como em humanos, existem evidências que associam a gravidade dessa doença ao aumento 

das concentrações de lactato, redução de fosforilcreatina e disfunções mitocondriais,

A doença Charcot-Marie-Tooth constitui um

http://www.clinicaltrial.gov
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revelando um padrão bioenergético anormal (Grunewald et al., 1999). Diante disso, o uso da 

suplementação de creatina pode ser uma tentativa válida de restaurar o status energético 

celular e, por conseguinte, atenuar a perda neuronal nessa doença. Estudos clínicos têm 

demonstrado que a administração de creatina reduz o estresse oxidativo (Hersch et al., 2006) 

e a concentração de glutamato (Bender et al., 2005), bem como aumenta as concentrações 

de creatina no cérebro pacientes acometidos pela doença de Huntington (Ryu et al., 2005). 

Além disso, Tabrizi et al. (2005) indicaram que a suplementação de creatina pode melhorar o

quadro clínico nessa doença. Muito embora a escassez de estudos clínicos não permita que

maiores conclusões sejam traçadas, os achados preliminares sugerem que a suplementação 

de creatina pode ser de validade terapêutica no manejo da doença de Huntington.

Por fim, é importante destacar os avanços científicos na aplicação da suplementação

de creatina na doença de Parkinson. Essa doença é caracterizada, clinicamente, por

tremores, bradicinesia, rigidez e desequilíbrio postural. Evidências apontam que defeitos na

cadeia de transporte de elétrons podem estar envolvidos na fisiopatologia dessa doençc 

(Schapira et al., 1990, Beal, 2003), sugerindo que estratégias terapêuticas focadas na 

melhora da função mitocondrial possam ser promissoras. Em modelo experimental que 

mimetiza a doença de Parkinson, a creatina exerce efeitos protetores contra agentes 

neurotóxicos (Ramasamy et al., 2004). Já os resultados de estudos clínicos têm sido 

controversos (Bender et al., 2006, Hass et al., 2007). Talvez as evidências mais contundentes 

da possível efetividade da creatina nessa doença estejam por vir com o desfecho de um 

grande ensaio randomizado multicêntrico incluindo mais de 1700 pacientes (para detalhes, 

consultar o ensaio clínico NCT00449865 no portal www.clinicaltrial.gov).

Embora o papel bioenergético da creatina no músculo esquelético seja bastante 

explorado, apenas na última década têm sido produzidas evidências consistentes sobre a 

aÇão do sistema Cr/ATP/CK no sistema nervoso central. A constatação de que a creatina

http://www.clinicaltrial.gov
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exógena é capaz de ultrapassar a barreira hematoencefálica e aumentar as concentrações 

cerebrais desse substrato causou grande entusiasmo na comunidade científica, tendo em

vista que diversas desordens neurológicas estão associadas às disfunções mitocondriais e

reduções nas concentrações de creatina, fosforilcreatina e na atividade da CK. Não obstante

os promissores achados em modelo animal, os resultados obtidos a partir dos poucos ensaios

clínicos controlados têm sido considerados de certa forma desapontadores. Essa aparente

divergência parece ser explicada, ainda que parcialmente, por alguns fatores metodológicos. 

Por exemplo, as dosagens de creatina utilizadas em estudos com animais são cerca de 10 

vezes maiores do que aquelas empregadas nos estudos com humanos (Andres et al., 2008). 

Além disso, não se pode deixar de destacar as grandes diferenças entre espécies no 

metabolismo, absorção e resposta à suplementação de creatina, já discutidas ao longo desta 

revisão de literatura. Por fim, a capacidade que modelos animais transgênicos possuem em 

mimetizar doenças neurológicas em humanos é alvo de grandes discussões (Andres et al., 

2008, Klopstock et al., 2011). Contudo, a creatina permanece sendo uma promissoré 

estratégia terapêutica em distúrbios do sistema nervoso central e apenas ensaios clínicos 

controlados de boa qualidade metodológica poderão responder se esse suplemento 

nutricional é efetivo em atenuar sintomas e/ou prevenir a progressão de quadros 

neurodegenerativos. O entendimento dos mecanismos pelos quais a creatina afetaria a 

bioenergética cerebral também é tópico a ser explorado. As abrangentes revisões de Andres 

et al. (2008) e Klopstock et al. (2011) cobrem com profundidade as ações do sistema 

Cr/ATP/CK e da suplementação de creatina no sistema nervoso central.
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2.3.4. Outras aplicações terapêuticas da suplementação de creatina

As diferentes isoformas de CK já identificadas em diversos tecidos conferem à 

suplementação de creatina ações sistêmicas e variadas. Embora os efeitos sobre os sistemas 

muscular, nervoso e ósseo sejam mais bem descritos, recentes evidências indicam que a

creatina também exerce funções adicionais em outros tecidos.

A seguir, discorremos acerca das aplicações terapêuticas da suplementação de 

creatina em diversificadas condições patológicas, sumarizadas na Tabela 4.

Tabela 4. Estudos clínicos que avaliaram os efeitos terapêuticos da suplementação de 

creatina em diversas condições.
Eficácia?Protocolo de

suplementação
Amostra (n) Tipo do EstudoAutores e ano

t CMU

<-> DMO
0,3 g/d por 7 d + 0,07

por 12 sem
Randomizado, 

duplo-cego, 

controlado por 

placebo 

Randomizado, 

duplo-cego, 

controlado por 

placebo 

Randomizado, 

cross-over 

Randomizado, 

cross-over 

Randomizado, 

duplo-cego, 

controlado por 

placebo 

Randomizado, 

duplo-cego, 

controlado por 

placebo

Chilibeck et al., Idosos (29)

2005

| cognição5 g/d por 2 semMcMorris et al., 

2007b

Idosos (32)

t força 

1 fadiga 

[ % gordura

20 g/d por 1 sem + 10 

g/d por 1 sem 

0,1 g/Kg/d por 16 sem

Stout et al., 2007 Idosos (15)

Bourgeois et al.,

2008

Deacon et al., 2008 DPOC (1000)

LAF (9)

Não22 g/d por 5 d + 3,76 g/d 

por 6 sem

t força, massa 

magra, 

capacidade 

aeróbia e SGRQ* 

+-> capacidade de 

exercício e função

17,1 g/d por 2 sem + 5,7 

g/d durante reabilitação 

(tempo não 

especificado)

Fuld et al., 2005 DPOC (38)
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pulmonar

NãoFaager et al., 2006 DPOC (23) Randomizado, 

duplo-cego, 

controlado por 

placebo 

Randomizado, 

duplo-cego, 

controlado por 

placebo 

Randomizado, 

duplo-cego, 

controlado por 

placebo 

Randomizado, 

duplo-cego, 

controlado por 

placebo 

Randomizado, 

duplo-cego, 

controlado por 

placebo

5 g/d por 8 sem

SedentáriosGualano et al., 

2008c

20 g/d por7 d + 10 g/d 

por 11 sem

f tolerância à 

glicose

«-> sensibilidade à 

insulina 

<-> perfil pídico

(22)

Gualano et al., 

2008d

20 g/d por7 d + 10 g/d 

por 11 sem

Sedentários

(22)

1 CT, TG e VLDL5 g/d por 56 dEarnest et al., 1996 Hipertrigliceri- 

dêmicos (36)

t força 

concêntrica 

t capacidade 

aeróbia 

<-> fração de 

ejeção

t força e peso 

corporal 

<-» qualidade de 

vida, fração de 

ejeção, potência 

aeróbia 

| resposta 

metabólica 

t capacidade 

aeróbia

20 g/d por 10 dGordon et al., 1995 ICC (17)

20 g/d por 6 semRandomizado,

duplo-cego,

cross-over

Kuethe etal., 2006 ICC (20)

20 g/d por 5 dRandomizado,

duplo-cego,

cross-over

Andrews et al., 

1998

ICC (20)

* questionário St George's Respiratory, que avalia o quadro de saúde. Abreviações: LAF =

leucemia aguda linfóide; DPOC = doença pulmonar obstrutiva crônica; ICC = insuficiência 

cardíaca congestiva; CMU = conteúdo mineral ósseo; DMO = densidade mineral óssea; CT = 

colesterol total; TG = triglicérides; d = dias; sem = semanas.
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2.3.4.1. Insuficiência cardíaca congênita

Sabe-se que pacientes com hipertrofia ventricular esquerda possuem menores

concentrações de creatina muscular (Mancini et al., 1988) e reduzido fluxo de ATP através da

isoforma cardíaca da CK (Weiss et al., 2005). Diante disso, especula-se que a suplementação

de creatina possa aumentar a transferência de energia no cardiomiócito e

consequentemente, a função contrátil, resultando, supostamente, na melhora da função

cardíaca em pacientes com insuficiência cardíaca congênita. De fato, Gordon et al., 1995

demonstraram que a suplementação de creatina é capaz de promover aumentos

intramusculares de creatina e fosforilcreatina nessa população, proporcionando melhora de

força e capacidade aeróbia. Entretanto, não há evidências de benefícios na fração de ejeção, 

em que pese o fato de que os escassos estudos conduzidos serem de curto prazo. Tendo em 

vista as ações da suplementação de creatina sobre o músculo esquelético, é tentador 

especular que esse suplemento também possa atenuar os conhecidos distúrbios nesse tecido 

característicos nessa população. Certamente, os promissores efeitos da suplementação de 

creatina na insuficiência cardíaca congênita precisam ser mais bem explorados.

2.3.4.2. Distúrbios metabóiicos

Estudos têm demonstrado que a suplementação de creatina pode promover melhora no 

metabolismo de carboidratos e lipídeos. Earnest et al., 1996 observaram melhoras no perfil 

lipídico de sujeitos hipertrigliceridêmicos suplementados com creatina. Em contrapartida, 

esses achados não se reproduziram em indivíduos saudáveis submetidos a treinamento 

aeróbio (Gualano et al., 2008d). Aparentemente, diferenças basais nas concentrações 

plasmáticas de lipoproteínas nas populações estudadas podem explicar, parcialmente, a 

divergência encontrada.

No que diz respeito ao metabolismo de carboidratos, evidências sugerem que a
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creatina poderia modular beneficamente à captação tecidual de glicose. 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 essa amina 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 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) (Op 't Eijnde et al., 2001). Nesse trabalho, homens saudáveis tiveram suas pernas

unilateralmente imobilizadas durante duas semanas e foram submetidos à suplementação de

creatina ou placebo. Após o período 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 (Op't Eijnde et al., 2006). Em 2008, observamos 

melhora na tolerância à glicose em indivíduos previamente sedentários submetidos à 

suplementação de creatina e treinamento aeróbio (Gualano et al., 2008c). 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.
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Em 2011, enfim, nosso grupo publicou o primeiro ensaio clínico controlado cujos 

objetivos foram avaliar a eficácia e a segurança da suplementação de creatina (5 g/d por 12 

semanas), combinado ao treinamento físico, em diabéticos do tipo 2 não dependentes de 

insulina (Gualano et al., 2011a). Nossos achados apontaram que a suplementação de creatina 

aliada ao treinamento físico promoveu aumento nos conteúdos intramusculares de 

fosforilcreatina, melhora no controle glicêmico e incremento na translocação de GLUT-4, 

porém não alterou capacidade física, composição corporal, perfil lipídico e conteúdo total de 

GLUT-4. Além disso, a adição desse suplemento ao tratamento dos pacientes mostrou-se 

bastante segura, particularmente em relação à função renal (Gualano et al., 2010b) (para 

detalhes, ver suptópico ”2.2.5. Disfunção renat). Esses dados confirmam a hipótese de que 

a suplementação de creatina possa ser uma estratégia adjuvante de grande valia no 

tratamento de diabéticos do tipo 2. Embora os mecanismos de ação pelos quais a 

suplementação de creatina interfira na captação de glicose não sejam totalmente 

esclarecidos, nossos estudos sugerem que a creatina possa aumentar a expressão da 

proteína AMPK (Alves et al., 2012) por reduzir a razão fosforilcreatina:creatina, salientando a 

translocação (porém não a expressão total) de GLUT-4 em direção ao sarcolema, o que 

culminaria com uma maior captação intramuscular de glicose (Gualano et al., 2010a). O papel 

terapêutico da suplementação de creatina em pacientes com síndrome metabólica, 

intolerância à glicose e diabetes insulino-dependente precisa ser explorado em estudos 

adicionais com grandes amostras.

2.3A.3. Doença pulmonar obstrutiva crônica

Atrofia e fraqueza musculares são fortes preditores independentes de mortalidade em 

pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (Marquis et al., 2002). Além disso,

doença apresentam redução na concentração de fosforilcreatinaindivíduos com essa
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intramuscular (Green et al., 2008). Diante desse quadro, o emprego da suplementação de 

creatina nessa população se justifica. Fuld et al., 2005 demonstram pela primeira vez que o 

uso desse suplemento induz aumento de massa magra, força, capacidade aeróbia e melhoras

no estado geral de saúde (avaliado por questionário específico) em pacientes com doença

pulmonar obstrutiva crônica. Esses achados levaram os autores a concluírem que a

suplementação de creatina poderia ser considerada um novo tratamento ergogênico nessa

doença. Entretanto, os dados obtidos em dois recentes estudos controlados randomizados e

com poder estatístico satisfatório não corroboraram a efetividade da creatina nesses pacientes

(Faager et al., 2006, Deacon et al., 2008).

Faager et al., 2006 avaliaram 23 pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, 

os quais foram divididos aleatoriamente em dois grupos: creatina (0,3 g/kgd por 7 dias 

seguidos por 0,7g/kg/d até o término do estudo) ou placebo, engajados em um programa de 

reabilitação pulmonar por 8 semanas. Não foram observadas diferenças significantes entre os 

grupos em nenhum dos parâmetros estudados (ex.: qualidade de vida, função pulmonar, força 

de preensão manual, força/fadiga nos músculos extensores do joelho). Resultados 

semelhantes foram observados por Deacon et al., 2008 ao avaliarem 100 pacientes com 

doença pulmonar obstrutiva crônica, submetidos a um programa de reabilitação pulmonar por 

7 semanas e divididos em grupo creatina (22 g/d durante 5 dias seguidos por 3,76 g/d durante 

o período de tratamento) ou placebo. Uma pequena amostra desse grupo (n = 5) submeteu-se 

à biópsia muscular. Apesar das biópsias musculares mostrarem aumento de creatina 

intramuscular, nenhum dos parâmetros clínicos analisados (ex.: função pulmonar, composição 

corporal, força muscular) foi positivamente afetado, levando os autores a concluírem que a 

creatina não potencializa os efeitos promovidos pelo tratamento de reabilitação pulmonar em 

pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica.

Recentemente, Al-Ghimlas et al. (2010) realizaram uma meta-análise e concluíram que
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a suplementação de creatina não melhora a força muscular, tolerância ao exercício e a

qualidade de vida em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica submetidos à 

reabilitação pulmonar. Entretanto, os autores ressaltam que importantes limitações foram

identificadas em relação à qualidade dos dados disponíveis (ex.: tamanho amostrai, testes

físicos, intervenções adicionais associadas à creatina), sugerindo que investigações futuras

serão necessárias.

2.3.4.4. Envelhecimento

O processo de envelhecimento é comumente associado a uma série de acometimentos 

que incluem sarcopenia, diminuição de força e potência musculares, incapacidade física, 

osteopenia, piora na função cognitiva, aumento da resistência à insulina, distúrbios do perfil 

lipídico, disfunções mitocondriais, entre outras perdas funcionais e estruturais. 

Interessantemente, um grande corpo de evidências indica que esse quadro pode ser 

parcialmente atenuado por meio de treinamento físico. Dessa maneira, estratégias que 

salientem os efeitos dessa intervenção são bastante desejáveis. Nesse contexto, a 

suplementação de creatina exerce papel ímpar e seus efeitos positivos em indivíduos idosos 

não chegam a ser surpreendentes, já que, conforme discutido ao longo desta revisão de 

literatura, esse nutriente per se parece atuar em boa parte dos processos deletérios vistos 

nessa população, atenuando-os.

Estudos iniciados na década de 80 sugeriram que indivíduos idosos possuem 

concentrações intramusculares de creatina e fosforilcreatina significativamente menores do 

que indivíduos jovens (Moller et al., 1980, Forsberg et al., 1991), muito embora achados 

contraditórios existam (Conley et al., 2000, Rawson et al., 2002). Alguns autores acreditam 

que a possível redução nas concentrações musculares de fosfagênios esteja relacionada às 

características fenotípicas das fibras musculares no envelhecimento. Sabidamente, o
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processo de envelhecimento cursa com atrofia preferencial de fibras do tipo II (Lexell and 

Taylor, 1991), as quais possuem maior conteúdo de fosforilcreatina quando comparadas às 

fibras do tipo 1 (-86 vs. -74 mmol/kg de músculo seco, respectivamente) (Tesch et al., 1989). 

Além disso, especula-se que alterações de hábitos dietéticos (ex.: redução da ingestão de 

carnes vermelhas e perda de dentição) e a redução dos níveis de atividade física - que 

estimula a atrofia das fibras musculares tipo 2 - poderíam contribuir para a redução de 

fosfagênios intramuscuiar nessa população, fundamentando a aplicação terapêutica da 

suplementação de creatina em indivíduos idosos.

Com o objetivo de verificar a influencia da suplementação de creatina na composição 

corporal, força e fadiga muscular em idosos, Rawson et al. (1999) submeteram 20 indivíduos 

do gênero masculino entre 60 e 82 anos à suplementação de creatina (20 g por 10 dias, 

seguidos por 4 g até o fim da intervenção). Após 4 semanas de seguimento, os indivíduos que

consumiram creatina apresentaram redução significativa na fadiga muscular, porém os

parâmetros de composição corporal e força não sofreram alteração. Subsequentemente, 

Rawson et al. (2000) encontraram resultados similares em indivíduos idosos suplementados

com creatina por um curto período (20 g por 5 dias). Novamente, observou-se uma melhora 

na fadiga, contudo parâmetros de composição corporal e força permaneceram inalterados. Os 

autores especularam que idosos apresentam respostas diferentes à suplementação de 

creatina quando comparados a jovens, possivelmente por alterações em mecanismos de 

captação e utilização de creatina (Rawson et al., 1999, Rawson e Clarkson 2000).

A fim de testar essa possibilidade, o mesmo grupo conduziu um estudo comparando a 

resposta da suplementação de creatina (20 g/d) por cinco dias em adultos jovens (-24 anos) e 

em idosos saudáveis (-70 anos) (Rawson et al., 2002). De acordo com os dados de 

espectroscopia por ressonância magnética, as concentrações de fosforilcreatina aumentaram 

7% e 35% nos idosos e adultos jovens após a suplementação, respectivamente. Esses



72

achados sugerem que a suplementação de creatina pode exercer uma resposta subótima 

numa população idosa. Ainda assim, há evidências de que a suplementação de creatina 

exerce relevante papel terapêutico em idosos. Stout et al. (2007), por exemplo, submeteram 

idosos à suplementação de creatina (20 g por 7 dias, seguidos por 10 g por mais 7 dias) e 

verificaram melhora na força muscular e resistência à fadiga. Além disso, outros achados

apontaram melhora significativa em diversos índices de desempenho físico, incluindo testes

funcionais e de potência, em idosos de ambos os gêneros suplementados com creatina (0,3

g/Kg/d) por 7 dias (Gotshalk et al., 2008, Gotshalk et al., 2002).

Além dos possíveis efeitos benéficos da suplementação de creatina per se (ou seja,

não associada ao exercício) em idosos, alguns estudos têm demonstrado que a combinação

desse nutriente ao treinamento físico poderia proporcionar maiores ganhos de tolerância ao

esforço, força e desempenho em atividades da vida diária nessa população. Nesse sentido,

Chrusch et al. (2001) conduziram um ensaio clínico controlado com 30 idosos (-70 anos), os

quais foram submetidos à suplementação de creatina (0,3 g/kg/d por 5 dias, seguidos por 0.07

g/kg/d até o final do protocolo experimental) combinada ao treinamento de força. Após 12

semanas, os autores verificaram que a combinação de creatina com o treinamento de força 

provocou ganhos aditivos de massa muscular, força e capacidade física, em relação ao grupo 

que realizou apenas o treinamento físico. Além disso, os voluntários aumentaram em 31% o 

volume de treinamento. Similarmente, Brose et al. (2003) verificaram que a suplementação de 

creatina (5 g/d) por 14 semanas foram suficientes em aumentar o conteúdo intramuscular de 

fosforilcreatina, massa magra e força isométrica em idosos (-70 anos). Posteriormente, outros 

estudos confirmaram os efeitos aditivos da creatina ao treinamento físico em idosos, 

principalmente na composição corporal, força e função muscular (Candow et al., 2008, 

Tarnopolsky et al., 2007, Aguiar et al., 2013).

