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RESUMO 

 
Os nutracêuticos a base de creatina são, atualmente, os suplementos mais estudados 
dentro da nutrição esportiva. O aumento da força muscular atrelado ao aumento de 
seu volume vem, ano após ano, atraindo cientistas a pesquisarem seus efeitos e 
benesses, mormente para pessoas que fazem atividades físicas regulares e de alta 
intensidade. Nessa ótica, o presente estudo tem como Objetivo: realizar uma revisão 
integrativa do uso de nutracêuticos a base de creatina, buscando trazer o que há de 
mais novo na literatura sobre seus benefícios para potenciais uso no esporte. 
utilizando-se de artigos, meticulosamente escolhidos. Resultados: com relação aos 
benefícios, os nutracêuticos com creatina apresentam amplos benefícios 
relacionados, principalmente a aptidão física, porém outros benefícios foram 
encontrados, como melhora nos estoques cerebrais de fosfocreatina, aumento de 
atividades antioxidantes e antiapopitóticas e melhora na composição corporal. Não 
foram encontrados malefícios nas dosagens estudadas, inclusive foram descartas 
algumas hipóteses sobre uma possível associação de causa de aumento de creatinina 
sérica e de nefrologia, garantindo mais uma vez o perfil extremamente seguro de sua 
suplementação. os protocolos de suplementação para o esporte devem ser guiados 
por um profissional de nutrição habilitado para que se tire o máximo proveito desse 
recurso ergogênico tão eficiente, analisando seus benefícios em cada esporte, sem 
extrapolar as quantidades ideais estudadas na literatura, por mais seguro que a 
suplementação mostre ser. 
 
PALAVRAS-CHAVE: “creatine supplementation” AND “sport”. 
 
 

ABSTRACT 
 
The nutraceuticals made of creatine are, nowadays, the most studied supplements 
within sports nutrition. The muscle strength increase linked to the volume increase 
comes, year after year, attracting scientists to search for its effects and benefits, mainly 
for people who have high intensity exercise regularly. Accordingly, the present study 
aims: make an integrative review about the use of nutraceuticals made of creatine, 
prioritazing the newest research in literature about its benefits for potencial usage on 
sports, making use of some articles meticulously chosen. Results: regarding the 
benefits, the nutraceuticals with creatina present wide associated benefits, mainly 
physical fitness, however other benefits were found as an improvement in 
phosphocreatine brain stocks, increase of antioxidant activity, antiapoptotic and 
improvement in cerebral composition. It was not found harmful effects on the studied 
dosages, even some hypothesis were discarded about a possible association between 
nephrology and serum creatinine, guaranteeing, once more, the extremely safe profile 
of this supplementation. From this perspective, the supplementation protocols to the 
sports must be guided by a qualified nutrition professional in order to have a most out 
of this highly efficient ergogenic resource, analyzing its benefits in each sport, without 
extrapolate the ideal quantities in literature, even if the supplementation is truly safe. 
 
KEY WORDS: “creatine supplementation” AND “sport”. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os nutracêuticos podem ser definidos como alimentos, ou parte destes, os 

quais apresentam benefícios à saúde. Um nutracêutico também é considerado um 

farmaconutriente ou a contração dos termos nutrientes mais farmacos, e contém em 

sua composição nutriente que pode potencializar, combater, ou modificar funções 

fisiológicas ou metabólicas e são administradas em formas farmacêuticas (ALENCAR; 

MORAIS, 2021; MACHADO et al., 2019). 

Zeisel (1999), define nutracêuticos como suplementos alimentares que contêm 

a forma concentrada de um composto bioativo de alimento, separando-o da matriz 

alimentar e empregado com a finalidade de melhorar a saúde, em doses que excedem 

aquelas que poderiam ser alcançadas de alimentos. Como é um dos termos mais 

utilizados ainda nos dias atuais, suplementos e nutracêuticos terão o mesmo sentido 

neste trabalho.  