Tarnopolsky e Safdar (2008) levantam a possibilidade de que os efeitos benéficos da
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creatina, sobretudo na função mitocondrial, seriam mediados por aumento na ativação de 

células satélites, as quais supostamente seriam capazes de reverter o processo de deleção de 

DNA mitocondrial, muito comum em idosos. Embora estudos in vitro, em modelos animais e

até mesmo em indivíduos saudáveis demonstrem que a creatina é capaz de aumentar a

ativação de células satélites, não existem dados que ratifiquem essa hipótese em idosos.

Diante disso, esforços devem ser direcionados à elucidação dos mecanismos pelos quais a

creatina atuaria sobre metabolismo em idosos.

Se os efeitos desse suplemento perduram por um longo período nessa população

também é uma interessante pergunta que precisa ser respondida. Um elegante estudo

demonstrou que camundongos suplementados com creatina apresentaram maior expectativa

de vida (+9%) do que aqueles não suplementados (Bender et al., 2008). Além disso, foram 

observadas menores concentrações de espécies reativas de oxigênio e diminuições no 

acúmulo de lipofuscina (pigmentação associada ao envelhecimento) nos cérebros dos animais

tratados com creatina. Por fim, também foi verificado aumento na expressão de genes

envolvidos com o crescimento neuronal, neuroproteção e aprendizagem. Esses dados

coletivamente, levaram os autores a concluírem que a suplementação de creatina é uma 

promissora estratégia nutricional capaz de aumentar a longevidade e saúde durante o 

processo de envelhecimento. Resta saber se em humanos esses achados se repetem.
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3. OBJETIVO

A presente tese tem como objetivo central investigar o papel terapêutico da 

suplementação de creatina em idosos saudáveis e pacientes com osteoporose, osteoartrite de

joelho e fibromialgia.

3.1. Objetivos específicos

Investigar os efeitos da suplementação de creatina combinada ao treinamento de

força sobre função muscular e parâmetros clínicos da doença em pacientes com

osteoartrite de joelho.

Investigar os efeitos da suplementação de creatina sobre concentrações

intramusculares de fosforilcreatina, função muscular e parâmetros clínicos da doença

em pacientes com fibromialgia.

• Investigar os efeitos da suplementação de creatina, combinada ou não ao 

treinamento de força, sobre função cognitiva, sintomas depressivos e função muscular

em idosas saudáveis.

• Investigar os efeitos da suplementação de creatina, combinada ou não ao 

treinamento de força, sobre a função muscular, composição corporal, marcadores de 

absorção óssea e sarcopenia em idosas fisicamente inativas e com baixa massa óssea.
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4. DELINEAMENTO GERAL

Esta tese apresenta 4 ensaios clínicos, com desenho aleatorizado, duplo-cego, 

controlado por placebo e de grupos paralelos. Todos os estudos foram inscritos no banco de

ensaios clínicos controlados norte-americano ClinicalTrial.gov (www.clinicaltrial.gov) e foram

reportados de acordo com as normas preconizados pelo CONSORT (acrômio de Consolidated

Standards of Reporting Trials) (Altman, 1996).

Os estudos são intitulados da seguinte forma:

Estudo n° 1: "Efeitos da suplementação de creatina combinada ao treinamento de

força em pacientes com osteoartrite de joelho" (registro NCT00749983).

Estudo n° 2: "Efeitos da suplementação de creatina em pacientes fibromiálgicos"

(registro NCT00749983).

Estudo n° 3: "Efeitos da suplementação de creatina, combinada ou não ao treinamento

de força, sobre função cognitiva, sintomas depressivos e função muscular em idosas

saudáveis" (registro NCT01164020).

Estudo n° 4: "Efeitos da suplementação de creatina, combinada ou não ao treinamento 

de força, sobre a função muscular e composição corporal em idosas fisicamente inativas e 

com baixa massa óssea" (registro NCT01163370)".

Todos os estudos apresentados nesta tese foram aprovados pela Comissão de Ética 

para Análise de Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

USP (CAPPesq) e, por conseguinte, pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.

http://www.clinicaltrial.gov
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Os participantes foram informados acerca dos riscos e benefícios envolvidos nos

estudos e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os ensaios seguiram os

preceitos éticos definidos pela Declaração de Helsinki de 1997, revisada em 2000.

Cada estudo desta tese será apresentado separadamente (e em ordem cronológica de

realização) para facilitar o entendimento do leitor. Os tópicos serão assim divididos: breve

introdução, materiais e métodos, resultados e discussão.
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5. APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS

ESTUDO N° 1

EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE CREATINA COMBINADA AO TREINAMENTO

DE FORÇA EM PACIENTES COM OSTEOARTRITE DE JOELHO

5.1. Publicação principal:

Neves N Jr et al.. Beneficiai effect of creatine supplementation in knee osteoarthritis.

Med Sei Sports Exerc. 2011 43(8):1538-43.

5.2. Breve introdução

A osteoartrite é a mais prevalente das artrites (Lawrence et al., 2008) e representa a

principal causa de incapacidade locomotora em idosos, afetando 2693 em cada 100.000

mulheres e 1770 em cada 100.000 homens (Michaud et al., 2006). As limitações impostas

pela doença constituem o maior motivo de afastamento de trabalho, representando, assim, um

grave problema de saúde pública (Bitton, 2009). Embora a osteoartrite seja caracterizada, 

tradicionalmente, por um comprometimento específico na cartilagem articular, a abordagens 

mais recentes sugerem que essa doença acomete toda a articulação, com formação de 

osteófitos nas margens articulares e remodelação do osso subcondral (ex.: cistos e necrose), 

alterações na rigidez ligamentar, inflamação sinovial associada à perda ou ruptura da 

cartilagem articular e atrofia e fraqueza musculares (Martel-Pelletier et al., 2008).

Uma vez que os membros inferiores são estruturas que sustentam carga, fatores 

biomecânicos exercem um papel crucial na incidência e até mesmo na progressão da 

osteoartrite de joelho. Nesse tocante, já é conhecida a associação entre osteoartrite de joelho 

e fraqueza do quadríceps (Slemenda et al., 1997), responsável por “absorver” carga e manter
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a estabilidade dinâmica dessa articulação. De fato, a fraqueza do quadríceps está 

correlacionada à disfunção física na osteoartrite e associada a um risco aumentado de 

redução do espaço articular em mulheres (Segai et al., 2010). Além disso, evidências indicam 

que o fortalecimento desse músculo pode prevenir a progressão da osteoartrite de joelho 

(Mikesky et al., 2006). De fato, têm-se descritos os efeitos do treinamento de força sobre a 

independência funcional e a redução de dor, reforçando o papel dos exercícios de 

fortalecimento de quadríceps no tratamento dessa doença (Lange et al., 2008). Portanto, 

estratégias capazes de potencializar os efeitos do treinamento de força e função muscular 

nesses pacientes possuem evidente potencial terapêutico. Nesse contexto, a suplementação 

de creatina tem emergido como uma promissora estratégia nutricional adjuvante na

osteoartrite de joelho (Gualano et al., 2009a).

Sabe-se que a suplementação de creatina é capaz de aumentar a massa magra poi

meio do aumento do volume de treino (Nissen e Sharp 2003), bem como pela ativação de

células satélites (Olsen et al., 2006) e de determinados fatores de crescimento muscular (ex.:

IGF-1) (Deldicque et al., 2005). Os efeitos benéficos desse suplemento nutricional sobre o

desempenho físico em atividades cotidianas já foram demonstrados em adultos e idosos

saudáveis (Gualano et al., 2012) e, possivelmente, decorrem da potencialização da força 

máxima, potência e volume do treino, refletindo-se em ganhos de capacidade funcional. 

Tomando por base os achados acima descritos, pode-se especular que a suplementação de 

creatina, aliada ao treinamento de força, também beneficie pacientes com osteoartrite de 

joelho, que frequentemente apresentam fraqueza muscular e comprometimento da 

capacidade física funcional.

Ademais, tem-se sugerido que o sistema Cr/ATP/CK possa exercer função 

bioenergética fundamental durante processos de reparação cartilaginosa, que requerem alta 

demanda energética para que as células sobrevivam, proliferem-se e diferenciem-se (Gerber
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et al., 2005, Funanage et al., 1992). Sendo assim, é possível especular que a suplementação 

de creatina podería favorecer pacientes com osteoartrite de joelho i) salientando os efeitos do 

treinamento de força sobre a função muscular e ii) atuando, diretamente, sobre os 

condrócitos, fornecendo-lhes energia necessária para acelerar os processos de reparação 

cartilaginosa.

Portanto, o objetivo deste estudo foi investigar a eficácia da suplementação de creatina

associada ao treinamento de força sobre capacidade física funcional, dor, qualidade de vida,

força muscular, composição corporal e função renal em mulheres com osteoartrite de joelho.

5.3. Materiais e Métodos

5.3.1. Desenho experimental

Este ensaio clínico aleatorizado, duplo-cego e controlado por placebo foi conduzido

entre julho de 2009 e julho de 2010, em São Paulo, Brasil. As pacientes foram aleatoriamente

alocadas para receberem suplementação de creatina ou placebo. Todas foram submetidas a

um programa de treinamento de força para membros inferiores. No período basal e após as

12 semanas de intervenção, foram realizadas avaliações laboratoriais e clínicas (descritas em

detalhes nos próximos subtópicos). Além disso, foi analisado o consumo alimentar a fim de 

verificar possíveis interferências da dieta sobre os desfechos do estudo. Considerou-se como 

desfecho primário do estudo a capacidade física funcional, avaliada pelo teste sentar-e- 

levantar. Força máxima, dor, qualidade de vida e os demais parâmetros clínicos obtidos por 

meio dos questionários aplicados neste estudo foram considerados desfechos secundários. 

Avaliações de segurança incluíram análises de função renal e a monitoração de possíveis 

efeitos adversos autorrelatados.
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5.3.2. Recrutamento e seleção de pacientes

Através da assessoria de Imprensa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), foram divulgados em mídia impressa anúncios 

convidando mulheres sedentárias com osteoartrite de joelho a participar do estudo. Realizou-

se uma pré-triagem por telefone e as selecionadas foram então avaliadas no HC-FMUSP com

o intuito de verificar os critérios de elegibilidade. As mulheres deveríam ter idade entre 50 e 65

anos e diagnóstico de osteoartrite de joelho segundo os critérios adotados pelo Colégio

Americano de Reumatologia (Altman et al., 1987). Foram excluídas aquelas com índice

radiográfico de Kellgren et al., 1957 < 2 ou > 3; escala visual numérica de dor < 2 ou > 8;

doenças cardíacas ou musculoesqueléticas que impedissem a realização do treinamento de 

força; participação em programa de treinamento físico no último ano; dieta vegetariana; uso 

prévio de creatina, taxa de filtração glomerular < 30 mL/min/1,73 m2; uso de anti-inflamatórios

não esteroidais há menos de 3 semanas; infiltração articular com ácido hialurônico há menos

de 6 meses ou com corticosteroides há menos de 3 meses do início da intervenção. Uma vez

que o uso de anti-inflamatórios constituía critério de exclusão, foi permitido o uso até 3 g de

paracetamol por dia em caso de dor importante.

5.3.3. Suplementação e vendamento

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

foi realizada através de sequências geradas por computador em blocos de pacientes. Apenas 

um pesquisador sem contato com nenhum tipo de avaliação ou análise dos dados foi 

responsável pela alocação das pacientes no estudo. Os grupos foram revelados apenas ao 

término da análise estatística. Os suplementos foram fornecidos dentro de envelopes 

contendo 5 g de creatina monoidratada ou placebo (dextrose) (Ethika , São Paulo, Brasil) em
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forma de pó. Todos os voluntários foram orientados a ingerir o suplemento acompanhado de 

suco de livre escolha, após o almoço.

Nos primeiros 7 dias (fase de “carregamento”), as pacientes fizeram uso diário de 20 g

de suplemento divididas em quatro doses de 5 g, ingeridas no café da manhã, almoço, jantar

e às 22 horas). Após essa fase, foi utilizada uma dose diária de 5 g durante o almoço até o

final do estudo (fase de “manutenção”). As pacientes foram orientadas a dissolver os

suplementos em suco, de forma a mascarar tanto a solubilidade quanto o gosto da dextrose.

Os envelopes foram codificados de forma que nem os pesquisadores nem as participantes

reconhecessem o suplemento utilizado até o final das análises.

A fim de verificar a pureza da creatina, uma amostra foi analisada por meio de 

cromatografia líquida de alta performance, estabelecendo-se um grau de pureza de 99.9%.

No final do estudo, 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.

5.3.4. Treinamento de força

O programa de treinamento físico foi iniciado no mesmo dia do começo da 

suplementação. As sessões de treino ocorreram três vezes por semana no Laboratório de 

Avaliação e Condicionamento em Reumatologia do HC-FMUSP, sob a supervisão de 

profissionais de Educação Física. Cada sessão de treino durou cerca de 20 minutos. As 

sessões iniciaram-se com breve aquecimento em esteira e, em seguida, foram realizados 3 

exercícios de força para membros inferiores, a saber: leg press, extensão de joelho e 

agachamento. Durante a primeira semana, os exercícios foram executados em 2 séries de 15 

a 20 repetições. A partir da segunda semana, houve uma progressão para 4 séries de 8 a 12
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repetições, com incremento de carga absoluta quando 12 repetições fossem excedidas em 

determinado exercício. Ao final de cada sessão, foram realizados exercícios de alongamento

ativo de baixa intensidade.

A fim de verificar a aderência ao programa de treinamento de força, as pacientes

assinaram uma lista de presença ao final de cada sessão de treino.

5.3.5. Avaliação do consumo alimentar

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

nutricionais por meio de recordatórios alimentares realizados em 3 dias diferentes, sendo um 

deles em final de semana para que a variação da ingestão que habitualmente ocorre nesse 

período constasse na avaliação. A fim de auxiliar a quantificação das porções alimentares 

durante o recordatório, foram utilizados desenhos de uma cartilha de alimentos desenvolvida e 

validada pelo nosso grupo e um livro contendo fotos de 100 porções alimentares. Os 

recordatórios foram aplicados por uma nutricionista experiente e os dados obtidos foram 

tabulados com auxílio do programa de computador Virtual Nutri®, versão 1.0 (Departamento 

de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, São Paulo, 

Brasil), para avaliação da ingestão de macronutrientes e de energia.

5.3.6. Avaliação da capacidade física funcional

Considerado o desfecho primário deste estudo, o teste sentar-e-levantar consiste na 

avaliação do número de vezes que o indivíduo é capaz de se levantar e sentar em uma 

cadeira padrão (45 cm de altura, sem braços), durante o período de 30 segundos (Jones et 

al., 1999).
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5.3.7. Instrumentos de avaliação da dor e da qualidade de vida

A escala visual numérica de dor (Ritter et al., 2006) consiste linha graduada de 11 

pontos ("0 a 10"), em que a extrema esquerda ("0") significa ausência completa de dor, ao 

passo que o lado oposto ("10") indica a maior dor possível (Figura 13).
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DOR INTENSA INSUPORTÁVELsem dor Dor Branda Dor Moderada

Figura 13. Escala visual numérica de dor. Modificada de Ritter et al. (2006).

O WOMAC (do inglês “Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis 

Index’) é um instrumento específico para avaliação de pacientes com osteartrite de joelho, 

sendo composto por questões distribuídas em três domínios: dor, rigidez articular e 

capacidade física funcional. Constitui uma medida válida, confiável e reprodutível da função 

do joelho ou quadril, sendo amplamente usado em estudos clínicos (Bellamy et al., 1988).

O índice algofuncional de Lequesne possui versões distintas para quadril e joelho. É 

composto por 11 questões sobre dor, desconforto e capacidade funcional (Marx et al., 2006). 

Assim como no WOMAC, pontuações mais altas indicam maior disfunção.
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5.3.8. Avaliação da força muscular

Foi utilizado o teste de uma repetição máxima (1-RM) para o exercício leg press 

horizontal (Kiko’s®, São Paulo, Brasil), seguindo-se as recomendações da Sociedade 

Americana de Fisiologistas do Exercício. Cada sessão de tese foi precedida por um breve 

período de aquecimento em esteira rolante (Queens®, São Paulo, Brasil) por 10 minutos a 5 

km/h e, depois, na próprio equipamento de leg press, com 8 repetições a 50% de 1-RM

estimado, seguidas de 3 repetições a 70% de 1-RM estimado. Respeitaram-se descansos de

2 minutos entre cada série do aquecimento (exercício em esteira, 50% 1-RM e 70% 1-RM) e 3

minutos antes do teste propriamente dito.

Foram realizadas até 5 tentativas para se atingir 1-RM, com intervalo de 3 minutos

entre cada uma. Durante o teste, foram utilizados estímulos verbais para se atingir a carga

máxima. Todas as avaliações foram conduzidas por profissionais de Educação Física 

familiarizados ao procedimento.

É importante notar que uma única sessão de teste de força pode promover adaptações 

neurais, levando a ganhos de força e, consequentemente, superestimando os efeitos de uma 

dada intervenção. A fim de evitar esse "viés de aprendizagem", tem-se recomendado utilizar 

sessões de familiarização (Ploutz-Snyder et al., 2001). O número de sessões necessárias 

para reduzir esse erro de medida varia de acordo com a população estudada. Uma vez que 

não havia nenhum estudo padronizando tal técnica em pacientes com osteoartrite de joelhos, 

as avaliações foram repetidas em sessões com intervalos de 72 a 96 horas, tantas vezes 

fossem necessárias de modo a atingir uma variação menor do que 5% do valor alcançado na 

sessão prévia (Roschel et al., 2011).
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5.3.9. Avaliações antropométricas e de composição corporal

A massa magra de membros inferiores e de corpo total e a gordura corporal foram 

determinadas pela densitometria de dupla emissão com fonte de raios X (Hologic®, 

Massachusetts, EUA), no Laboratório de Metabolismo Ósseo da FMUSP.

O peso foi aferido em balança digital (Filizola®, São Paulo, Brasil) e a altura 

determinada na posição em pé com auxílio de estadiômetro. Essas medidas foram utilizadas

no cálculo do índice de massa corpórea.

5.3.10. Avaliações de função renal

Foram realizadas análises séricas (ureia e creatinina), urinárias de 24 horas (creatinina, 

ureia, albumina e proteínas totais) e, ainda, o clearance de 51Cr-EDTA. A amostra sanguínea 

foi obtida através da coleta de 15 mL de sangue da veia antecubital após jejum de 12 horas. 

Para a coleta da urina de 24 horas, a primeira micção do dia era desprezada e prosseguia-se 

então o armazenamento de toda a diurese em um frasco previamente fornecido, até o mesmo 

horário do dia seguinte. As concentrações de creatinina foram determinadas pelo método 

cinético de Jaffé e a depuração de creatinina estimada através da equação de Cockcroft et al., 

1976. As concentrações de ureia, tanto séricas quanto urinárias, foram mensuradas por 

método cinético em ultravioleta através da ação da urease, com medida da absorbância em 

340 nm. Dosou-se a albuminúria por nefelometria e a proteinúria através de método cinético 

por cloreto de benzetônio. A razão albumina/creatinina foi calculada a partir dos valores 

obtidos na análise da urina de 24 horas. Todas as dosagens foram realizadas pelo Laboratório 

Central do HC-FMUSP através de “kits” comerciais (Roche Laboratory Systems®, Mannheim,

Alemanha).
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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 

pCi, 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 minutos. As amostras foram 

centrifugadas a 3500 rpm por 10 minutos, para separação do plasma. Amostras de 3 mL de

plasma e da solução padrão, obtida pela diluição da mesma atividade (100 pCi) 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 representou a taxa de clearance de 51Cr-EDTA, ou seja, a porcentagem de depuração

por unidade tempo (k=0,693/ti/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 depuração plasmática foi calculada pelo intercepto da curva plasmática em 

modelo de compartimento único, com correção por 1,73 m2 de superfície corpórea pelo 

método de Brochner-Mortensen modificado (Blake et al., 2005). As análises foram realizadas

no Instituto de Radiologia do HC-FMUSP.

5.3.11. Cálculo do tamanho da amostra e análise estatística

Utilizando a função muscular como referência (desfecho primário do estudo), e 

considerando-se um tamanho de efeito (ES; do inglês Effect Size) de 0,3, determinou-se que

necessários para que diferenças na variável de interesse fossem18 pacientes seriam

detectadas com um poder de 80% (p) e com 5% de significância (a).

realizada pelo princípio de "intenção-de-tratar",Cada comparação foi 

independentemente da aderência ao uso do suplemento. Dados paramétricos foram testados
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pelo Modelo Misto para análise de medidas repetidas. A análise post-hoc de Tukey foi 

empregada para comparações múltiplas. Dados não paramétricos foram analisados pelo teste

de Wilcoxon. Medidas não repetidas foram tratadas pelo T de Student ou teste exato de

Fisher (para análise de proporções). As análises estatísticas foram realiadas com auxílio do 

programa “SAS System for Windows”, versão 9.0 (SAS® Institute, Carolina do Norte, EUA). O

nível de significância foi pré-estabelecido em p < 0,05. Os dados são apresentados como

média e desvio padrão.

5.4. Resultados

5.4.1. Participantes

Trezentas e quarenta e cinco mulheres se candidataram para o estudo, porém apenas 

26 atingiram os critérios de inclusão e foram alocadas em um dos dois grupos do estudo. 

Duas pacientes do grupo placebo desistiram do estudo por motivos pessoais, porém antes do 

início da intervenção. Foram analisadas 13 pacientes do grupo creatina 11 do grupo placebo 

A Figura 14 ilustra o fluxograma de participantes.
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Figura 14. Fluxograma de participantes.

As características demográficas basais dos grupos são apresentadas na Tabela 5. Não 

houve diferença significante para nenhuma das variáveis analisadas (p > 0,05).
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Tabela 5. Características dos participantes.

Creatina (n = 13) Placebo (n = 11)

Idade (anos)

índice de massa corporal (Kg/m2)

58 ±3 56 ±3

29.7 ±3.228.5 ± 3.8

5 ± 3 5 ± 4Duração da doença (anos desde o diagnóstico)

índice radiográfico Kellgren-Lawrence (n (%))

2 (18.2)2 (15.4)Grau II

9(81.8)11 (84.6)Grau III

Medicamentos (n (%))

4 (36.4)4 (30.8)Glucosamina

3 (27.3)3 (23.1)Condroitina

1 (9.1)0 (0.0)Diacereína

Dados expressos como médio ± desvio padrão ou número de pacientes (porcentagem da 

amostra). Não houve diferenças entre os grupos no período basal (p > 0,05).

5.4.2. Eficácia do vendamento

Apenas 6 pacientes do grupo creatina (46,1%) e cinco do grupo placebo (45,5%) 

conseguiram identificar corretamente o suplemento utilizado (p = 0,81), sem diferença 

significante para a taxa de acerto entre os grupos (p > 0,05).
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5.4.3. Aderência ao treinamento físico

As pacientes frequentaram cerca de 79 sessões de treinamento no grupo creatina (78,6 

± 5,8%) e de 82 sessões no grupo placebo (82,3 ± 3,9%). Nâo houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos (p = 0,52).

5.4.4. Consumo alimentar

Os dados de consumo alimentar são apresentados na Tabela 6. Não foram verificadas 

diferenças estatisticamente significantes para nenhuma das variáveis analisadas, (p > 0,05).

Tabela 6. Consumo alimentar.

Placebo (n = 11)Creatina (n = 13)!'

Variável
PósPréPósPré

79 ±2481 ± 1883 ±2477 ±18Proteína (g)

269 ± 56 267 ± 55232 ± 52 237 ± 60Carboidrato (g) 

Lipídeos (g) 

Energia total (Kcal)

66 ±1475 ± 1974 ±2264 ± 15

1817 ±326 1948 ±417 2090 ± 376 1977 ±349

Proteína/Massa 
corporal (g/Kg)

1.4 ±0.2 1.4 ±0.41.3 ±0.3 1.4 ±0.4

Dados expressos como média ± desvio padrão ou número de pacientes (porcentagem da 

amostra). Não houve diferenças intra ou entre grupos (p > 0,05).

5.4.5. Capacidade física funcional

Houve uma melhora significante (p = 0,006) no teste sentar-e-levantar apenas no grupo 

creatina (Figura 15). Além disso, foi observado efeito de interação entre os grupos (Creatina - 

Pré: 15,7 ± 1,4, Pós: 18,1 ±1,8; Placebo - Pré: 15,0 ± 1,8, Pós: 15,2 ± 1,2; p = 0,004).
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Figura 15. Teste sentar-e-levantar nos grupos creatina e placebo, antes e após 12 semanas 

de intervenção; * Efeito simples de tempo (p = 0,006). # Efeito de interação (p = 0,004)

A dor foi significantemente reduzida em ambos os grupos, tanto quando mensurada 

pela escala visual numérica de dor quanto pelo domínio de dor do WOMAC (Tabela 7). 

Entretanto, apenas o grupo creatina apresentou melhora significante na qualidade de vida, 

mensurada pelo Lequesne (p = 0,01) e pelos domínios de rigidez (p = 0,024) e de capacidade 

física funcional (p = 0,005) do WOMAC.
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Tabela 7. Dor e qualidade de vida nos grupos creatina e placebo, antes e após 12 semanas

de intervenção.

p (Pré vs. Pós)Pré Pós

índice de Lequesne

4.7 ±2.6 0.0106.3 ± 4.1Creatina

0.1386.8 ±2.68.9 ±3.8Placebo

WOMAC: dor

3.2 ±2.0 0.0125.8 ±4.9Creatina

0.0495.3 ±3.28.0 ±2.9Placebo

WOMAC: rigidez

0.0241.3 ± 1.12.7 ±1.7Creatina

0.2542.7 ± 1.23.2 ±1.3Placebo

WOMAC: capacidade física funcional

0.0059.0 ±7.115.1 ± 13.9Creatina

15.9 ±9.8 0.09723.3 ± 10.8Placebo

Escala visual numérica de dor

0.0042.5 ±2.35.2 ±1.8Creatina

0.0032.6 ±2.25.3 ± 1.7Placebo

Dados apresentados como média ± desvio padrão e nível de significância (p) entre os 

períodos basal e pós-intervenção. WOMAC = Western Ontario and McMaster Universities 

Osteoarthritis Index.
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5.4.6. Força máxima

Houve aumento da força muscular em ambos os grupos (Figura 16), com efeito 

principal de tempo (Creatina - Pré: 90,0 ± 18,5 kg, Pós: 99,7 ± 14,9 kg, Placebo Pré: 89,6 ± 

12,9 kg, Pós: 100,5 ± 18,6 kg; p = 0,005), porém sem diferenças significantes entre os grupos

(p = 0,81).

* X
120

'Eò 100

rc
E 80
X

'03
2 60
O

ira
o 40 -
a>
Q_
a; 20 -

0
PósPréPósPré

CREATINA PLACEBO
Figura 16. Força muscular dos grupos creatina e placebo no período basal e após 12 

semanas de suplementação associada ao treinamento físico. * Efeito principal de tempo (p =

0,005). Não houve diferenças entre os grupos.

5.4.7. Composição corporal

Em ambos os grupos, houve aumento significante da massa magra total e redução do 

percentual de gordura corporal, com efeito principal de tempo (p = 0,02 e p = 0,008,
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respectivamente), porém sem diferenças significantes entre os grupos. Em contrapartida, 

apenas o grupo creatina apresentou aumento de massa magra dos membros inferiores (p = 

0,04). Não houve alteração significante no peso corporal, tampouco no índice de massa

corporal (p > 0,05). A Tabela 8 apresenta os dados da composição corporal.

Tabela 8. Composição corporal nos grupos creatina e placebo, antes e após 12 semanas de

intervenção.

Placebo (n = 11)Creatina (n = 13) P
(creatinaVariável Pré PósPósPré vs.
placebo)

76.6 ±8.8 77.6 ±9.8 0.75Massa corporal (Kg) 71.5 ± 11.4 73.0 ± 10.3

índice de massa
0.6329.7 ±3.2 30.1 ±3.528.5 ± 3.8 29.2 ± 3.7

corporal (Kg/m2) 

Massa magra (Kg)# 45.3 ±4.5 46.1 ±4.9 0.6542.6 ±6.5 43.7 ± 5.7

0.5730.0 ±5.0 29.9 ±5.8Massa gorda (Kg) 27.2 ± 5.5 26.7 ± 5.4

0.37Massa gorda (%) £ 38.6 ± 3.5 38.1 ±4.137.8 ± 3.4 36.8 ±2.9

Massa magra de

0.9314.6 ±2.1 15.1 ±2.113.3 ±2.3 13.8 ±2.0*membros inferiores

(Kg)

Dados apresentados como média ± desvio padrão e nível de significância (p) entre os grupos. 

Não foram observadas diferenças entre grupos. # Efeito principal de tempo (p = 0,02); £ Efeito 

principal de tempo (p = 0,008); * Efeito simples de tempo (p = 0,04).
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5.4.8. Efeitos adversos e avaliações de função renal

Não houve relatos de efeitos adversos ao longo do estudo. Não foram observadas 

diferenças significantes no dearance de 51Cr-EDTA (Creatina - Pré: 86,16 ± 14,36, Pós: 87,25 

± 17,60 mL/min/1,73 m2; Placebo - Pré: 85,15 ± 8,54, Pós: 87,18 ± 9,64 mL/min/1,73 m2; p = 

0,81; Figura 17), bem como em nenhum outro parâmetro de renal (Tabela 8).

Tabela 9. Parâmetros de função renal nos grupos creatina e placebo, antes e após 12

semanas de intervenção.

Placebo (n = 11) p (creatinaCreatina (n = 13)
Variável vs.PósPréPósPré

placebo)

0,890,76(0,13) 0,78(0,09)0,78 (0,10)0,77 (0,12)Creatinina sérica (mg/dL)

0,120,98(0,20) 1,14(0,18)1,05 (0,26)1,05 (0,16)Creatinina urinária (g/24 h)

0,5536,64(8,71) 36,27(8,03)36,83 (8,09)39,46 (9,08)Ureia sérica (mg/dL)

0,2719,64(4,67) 19,45(4,41)18,94 (6,36)21,81 (5,21)Ureia urinária (g/24 h)

0,380,76(0,13) 6,23(4,06)5,13(2,12)3,85 (2,36)Albuminúria (mg/24 h)

Razão albumina/ 0,575,31 (2,26) 6,59 (4,57)6,63 (2,65)6,26 (3,37)

creatinina (mg/g/24h)

117,23 0,72119,00107,71Clearance estimado de 106,68

(20,69)(21,23)(24,36)creatinina (mL/min/1,73 m2) (23,73)

0,11 (0,06) 0,10(0,05) 0,560,09 (0,06)Proteinúria (g/24h) 0,11 (0,05)

Dados apresentados como média ± desvio padrão e nível de significância (p) entre os grupos. 

Não foram observadas diferenças significantes em nenhum parâmetro analisado.
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Figura 17. Depuração de 51Cr-EDTA dos grupos creatina e placebo no período basal e após 

12 semanas de suplementação associada ao treinamento físico. Não foram observadas 

diferenças significantes entre os grupos (p > 0,05).

5.5. Discussão

Este estudo demonstra, pela primeira vez, que a suplementação de creatina pode 

melhorar capacidade física funcional, qualidade de vida e massa magra de membros inferiores 

em mulheres com osteoartrite de joelho submetidas a um programa de treinamento de força, 

sem prejudicar a função renal. Tais achados revelam uma nova aplicação terapêutica da 

creatina, potencializando os conhecidos benefícios do treinamento de força na osteoartrite.

De fato, evidências indicam melhora de sintomas (ex.: redução de dor, aumento de 

capacidade física funcional, melhora na qualidade de vida) em pacientes com osteoartrite de

programas de treinamento físico (Lange et al., 2008). Diante dissojoelho engajados em
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especula-se que estratégias capazes de salientar os efeitos do treinamento possam ser de 

grande valia no tratamento dessa doença. Notadamente, a suplementação de creatina 

emerge como uma dos principais intervenções não farmacológicas com potencial de exercer

efeito sinérgico ao exercício físico na osteoartrite.

Em suporte a nossa hipótese inicial, a suplementação de creatina associada a um

programa de treinamento de força direcionado a membros inferiores resultou numa melhora

de capacidade física funcional superior àquela proporcionada pelo treinamento isolado. Esses

achados corroboram estudos prévios que destacam a aplicabilidade terapêutica desse

suplemento nutricional na reabilitação de indivíduos fisicamente debilitados. Nesse tocante

Kley et al., 2007 publicaram interessantes dados meta-analíticos indicando que a

suplementação de creatina promove benefícios clínicos (ex.: ganhos de força, função e massa

magra) em pacientes com distrofinopatias (ex.: distrofia de Ducchene). Posteriormente, Chung

et al. (2007) também observaram melhoras clínicas e funcionais em pacientes com miopatias

idiopáticas inflamatórias suplementados com creatina. Em conjunto, esses achados revelam o

potencial terapêutico da suplementação de creatina em condições caracterizadas por perda 

de massa magra, disfunção muscular. É interessante ressaltar que tais sintomas, 

frequentemente, precedem ou acompanham a osteoartrite de joelho (Martel-Pelletier et al., 

2008). Assim sendo, os achados deste estudo assumem destaque ímpar no âmbito clínico.

Todavia, é importante notar que nossos resultados são divergentes aos de Roy et al. 

(2005), os quais não observaram benefícios clínicos da suplementação de creatina durante a

recuperação de pacientes com osteoatrite submetidos à artroplastia total de joelho. Possíveis 

explicações para os achados “negativos” de Roy et al. (2005) referem-se ao curto período de 

seguimento (40 dias) e/ou à ausência de treinamento físico como componente terapêutico. 

Além disso, é possível que diferenças na severidade da doença (menor gravidade da doença

nosso estudo) possam ter influenciado nos resultados.em
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Nossa hipótese de que a suplementação de creatina proporcionaria ganhos funcionais

na osteoartrite de joelho se baseou, primariamente, na capacidade deste nutriente em

potencializar o sistema Cr/ATP/CK e, por conseguinte, o rendimento físico dos pacientes,

possibilitando-os treinar em maiores intensidades e/ou períodos de tempo. Contudo, é

possível especular que a suplementação de creatina também possa afetar a provisão de

energia na cartilagem. Em suporte a essa hipótese, tem sido documentada a presença de CK

não somente em tecidos mais “excitáveis” (ex.: músculo e cérebro), como também em tecidos

menos metabolicamente ativos (ex.: osso e cartilagem). De fato, diferentes isoformas de CK

têm sido identificadas durante os estágios de desenvolvimento de células ósseas e

cartilaginosas, sugerindo que o sistema Cr/ATP/CK possui um papel bioenergético no

desenvolvimento, diferenciação e função nesses tecidos (Gerber et al., 2005, Wallimann e 

Hemmer 1994) (para detalhes, ver o subtópico “2.3.2. Distúrbios ósseos e cartilaginosos ).

Embora não haja estudos corroborando essa hipótese em células cartilaginosas, um elegante 

estudo demonstrou que a creatina possui efeito estimulatório sobre atividade metabólica, 

diferenciação e mineralização em células primárias de osteoblastos (Gerber et al., 2005).

Infelizmente, a ausência de marcadores não-invasivos capazes de avaliar o metabolismo

cartilaginoso impossibilitou a investigação da ação direta da creatina sobre esse tecido. 

Contudo, é improvável que a suplementação de creatina possa exercer um reparo 

cartilaginoso em tão curto período de tempo, razão pela qual se fortalece a hipótese inicial de 

que os ganhos funcionais devem-se à melhora de força ou volume de treino (também 

conhecido como “qualidade de treino”). Neste estudo, entretanto, a força máxima aumento 

igualmente em ambos os grupos, levando-nos a inferir, pois, que a melhora na “qualidade de 

treino” foi responsável pelos benefícios clínicos, em que pese o fato de essa variável não foi 

avaliada no presente estudo.

No que diz respeito à segurança da intervenção, cabe destacar que não houve relatos
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de efeitos adversos relacionados ao treinamento ou à suplementação. Além disso, a ingestão 

de creatina não alterou nenhum parâmetro de função renal (incluindo o clearance de 51 Cr-

EDTA, método padrão-outro para mensuração da taxa de filtração glomerular), corroborando

estudos prévios envolvendo atletas, jovens sedentários e pacientes com diabetes do tipo 2

(Kreider et al., 2003, Poortmans e Francaux 2000, Poortmans et al., 1997, Poortmans e

Francaux 1999, Poortmans et al., 2005, Gualano et al., 2008b, Gualano et al., 2009b, Gualano

et al., 2010b, Lugaresi et al., 2013). O presente estudo estende essas observações a 

mulheres mais velhas na pós-menopausa; esse achado de segurança é de particular 

importância a essa população tendo em vista o crescente acúmulo de evidências sugerindo 

diversas aplicações terapêuticas da suplementação de creatina em idosos, incluindo melhora 

de fadiga, função muscular, composição corporal, densidade mineral óssea, controle glicêmico 

e função cognitiva (Gualano et al., 2012) (para detalhes, ver o subtópico “2.3.4.4. 

Envelhecimento”)

Este estudo apresentou algumas limitações que merecem destaque. Primeiramente, 

não foram avaliados pacientes com osteoartrite grave. Dessa forma, os presentes achados 

não podem ser extrapolados para pacientes com doença mais debilitante. Similarmente, 

nossos dados não podem ser generalizados para homens, uma vez que a nossa população 

foi composta estritamente por mulheres. Além disso, o período de seguimento foi 

relativamente curto, de modo que permanecem necessárias investigações adicionais sobre 

eficácia e segurança da suplementação de creatina em longo prazo. Adicionalmente, não foi 

possível determinar os mecanismos biológicos responsáveis pelas respostas clínicas obtidas 

neste estudo. Assim sendo, estudos mecanísticos, valendo-se de modelos experimentais 

adequados, também são prementes. Finalmente, nossa amostra não apresentava 

deterioração da função renal, motivo pelo qual nossos achados de segurança não podem ser 

prontamente extrapolados a indivíduos com doença crônica renal pré-existente.
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suplementação de creatina, aliada ao treinamento de força, mostrou-se 

eficaz em melhorar capacidade física funcional, qualidade de vida e 

membros inferiores em mulheres com osteoartrite de joelho.

Em suma, a

uma intervenção segura e

massa magra em
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ESTUDO N° 2

EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE CREATINA EM PACIENTES FIBROMIÁLGICOS

5.6. Publicação principal

Alves et al. Creatine supplementation in fibromyalgia: A double-blind, randomized

placebo-controlled trial. Arthritis Care Res. 2013 65(9):1449-59.

5.7. Breve introdução

De acordo com a definição do Colégio Americano de Reumatologia (ACR, do inglês 

American College of Rheumatology (Wolfe et al., 1990), a fibromialgia é uma condição crônica 

de etiologia desconhecida e fisiopatologia pouco compreendida, caracterizada por dor 

generalizada e diversos sintomas associados, como fadiga e fraqueza musculares, distúrbio 

do sono, dor de cabeça, síndrome do intestino irritável e desordens de humor. Estima-se que 

a fibromialgia afete cerca de 2% da população norte-americana (Wolfe et al., 1995). O impacto 

socioeconômico dessa síndrome é alarmante, uma vez que 10-25% dos pacientes são 

afastados do trabalho, enquanto outros tantos requerem condições diferenciais para 

exercerem suas funções (Mease, 2005). Vários são os tratamentos empregados para trata 

sintomas da fibromialgia, a saber: medicamentos neuromodulatórios, como antidepressivc 

opioides, sedativos, relaxantes musculares e antiepilépticos. Tratamentos não farmacológicos 

incluem medidas educacionais, 

comportamental. Entretanto, vários desses tratamentos têm eficácia limitada e extensos 

efeitos adversos (Mease, 2005), encorajando o desenvolvimento de novos estudos com 

intervenções seguras e potencialmente capazes de atenuar sintomas na fibromialgia.

Embora alguns pesquisadores acreditem que a fibromialgia é uma síndrome sem 

envolvimento fisiopatológico muscular (Simms et al., 1994), algumas evidências têm sugerindo

exercício físico, fisioterapia, massagem e terapia
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o oposto. Park et al. (1998) demonstraram, por meio de espectroscopia de fósforo por

ressonância magnética (31P-ERM), que pacientes fibromiálgicos apresentam redução nas

concentrações intramusculares de ATP e fosforilcreatina, quando comparados a seus pares

saudáveis. Além disso, observaram-se diminuições no potencial oxidativo e capacidade total

de oxidação, ambos estimados por meio das concentrações de metabólitos fosfagênicos.

Esses achados possuem relevância fisiopatológica, haja vista que baixas concentrações

intramusculares de ATP e reduzida capacidade oxidativa, possivelmente em função de

diminuído fluxo sanguíneo, poderíam inibir reflexamente a contração muscular,

proporcionando reduções de força e resistência aeróbia, frequentemente observadas em 

pacientes fibromiálgicos (Bennett, 2005). Nesse contexto, aventa-se a hipótese de que a dor 

seria resultado de dano muscular, provocado pela isquemia local e redução das

concentrações de ATP. O dano tecidual, por sua vez, promovería exacerbado influxo de íons 

cálcio e o efluxo de potássio e, por consequência, contrações musculares sustentadas, 

reduzindo ainda mais as concentrações de ATP e, desta forma, perpetuando esse ciclo (Park 

et al., 1998, Bennett, 2005) (Figura 18, Painel A). Sendo assim, estratégias que aumentem o 

aporte de ATP e a capacidade oxidativa são consideradas potencialmente terapêuticas em 

pacientes fibromiálgicos, podendo aumentar força e capacidade aeróbia e, sobretudo, atenuar

dor.