Um dos primeiros nutracêuticos lançados foi a base de creatina. Este composto 

orgânico é uma amina sintetizada endogenamente inicialmente nos rins que são 

produzidos de dois aminoácidos: glicina e arginina. os aminoácidos formados partem 

para o fígado recebendo um grupo metil de metionina, criando a creatina (KREIDER 

et al., 2017). 

A creatina vem sendo muito pesquisada devido ao seu potencial efeito no 

rendimento físico de atletas envolvidos em exercícios de alta intensidade e curta 

duração, intermitentes e com curtos períodos de recuperação (CORRÊA; LOPES, 

2014). 

A creatina começou a ser considerada um constituinte alimentar há mais de 

150 anos, algumas observações importantes foram documentadas nestes primeiros 

estudos gerais (HUNTER et al., 1928) e, com isso, passou ganhar bastante espaço 

por seus inúmeros benefícios, apesar de alguns relatos indicarem que atletas 

profissionais utilizam a suplementação com creatina desde 1960, seu uso 

disseminado só ocorreu a partir dos anos 90. Em estudos com pacientes em estados 

pré e pós-operatório, indivíduos destreinados e atletas profissionais que ingeriram 

quantidades entre 1,5 a 25 g/dia em um período de até um ano, tiveram como único 

efeito colateral encontrado o ganho de peso corporal (WILLIAMS; KREIDER; 

BRANCH, 2000; SOUZA, PEREIRA, 2008).  
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Esse aminoácido que tem sua produção endógena baixa, onde o organismo 

humano possui a capacidade de produzir aproximadamente 1g de creatina por dia 

(WILLIAMS; KREIDER; BRANCH, 2000; WOLINSKY, HICKSON, 2002), e, na grande 

maioria, as pessoas ingerem cerca de 1g por dia, proveniente da alimentação habitual 

(GUALANO et al., 2008). Nesse sentido, a creatina é proveniente de fontes de 

alimentos animais, como as carnes e peixes, porém, trata-se de uma proporção 

indevida visto que, em geral, a concentração é de aproximadamente 4g de creatina/kg 

do animal (TRABBOLD, 2010). Nessa perspectiva, um quilograma de filé bovino 

contém apenas 4g de creatina, enquanto possui 119g de gordura. Tal motivo 

encaminhou a criar o suplemento, sem a adição de gordura ou colesterol, chamado 

monohidrato de creatina (WILLIAMS; KREIDER; BRANCH, 2000; WOLINSKY, 

HICKSON, 2002). Esse fato acabou conquistando um papel importantíssimo nessa 

busca. Visto que, embora não se trate de um nutriente essencial, ela está 

intensamente envolvida no metabolismo humano (HOFFMAN et al., 2006).  

O seu efeito osmótico está sendo relacionado a uma maior síntese proteica 

(FEBBRAIO et al., 1995) e, segundo sugere a literatura, certos componentes 

nutricionais, como a creatina e a ribose, são capazes de aumentar os níveis de energia 

para funcionamento do músculo cardíaco e a capacidade antioxidante do organismo 

através da redução da atividade dos radicais livres (DEROSA et al., 2019). E, além 

dos benefícios do desempenho muscular, pesquisas comprovam que seu uso melhora 

doenças neuromusculares e tolerância à glicose (ISLAM; YORGASON; HAZELL, 

2015). 

Grande parte da creatina é acumulada no músculo esquelético e a minoria 

permanece no coração, músculos lisos, cérebro e testículos (KREIDER et al., 2017; 

HALL; TROJIAN, 2013). 

Segundo o Comitê Olímpico Internacional (COI) e a Sociedade Internacional de 

Nutrição Esportiva (ISSN), não foi encontrado, até então, um suplemento que 

proporcione um desempenho tão eficaz com tamanha segurança como a creatina, e, 

por esse motivo, colocam-na lista de suplementos superiores ou “padrão ouro”, 

baseados em evidências. (WAX et al., 2018; MAUGHAN et al., 2018). 