Dentre as estratégias mais interessantes capazes de aumentar a oferta energética, a 

suplementação de creatina, certamente, merece destaque. A creatina tem como papel central 

a provisão rápida de energia (via grupo N- fosforil), através de reação catalizada pela enzima 

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 no músculo 

esquelético. Achados recentes indicam que a suplementação de creatina é capaz de 

promover aumentos de função muscular e, consequentemente, melhoras clínicas em
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pacientes acometidos por um vasto espectro de doenças caracterizadas por atrofia e 

disfunção muscular, tais como distrofias (Tamopolsky e Martin 1999b), miopatias idiopáticas 

inflamatórias (Chung et al., 2007), sarcopenia (Rawson et al., 1999) e, como visto no estudo 

anterior apresentado nesta tese, osteoartrite (Neves et al., 2011b). Hipoteticamente, a 

suplementação de creatina também poderia beneficiar pacientes fibromiálgicos. É plausível 

especular que esse suplemento seja capaz de salientar o aporte energético nesses pacientes

e, desta forma, atenuar a disfunção muscular observada nessa população. Além disso, é

esperado que a normalização das concentrações de ATP atenue os danos musculares

induzidos por isquemia e amenize, por consequência, a dor (Figura 18, Painel B).
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Figura 18. Painel A. Suposto papel fisiopatológico do músculo esquelético nos sintomas de 

dor em pacientes fibromiálgicos. Em suma, as baixas concentrações intramusculares de ATP 

desencadeariam respostas celulares que exacerbariam a dor perpetuamente. Além disso, 

baixas concentrações energéticas de ATP, creatina (Cr) e fosforilcreatina (PCr) também 

levariam a diminuições na força, função muscular e resistência aeróbia. Painel B. Hipotético 

papel da suplementação de creatina aumentando o aporte energético muscular e, por 

consequência, atenuando a dor e o interrompendo o ciclo que a perpetua. Ganhos na 

capacidade física e funcional também são esperados em função dos aumentos nas fontes 

energéticas promovidos pela suplementação, a exemplo do que ocorre em diversas 

Populações suplementadas. Abreviações: Ca++ = cálcio, K+ = potássio.
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Em suporte a hipótese deste estudo, Leader et al. (2009) relataram melhoras

expressivas na qualidade de vida e nos sintomas clínicos em uma paciente sofrendo de

estresse pós-traumático, depressão e fibromilagia, quando tratada com creatina por quatro

semanas (3-5 g/d). Recentemente, o mesmo grupo demonstrou, por meio de um estudo não

controlado, que a suplementação de creatina por oito semanas (3-5 g/d) foi capaz de melhorar

diversos parâmetros clínicos em pacientes fibromiálgicos, como dor, disfunção muscular,

qualidade de vida e sono. Após quatro semanas da interrupção da suplementação, os

benefícios cessaram-se. Infelizmente, o estudo apresentou graves limitações, tais como: baixo

poder estatístico (agravado pela baixíssima aderência das pacientes à intervenção), ausência

de um grupo controle recebendo placebo, curto tempo de intervenção, respostas clínicas

excessivamente heterogêneas, desenho experimental sem vendamento dos pacientes e da

equipe de pesquisa à intervenção e ausência de aleatorização da amostra. Além disso, os 

pesquisadores não investigaram nenhum tipo de mecanismo responsável pelos resultados

encontrados, porém os atribuíram a um possível efeito da creatina sobre o sistema nervoso 

Nesse sentido, sabe-se que pacientes com desordens associadas à ansiedade 

podem apresentar redução nas concentrações cerebrais de creatina Coplan et al. (2006). 

Além disso, evidências indicam que a suplementação crônica de creatina pode reverter c 

completa ausência cerebral desse substrato em pacientes com síndrome de deficiência de 

creatina, proporcionando substanciais melhoras clínicas e motoras nessa população. Contudo, 

não há evidências de que a ingestão de creatina promova acúmulo cerebral de creatina na 

fibromialgia. Dessa maneira, especulamos que os potenciais efeitos benéficos advindos da 

suplementação de creatina na fibromialgia poderíam estar relacionados a ações periféricas 

desse nutriente (/.e., músculo esquelético), em vez de centrais (/.e., cérebro).

Diante do exposto, portanto, pode-se inferir que há potencial terapêutico da 

suplementação de creatina em

central.

pacientes fibromiálgicos. Entretanto, apenas estudos duplo-
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cego, aleatorizados e controlados por placebo poderão responder se esse suplemento é

efetivo e seguro para essa população. Além disso, torna-se relevante investigar os possíveis

os mecanismos periféricos responsáveis por possíveis adaptações.

Este estudo teve como objetivo investigar a eficácia da suplementação de creatina

sobre a função muscular e parâmetros clínicos de dor, cognição, qualidade de vida e sono em

pacientes com fibromialgia.

5.8. Materiais e Métodos

5.8.1. Desenho experimental

Este ensaio clínico duplo-cego, controlado por placebo e aleatorizado foi conduzido

entre março de 2011 e julho de 2012, em São Paulo, Brasil.

Antes de participarem da intervenção, os pacientes passaram por uma avaliação

médica com o intuito de verificar os critérios de elegibilidade. As pacientes foram divididas

aleatoriamente em dois grupos: creatina ou placebo. Durante o período experimental, as

voluntárias foram orientadas a não ingressarem em programas de atividade física ou

alterarem o consumo alimentar.

No período basal e após 16 semanas, as pacientes foram submetidas a de função 

muscular (desfecho primário neste estudo), condicionamento aeróbio, dor, qualidade de vida e 

sono, cognição (desfechos secundários). Além disso, foram realizados exames de 31P-ERM 

para análises das concentrações intramusculares de fosforilcreatina em uma subamostra de 

pacientes. Possíveis efeitos adversos autorrelatados foram documentados e parâmetros de 

função renal foram analisados. Todos os desfechos clínicos selecionados estão de acordo 

com as recomendações do OMERACT (do inglês Outcome Measures in Rheumatology) para 

estudos clínicos em fibromialgia.
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5.8.2. Recrutamento e seleção de pacientes

O recrutamento das pacientes foi realizado no HC-FMUSP (Ambulatório de

Fibromialgia da Disciplina de Reumatologia). Os critérios de inclusão foram: i. mulheres pré-

diagnosticadas com fibromialgia, segundo os critérios do ACR; //. ausência de acometimentos

que impediam a participação nos testes físicos empregados neste estudo, tais como distúrbios

do aparelho locomotor ou doença cardiovascular limitante; ///. não engajamento em nenhum

tipo de dieta ou programa regular de exercícios físicos ao menos por um ano; iv. não uso de 

suplementos de creatina por pelo menos 6 meses; v. taxa de filtração glomerular > 60 

mL/min/1,73m2 e ausência de albuminúria; vi. ausência de doenças neuropsiquiátricas graves

e autoimunes; e vii. ausência de fatores que inviabilizassem o exame de 31P-ERM (ex.: uso

de marcapassos, clipe de aneurisma). A Tabela 10 demonstra as características demográficas

e o regime de medicamentos da amostra.
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Tabela 10. Características demográficas e regime de medicamentos das pacientes.

Placebo (n = 13) Creatina (n = 15)

Idade (anoss)

Massa corporal (kg)

Altura (m)

índice de massa corporal (kg.m'2) 

Duração da doença (anos desde o 

diagnóstico)

Medicamentos em uso, n (%)

Amitriptilina

Amlodipina

Atenolol

Celecoxibe

Ciclobenzaprina

Clonazepam

Diacereína

Fluoxetina

Gabapentina

Glibenclamida

Omeprazol

Paracetamol

Propranolol

Ranitidina

Sertralina

49.0 ± 10,1

65.0 ± 14,1 

1,56 ±0,06 

26,7 ±5,1

48.7 ± 8,4

70.8 ± 16,5 

1,58 ±0,08 

28,1 ±4,8

4 ± 54 ± 2

3 (20,0) 

1 (6,7) 
1 (6,7)

1 (6,7)

7 (46,7) 

1 (6,7) 

0 (0,0)

4 (26,7) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

2(13,3) 

3 (20,0) 

0 (0,0) 

0 (0,0)

1 (6,7)

4 (30,8) 

0 (0,0) 

2(15,4) 

2(15,4)

5 (38,5) 

0 (0,0)

1 (7,7) 

3(23,1) 

2(15,4) 

1 (7,7) 

5 (38,5) 

5 (38,5) 

1 (7,7)

1 (7,7) 

3(23,1)

Não houve diferenças significantes para nenhuma variável no período basal.

5.8.3. Suplementação e vendamento

Os suplementos foram providenciados conforme o modelo duplo-cego. Os sujeitos 

receberam 20 g de creatina nos primeiros 5 dias, entregues em 4 sacos plásticos do tipo z/p
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lock, dentro de uma sacola devidamente identificada com o nome do voluntário. Da segunda 

semana ao término do período experimental, a suplementação foi de 5 g/dia. O grupo controle 

recebeu a mesma dose de dextrose. Apenas um pesquisador do estudo, sem contato com 

nenhum tipo de avaliação e análise de dados, responsabilizou-se pelo ingresso e alocação 

dos pacientes no estudo. Os grupos foram revelados apenas ao término da análise estatística.

Ao final do estudo, os sujeitos serão inquiridos acerca do suplemento ingerido. A 

porcentagem de acerto foi comparada entre os grupos como forma de assegurar a eficiência 

do vendamento.

5.8.4. Avaliação nutricional

A avaliação nutricional teve como objetivo assegurar que os achados desse estudo não 

foram relacionados a alterações no consumo alimentar. As participantes foram orientadas a 

não alterarem seu consumo alimentar ao longo do estudo. Foram realizadas avaliações 

nutricionais antes e após a intervenção. A avaliação consistiu da análise do diário alimentar de 

3 dias (2 dias úteis e 1 dia de fim de semana). Foram calculados consumo energético total e 

macronutrientes. Os dados foram tabulados com auxílio do programa Virtual Nutri®, versão 1.0 

(Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 

São Paulo, Brasil).

5.8.5. Avaliação da função muscular

Neste estudo, a função muscular - definida como desfecho primário - foi avaliada por 

testes de força máxima dinâmica e isométrica. Foram realizadas 3 sessões de familiarização 

para todos os testes, com intervalo mínimo de 72 horas entre cada sessão.

A força dinâmica foi avaliada por teste de 1-RM, descrito em detalhe no subtópico
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'5.3.8. Avaliação da força muscularBrevemente, após séries padronizadas de

aquecimento, foram realizadas até 5 tentativas para estimar a carga máxima, com 3 a 5

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

vertical. A força isométrica foi avaliada por meio de testes de preensão manual de

dinamômetro.

5.8.6. Avaliação do condicionamento aeróbio

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 frequência cardíaca foi registrada em repouso com o paciente 

posicionado 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 realizada através da medida direta do 

consumo de oxigênio no pico do exercício (VO2 

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

ou V02pico, designado doravante pelamax
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sensores de oxigênio (02) e de dióxido de carbono (C02), foram analisadas as frações 

expiradas de 02 e C02 a cada ciclo respiratório.

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

calculados o consumo de oxigênio (V02) e a produção de dióxido de carbono (VC02). Os 

testes foram considerados máximos quando um ou mais critérios a seguir foram atingidos: /. 

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

paciente); //. freqüência cardíaca de pico > 95% da FC máxima predita; ///'. razão da tróca 

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

Em todos os casos acima, 0 valor de consumo de oxigênio imediatamente antes da 

interrupção do teste foi considerado como o V02max.

Para a determinação do limiar anaeróbio (La), utilizaram-se os seguintes critérios: /. 

incremento nos valores de equivalente ventilatório de oxigênio (VEA/02) e pressão parcial de 

oxigênio ao final da expiração (PET02), sem concomitante elevação do equivalente 

ventilatório de dióxido de carbono (VEA/C02); //. perda de linearidade da relação entre

consumo de oxigênio (V02) e a produção de dióxido de carbono (VC02); //'/. incremento não- 

linear do valor da razão da troca respiratória (RER).

O ponto de compensação respiratória (PCR) foi determinado de acordo com os 

seguintes critérios: /. menor valor de VEA/C02, antes do incremento progressivo dessa 

variável; //. maior pressão parcial de dióxido de carbono ao final da expiração (PETC02), 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.
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5.8.7. Qualidade de vida e outros parâmetros clínicos

Para avaliação de qualidade de vida, foram empregados dois instrumentos:

Questionário de Impacto da Fibromialgia (QIF) (Burckhardt et al., 1991) e Questionário de

Qualidade de Vida SF-36 (McHorney et al., 1993). O primeiro tem com objetivo avaliar a

qualidade de vida, especificamente, em pacientes fibromiálgicos, por meio de questões

relacionadas à capacidade funcional, condição profissional, distúrbios psicológicos e sintomas

físicos. Já o questionário de Qualidade de Vida SF-36 é mais genérico e tem a função de 

avaliar a qualidade de vida em populações não específicas. É composto por 36 itens, que

englobam 8 escalas, incluindo capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral e

saúde, bem como vitalidade, aspectos sociais e emocionais e saúde mental.

Para avaliação da intensidade da dor, foi empregada a Escala Visual Analógica (EVA),

sendo esta uma reta (sem números) de 10 cm, sobre a qual o sujeito deve apontar a 

intensidade de dor percebida momentânea; maiores valores referem-se a maior sensação de

dor. Adicionalmente, foi utilizado o questionário multidimensional de dor de McGilI (Melzack 

1987), capaz de avaliar a dor sensorial-discriminativa, motivacional-afetiva e cognitiva

avaliativa.

A qualidade de sono foi avaliada pelo Post Sleep Inventory (PSI) (Webb et al., 1976).

Esse questionário é constituído de 30 itens, divididos em três categorias: pré-sono, durante o

sono e pós-sono.

Para avaliação da função cognitiva, foi empregado o Mini-Exame do Estado Mental 

(MEEM) (Folstein et al., 1975). Esse instrumento é composto por diversas questões 

agrupadas em categorias específicas, de modo a avaliar as diversas funções cognitivas, a 

saber: orientação, atenção e cálculo, habilidade visuo-construtiva, linguagem e evocação. O 

escore varia de 0 a 30 pontos, sendo o maior valor correspondente a melhor função cognitiva. 

Salienta-se que o MEEM pode ser aplicado a analfabetos, pois possui correção para nível
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educacional. Além disso, utilizamos o Teste de Trilhas A e B (Arbuthnott et al., 2000). O Teste 

de Trilha A consiste em ligar, em ordem crescente e por meio de uma linha contínua, todos os 

números da cartilha (ex.: 1,2,3...) formando uma figura. No Teste de Trilha B, é solicitado ao 

examinando que ligue alternadamente número e letra (ex.: 1-A, 2-B, 3-C...). Ambos os testes 

têm como objetivo avaliar a atenção, habilidade de sequenciamento, flexibilidade mental, 

busca visual e função motora, sendo que o Teste de Trilha B exige maior capacidade de 

atenção e habilidade para fazer mudanças conceituais alternadas. Para avaliar atenção 

seletiva, velocidade de processamento, alternância de tarefas, capacidade de inibição de 

estímulos irrelevantes e de inibição de respostas, foi empregado o teste de Stroop na Versão 

Victoria (Slick et al., 1996). Para avaliar a memória de curto prazo, foram empregados os 

testes de Figuras e de Ordem de Dígitos (Nitrini et al., 2004).

Vale destacar que foram utilizadas versões traduzidas e validadas para populações 

brasileiras de todos os instrumentos supracitados. Todos os testes cognitivos foram aplicados

por avaliador devidamente treinado.

5.8.8. Concentrações intramusculares de fosforilcreatina

As concentrações intramusculares de fosforilcreatina foram determinadas por meio da 

técnica de 31P-ERM em uma subamostra aleatória de 16 pacientes (8 por grupo). O exame foi 

realizado com equipamento de corpo inteiro, por ressonância magnética de 3 Tesla (Achieva 

Intera®, Philips Healthcare, Holanda) e bobina de superfície de fósforo com diâmetro de 14

cm.

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

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

Para aquisição do espectro, foi utilizada a técnica de vóxel único (single voxel), com a1H.
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sequência 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 ATP (soma dos picos a-, p-, y-ATP).

5.8.9. Avaliação da função renal

As pacientes compareceram ao laboratório em jejum noturno de 12 horas. Foram

coletados 15 mL de sangue da veia antecubital para posterior análise de sódio, potássio,

creatinina e ureia. As amostras foram imediatamente centrifugadas a 4o Celsius, 4000

rotações por minuto, durante 5 minutos. O plasma foi pipetado e dispensado em eppendorfs,

que foram congelados para as análises subsequentes. No que tange à coleta urinária, o

paciente 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.

A creatinina sérica foi determinada pelo método de Jaffé. As dosagens urinárias e

plasmáticas de potássio e sódio foram realizadas com auxílio de fotômetro de chama. As 

concentrações de ureia foram mensuradas por método cinético UV. A proteinúria foi 

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

por meio de nefelometria.
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5.8.10. Cálculo do tamanho da amostra e análise estatística

O tamanho da amostra foi estimado com auxilio do programa G-Power® (versão 3.1.2 - 

Universitat Kiel, Alemanha), para a variável função muscular, um dos desfechos primários, 

considerando-se um valor de ES = 0,59 encontrado em estudo anterior (Gotshalk et al., 2008).

Estimou-se uma amostra de 24 pacientes para que fosse alcançado um poder estatístico (p)

de 95% e um nível de significância (a) de 5%. A amostra foi inflada para 30 pacientes,

contando com possíveis desistências.

Os dados foram convertidos em escores delta (diferença entre os valores Pós e Pré

intervenção) e, em seguida, foram realizadas análises de variância de um fator (ANOVA one

way) para comparar as médias dos grupos. Para comparações basais, foi aplicado o teste T

de Student ou o teste exato de Fischer. Além disso, foram calculados ES pelo teste de

Cohen's d. O nível de significância adotado para rejeitar a hipótese nula será de p < 0,05. Os 

dados são expressos em média ± desvio padrão e intervalos de 95% de intervalo de

confiança, exceto quando documentado de outra forma.

5.9. Resultados

5.9.1. Participantes

Cinquenta e quarto pacientes foram avaliadas para participação e 32 atenderam os 

critérios de inclusão. Os pacientes selecionados foram alocados no grupo creatina (n = 16) ou 

grupo placebo (n = 16). Quatro pacientes desistiram do estudo por motives pessoais (3 do 

grupo placebo e 1 do grupo creatina). Portanto, 28 cumpriram o seguimento e foram 

analisados. A Figura 19 representa o fluxo de participantes.
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Recrutadas para participar 
(n = 54)

Não preencheram os 
critérios de inclusão 

(n = 22)

Randomizadas 
(n = 32)

Grupo Creatina 
(n = 16)

Grupo Placebo 
(n = 16)

Deixaram oDeixaram o
protocoloSeguimentoprotocolo

(n = 1)(n = 3)

Grupo Creatina 
(n = 15)

Grupo Placebo 
(n = 13)

\/

Figura 19. Fluxograma de participantes.

5.9.2. Consumo alimentar, vendamento e aderência à suplementação

Não houve diferenças entre os grupos para o consumo de energia total (Creatina - Pré: 

1745,6 ± 241,8 kcal, Pós: 1554,3 ± 379,6 kcal; Placebo - Pré: 1391,0 ± 383,6 kcal, Pós: 

1229,5 ± 409,0 kcal; p = 0,88), carboidrato (Creatina - Pré: 225,4 + 59,0 g, Pós: 196,0 ± 39,9 

g; Placebo - Pré: 175,3 ± 31,6 g, Pós: 161,3 ± 61,1 g; p = 0,50), lipídeos (Creatina - Pré: 63,5 

± 13,1 g, Pós: 58,6 ± 24,5 g; Placebo - Pré: 54,4 ± 27,2 g, Pós: 43,4 ± 15,4 g; p = 0,68) e 

Proteína (Creatina - Pré: 68,2 ± 20,0 g, Pós: 60,7 ± 24,8 g; Placebo - Pré: 55,0 ± 23,6 g, Pós: 

48.4 ±22,1; p = 0,96).

Sete pacientes (53,8%) identificaram corretamente o suplemento ingerido no grupo 

placebo, ao passo que 9 (60,0%) pacientes foram capazes de identificar o suplemento correto
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no grupo creatina (p = 0,70; teste exato de Fisher). Os pacientes autorrelataram aderência de 

100% à suplementação.

5.9.3. Conteúdo intramuscular de fosforilcreatina

As concentrações intramusculares de fosforilcreatina foram similares entre os grupos

no período basal (Creatina: 38,2 ± 10,4; Placebo: 42,6 ± 12,4 mmol/Kg músculo úmido; p =

0,26). Após a intervenção, o grupo creatina apresentou maior conteúdo muscular de

2,96 vs. -0,09fosforilcreatina do que o grupo placebo (+80,3% vs. -2,7%, ES

respectivamente; p = 0,04) (Figura 20, Painel A).