Se tratando de valores de mercado Hilê [2021 apud Associação Brasileira das 

Empresas de Produtos Nutricionais (ABENUTRI); Associação Brasileira dos 

Fabricantes de Suplementos Nutricionais e Alimentos Para Fins Especiais 

(BrasNutri)], trazem números expressivos: “estima-se que o mercado de suplementos 
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alimentares no Brasil em 2021 ultrapasse a marca de R$ 2,6 bilhões e que 

aproximadamente 2,5 milhões de pessoas vem consumindo suplementos alimentares 

no país”.  

Com tantos benefícios do suplemento mencionado, é de notória importância 

que se façam estudos para elucidar ainda mais a suplementação dessa substancia 

ergogênica. 

 

2 OBJETIVOS 

 

O presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão integrativa do uso 

de nutracêuticos a base de creatina, buscando trazer o que há de mais novo na 

literatura sobre seus benefícios para potenciais uso no esporte. 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 CREATINA 

 

A creatina é um ácido orgânico nitrogenado que existe naturalmente no corpo, 

sendo sintetizada no fígado e rins a partir de alguns aminoácidos. É armazenado no 

músculo e atua como uma reserva rápida de energia durante exercícios de alta 

intensidade.  Iniciando o exercício de alta intensidade, a fosfocreatina doa um fosfato 

de alta energia ao difosfato de adenosina (ADP) agindo como uma fonte de apoio de 

energia, porém esgotando-se rapidamente (SOUZA, 2021). Esse retardo na fadiga 

muscular se deve à energia fornecida pelo sistema Cr / ATP / CK, que além de 

fornecer energia, em ratos Wistar mostrou-se eficaz promovendo proteção contra 

danos celulares causados pela isquemia em alguns órgãos, como rins e músculos 

(MOREIRA et al., 2021) 

Com isso a creatina vem sendo utilizada como uma das ajudas ergogênicas 

nutricionais mais populares para atletas. Kreider e colaboradores (2017) reuniu 

diversos trabalhos mostrado consistentemente que a suplementação de creatina 

aumenta as concentrações de creatina intramuscular, pode melhorar o desempenho 

do exercício e/ou melhorar as adaptações ao treinamento. A pesquisa indicou que a 

suplementação de creatina pode melhorar a recuperação pós-exercício, a prevenção 

de lesões, termorregulação, reabilitação, concussão e/ou neuroproteção da medula 
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espinhal. Uma série de aplicações clínicas de suplementação de creatina também 

foram estudadas envolvendo doenças neurodegenerativas (por exemplo, distrofia 

muscular, doença de Parkinson, doença de Huntington), diabetes, osteoartrite, 

fibromialgia, envelhecimento, isquemia cerebral e cardíaca, depressão na 

adolescência e gravidez (SMITH-RYAN et al., 2021). 

 

2.2 MECANISMOS DE AÇÃO DA CREATINA 

 

Foi demonstrado que o monohidrato de creatina (MC): 

 Aumenta os níveis de fosfocreatina no músculo, molécula essencial da via 

anaeróbia alática para a ressíntese de ATP (trifosfato de adenosina). 

 Este aumento do volume muscular aumenta a capacidade de armazenamento 

de glicogênio no músculo (MORIONES; SANTOS, 2017). 

 Facilita a hipertrofia muscular. É capaz de aumentar a expressão de alguns 

genes responsáveis pelo controle da osmolaridade e transdução genética, como a 

IGF-1, assim, produz retenção de água intracelular, induzindo a hipertrofia muscular 

(MORIONES; SANTOS, 2017; MAUGHAN, 2018; JAGIM, 2018). 

 

2.3 ROTA METABÓLICA DA CREATINA 

 

A creatina, um membro da família dos fosfagênios da guanidina, tem como 

composição principal um aminoácido não proteico de ocorrência natural, encontrado 

principalmente em carnes vermelhas e frutos do mar. O maior percentual da creatina 