6->20 n BAD)
O) 4-*
* *10-</>
O 2-10

Q) c
Q. 00
303
* 2- 2 -2
°f -4-

0
-J CreatinaPlacebo-10-
a:■

CreatinaPlacebo-6J-20 J

DC
cr 5.0-
O)

E 100-1* U)«3 2.5-
13

o 50-c
E03E o.o E,T To o I03103 C£ -2.5-

CreatinaPlacebo030 CreatinaPlacebo £ -50-0
.2£1- -5.0J
■z
o -100J
(Oo

Ll_

Figura 20. Escores delta para A) força no leg press, B) força no supino, C) força de preensão 

manual e D) conteúdo intramuscular de fosforilcreatina. * diferença estatisticamente 

significante em comparação ao grupo Placebo (p = 0,02, p = 0,007, p = 0,002 e p = 0,04, para 

painéis A, B, C e D, respectivamente).
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5.9.4. Função muscular e condicionamento aeróbio

A força máxima dinâmica foi semelhante entre os grupos no período basal (p > 0.05).

Após a intervenção, o grupo creatina apresentou maiores ganhos de força em comparação ao

grupo placebo nos testes de 1-RM no leg press e no supino (Creatina: +9,8% e +1,2%; ES =

+0,29 e +0,05 vs. Placebo: -0,5% e -7,2%; ES = -0,03 e -0,39, respectivamente; p < 0,05)

(Figura 20, Painéis A e B). Semelhantemente, o grupo creatina apresentou maiores ganhos de

força isométrica do que o grupo placebo (+6,4% e ES = 0,36 vs. -3,2% e ES = -0,36,

respectivamente, p = 0,007) (Figura 20, Painel C). Em contrapartida, os parâmetros

relacionados ao condicionamento aeróbio não foram diferentes entre os grupos (p > 0,05 para

todas as variáveis da Tabela 11).

5.9.5. Dor, sono e qualidade de vida

A Tabela 12 ilustra os resultados de impacto da doença na fibromialgia, avaliada pelo

QIF, e a Tabela 13 apresenta os achados de dor, qualidade de sono e qualidade de vida

geral. Os domínios do QIF e do Questionário de Dor McGilI não sofreram alterações com a 

intervenção. O domínio “pré-sono” do questionário de Qualidade de Sono foi melhorado apó:

a suplementação de creatina (+9,1%; p = 0,006 vs. Placebo). Os outros domínios desse

questionário não foram alterados (p > 0,05). O domínio “saúde mental” do questionário SF-36

melhorou após a suplementação de creatina (+29,3%; p = 0,03 vs. placebo), porém os demais 

domínios desse questionário não foram modificados (p > 0,05).
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5.9.6. Função cognitiva

Os dados relativos à função cognitiva são apresentados na Tabela 14. Não houve

diferenças significantes no período basal para nenhuma variável. Após a intervenção, apenas

a subescala “memória incidental”, do teste de Figuras, apresentou uma tendência à melhora

após a suplementação de creatina (+11.8 %, p = 0.07). As demais variáveis não foram

alteradas após a intervenção (p > 0,05).

5.9.7. Efeitos adversos e função renal

Nenhum efeito adverso foi reportado pelas pacientes durante todo o seguimento. Os

parâmetros séricos e urinários de função renal não sofreram alterações após a intervenção (p

> 0,05) (Tabela 15).
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5.10. Discussão

Ao nosso conhecimento, este é o primeiro ensaio clínico controlado a investigar a

eficácia e segurança da suplementação de creatina em pacientes com fibromialgia. Os

achados deste estudo revelam que a suplementação de creatina aumentou significativamente

as concentrações intramusculares de fosforilcreatina e função muscular de membros

superiores e inferiores, porém promoveu efeitos minimamente benéficos sobre os sintomas

gerais relacionados à doença.

Estudos de 31P-ERM têm indicado anormalidades no metabolismo muscular de

compostos fosfagênicos (ex.: redução nas concentrações de ATP e fosforilcreatina) em

pacientes fibromiálgicos (Park et al., 2001). Interessantemente, o presente estudo

demonstrou, pela primeira vez, que a suplementação de creatina foi capaz de elevar as

concentrações intramusculares de fosforilcreatina nessa população. Além disso, é importante

ressaltar que a magnitude de aumento nos conteúdos de fosforilcreatina verificada neste

estudo (+80%) foi notoriamente superior àquela observada em sujeitos saudáveis (8-13%)

(Harris et al., 1992, Sewell et al., 2008, van Loon et al., 2003). Esses achados corroboram

estudos prévios sugerindo que a taxa de acúmulo intramuscular de creatina e fosforilcreatina

em resposta à suplementação de creatina é inversamente associada à quantidade inicial 

desses substratos no músculo (Harris et al., 1992). É possível especular que a suplementação 

de creatina foi capaz de restaurar as reservas intramusculares de creatina em nossas 

pacientes, o que, provavelmente, explica a melhora de função muscular observada neste

estudo.

Ainda são incertos os motivos pelos quais pacientes fibromiálgicos apresentam baixas 

concentrações de fosfagênios intramusculares e capacidade oxidativa em comparação a seus 

pares saudáveis. Entretanto, tem-se sugerido que, na fibromilagia, anormalidades capilares 

que prejudicam o processo de difusão e culminam com redução no fluxo sanguíneo e, por
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conseguinte, oxidação muscular poderíam ocasionar a diminuição da síntese de ATP e 

fosforilcreatina (Park et al., 2001, Bennett 1996). Essa hipótese vai ao encontro da proposição 

de Bennett, que sugere que as reduções de força e condicionamento aeróbio na fibromialgia

seriam secundárias ao sintoma da dor, que inibiría, reflexamente, a contração muscular

(Bennett, 1996). Bennet propõe, ainda, que a dor poderia ser uma consequência do dano

muscular induzido pela isquemia local e consequente diminuição das concentrações de ATP.

O dano muscular, por sua vez, promovería um influxo de íons cálcio e um efluxo de íons

potássio, reduzindo ainda mais o conteúdo de ATP. Consequentemente, perpetuar-se-ia o

círculo vicioso de disfunção energética, dano muscular e dor (Park et al., 2001, Bennett 1996)

(para ilustração esquemática dessa hipótese, ver Figura 18). Os achados deste estudo

permitem especular que a suplementação de creatina pode ser capaz de romper com esse

círculo vicioso, restaurando as concentrações intramusculares de fosforilcreatina e,

possivelmente, reestabelecendo a homeostase bioenergética muscular.

No presente estudo, especulamos que reestabelecimento da homeostase fosfagênica

muscular em consequência da suplementação de creatina não somente melhoraria a função

muscular, mas também outros sintomas da fibromialgia, tais como dor e descondicionamentc

aeróbio, possivelmente redundando numa melhor qualidade de vida. Em suporte a nossa

hipótese, um estudo não controlado demonstrou que a suplementação de creatina durante 8

semanas adicionada à terapia existente melhorou parâmetros clínicos de dor, qualidade de do 

sono e qualidade de vida em pacientes fibromiálgicos (Leader et al., 2009). Em contrapartida, 

nenhum desses parâmetros foi consistentemente modificado em nosso estudo, com exceção 

às subescalas “pré-sono” e “saúde mental”, dos instrumentos PSI e SF-36, respectivamente. 

Diferenças relativas aos desenhos experimentais podem parcialmente explicar os achados 

contraditórios. Nesse tocante, é importante ressaltar que, ao contrário do presente estudo, 

Leader et al., 2009 optaram por um desenho não aleatorizado e não controlado. Portanto, é
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possível especular que parte dos amplos benefícios clínicos reportados por esses autores se 

devam a um “efeito placebo”. Diante dos nossos achados, portanto, podemos concluir que a 

suplementação de creatina, quando comparada ao placebo, promove um efeito mínimo (se 

algum) sobre condicionamento aeróbio, qualidade de sono, impacto da doença e qualidade de 

vida em pacientes com fibromialgia, a despeito dos ganhos clinicamente relevantes de função 

muscular.

Tem-se sugerido que a creatina oralmente ingerida possa ser capaz de penetrar a

barreira hematoencefálica, salientar o metabolismo energético cerebral e, consequentemente,

melhorar a função cognitiva (Stockler et al., 1996, Dechent et al., 1999a, Dechent et al.,

1999b). Em conformidade com essa hipótese, porém com alguma controvérsia Rawson et al.,

2008, estudos têm demonstrado que a suplementação de creatina pode melhorar a função

cognitiva em diversas condições (Rae et al., 2003, McMorris et al., 2007b). Além disso, há

evidências que sugerem redução nas concentrações cerebrais de creatina em pacientes

acometidos por transtorno pós-traumático (Coplan et al., 2006), os quais apresentam diversas

características clínicas e fisiopatológicas que se assemelham àquelas observadas em 

pacientes com fibromialgia (Amital et al., 2006a). Esses achados, coletivamente, levaram-nos 

a especular que a suplementação de creatina podería melhorar a função cognitiva na 

fibromialgia. No entanto, a bateria de testes cognitivos empregados nesse estudo refutou essa 

possibilidade. Assim sendo, é possível inferir que a suplementação de creatina (i) aumentou 

as concentrações cerebrais de creatina a níveis tais que não se traduziram em ganhos 

cognitivos ou (ii) simplesmente não promoveu nenhum aumento nas concentrações cerebrais 

de creatina. De fato, evidências apontam que os aumentos nas concentrações de creatina em 

resposta a suplementação desse nutriente são muito maiores no músculo esquelético do que 

no cérebro (Rawson e Venezia, 2011). Estudos com o objetivo de avaliar, concomitantemente,
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as concentrações musculares e cerebrais de creatina em resposta à suplementação fazem-se

necessários.

Por fim, cabe destacar que a suplementação de creatina não provocou nenhum efeito 

adverso nesse estudo, confirmando um grande número de achados (Poortmans et al., 1997,

Poortmans e Francaux 1999, Poortmans et al., 2005, Gualano et al., 2008b, Neves et al.,

2011a, Gualano et al., 2011b, Gualano et al., 2010c), e estendendo a conclusão de que a

ingestão de creatina é segura a pacientes com fibromialgia.

É importante salientar que o presente estudo possui limitações. Em primeiro lugar, a 

maioria dos nossos pacientes foi tratada com uma grande variedade de medicamentos, de

modo que os achados deste estudo não podem ser extrapolados a pacientes livre de qualquer

medicação. Contudo, cabe relembrar que ambos os grupos apresentavam regime

medicamentoso no período basal, portanto o uso de medicamentos não pode ser considerado

um fator de confusão no presente estudo. Em segundo lugar, é necessário destacar que o

cálculo do tamanho amostrai se baseou em variáveis de função muscular, de tal sorte que é

possível especular que nosso estudo não apresentou poder estatístico suficiente para detectar

alterações em parâmetros que apresentam maior variabilidade de medida e/ou menor 

sensibilidade à ação da creatina (ex.: aspectos congitivos) (Rawson e Venezia, 2011). 

Decerto, estudos clínicos com amostras maiores são imperativos a fim de se determinar o

papel terapêutico da creatina na fibromialgia. Além disso, não conseguimos mensurar as 

concentrações cerebrais de creatina no cérebro, o que poderia ter auxiliado na explicação dos 

presentes achados. Contudo, as respostas clínicas de melhora da função muscular (em 

paralelo ao substancial aumento intramuscular de fosforilcreatina), bem como a ausência de 

benefícios cognitivos sugerem que a suplementação de creatina atuou, primariamente, 

perifericamente. Estudos adicionais são necessários a fim de testar essa especulação. Por 

fim, é relevante ressaltar que os efeitos terapêuticos da suplementação de creatina são,
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majoritariamente, potencializados em combinação ao treinamento físico. Sendo assim, 

estudos que avaliem a associação da suplementação de creatina ao treinamento físico são de

suma importância clínica na fibromialgia, sobretudo porque a prática de exercício tem sido

considerada tratamento de primeira linha nessa doença.

Em conclusão, a suplementação de creatina é segura e efetiva em aumentar as 

concentrações intramusculares de fosforilcreatina (+80%) e melhorar a função muscular em 

pacientes fibromiálgicos. No entanto, não foram observados ganhos clínicos gerais 

significativos após a intervenção. Dessa forma, a suplementação de creatina emerge como 

nova estratégia nutricional adjuvante capaz de melhorar a função muscular na fibromialgia.
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ESTUDO N° 3

EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE CREATINA, COMBINADA OU NÃO AO 

TREINAMENTO DE FORÇA, SOBRE FUNÇÃO COGNITIVA, SINTOMAS DEPRESSIVOS E

FUNÇÃO MUSCULAR EM IDOSAS SAUDÁVEIS

5.11. Publicação principal

Alves et al. Creatine supplementation associated or not with strength training upon

depression and cognition in older women. PLoS One 2013 8(10):e76301.

5.12. Breve introdução

O processo de envelhecimento tem sido frequentemente associado a disfunções 

cognitivas e sintomas depressivos, os quais tendem a provocar isolamento social e, 

consequentemente, piora na qualidade de vida (Colcombe et al., 2003a, Colcombe et al., 

2003b, van Gool et al., 2007). As terapias farmacológicas empregados no tratamento de 

transtornos cognitivos e depressivos possuem eficácia limitada e não são livres de efeitos 

adversos. Sendo assim, novas estratégias não farmacológicas capazes de prevenir distúrbios 

mentais secundários ao envelhecimento têm sido encorajadas. Nesse contexto, a 

suplementação de creatina e o treinamento de força emergem como medidas terapêuticas de 

potencial aplicação clínica em idosos.

Há boas evidências que sugerem um papel vital da creatina na provisão energética 

cerebral, tais como: i) a presença de isoformas de CK no cérebro e na medula (Kaldis et al., 

1996); ii) a associação entre depleção de creatina cerebral e distúrbios mentais, como, por 

exemplo, retardo mental e de fala, autismo, déficits de inteligência e atrofia cerebral 

(Salomons et al., 2003); e iii) a reversão dos sintomas supracitados após a suplementação de 

creatina (Stockler et al., 1996). Interessantemente, a suplementação de creatina tem se
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mostrado capaz de melhorar o humor em pacientes depressivos resistentes ao tratamento

conservador (Roitman et al., 2007). Além disso, há dados clínicos que demonstram a eficácia

do consumo desse nutriente em transtornos pós-traumáticos associados ou não à depressão

(Amital et al., 2006b), possivelmente via restauração dos conteúdos cerebrais creatina,

sabidamente reduzidos em distúrbios psiquiátricos (Agren et al., 1988, Kato et al., 1994, Volz

et al., 1998, losifescu et al., 2008). Diante desses achados, é possível especular que a

suplemêntação de creatina poderia atenuar a disfunção cognitiva e os sintomas depressivos

comumente observados em idosos.

O nível de atividade física e os índices de capacidade física têm sido inversamente 

associados ao declínio cognitivo e à demência (Lautenschlager et al., 2008, Larson et al., 

2006, Etnier et al., 2006, Heyn et al., 2004). Corroborando esses dados, uma recente meta- 

análise envolvendo 33816 indivíduos demonstrou que níveis leves à moderados de atividade 

física foram correlacionados a uma redução de 35% na incidência de transtornos cognitivos 

(Sofi 2010). Adicionalmente, evidências apontam para uma associação inversa entre 

capacidade física e sintomas depressivos (Colcombe e Kramer 2003a, van Gool et al., 2007).

Recentemente, um crescente número de estudo tem revelado o potencial do 

treinamento de força - tal qual o treinamento aeróbio - em melhorar sintomas cognitivos e 

depressivos em populações idosas (Liu-Ambrose et al., 2010, Cassilhas et al., 2007, Perrig- 

Chiello et al., 1998). Por exemplo, Perrig-Chiello et al. (1998) demonstraram que 1 sessão por 

semana de treinamento de força ao longo de 8 semanas foi capaz de melhorar tarefas 

cognitivas (ex.: memória e reconhecimento) em idosos. Corroborando esses achados, 

Cassilhas et al. (2007) observaram benefícios cognitivos (ex.: memória de curta prazo, 

memória episódica de longo prazo e atenção) após 24 semanas de treinamento de força em 

intensidade moderada (50% de 1-RM) e intensa (80% de 1-RM). Além disso, Liu-Ambrose et 

al. (2010) verificaram que o treinamento de força realizado 1 ou 2 vezes por semana
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melhoraram similarmente a atenção seletiva e a susceptibilidade à interferência ante à 

estímulo de conflito (conforme avaliado pelo teste de Stroop). Cassilhas et al. (2010) também 

reportaram a eficácia do treinamento de força em alta intensidade em melhorar o humor e a 

ansiedade em participantes idosos. Em conjunto, tais achados permitem sugerir que o 

treinamento de força é uma estratégia promissora capaz de atenuar sintomas cognitivos e 

depressivos em populações idosas.

Recentemente, a combinação da suplementação de creatina ao treinamento de força

tem emergido como uma estratégia farmacológica potencialmente eficaz em atenuar sintomas

de sarcopenia, tais como disfunção física, incapacidade de execução de atividades da vida

diária, redução de massa magra e perda de qualidade de vida (Rawson e Venezia 2011), para

revisão, ver subtópico “2.3.4.4. Envelhecimento". Todavia, a influência dessas intervenções

sobre função cognitiva e sintomas de depressão permanece pouco explorada.

A despeito do potencial terapêutico da suplementação de creatina bem como do 

treinamento de força sobre a saúde mental, não há estudos clínicos que avaliaram a eficácia 

dessas intervenções em associação. Portanto, o objetivo deste estudo foi investigar os efeitos 

da suplementação de creatina, combinada ou não ao treinamento de força, sobre parâmetros

cognitivos e sintomas depressivos em idosas saudáveis.

5.13. Materiais e Métodos

5.13.1. Desenho experimental

Este ensaio clinico, duplo-cego e controlado por placebo foi conduzido em São Paulo, 

Brasil, entre fevereiro de 2011 e dezembro de 2012.

As participantes foram aleatorizadas com auxílio de código de randomização gerado 

por um programa de computador (Minitab® v.15), em blocos de oito, para comporem 4 grupos:
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i) placebo (PL; n = 14), ii) suplementação de creatina (CR; n = 14), iii) placebo associado ao 

treinamento de força (PL+TF; n = 14) ou iv) suplementação de creatina associada ao 

treinamento de força (CR+TF; n = 14). Parâmetros de função cognitiva e depressão 

(desfechos primários) foram avaliados no período basal e após 12 e 24 semanas de

intervenção. A função muscular (desfecho secundário) e a ingestão nutricional foram

mensurados apenas no período basal e após 24 semanas de seguimento. Além disso, os

efeitos adversos autorrelatados foram documentados ao longo do estudo.

5.13.2. Recrutamento e seleção de pacientes

O recrutamento das pacientes foi realizado no HC-FMUSP após ampla divulgação nas

mídias digitais, impressas e rádio. A amostra foi composta por 56 idosas aparentemente

saudáveis com idade entre 60 a 80 anos. Antes de ingressarem no estudo, as participantes

foram submetidas à avaliação médica e a um teste máximo de esforço com o intuito de testar 

a elegibilidade ao estudo. Os critérios de exclusão foram os seguintes: i) envolvimento

insuficiência cardíaca, miocardite,cardiovascular (ex.: arritmias, hipertensão arterial

pericardite); ii) tabagismo; iii) uso prévio de suplementos de creatina, iv) outras doenças

e 2, artrite reumatoide, doença renal crônica, doençacrônicas (diabetes mellitus tipo 1 

hepática, distúrbios psiquiátricos, incluindo depressão clinicamente diagnosticada). Nenhum 

dos participantes foi engajado em programas regulares de treinamento físico por, ao menos, 1

ano antes do inicio do estudo.

Cabe salientar que a escolha de uma população saudável, sem comprometimento 

cognitivo clínico ou diagnóstico de depressão foi proposital, tendo como foco a investigação 

das intervenções propostas sobre as disfunções mentais secundárias ao envelhecimento. A 

fim de comprovar que nossa amostra apresentava sinais de déficits cognitivos e sinais 

depressivos secundários ao envelhecimento, realizamos um estudo-piloto comparando-os a
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voluntários jovens pareados por sexo, índice de massa corporal, escolaridade e nível de 

atividade física (Tabela 16). Os achados, como esperado, ratificaram nossa hipótese, 

minimizado a possibilidade de “efeito-teto” para as variáveis dependentes.

Tabela 16. Comparação de parâmetros cognitivos e sinas de depressão entre jovens e idosos 

(os quais compuseram o presente estudo).