é encontrado no músculo esquelético (~ 95%) com pequenas quantidades também 

encontradas no cérebro e testículos (~ 5%) (KREIDER et al., 2017). Cerca de dois 

terços da creatina intramuscular é fosfocreatina (PCr) com o restante sendo creatina 

livre. Assim Servindo como uma fonte rápida de energia anaeróbica para apoiar o 

exercício; no entanto, ele se esgota rapidamente (SOUZA, 2021). O pool total da 

mesma é mantido tanto pela síntese diária endógena quanto pela exógena, via 

alimentação que é de cerca de 120g em um homem de 70 kg. No repouso, a síntese 

de ATP é principalmente dependente do ADP proveniente da fosforilação oxidativa 

mitocondrial. Transportadas para o citosol, as moléculas de ATP reagem com a 

creatina por meio da enzima creatina fosfatoquinase para formar creatina fosfato e 

ADP, até que o equilíbrio celular seja atingido (LIMA et al., 2020). 
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Cerca de 2% da Creatina intramuscular é degradada em creatinina e excretada 

pelos rins na urina, sendo que as perdas diárias de Creatina correspondem a ~2 g 

para homens com ~70 kg, dos 20 aos 39 anos de idade e são mais reduzidas nas 

mulheres e em indivíduos com idades mais avançadas (por estes apresentarem 

menos massa muscular). Diariamente o corpo produz ~1 g de Creatina no fígado, rins 

e pâncreas. A Creatina restante, que representa cerca de metade das necessidades 

diárias de Creatina, é obtida a partir da dieta, e por esse motivo, os vegetarianos 

geralmente possuem níveis mais baixos de Creatina (RIBEIRO, 2018). 

 

2.4 PROTOCOLOS DE SUPLEMENTAÇÃO DA CREATINA 

 

As necessidades diárias de creatina em uma pessoa de 70 kg são consideradas 

próximas a 2 g. Uma pessoa que segue uma dieta mediterrânea geralmente ingere 

0,25 a 1 g por dia. Portanto, para suprir suas necessidades diárias, o corpo busca 

sintetizar o resto (produz ~1g por dia). Em geral, o regime de suplementação de 

creatina mono hidratada é geralmente uma dose de ataque de 20 g/dia (0,3 g/kg/dia), 

dividida em quatro doses, por 4-7 dias, seguida de uma dose de manutenção. 3-5 

g/dia (0,04-0,07 g/kg/dia) por um mês. A concentração de fosfocreatina no músculo 

aumenta em 15-20%, e esses níveis são mantidos por até 5-8 semanas após o término 

da suplementação (MORIONES; SANTOS, 2017). No entanto, níveis mais elevados 

de suplementação de creatina por longos períodos de tempo podem ser necessários 

para aumentar as concentrações cerebrais de creatina, compensar as deficiências de 

síntese de creatina ou influenciar os estados de doença (HANNA-EL-DAHER et al., 

2016). Uma vez que os estoques de creatina muscular estão totalmente saturados, os 

estoques de creatina geralmente podem ser mantidos pela ingestão de 3–5 g/dia. 

(MIELGO-AYUSO et al., 2019) Foi relatado que a ingestão de creatina com 

carboidratos ou carboidratos e proteínas promove, de forma mais consistente, uma 

maior retenção de creatina (GREENWOOD et al., 2003). Um protocolo alternativo de 

suplementação é ingerir 2–5 g por dose, 1 × / dia ou 0,03 g / kg / dose de creatina 

monohidratada por 28 dias (Wax et al., 2021).  No entanto, este método resultaria em 

um aumento gradual no conteúdo de creatina muscular em comparação com o método 

de carga mais rápido e pode, portanto, ter menos efeito no desempenho do exercício 

e/ou adaptações de treinamento até que os estoques de creatina estejam totalmente 

saturados. 
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2.5 BIODISPONIBILIDADE 

 

A forma de creatina mais comumente estudada na literatura é a creatina 

monohidratada.  A captação de creatina envolve a absorção de creatina no sangue e, 

em seguida, a captação pelo tecido-alvo. Um aumento inicial nos níveis de creatina 

plasmática, seguido por uma redução nos níveis plasmáticos, pode ser usado para 

sugerir indiretamente um aumento da captação no tecido-alvo. No entanto, os 

padrões-ouro para medir os efeitos da suplementação de creatina nos tecidos-alvo 

são por meio de espectroscopia de ressonância magnética (MRS), biópsia muscular, 

estudos de marcadores de isótopos estáveis e/ou retenção de creatina em todo o 

corpo avaliada pela medição da diferença entre a ingestão de creatina e a excreção 

urinária de creatina (JAGER et al., 2011). 