ESIdosos (n = 56) PJovens (n = 16)

4.5<0.0013.0 (2.7)*0.3 (0.6)Escala de Depressão

Geriátrica

-5.2<0.00126.5 (2.3)*29.6 (0.6)MEEM (0-30)

Teste de figuras

10.0(0.0)10.0(0.0)Nomeação (0-10)

-0.90.0306.4 (1.4)*7.1 (0.8)Memória incidental. (0-10)

-1.2< 0.0018.7 (1.1)*9.7 (0.5)Memória imediata (0-10)

-0.80.0299.5 (0.8)*9.9 (0.4)Aprendizado (0-10)

-1.00.0028.9 (1.0)*9.7 (0.8)Memória tardia (0 -10)

Teste de dígitos

-1.2<0.0015.2 (1.0)*6.3 (0.9)Ordem direta (0 - 7)

-2.7<0.0013.3 (0.9)*5.7 (0.9)Ordem indireta (0 - 7)

Teste de Stroop
2.9< 0.00116.1 (4.2)*11.4(1.6)“Cor" (s)

5.1< 0.00123. 2 (7.5)*13.1 (2.0)“Palavra" (s)
4.5<0.00134.9(10.2)*17.9(3.8)“Cor e palavra" (s)

Teste de Trilha
17.5< 0.00153.9 (25.2)*20.7(1.9)Parte A (s)

grupos. Abreviações: ES = effect size; MEEM =indicam diferenças significantes entre os 

Mini-exame do Estado Mental.
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5.13.3. Suplementação e vendamento

O protocolo de suplementação de creatina e placebo adotado neste estudo seguiu os 

procedimentos descritos no subtópico ”5.8.3. Suplementação e vendamento”. Em suma, os 

participantes dos grupos CR e CR+TF receberam 20 g de creatina nos primeiros 5 dias (4x5 

g/d) e, em seguida, 5 g/d ao longo de todo o seguimento. Os grupos PL e PL+TF seguiram o 

mesmo regime de suplementação, porém consumiram dextrose ao invés de creatina.

5.13.4. Treinamento de força

O programa de treinamento de força foi realizado num ginásio intra-hospitalar (HC- 

FMUSP) e consistiu em 2 sessões por semana, por 14 semanas, sob supervisão de 

profissionais de Educação Física. A sessão de treino teve duração aproximada de 40 minutos 

e foi composta por 3 séries de 12-15 repetições máximas, com intervalo de 1 minuto entre 

cada série. Os seguintes exercícios foram realizados: supino, leg press, puxada posterior,

extensão de joelhos, remada sentado, agachamento e flexão de coluna ("abdominais"). As

cargas sofreram incrementos quando o indivíduo foi capaz de 15 repetições máximas em 2

séries consecutivas.

5.13.5. Avaliação de função muscular

A função muscular foi avaliada por testes de força máxima dinâmica de 1-RM para os 

exercícios supino e leg pressf exatamente como descrito em detalhes no subtópico "5.3.8. 

Avaliação da força muscular”.
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5.13.6. Avaliação nutricional

O consumo alimentar foi avaliado pelo método de recordatório alimentar, conforme

descrito no subtópico "5.8.4. Avaliação nutricionar.

5.13.7. Avaliação de parâmetros de depressão e cognição

A aplicação da bateria de testes de função cognitiva e sintomas depressivos durou não

mais do que 30 minutos, se deu no período da manhã (7h00 às 11 hOO) e foi realizada por um

avaliador treinado.

Os sintomas depressivos foram avaliados pela versão curta da Escala Geriátrica de

Depressão. Esse instrumento é uma escala autorrelatada que contém 15 itens relacionados à

disforia. A Escala Geriátrica de Depressão tem sido amplamente empregada em populações

idosas e consiste em 15 questões às quais o participante deve responder, categoricamente, 

em referência à indagação "como se sente" no dia da avaliação. Escores mais elevados 

indicam estado mais depressivo. Cabe ressaltar que esse instrumento foi empregado no 

presente estudo com o exclusivo objetivo de comparar os escores de depressão antes e após 

as intervenções, sem nenhum propósito diagnóstico. A Escala Geriátrica de Depressão 

mostra-se válida e sensível em avaliar sintomas depressivos mesmo em idosos sem

diagnóstico clínico de depressão.

A bateria de testes cognitivos incluiu o MEEM, teste de Stroop, teste de Trilhas, teste 

de Figuras e teste de Dígitos, descritos, detalhadamente, no subtópico “5.8.7. Qualidade de 

vida e outros parâmetros clínicos

Todos os instrumentos empregados neste estudo foram validados para populações

brasileiras.
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5.13.8. Análises estatísticas e cálculo de poder

Com o objetivo de reduzir o impacto da variabilidade individual sobre os resultados, 

todos os dados foram convertidos a escores delta (valores Pós - Pré) que, em seguida, foram 

testados por análises de covariância de um fator (ANCOVA one-way), com correção para os 

valores do período pré-intervenção. Empregou-se o post-hoc de Tukey para múltiplas

comparações. Além disso, foram calculados ES pelo teste de Cohen's d. O teste exato de

Fischer foi utilizado para avaliar a eficácia do procedimento de vendamento. O nível de

significância adotado para se rejeitar a hipótese nula foi estabelecido em p < 0.05. Os dados

são apresentados em média ± desvio padrão.

Devido à falta de parâmetros para estimativa do tamanho amostrai a priori, realizamos

o cálculo post-hoc de poder estatístico dos resultados. Para tanto, estimamos o poder (1 - 

probabilidade de erro P) da análise de ANCOVA com auxílio do programa G-Power® (versão 

3.1.2 - Universitat Kiel, Alemanha). Foram empregados ES dos escores obtidos a partir da

Escala Geriátrica de Depressão (um dos desfechos primários deste estudo) dos grupos 

CR+TF e PL+TF (-0.81 e -0.59, respectivamente), assumindo-se uma probabilidade de erro a 

de 0,05. A amostra total (n = 47), os graus de liberdade (i.e., 3), o número de grupos (i.e., 4) e 

o número de covariáveis (i.e., 1) também foram adicionados ao modelo. A estimativa de poder

obtida variou 0,99 to 0,91, valores estes considerados bastante satisfatórios.

5.14. Resultados

5.14.1. Participantes

A Figura 21 ilustra o fluxo de participantes do estudo. Cento e vinte e sete voluntários 

foram avaliados para participação e 56 atenderam os critérios de inclusão do estudo. Nove
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participantes desistiram por motivos pessoais e recusaram-se a realizar os testes finais (PL = 

2; Creatina = 1; PL+TF = 4; CR+TF = 2). Portanto, 47 sujeitos completaram o seguimento e

foram analisados (PL = 12; Creatina = 13; PL+TF = 10; CR+TF = 12). A Tabela 17 demonstra

as características demográficas dos voluntários no período pré-intervenção.

Recrutadas para participar 
(n = 127)

Não preencheram os 
critérios de inclusão 

(n = 71)

Randomizadas 
(n = 56)

CR+TR 
(n = 14)

PL+TR 
(n = 14)

CRPL
/1

(n = 14)(n = 14)

Deixaram o 
protocolo 

(n = 2)

Deixaram oDeixaram o 
protocolo 

(n = 2)

Deixaram o 
protocolo

(n = 1)

Seguimento
protocolo

(n = 4)

CR+TR 
(n = 12)

PL+TR 
(n = 10)

CRPL > t

(n = 13)(n = 12)

Figura 21. Fluxo de participantes. Abreviações: CR = creatina; PL - placebo; PL+TF - 

placebo + treinamento de força; CR+TF = creatina + treinamento de força.

5.14.2. Eficácia do venda mento e aderência à suplementação e ao treinamento

Oito (66,6 %), 9 (69,2 %), 6 (60,0 %) e 8 (66,6 %) participantes identificaram 

corretamente o suplemento ingerido nos grupos PL, CR, PL+TR e CR+TR, respectivamente. 

Nenhuma diferença estatisticamente significante foi observada entre os grupos (p = 0.77). A 

aderência autorreportada ao protocolo de suplementação foi de 100%. A aderência ao
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protocolo de treinamento de força foi 83,9 ± 6,1% e 84,4 ± 8,0% nos grupos PL+TR e CR+TR, 

respectivamente. Não houve diferença significante entre os grupos (p = 0,86).

5.14.3. Consumo alimentar

A Tabela 18 apresenta os dados de consumo alimentar antes e após 24 semanas de 

intervenção. Não houve diferenças estatisticamente significantes entre 

nenhuma das variáveis.

os grupos para

5.14.4. Função muscular

Após a intervenção, o grupo CR+TF apresentou ganhos superiores de 1-RM no leg 

press (+18,5) em comparação aos grupos PL (+1,1%) e CR (+0,7%) (p = 0,003 e p = 0,01, 

respectivamente), mas não em relação ao grupo PL+TF (10,1%, p = 0,42). Ambos os grupos 

treinados, CR+TF (+10,1%) e PL+TF (+9,6%), apresentaram maiores ganhos de 1-RM no

supino quando comparados ao grupo PL (-6.9%) (p = 0,02 e p = 0,002, respectivamente).

Contudo, não houve diferenças estatisticamente significantes entre o grupo CR (-1,8%) e os

demais (p > 0,05).

5.14.5. Sintomas depressivos e função cognitiva

A Figura 22 apresenta os escores delta para a Escala Geriátrica de Depressão. Não 

houve diferenças estatisticamente significantes após 12 semanas de intervenção (p = 0,1). 

Entretanto, após 24 semanas de intervenção, os grupos CR+TF e PL+TF apresentaram 

reduções estatisticamente significantes nos escores de depressão em comparação aos 

grupos PL (p = 0.01 e p = 0.001, respectivamente) e CR (p = 0.001 para ambas



140

comparações). Não foram encontradas diferenças significantes entre os grupos PL e CR (p = 

0.60) ou entre os grupos CR+TF e PL+TF (p = 0.73). Os dados relativos à função cognitiva 

são apresentados na Tabela 19. Não foram observadas diferenças estatisticamente 

significantes para nenhuma das variáveis. Os dados coletados na 12a semana de seguimento

não são expressos.

-O- PL 

-O- CR

o
*03 .3-c/>

Q. 2-
i

Is
0) 1-

CO n O 0

1-1- 
d)

8 -3-

0)

PL+TFa>
Q

CR+TF
"D

O
*

OS

24 sem12 semPréLU

Figura 22. Escores delta (Pós - Pré) para a Escala Geriátrica de Depressão. * indica diferenç^ 

estatisticamente significante para os grupos Placebo + Treinamento de força e Creatina 

Treinamento de força vs. Placebo (p = 0.004 e p = 0.029, respectivamente). Abreviações. PL 

= placebo; CR = creatina; PL+TF = placebo + treinamento de força; CR+TF = creatina + 

treinamento de força; sem = semana.

5.14.6. Efeitos adversos

Os exames clínicos (realizados após 12 e 24 semanas de seguimento) e o autorrelato

efeitos adversos relacionados ao treinamento de força e àdos pacientes não revelaram 

suplementação de creatina ao longo do estudo.
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5.15. Discussão

Ao nosso conhecimento, este é o primeiro ensaio clinico randomizado a investigar os

efeitos associados da suplementação de creatina e do treinamento de força sobre sintomas 

depressivos e função cognitiva em idosos saudáveis. Os principais achados foram os 

seguintes: i) a suplementação de creatina per se ou aditivamente ao treinamento de força não 

promoveu benefícios sobre parâmetros cognitivos e sintomas de depressão secundários ao 

envelhecimento; ii) o treinamento de força per se resultou em melhoras nos escores de 

depressão, porém não afetou a função cognitiva.

Um alto turnover de ATP é necessário a fim de suprir a flutuante demanda energética 

do cérebro. Nesse contexto, tem-se sugerido que a provisão energética via sistema 

Cr/ATP/CK possa exercer papel ímpar no metabolismo cerebral (Andres et al., 2008). De fato, 

a literatura tem indicado que alterações na bioenergética cerebral são associadas a quadros 

depressivos (Agren e Niklasson, 1988, Kato et al., 1994, Volz et al., 1998, losifescu et al., 

2008). Diante disso, estratégias capazes de potencializarem a transferência energética

cerebral têm se tornado potenciais alvos terapêuticos (Duman et al., 1999, Manji et al., 2000 

Moretti et al., 2003). Sabidamente, a suplementação de creatina tem se mostrado capaz de 

células do sistema nervoso central, prevenindo a morte neuronal (para 

“2.3.3. Distúrbios do sistema nervoso centrar).

prover energia a 

detalhes, ver o subtópico 

Interessantemente, estudos clínicos preliminares sugerem melhoras em sintomas depressivos 

após a suplementação de creatina (Amital et al., 2006b, Roitman et al., 2007). Por exemplo,

pacientes depressivos refratários (Roitman et al., 2007) ou acometidos por transtornos pós

traumático associados ou não à depressão (Amital et al., 2006b) suplementados com creatina

melhora de humor, conforme avaliado por instrumentopor 4 semanas apresentaram

(,Hamilton Depression Rating Scale). No presente estudo, contudo, aespecífico
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suplementação de creatina, em combinação ou não ao treinamento de força, mostrou-se 

ineficaz em alterar sintomas depressivos. A possível justificativa para esses achados 

contraditórios diz respeito às diferentes populações avaliadas. Embora a suplementação de 

creatina tenha atenuado sintomas em pacientes diagnosticados com depressão ou outros 

transtornos psiquiátricos (Amital et al., 2006b, Roitman et al., 2007), é possível que as ações 

desse nutriente sejam limitadas em idosos mentalmente saudáveis, porém com sinais 

depressivos secundários aó envelhecimento. De fato, a média do escore obtido a partir da 

Escala Geriátrica de Depressão neste estudo foi abaixo de 6, que é ponto de corte que sugere

depressão. Estudos envolvendo pacientes clinicamente diagnosticados com depressão

moderada e/ou severa são necessários para se concluir acerca da eficácia da suplementação 

de creatina nessa condição.

Em adição à hipótese de que a suplementação de creatina poderia exercer efeitos 

benéficos sobre sintomas depressivos em idosos, especulou-se, também, que a ingestão 

desse nutriente pudesse promover melhoras em parâmetros cognitivos. Em convergência à 

essa especulação, estudos prévios demonstram ganhos cognitivos advindos da 

suplementação de creatina em jovens (Watanabe et al., 2002) e idosos (McMorris et al., 

2007b), particularmente quando submetidos a condições de estresse mental (Watanabe et al., 

2002, McMorris et al., 2007a) ou à dieta vegetariana (Rae et al., 2003). No entanto, a exemplo 

do que ocorreu em nosso estudo anterior com pacientes fibromiálgicos, a suplementação de 

creatina foi incapaz de promover benefícios cognitivos em idosas saudáveis. Embora não haja 

uma explicação óbvia para a divergência de achados na literatura, é possível especular que a 

suplementação de creatina proporcione ganhos cognitivos tão somente em condições nas 

quais i) fatores estressantes (ex.: exercício extenuante, privação de sono) levam à fadiga 

mental ou ii) as concentrações de creatina cerebral encontram-se reduzidas devido a fatores 

fisiopatológicos (ex.: desordens psiquiátricas, doenças neurodegenerativas, síndromes de
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deficiência de creatina) ou ambientais (ex.: dieta vegetariana). Dessa forma, novos estudos 

investigado o papel da suplementação de creatina em idosos com demência (ex.: transtorno 

cognitivo leve, doença de Alzheimer) são prementes na tentativa de desvendar o papel 

terapêutico desse nutriente sobre o sistema nervoso central.

Ao contrário da suplementação de creatina, o treinamento de força resultou em 

melhoras evidentes em sintomas depressivos. Esses achados dão suporte às observações 

prévias indicando melhora de humor em idosos após 24 semanas de treinamento de força 

(Cassilhas et al., 2007, Cassilhas et al., 2010). Contudo, não foram verificados efeitos do 

treinamento de força sobre a função cognitiva, em contraste a estudos demonstrando melhora 

de parâmetros cognitivos (ex.: memória, reconhecimento, atenção seletiva) em consequência 

desse tipo de treinamento (Liu-Ambrose et al., 2010, Perrig-Chiello et al., 1998, Cassilhas et 

al., 2010). Cassilhas et al. (2007) sugeriram que o principal mecanismo responsável pelo 

ganhos cognitivos induzidos pelo treinamento de força envolve um aumento da secreção do 

hormônio IGF-1, capaz de modular as concentrações do fator neutrófico derivado do cérebro 

(BNDF, do inglês brain-derived neurotrophic factor) que, por sua vez, parece exercer diversas 

funções neuroprotetoras. Tendo em vista que a avaliação de mecanismos esteve além do 

escopo do presente estudo, tal hipótese não pode ser testada e, portanto, requer novas 

investigações a fim de comprová-la.

A suplementação de creatina tem sido reconhecida como um dos poucos suplementos 

nutricionais capazes de aumentar força em idosos, sobretudo quando combinada ao 

treinamento de força (Gualano et al., 2009a, Gualano et al., 2012, Rawson e Venezia 2011). 

No entanto, nossos achados não fornecem suporte contundente em prol dessa premissa, uma 

vez que a suplementação de creatina aliada ao treinamento de força não proporcionou 

ganhos de força significantemente superiores àqueles obtidos com o treinamento 

isoladamente. Diante desses achados, é possível cogitar a hipótese de que a suplementação
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de creatina não foi capaz de aumentar os conteúdos intramusculares de fosforilcreatina a um

ponto tal que pudesse se refletir em ganhos de função muscular. De fato, tal argumento 

também se aplica ao sistema nervoso central, já que a ausência de mensurações cerebrais de 

creatina não nos permitiu estabelecer a eficácia da suplementação em aumentar os conteúdos

desse substrato nesse tecido. Assim sendo, reconhecemos que a falta de avaliação tecidual

de creatina constitui a maior limitação deste estudo.

Outras limitações do presente estudo dizem respeito às características da amostra, de 

modo que os achados deste estudo não podem ser generalizados a idosos frágeis, do sexo

masculino e com doenças crônicas associadas.

Em suma, a suplementação de creatina per se ou aditivamente ao treinamento de força 

não promoveu efeitos benéficos sobre parâmetros de cognição e depressão em idosas 

saudáveis. Em contrapartida, o treinamento de força mostrou-se capaz de melhorar os 

sintomas depressivos e a função muscular, porém não alterou a função cognitiva em nossa 

amostra. Estudos envolvendo idosos frágeis e com comorbidades são necessários para se 

determinar a eficácia terapêutica da suplementação de creatina, combinada ou não ao

treinamento físico, no envelhecimento.
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ESTUDO n° 4

EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE CREATINA, COMBINADA OU NÃO AO 

TREINAMENTO DE FORÇA, SOBRE A FUNÇÃO MUSCULAR E COMPOSIÇÃO 

CORPORAL EM IDOSAS FISICAMENTE INATIVAS E COM BAIXA MASSA ÓSSEA

5.16. Publicação principal

Gualano et al. Creatine supplementation and resistance training in vulnerable older

women: A randomized double-blind placebo-controlled clinicai trial. Experimental Gerontology.

2014; 53:7-15.

5.17. Breve introdução

A massa muscular diminui cerca de 1 a 2% ao ano a partir da quinta década de vida 

(Sehl, 2001) e é acompanhada por redução de força e capacidade de execução de atividades 

da vida diária. A sarcopenia - termo que define o quadro de perda de força, massa magra e 

funcionalidade secundário ao envelhecimento - acomete um grande número de indivíduos, 

atingindo cerca de 13 a 24% de idosos com idade inferior a 70 anos e 50% de idosos com 

idade superior a 80 anos (Baumgartner et al., 1998). Diante de tal cenário, estratégias que 

visem melhorar força e massa magra em idosos apresentam grande potencial terapêutico.

Sabidamente, um dos fatores que predispõe à fragilidade na população idosa é o 

sedentarismo. Não surpreendentemente, o treinamento físico, em particular o de força, tem-se 

mostrado eficaz em prevenir e tratar a perda função e massa magra decorrente do 

envelhecimento (Johnston et al., 2008). Já a suplementação de creatina parece exercer efeito 

aditivo ao treinamento, potencializando os efeitos terapêuticos do exercício sobre força e 

massa muscular, amplamente discutidos no subtópico "2.3.4.4. Envelhecimento

É interessante salientar que os potenciais benefícios da suplementação de creatina não
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se restringem ao músculo esquelético, estendendo-se ao cérebro (escopo central do estudo 

anteriormente apresentado) e ao osso. De fato, o tecido ósseo requer grande aporte 

energético para realizar os processos de diferenciação, proliferação e síntese de matriz 

extracelular (Gerber et al., 2005). Esses processos decorrem da energia proveniente da 

glicólise, oxidação fosforilativa e do sistema Cr/ATP/CK (Wallimann e Hemmer 1994). 

Interessantemente, há evidências que apontam para um positivo papel da suplementação de 

creatina sobre o metabolismo ósseo. Louis et al., 2003 relataram aumento da densidade 

mineral óssea e redução na excreção urinária do marcador de reabsorção óssea NTX 

(telopeptideo C-Terminal do colágeno tipo I) em jovens com distrofia muscular de Duchenne 

suplementados com creatina por 3 meses. Em idosos, Chilibeck et al. (2005) observaram 

aumento significativo do conteúdo mineral ósseo em membros superiores resultante da 

associação entre a suplementação de creatina e o treinamento de força com duração de 12 

semanas. Segundo os autores, o ganho de massa óssea poderia ser secundário ao aumento 

da força muscular que, por sua vez, geraria maiores níveis de tensão no osso, ocasionando 

um estímulo para a formação óssea. Em modelo animal, foi relatada melhora na densidade 

mineral óssea da coluna vertebral e nos parâmetros biomecânicos do fêmur (ex.: força de 

ruptura) em ratos da linhagem Sprague-Dawley, suplementados com creatina durante 8 

semanas (Antolic et al., 2007). Em consonância com esse achado, um recente estudo 

demonstrou que ratos ovariectomizados (modelo experimental que mimetiza a baixa massa 

óssea induzida pela menopausa) suplementados com creatina apresentaram aumento do 

conteúdo mineral ósseo trabecular na vértebra lombar (de Souza et al., 2011). Em conjunto, 

esses achados sugerem que a suplementação de creatina possa atenuar a perda de massa 

óssea frequentemente observada em idosos.

Tendo em vista o potencial terapêutico da suplementação de creatina no 

envelhecimento, o objetivo deste estudo foi investigar os efeitos desse suplemento sobre
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força, composição corporal, marcadores bioquímicos de remodelamento ósseo e índices de 

sarcopenia em idosas fisicamente inativas e com baixa massa óssea.

5.18. Materiais e Métodos

5.18.1. Desenho experimental

Este estudo clínico duplo-cego, controlado por placebo e aleatorizado foi conduzido em 

São Paulo, Brasil, entre fevereiro de 2011 e fevereiro de 2013. Antes de participarem da 

intervenção, os sujeitos passaram por avaliação médica e teste ergométrico máximo com o 

intuito de verificar os critérios de elegibilidade. As voluntárias foram divididas aleatoriamente 

em 4 grupos: 1) Placebo (PL), 2) Creatina (CR), 3) Placebo e treinamento de força (PL+TF) e 

4) Creatina e treinamento de força (CR+TF).

Ao longo de 24 semanas, as participantes dos grupos PL+TF e CR+TF foram 

submetidas a treinamento físico e suplementação de creatina ou placebo. As voluntárias dos

grupos não treinados (PL e CR) foram orientadas a não ingressarem em programas de 

atividade física durante o seguimento.

No período basal e após 24 semanas, foram avaliados função muscular (desfecho 

primário), massa magra, densidade mineral óssea, porcentagem de gordura corporal,

equilíbrio e biomarcadores de remodelamento ósseo. Possíveis efeitos adversos

autorrelatados foram documentados ao longo do estudo.

5.18.2. Recrutamento e seleção de pacientes

O recrutamento das pacientes foi realizado no HC-FMUSP após ampla divulgação nas 

mídias digitais, impressas e rádio. A amostra foi composta mulheres com baixa massa óssea
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(escore T para corpo total < 1,5) e com idade > 60 anos, pertencentes à Liga de Osteoporose 

do HC-FMUSP (Disciplina de Reumatologia, FMUSP). Foram excluídos do estudo indivíduos 

que apresentaram doenças ou outros fatores que afetam o metabolismo ósseo, tais como: 

hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, síndrome de má absorção, insuficiência renal e hepática, 

etilismo, uso de glicocorticoides nos últimos 6 meses e uso prévio de bisfosfonatos. Além 

disso, foram excluídas participantes que apresentaram doença cardíaca ou osteomioarticular

que impossibilitasse a prática de treinamento físico.

Tendo em vista que o objetivo do estudo foi investigar os efeitos da suplementação de

creatina em idosas com fragilidade, foram selecionadas apenas participantes sedentárias, não

engajadas em programas de atividade física por ao menos 24 meses antes do início do

estudo. Doenças crônicas (exceto osteoporose) e o uso de medicamentos (exceto aqueles

que afetam o metabolismo ósseo) não foram considerados critérios de exclusão.

Todas as participantes selecionadas foram classificadas como "aparentemente 

vulneráveis" (i.e., "indivíduos que comumente reclamam lentidão ou possuem sintomas de 

doenças"), de acordo com uma escala de fragilidade previamente publicada (Canadian Study 

of Health and Aging [CSHA]), a qual varia de 1 ("muito apto fisicamente") a 7 ("severalmente 

debilitidado"), sendo 4 a classificação referente à "aparentemente vulnerável" (Rockwood et

al., 2005).

5.18.3. Suplementação e vendamento

O protocolo de suplementação seguiu exatamente os procedimentos descritos no 

subtópico “5.8.3. Suplementação e vendamento". Em síntese, as participantes dos grupos 

CR e CR+TF receberam 20 g de creatina nos primeiros 5 dias (4x5 g/d) e, em seguida, 5 g/d
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ao longo de todo o seguimento. Os grupos PL e PL+TF seguiram o mesmo regime de 

suplementação, porém consumiram dextrose ao invés de creatina.

5.18.4. Treinamento de força

O protocolo de treinamento foi descrito em detalhes no subtópico "5.13.4. Treinamento

de força". Brevemente, as sessões de treinamento ocorreram 3 vezes por semana e

envolveram os grandes grupamentos musculares. Cada sessão teve duração aproximada de

40 minutos e foi composta por 3 séries de 12-15 repetições máximas, com intervalo de 1

minuto entre cada série. A aderência ao treinamento físico foi avaliada por meio de lista de

chamada.

5.18.5. Avaliação de função muscular

Neste estudo, a função muscular - definida como desfecho primário - foi avaliada por 

testes de força máxima dinâmica. Foram realizadas 3 sessões de familiarização, com intervalo 

mínimo de 72 horas entre cada sessão. A função muscular foi avaliada por testes de força 

máxima dinâmica de 1-RM para os exercícios supino e leg press, exatamente como descrito 

no subtópico "5.3.8. Avaliação da força muscularAlém disso, foram realizados os testes 

funcionais sentar-e-levantar e Timed “Up & Go”. O primeiro consiste na avaliação do número 

de vezes que o indivíduo é capaz de se levantar e sentar em uma cadeira padrão (45 cm de 

altura, sem braços), durante o período de 30 segundos (Jones et al., 1999). Já o segundo 

avalia tempo necessário para que o indivíduo se levante de uma cadeira padrão (45 cm de 

altura, sem braços), percorra uma distância de 3 m e retorne ao assento (Podsiadlo et al., 

1991).
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5.18.6. Avaliação nutricional

O consumo alimentar foi avaliado pelo método de recordatório alimentar, conforme 

descrito no subtópico "5.8.4. Avaliação nutricional"

5.18.7. Densitometria óssea

A densidade mineral óssea foi avaliada pela técnica de Densitometria de Dupla 

Emissão com Fonte de Raios-X (DXA, do inglês Dual-energy X-ray absorptiometry), com 

auxílio do densitômetro Hologic Discovery® (Bedford, Estados Unidos), no Laboratório de 

Metabolismo Ósseo da FMUSP-LIM-17. A densidade mineral óssea, expressa em g/cm2, foi 

avaliada na coluna lombar, no colo de fêmur, no fêmur total e no corpo inteiro.

A massa magra apendicular foi definida como a somatória das massas magras de 

braços e pernas, assumindo-se como músculo esquelético todo tecido mensurado, exceto 

osso e gordura. A gordura corporal também foi avaliada. Todas as mensurações foram 

realizadas por um técnico experiente.

5.18.8. índice de sarcopenia

A sarcopenia foi definida conforme critérios de Newman, considerando-se valores de 

massa magra apendicular ajustada por altura e massa gorda total (Newman et al., 2003). Foi 

aplicada uma regressão linear entre massa magra apendicular, altura e gordura corporal total. 

Os resíduos obtidos pela regressão foram utilizados para identificar aqueles participantes cuja 

massa magra apendicular estava abaixo do esperado (de acordo com a equação resultante 

do modelo). Um valor residual positivo é indicativo de massa muscular normal, ao passo que 

um valor residual negativo sugere baixa massa muscular. A equação resultante do modelo 

população brasileira (Domiciano et al., 2013) segue abaixo:obtido em uma
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Massa magra apendicular (Kg) = -14,51+17,27 x altura (m) + 0,2 x massa gorda (Kg)

O 20° percentil foi definido como ponto de corte de sarcopenia (Newman et al., 2003,

Domiciano et al., 2013). Esse ponto de corte correspondeu a um resíduo de -1,45 na

população feminina brasileira (Domiciano et al., 2013).

5.18.9. Marcadores bioquímicos de remodeiamento ósseo

No mesmo dia da realização da densitometria óssea, uma amostra de sangue foi 

colhida após jejum noturno de 12 horas, centrifugada e armazenada a -70° C no Laboratório 

de Metabolismo Ósseo (LIM-17 - Disciplina de Reumatologia da FMUSP), para posterior

análise das concentrações de CTX e pró-peptídeos amino-terminais do pró-colágeno tipo I

(P1NP).

dAs concentrações de P1NP e CTX, marcadores de formação e reabsorção ósse

respectivamente, foram dosadas no soro por método automatizado de

eletroquimioluminescência (E411, Roche Diagnostics®, Mannheim, Alemanha). Os

coeficientes de variação (CV) para CTX e P1NP foram 2,5% e 2,2%, respectivamente.

5.18.10. Cálculo do poder estatístico e análises estatísticas

O tamanho da amostra foi determinado com auxílio do programa G-Power® (versão 

3.1.2 - Universitat Kiel, Alemanha). A análise foi conduzida inserindo-se o erro a (0,05) o 

poder (1 - p = 0,95) e o ES (0,59) calculado a partir de dados obtidos de um estudo prévio 

envolvendo idosos suplementados com creatina. O modelamento resultou numa amostra
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necessária de 56 participantes, que foi aumentada para 73, dando conta de possíveis 

desistências ao longo do seguimento.

Todos os valores foram convertidos em escores delta (valores Pós - Pré) e, então,

foram testados por ANOVA one way. O teste post-hoc de Tukey foi empregado para análises

múltiplas. As análises de variáveis no período pré-intervenção foram realizadas por ANOVA

one way ou teste exato de Fischer. O nível de significância adotado para se rejeitar a hipótese

nula foi de p < 0,05. Dados são expressos como média ± desvio padrão e intervalo de

confiança de 95%, exceto quando informado diferentemente.

5.19. Resultados

5.19.1. Participantes

Cento e noventa e oito participantes foram recrutadas e 73 atenderam os critérios de 

inclusão. As voluntárias selecionadas foram alocadas no grupo PL (n = 18), CR (n = 18), 

PL+TR (n=19) e CR+TR (n=19). Quatorze participantes desistiram do estudo por motivos 

pessoais (n = 3, n = 3, n = 4 e n = 4 nos grupos PL, CR, PL+TR e CR+TR, respectivamente) e 

se recusaram a realizar os testes após a intervenção. Portanto, 60 (n = 15 por grupo) 

cumpriram o seguimento e foram analisados. A Figura 23 representa o fluxo de participantes. 

A Tabela 20 ilustra as características principais da amostra.
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Recrutadas para participar 
(n = 198)

Não preencheram os 
critérios de inclusão 

(n = 125)

Randomizadas 
(n = 73)

CR+TR 
(n = 19)

PL+TR 
(n = 19)

CRPL t \

(n=18)(n = 18)

Deixaram o 
protocolo 

(n = 4)

Deixaram o 
protocolo 

(n = 4)

Deixaram oDeixaram o 24 semanas
protocoloprotocolo

(n = 3)(n = 3)

CR+TR 
(n = 15)

PL+TR 
(n = 15)

CRPL y
(n = 15)(n = 15)

Figura 23. Fluxograma de participantes. Abreviações: PL = placebo; CR - creatina; PL+ TR - 

placebo + treinamento de força; CR+ TR = creatina + treinamento de força.
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Tabela 20. Características demográficas, doenças associadas e regime de medicamentos e

suplementos da amostra.

PL (n = 15) CR (n = 15) PL+TR(n = 15) CR+TR(n = 15) P

0,3167,1 ±5,663,6 ± 3,666,3 ±6,0 66,1 ±4,8Idade (anos)

0,971,54 ±0,071,54 ±0,041,54 ±0,051,55 ±0,07Altura (m)

0,6666,6 ±7,166,8 ±9,064,4 ± 10,263,4 ±8,8Massa corporal (Kg) 

IMC (Kg.rn2) 0,7028,0 ±2,128,2 ± 3,627,1 ±3,526,8 ± 5,5

0,1437,1 ±3,539,8 ±3,736,7 ±4,2Massa gorda (%) 36,4 ± 5,5

0,7839,8 ±3,038,2 ± 3,639,5 ±5,5Massa magra (kg) 38,9 ±4,5

0,82-1,9 ±0,6-1,7 ±0,6-1,7 ±1,1-1,9 ±0,9DMO (escore T)

Comorbidades (n, %)

0,134 (26,7)3 (20,0)9 (60,0)8 (53,3)Hipertensão arterial

1,001 (6,7)2(13,3)2(13,3)1 (6,7)Diabetes mellitus

0,151 (6,7)0(0)4 (26,7)3 (20,0)Dislipidemia

Drogas/suplementos

(n, %)

0,224 (26,7)3 (20,0)8 (53,3)7 (46,7)Anti-hipertensivos

1,001 (6,7)2(13,3)2(13,3)1 (6,7)Hipoglicemiantes

0,211 (6,7)1 (6,7)5 (33,3)3 (20,0)Hipolipemiantes

0,490(0)2(13,3)3 (20,0)2(13,3)Antidepressivos

0,361 (6,7)0(0)0(0)1 (6,7)Vitamina B12

0,494 (26,7)1 (6,7)1 (6,7)2(13,3)Cálcio e/ou Vitamina D

Dados são expressos em média ± desvio padrão ou n (% da amostra). Nenhuma diferença

estatística foi observada entre os grupos. Abreviações: PL = placebo, CR - creatina, PL+TR - 

placebo + treinamento de força; CR+TR = creatina + treinamento de força, IMC - índice de 

massa corporal; DMO = densidade mineral óssea.
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5.19.2. Consumo alimentar, vendamento e aderência à suplementação

A Tabela 21 apresenta os dados de consumo alimentar. Não houve diferenças

significantes na ingestão de energia total e macronutrientes em nenhum dos grupos.

Oito (66,6 %), 9 (69,2 %), 6 (60,0 %) e 8 (66,6 %) participantes identificaram

corretamente o suplemento ingerido nos grupos PL, CR, PL+TR e CR+TR, respectivamente.

Nenhuma diferença estatisticamente significante foi observada entre os grupos (p = 0.77). A

aderência autorreportada ao protocolo de suplementação foi de 100%. A aderência ao

protocolo de treinamento de força foi 83,9 ± 6,1% e 84,4 ± 8,0% nos grupos PL+TR e CR+TR,

respectivamente. Não houve diferença significante entre os grupos (p = 0,86).

5.19.3. Função muscular

A Figura 24 ilustra os dados de função muscular. A força máxima dinâmica foi 

semelhante entre os grupos no período basal (p > 0,05). Após a intervenção, o grupo CR+TF 

apresentou ganhos superiores de 1-RM no supino (+10,0%) em relação ao PL (-3,1%; p = 

0,03). Não houve diferenças entre os demais grupos (p > 0,05). Dados similares foram 

observados em relação ao teste de 1-RM no leg press, com o grupo CR+TF apresentando 

maiores ganhos de força (+19,9%) do que o PL (+2,4%) e CR (+3,7%), porém não em 

comparação ao PL+TF (+15%) (p = 0,002, p = 0,002 e p = 0,357, respectivamente). Não 

houve diferenças estatisticamente significantes entre os grupos PL, CR e PL+TF (p > 0,05).

Apenas o grupo CR+TF obteve índices superiores no teste sentar-e-levantar em 

comparação ao grupo PL (p = 0,02). Contudo, não foi possível detectar diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos CR+TF, CR e PL+TF (p > 0,05). Não houve 

diferenças significantes entre os grupos no desempenho do teste timed Up & Go (p > 0,05).
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5.19.4. Composição corporal, índice de sarcopenia e marcadores de massa óssea

A Figura 25 apresenta os dados de massa magra e gordura corporal. É possível 

observar que o grupo CR+TF apresentou os maiores ganhos de massa magra apendicular

(+1,31%) quando comparado aos grupos PL (-1,2%), CR (+0,3%) e PL+TF (-0,2%) (p <

0,0001, p = 0,05 e p = 0,002, respectivamente). Os grupos CR e PL+TF apresentaram ganhos

similares de massa magra apendicular (p = 0,62), porém superiores aos do grupo PL (p =

0,001 e p = 0,04, respectivamente). Não houve diferenças na porcentagem de gordura

corporal (p > 0,05).

No que se refere à massa óssea (Tabela 22), não houve diferenças significantes entre

os grupos na densidade mineral óssea e no conteúdo mineral ósseo em todos os sítios

analisados. Corroborando esses achados, não foram obervadas diferenças estatisticamente

significantes entre os grupos nas concentrações séricas de CTX e P1NP (Figura 26).

Os cálculos de índice de sarcopenia revelaram que o número de indivíduos

sarcopênicos no início do estudo nos grupos PL, CR, PL+TF e CR+TF era de 6, 5, 8 e 4

respectivamente. Após a intervenção, houve um aumento de 2 casos de sarcopenia no grupo

PL, redução de 1 caso nos grupos CR e CR+TF e manutenção de incidência no grupo PL+TF.

A Figura 27 apresenta os escores delta de incidência de sarcopenia ao longo estudo.

5.19.5. Efeitos Adversos

Não houve efeitos adversos autorrelatados ao longo estudo. Além disso, não houve

incidência de lesões osteomioarticulares ou nenhum outro evento adverso que pudesse ser

associado ao treinamento físico ou à suplementação de creatina.
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Figura 24. Escore delta (valores Pós - Pré) para função muscular. Painel A: teste 1-RM Leg 

Press. Painel B: teste 1-RM supino. Painel C: teste sentar-e-levantar. Painel D: teste timed 

“Up & Go”. Abreviações: PL = placebo; CR = creatina; PL+TR = placebo + treinamento de 

força; CR+TR = creatina + treinamento de força; rep = repetições. Letras diferentes 

representam diferenças estatísticas entre os grupos (p < 0,05). Dados expressos em média

intervalo de confiança de 95%.
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Figura 25. Escore delta (valores Pós - Pré) para massa magra e gordura corporal. Painel A: 

Gordura corporal. Painel B: Massa magra apendicular. Abreviações: PL = placebo; CR = 

creatina; PL+TR = placebo + treinamento de força; CR+TR = creatina + treinamento de força. 

Letras diferentes representam diferenças estatísticas entre os grupos (p ^ 0,05). Dados 

expressos em média ± intervalo de confiança de 95%.
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Figura 26. Escore delta (valores Pós - Pré) para marcadores de massa óssea. Painel A: CTX. 

Painel B: P1NP. Abreviações: PL = placebo; CR = creatina; PL+TR = placebo + treinamento 

de força; CR+TR = creatina + treinamento de força. Letras iguais representam médias não 

estatisticamente diferentes entre os grupos (p < 0,05). Dados expressos em média ± intervalo 

de confiança de 95%.
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Figura 27. Escore delta (número de voluntários no período Pós - Pré) para incidência de 

sarcopenia. Abreviações: PL = placebo; CR = creatina; PL+TR = placebo + treinamento de 

força; CR+TR = creatina + treinamento de força.
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5.20. Discussão

Dois fatores principais realçam o ineditismo deste estudo, a saber: i) trata-se do maior 

seguimento envolvendo idosos suplementados com creatina e submetidos a um programa de 

treinamento físico; e ii) é o primeiro ensaio clínico a explorar o papel terapêutico da 

suplementação de creatina, aliada ou não ao treinamento de força, em idosas fisicamente 

inativas, com baixa massa óssea e doenças crônicas associadas. Analisados coletivamente, 

nossos achados revelam que a associação da suplementação de creatina ao treinamento de 

força resulta em ganhos de massa magra apendicular e função muscular superiores aos 

obtidos com o treinamento isoladamente. Contudo, nenhuma das intervenções, isoladamente 

ou em combinação, foi eficaz em alterar a massa óssea das idosas. Haja vista que as perdas 

de massa muscular e função muscular decorrentes do envelhecimento estão estritamente 

associadas à piora na capacidade de execução de atividades da vida diária, a um risco 

aumentado de quedas (Tinetti et al., 1988) e, por conseguinte, a um maior risco de 

mortalidade (Takata et al., 2012), pode-se sugerir que a suplementação de creatina associada 

ao treinamento de força emerge como potencial estratégia terapêutica em idosos.