Geralmente, a creatina é convertida em creatinina em taxas mais altas quanto 

mais baixo for o pH e quanto mais alta for a temperatura. Por exemplo, a pesquisa 

mostrou que a creatina é relativamente estável em solução em pH neutro (7,5 ou 6,5). 

No entanto, após 3 dias de armazenamento a 25°C, a creatina se degrada em 

creatinina (por exemplo, 4% em pH 5,5; 12% em pH 4,5; e 21% em pH 3,5) A 

degradação da creatina em creatinina ao longo do tempo é a principal razão pela qual 

a creatina é vendida na forma sólida (JAGER et al., 2011). No entanto, isso não 

significa que a creatina seja degradada em creatinina in vivo por meio do processo 

digestivo. A este respeito, a degradação da creatina em creatinina pode ser reduzida 

ou interrompida reduzindo o pH abaixo de 2,5 ou aumentando o pH (Oliveira et al., 

2017). Por causa de sua baixa estabilidade em baixo pH durante seu trânsito 

gastrointestinal a creatina é geralmente ingerida em altas doses, dose de 20g por uma 

semana e dose de 5g diariamente subsequentemente. No entanto, a biossíntese e o 

metabolismo da creatina são altamente dependentes de muitos fatores, como dieta, 

hormônios e idade (FIELDING et al., 2021). 

 

2.6 EFEITOS DOS NUTRACÊUTICOS A BASE DE CREATINA 

 

2.6.1 Produção de força muscular 
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Apesar de existirem indícios de benefícios da suplementação de creatina na 

força muscular em destreinados, tais como: a) o aumento dos conteúdos 

intramusculares de fosfocreatina; b) o aumento da velocidade de regeneração de 

fosfocreatina durante o exercício; c) a melhora na atividade da via glicolítica pelo 

tamponamento de íons H+; d) diminuição do tempo de relaxamento no processo 

contração-relaxamento da musculatura esquelética, em decorrência da melhora na 

atividade da bomba sarcoendoplasmática de cálcio; e e) aumento da concentração de 

glicogênio muscular, conforme Bembem et al. (2011). Há pouco controle quanto à 

metodologia e atenção às especificações de variabilidade dos indivíduos estudados, 

portanto, os efeitos sobre a força muscular são mais evidentes na combinação entre 

a suplementação e o treinamento de força (GUALANO et al., 2010). 

A fim de determinar a diferença dos efeitos da suplementação entre 

destreinados e praticantes de exercício de força, Arciero et al. (2001). Realizaram um 

experimento separando dois grupos: indivíduos apenas suplementados com creatina 

e suplementados com creatina e submetidos a treinamentos de força. Ao final de um 

mês, foi verificado que o primeiro grupo apresentou aumentos de força dinâmica 

máxima no supino (8%) e leg press (16%), enquanto que o segundo grupo demonstrou 

aumento nessas mesmas variáveis de 18 e 42%, respectivamente (GUALANO et al., 

2010). Com esses resultados, os autores do experimento sugeriram que 40% do 

aumento de força no segundo grupo se deva aos efeitos agudos da suplementação, 

e os outros 60% mediados pelo treinamento. 

 

2.6.2 Hipertrofia 

 

A influência da suplementação com nutracêuticos à base de creatina no 

aumento da massa muscular é amplamente estudado por pesquisadores. Em uma 

meta-análise, dos 67 estudos que mensuraram a massa corporal, 43 reportaram 

aumentos na massa corporal total e/ou massa magra decorrentes da suplementação 

de creatina (BRANCH, 2003). O aumento da área da secção transversal das fibras 

musculares também é largamente evidenciado. 