De fato, um número crescente de estudos indica que tanto a suplementação aguda dfj 

creatina (por até 7 dias) quanto a combinação desse suplemento ao treinamento de forç; 

cronicamente (por até 14 semanas) produzem ganhos de função muscular e resistência à 

fadiga em idosos. Além disso, evidências apontam ganhos de massa magra em idosos 

suplementados com creatina, sobretudo quando submetidos a um programa de treinamento 

de força concomitantemente (para detalhes, ver Rawson et al., (2012)). É imperativo destacar, 

contudo, que esses estudos apresentam limitações, tais como. baixo número amostrai 

(geralmente < 25 voluntários), curto período de seguimento (< 14 semanas), combinação de 

outros suplementos à creatina (ex.: proteína ou ácido linoleico conjugado), amostras 

excessivamente heterogêneas (ex.: idade entre 56 a 71 anos, voluntários de ambos os
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gêneros) e caracterização fenotípica incompleta da amostra (ex.: nível de atividade física,

doenças crônicas associadas, uso de medicamentos). Nesse contexto, o presente estudo

agrega à literatura dados que demonstram a eficácia da suplementação crônica de creatina

aliada ao treinamento de força em melhorar diversos índices de função muscular numa

população idosa fisicamente inativa e com sinais de fragilidade (ex.: osteoporose e/ou

sarcopenia). Esses achados corroboram estudo prévio do nosso grupo (Estudo n° 1 desta

tese) que demonstrou ganhos superiores de função muscular (avaliada pelo teste sentar-e-

levantar) em pacientes com osteoartrite de joelho treinados e suplementados com creatina em

comparação àqueles apenas treinados.

Cumpre ressaltar a melhora de massa magra apendicular após o consumo de creatina

aliado ao treinamento de força. A literatura é controversa no que se refere ao ganho de massa

magra em resposta à suplementação de creatina, embora a maioria dos estudos aponte que

esse suplemento possa maximizar os ganhos de força proporcionados pelo treinamento físico

em idosos. Um recente estudo, por exemplo, demonstrou ganhos de massa magra (3,2%) e

massa muscular (2,8%) em idosas saudáveis suplementadas com creatina e submetidas a um

programa supervisionado de treinamento de força por 12 semanas (Aguiar et al., 2013).

Contudo, as diferentes características das amostras investigadas (ex.: participantes frágeis vs.

saudáveis) não permitem uma comparação direta em relação à magnitude das respostas

observadas. Em adição ao aumento de massa magra apendicular observado, cabe destacar

que a proporção de voluntários que apresentaram sarcopenia neste estudo diminuiu nos 

grupos suplementados com creatina, em contraste ao aumento na incidência desse quadro no 

grupo placebo. Estudos futuros devem ser conduzidos com o objetivo específico de avaliar o 

promissor papel da suplementação de creatina sobre índices de sarcopenia em populações 

idosas.
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Outro achado que merece destaque diz respeito aos efeitos da suplementação de

creatina per se - ou seja, na ausência do treinamento - sobre a função muscular e massa

magra. A análise global dos achados deste estudo permite concluir que a creatina

isoladamente não afetou consistentemente a função muscular, porém aumentou a massa

magra apendicular de maneira equivalente ao treinamento de força (PL < CR = TF+PL). De

fato, há evidências de que a suplementação aguda de creatina (5 a 7 dias) foi capaz de

aumentar massa magra e massa total em idosos (Rawson et al., 2000). Acredita-se que a

suplementação de creatina possa alterar a transcrição de fatores miogênicos regulatórios (ex.:

IGF-1, Myo-D, miogenina, MFR-4, Myf5 (Deldicque et al., 2005, Safdar et al., 2008), aumentar

a eficiência de tradução proteica (Deldicque et al., 2007) e controlar a ativação, proliferação e 

diferenciação de células satélites (Olsen et al., 2006), o que favorecería, em última análise, um 

balanço proteico positivo. Contudo, elegantes estudos realizados com isótopos marcados 

demonstram que a ingestão de creatina, isoladamente ou em combinação a uma sessão de 

treinamento de força, não afeta a síntese ou a degradação de proteína, o que sugere que as 

alterações de composição corporal observadas em estudos de curto prazo se devam, 

fundamentalmente, ao aumento na retenção hídrica induzida por esse nutriente 

nenhuma repercussão sobre a hipertrofia muscular. Dessa forma, não é possível estabelecer 

até que ponto os ganhos de massa magra apendicular após o consumo de creatina - 

particularmente na ausência de treinamento — refletem aumento de hipertrofia muscular ou, 

meramente, retenção de água. No entanto, a suplementação de creatina concomitantemente 

ao treinamento de força tem se mostrado capaz de salientar o volume de treino, 

potencializando, assim, as típicas adaptações ao treinamento de força sobre o músculo 

esquelético (ex.: aumento de função e massa muscular). Neste estudo, os ganhos superiores 

decorrentes da suplementação de creatina associada ao treinamento em comparação à 

ingestão isolada desse nutriente corroboram essa hipótese, ainda que dados de volume de

sem
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treino não tenham sido coletados. Estudos mecanísticos fazem-se necessários a fim de

determinar o(s) mecanismo(s) pelo(s) qual(is) a suplementação de creatina favorece o ganho 

de força e, possivelmente, massa muscular em idosos.

Em adição à investigação dos efeitos da suplementação de creatina sobre o músculo

esquelético - foco central deste estudo -, objetivou-se explorar o papel desse nutriente sobre

a massa óssea. Há evidências de que o sistema Cr/ATP/CK exerce função ímpar nos

processos de diferenciação e ativação de osteoblastos, bem como na síntese de matriz

extracelular (Gerber et al., 2005). Além disso, a suplementação de creatina melhorou

parâmetros biomecânicos ósseos (ex.: força de ruptura do fêmur) em ratos saudáveis (Antolic

et al., 2007) e aumentou o conteúdo mineral óssea em ratos ovariectomizados (de Souza et

al., 2011). Estudos clínicos também apontaram benefícios oriundos da suplementação de

creatina. Louis et al., 2003 observaram redução na reabsorção óssea (avaliada pelas

concentrações sanguíneas de NTX), enquanto que Chilibeck et al. (2005) verificaram um

maior aumento (3,2% vs. 1,0%) em homens idosos engajados num programa de treinamento

de força e suplementados com creatina em comparação ao treinamento isolado. Tais achados

levaram-nos a especular que a suplementação de creatina, particularmente em associação ao

treinamento, podería atenuar a perda de massa óssea em mulheres idosas com osteoporose.

Entretanto, os resultados deste estudo não evidenciaram efeitos benéficos da suplementação

de creatina ou do treinamento de força sobre massa óssea ou marcadores bioquímicos de

metabolismo ósseo (CTX e P1NP). Sabidamente, fatores como tempo de seguimento, número 

amostrai e severidade da doença podem explicar a ausência de resposta às intervenções. No 

que tange ao treinamento físico, por exemplo, uma recente meta-análise indicou benefícios do 

treinamento sobre a densidade mineral óssea durante adolescência e idade adulta, porém não 

após a menopausa. É possível especular que a creatina também tenha eficácia limitada em 

quadros mais graves de deterioração da massa óssea. Além disso, pode-se aventar a
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hipótese que a intensidade e/ou volume do treinamento não tenham sido suficientemente altos

a ponto de estimular o acúmulo de massa óssea neste estudo. Decerto, estudos futuros

devem se debruçar sobre essas questões a fim de responder se a suplementação de creatina

e o treinamento de força proporcionam ganhos de massa óssea em populações idosas e com

baixa massa óssea.

Por fim, cabe ressaltar todas as limitações deste estudo. Em primeiro lugar, não foram

mensuradas as concentrações musculares de creatina. Embora a literatura demonstre que 

idosos apresentam uma resposta satisfatória à suplementação de creatina em termos de 

acúmulo desse substrato no músculo esquelético (Rawson et al., 2002), ainda é foco de

controvérsia se jovens e idosos respondem similarmente à ingestão desse suplemento

(Rawson e Venezia, 2011). Estudos subsequentes com idosos suplementados com creatina 

devem avaliar as adaptações funcionais em paralelo ao acúmulo de desse substrato no

músculo esquelético. Em segundo lugar, é importante destacar que os presentes dados se

limitam a populações idosas de características similares àquelas deste estudo,

impossibilitando extrapolações, por exemplo, a homens idosos fisicamente ativos. Em terceiro 

lugar, conforme mencionado anteriormente, o objetivo central deste estudo foi avaliar os

efeitos das intervenções sobre o músculo esquelético, com foco secundário na avaliação

exploratório do papel da creatina sobre a massa óssea. Dessa forma, é provável que o tempo

de seguimento tenha sido muito curto e o poder estatístico tenha sido insatisfatório para se 

determinar, consistentemente, os efeitos das intervenções sobre esse parâmetro. A este

propósito, cumpre destacar que nosso grupo tem realizado estudos experimental e clínico 

(registrado sob a identificação NCT01472393, no banco de ensaios www.clinicaltrials.gov) na 

tentativa de esclarecer se a suplementação crônica de creatina afeta o metabolismo ósseo. 

Por fim, vale destacar que, embora os ganhos de massa magra apendicular e função 

muscular vistos neste estudo sugiram benefícios às atividades da vida diária dos voluntários,

http://www.clinicaltrials.gov
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bem como reduzidos riscos de queda, fratura e, consequentemente, mortalidade, é

imprescindível que estudos com desfechos primários mais robustos (ex.: número de quedas,

qualidade de vida, sobrevida) sejam realizados.

Em conclusão, a suplementação de crônica de creatina combinada ao treinamento de 

força ao longo de 6 meses foi capaz de melhorar massa magra apendicular e índices de 

função muscular de membros superiores e inferiores, porém não afetou a massa óssea em 

idosas sedentárias e com sinais de fragilidade (ex.: osteoporose, sarcopenia, doenças 

associadas). O treinamento de força isoladamente também promoveu ganhos de função 

muscular, ainda que inferiores àqueles obtidos com a combinação das intervenções. Já a 

suplementação de creatina per se se mostrou ineficaz em promover benefícios consistentes 

neste estudo, em que pese o aumento de massa magra apendicular em comparação ao uso

do placebo.

Os presentes achados confirmam a especulação de que a suplementação de creatina 

associada ao treinamento de força constitui promissora estratégia terapêutica no 

envelhecimento, prevenindo a perda de massa muscular e função muscular.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS

Analisados em conjunto, os achados reportados nesta tese dão suporte à ação

terapêutica da suplementação de creatina sobre o músculo esquelético, promovendo ganhos

de massa magra e/ou função muscular em pacientes com osteoartrite de joelho e fibromialgia,

bem como em idosas com ou sem fragilidade física e doenças crônicas associadas (ex.: baixa

massa óssea, sarcopenia). Além disso, os resultados também apontam para um efeito aditivo

da suplementação de creatina ao treinamento de força, realçando o potencial terapêutico

dessa estratégia em condições caracterizadas por disfunção muscular e impedimentos de

realização de atividades da vida diária. Nesse cenário, é possível afirmar que a população

idosa é uma das que mais se beneficiam dos efeitos sinérgicos da suplementação de creatina

e do treinamento de força sobre o músculo esquelético.

Em contrapartida, nossos achados não corroboram a hipótese de que a suplementação

de creatina, aliada ou não ao treinamento físico, poderia proporcionar benefícios clínicos

associados ao sistema nervoso central (ex.: melhora da função cognitiva, redução de

sintomas depressivos, melhora da qualidade do sono) em pacientes com fibromialgia e em 

idosas saudáveis. A ausência de alteração na função cerebral observada nesta tese 

contrapõe uma série de estudos que sugeriram benefícios clínicos sobre a função cognitiva e 

parâmetros depressivos em diversas populações (para revisão, ver Andres et al., 2008). Tal 

discrepância suscita a dúvida se a suplementação de creatina é realmente capaz de elevar os 

conteúdos cerebrais de creatina.

Na tentativa de explorar a relação entre o consumo dietético de creatina e as 

concentrações cerebrais de creatina, nosso grupo realizou um recente estudo transversal 

caso-controle no qual 14 vegetarianos (6 mulheres e 8 homens, idade - 30,29 ± 5,28 anos; 

índice de massa corporal = 23,44 ± 2,97 Kg/m2; escolaridade - 16,67 ± 2,97 anos) foram
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comparados a 14 onívoros pareados por idade, índice de massa corporal e nível de atividade 

física e escolaridade (5 mulheres e 9 homens; idade 30,33 ± 8,41 anos; índice de massa 

corporal = 24,82 ± 3,09 Kg/m2; escolaridade = 17,29 ± 5,24 anos). As concentrações cerebrais

de creatina foram determinadas no córtex cingular posterior (Figura 28) por meio da técnica

espectroscopia de hidrogênio por ressonância magnética (1H-ERM), com auxílio de um 

escâner de imagem de ressonância magnética 3.0 Tesla (Achieva Intera®, Philips, Holanda). 

O consumo de creatina na dieta foi estimado pela técnica de diário alimentar de 3 dias. Os

achados revelaram que conforme esperado, o consumo alimentar de creatina foi

substancialmente superior em onívoros vs. vegetarianos. Surpreendentemente, entretanto,

não houve diferença significante no conteúdo cerebral de creatina entre os grupos (Figura 29;

Yazigi et al., 2014). Esses achados sugerem que, em condições "normais", o conteúdo

cerebral de creatina depende, primordialmente, da síntese endógena desse substrato em

detrimento da ingestão dietética, corroborando experimentos prévios que demonstram uma

permeabilidade bastante limitada da creatina à barreira hematoencefálica, em função da

ausência de transportador de creatina em astrócitos (Braissant et al., 2001).

Figura 28. Imagem de ressonância magnética ilustrando a localização do volume de interesse 

selecionado para a espectroscopia de hidrogênio no córtex cingular posterior (volume total = 

3x3x3cm3).
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Figura 29. Painel A: Consumo de creatina na dieta em vegetarianos e onívoros (média ± 

desvio-padrão). * indica diferença estatisticamente significante entre grupos (p = 0,0005). 

Painel B: Conteúdo cerebral de creatina em vegetarianos e onívoros (dados individuais, média 

e intervalo de confiança de 95%). Não houve diferenças entre os grupos (p = 0,77).
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Esses achados, no entanto, não invalidam de maneira alguma a investigação do papel

terapêutico da creatina em condições nas quais o conteúdo cerebral desse substrato é

depletado agudamente (ex.: estresse mental causado por exercício exaustivo ou privação de

sono) ou cronicamente (depressão grave, doenças neurodegenerativas, síndromes de

deficiência de creatina). De fato, uma busca na base de dados clinicaltrial.gov revela que

grandes ensaios clínicos vêm sendo realizados por grupos independentes (incluindo o nosso)

com o intuito de testar os efeitos da creatina sobre o sistema nervoso central (éx.:

NCT00449865: Creatine in Parkinson's D/sease; NCT01175616: Creatine Augmentation in

Veterans With Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI)-Resistant Major Depression;

NCT01514630: Open-Label Creatine Monohydrate Supplementation in Depressed Female

Methamphetamine Users; NCT01803230: Creatine Supplementation on Cognition in Children).

Nossos achados também refutaram a hipótese de que a creatina, associada ou não ao

treinamento de força, poderia afetar significativamente a massa óssea. Todavia, é importante 

salientar que nenhum dos nossos estudos teve como desfecho primário a composição 

corporal, de modo que um baixo poder estatístico pode ter sido parcialmente responsável pela 

não detecção de efeitos mais acentuados da creatina sobre a massa óssea. Com o objetivo 

de explorar o papel da suplementação de creatina sobre a massa óssea, nosso grupo tem 

desenvolvido um grande ensaio clínico randomizado, com seguimento de 2 anos e previsão 

de seleção de 200 pacientes com osteopenia (NCT01472393). No que tange à massa 

muscular, diversas investigações vêm sendo conduzidas a fim de avaliar o potencial 

terapêutico da creatina em condições que predispõe à atrofia muscular, dentre as quais, 

destacam-se: dermatomiosite juvenil (NCT01217320), caquexia associada ao câncer 

(NCT00081250) e sarcopenia secundária ao envelhecimento (NCT01057680).

Em paralelo ao avanço no número e na qualidade dos ensaios clínicos envolvendo a 

ingestão de creatina, é importante que as "pesquisas básicas" continuem contribuindo para
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desvendar todos os mecanismos de ação desse suplemento. Safdar et al. (2008)

demonstraram que a suplementação de creatina por 10 dias é capaz de elevar a expressão

de inúmeros genes envolvidos na regulação osmótica, síntese e degradação de glicogênio,

remodelagem de citoesqueleto, proliferação e diferenciação de células satélites, reparo e

replicação de DNA, controle da transcrição de RNA e morte celular. Técnicas de biologia

molecular relativamente recentes (ex.: proteômica e metabolômica) permitirão identificar as

proteínas que de fato são expressas e ativadas por esses genes. A transferência desse

conhecimento para o âmbito clínico será de essencial relevância para o emprego terapêutico

da creatina. Um exemplo se refere à aplicação da creatina em pacientes diabéticos. Graças às

pesquisas básicas que revelaram o papel desse nutriente sobre a expressão de GLUT-4 e sua

translocação (Safdar et al., 2008), pôde-se especular que a suplementação de creatina

poderia ser de relevância clínica no tratamento de diabetes do tipo 2 (Gualano et al., 2010a).

De fato, os primeiros achados clínicos dão suporte a essa hipótese e encorajam novas

investigações - básicas e aplicadas - sobre o tema, até que, enfim, a creatina se torne uma

opção terapêutica viável nessa doença.

Algumas questões referentes à creatina que permanecem não resolvidas ao longo de

décadas assumem particular importância no campo terapêutico. Por exemplo, não se sabe se, 

cronicamente, a suplementação de creatina é mais efetiva quando ingerida de maneira 

contínua e ininterrupta ou intermitente, uma vez que evidências em animais sugerem 

saturação no receptor de creatina após meses de ingestão desse nutriente em quantidades 

suprafisiológicas (Guerrero-Ontiveros et al., 1998). Em humanos, no entanto, não se sabe se 

esse fenômeno se repete, o que requer novas investigações a fim de esclarecer a melhor 

forma de administração desse suplemento.

Além disso, é importante ressaltar que o potencial terapêutico da creatina salienta-se 

com vistas ao excelente perfil de segurança desse suplemento, ratificado nesta tese. As
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opiniões contrárias provêm de estudos de caso que são demasiadamente especulativos e de

rigor científico discutível. Não obstante, ressalta-se que achados de segurança em pacientes

com (ou sob o risco de) disfunções renais são relativamente escassos. Dessa forma, sugere-

se que novos estudos clínicos com essas populações (ex.: diabéticos, crianças, idosos)

avaliem sistematicamente a segurança da creatina de maneira apropriada.

Ademais, o baixo custo da creatina é um fator adicional que viabiliza o emprego

terapêutico desse suplemento. A aquisição sintética de creatina monoidratada (forma 

comercial mais utilizada) é realizada a partir de uma reação simples envolvendo sarcosina e 

cianamida (Wyss e Kaddurah-Daouk 2000). A facilidade na obtenção desse suplemento 

barateia sobremaneira seus custos de produção, viabilizando o seu uso em larga escala.

Diante da pluralidade de efeitos que é capaz de exercer, pode-se afirmar que a creatina 

é o suplemento nutricional mais promissor no campo terapêutico (Figura 30). Esta tese 

compilou 4 ensaios clínicos que testaram a eficácia da creatina em condições bastante 

distintas, sem ter, contudo, a intenção de esgotar o tema, traçar conclusões generalizadas ou 

diretrizes de prescrição. O leitor deve ser alertado, portanto, que diversas ações terapêuticas 

atribuídas a esse suplemento ainda se encontram no terreno da especulação. Isso significa 

que embora haja forte referencial teórico para seu emprego, baseado em estudos in vitro, 

modelos animais ou em sujeitos saudáveis, apenas estudos controlados, randomizados e com 

grande número amostrai podem indicar o real efeito clínico de qualquer intervenção em uma 

população acometida por determinada doença. Atualmente, grandes ensaios clínicos vêm 

sendo desenvolvidos - por nosso grupo e muitos outros - com o intuito de investigar os efeitos 

da creatina em variadas doenças, tais como: Parkinson, Huntington, esquizofrenia, depressão,

esclerose amiotrófica lateral, AIDS, osteoporose, etc (para detalhes, consultar o site

próximos anos serão pródigos em constatar awww.clinicaltrials.gov). Certamente, os 

efetividade terapêutica (ou não) desse suplemento.

http://www.clinicaltrials.gov
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7. CONCLUSÕES

• A suplementação de creatina combinada ao treinamento de força por 3 meses

melhorou capacidade física funcional, qualidade de vida e massa magra em membros

inferiores em mulheres com osteoartrite de joelho.

• A suplementação de creatina ao longo de 4 meses melhorou a função muscular, porém

não afetou os sintomas gerais da doença em pacientes com fibromialgia.

• A suplementação de creatina, combinada ou não ao treinamento de força por 6 meses,

não modificou parâmetros de cognição e depressão em idosos aparentemente

saudáveis. Já o treinamento de força mostrou-se capaz em melhorar os sintomas

depressivos, porém não a função cognitiva.

* A suplementação de creatina, particularmente quando combinada ao treinamento de

força por 6 meses, foi capaz de melhorar a função muscular e massa magra 

apendicular em idosas sedentárias, com baixa massa óssea e doenças crônicas

revelando-se uma potencial estratégia terapêutica no combate àassociadas,

sarcopenia. Contudo, ambas as intervenções, associadas ou não, não alteraram a

massa óssea.

• A suplementação de creatina mostrou-se segura em todas as populações estudadas, 

reforçando o excelente perfil de segurança desse suplemento nutricional.
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