A Figura 1 mostra as diversas formas de como a creatina influencia na 

hipertrofia muscular. A primeira acontece com a inibição da miostatina, um fator que 

regula o crescimento muscular. A inibição da miostatina irá ativar as células satélites, 

o que promoverá o aumento de mionúcleos, assim ocorrendo uma maior transcrição. 
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Ainda na Figura 1 a creatina ativará o fator regulatório miogênico (FRM) que 

estimulará também as células satélites repetindo parte do ciclo anterior. Ela será 

também responsável pelo aumento de fator de crescimento semelhante à insulina 

IGF-1 que estimulará a produção de FRM, também ativa o gene AKT que ativa o gene 

alvo de rapamicina em mamíferos (mTOR) que é responsável pelo aumento da 

transdução proteica. Além disso o gene AKT, age inibindo o FOXO3 que é responsável 

pela proteólise muscular impossibilitando que essa quebra muscular ocorra nessa via. 

A creatina também inibe a oxidação pelo fator de oxigêneo reativo das espécies (ROS) 

impedindo a oxidação da proteína muscular. Por fim, o efeito mais conhecido da 

creatina que é o aumento de fosfocreatina PCR e glicogênio no músculo que permite 

a pessoa uma maior capacidade e força durante o exercício, que leva à hipertrofia 

(CHILIBECK et al., 2017). 

 

Figura 1 - Influência da creatina na hipertrofia muscular. 

 

Fonte: CHILIBECK (2017) - Adaptado 

 

Abreviações: FRM (fator regulador miogênico); mTOR (alvo de rapamicina em 

mamíferos); PCr (fosfocreatina) Fox O3 (Gene responsável por proteólise muscular); 

CS (Células Satélites); Akt (Gene); ROS (fator oxidativo através do oxigênio reativo 

das espécies); IGF-1 (fator de crescimento parecido a insulina). 

 

2.6.3 Retenção hídrica e equilíbrio proteico 
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A retenção hídrica foi um dos primeiros efeitos a serem estudados acerca da 

suplementação com creatina. Ziegenfusse e colaboradores (2017), em pesquisa, 

determinou o consumo, por 10 homens treinados, de 0,07g de creatina por quilo de 

massa livre de gordura durante o período de 3 dias. O consumo determinou o aumento 

de água corporal total e intracelular, levando à conclusão de que a mudança no 

equilíbrio dos fluidos foi causada pela suplementação, por exemplo.  

Kreider e colaboradores (2017), examinaram os efeitos do consumo de creatina 

sobre a massa e a composição corporal e encontraram um aumento da massa 

corporal, muito maior, no grupo que recebeu suplementação de Cr por 28 dias, quando 

comparado ao grupo placebo. Não se observou mudança no total de água corporal, 

sugerindo que o aumento da massa não tem relação direta com a retenção hídrica.  

Em outros estudos foi proposto que o aumento da osmolaridade intracelular do 

aumento do armazenamento de creatina pode causar edema celular e a estimulação 

concomitante das vias de sinalização anabólica, independentemente do exercício. 

Porém, infelizmente, os estudos que avaliam a capacidade intrínseca da creatina para 

estimular a remodelação hipertrófica de proteínas são escassos (WAX et al., 2021). 

 

2.6.4 Volume de treinamento 

 

A melhora no volume de treinamento foi observada amplamente, 

principalmente em treinos de força e resistência de curta duração e alta intensidade, 

como bench press, leg press, agachamentos e saltos. Contudo, relacionado à 

natação, foram observados poucos ou nenhum benefício aparente, assim como na 

precisão e poder de jogadas de tênis. O rendimento em corridas foi observado em 

alguns estudos, mas não em todos. Algumas dessas discrepâncias estão associadas 

a diferenças na determinação do estudo, incluindo sexo, idade e o status de 

treinamento dos indivíduos (RACETTE, 2003). 

Dangot; Schultz; Mozdziak (2000); Volek; Rawson (2004), realizaram estudos 

sobre o efeito de nutracêuticos a base de creatina no número de RM (Repetições 

Máximas). Foi evidenciado, portanto, que a creatina possibilitou, ao longo das 

pesquisas, que os indivíduos desempenhassem mais repetições – aumento das RM 

– com uma mesma carga. Por esse motivo, devido ao aumento do volume de 

treinamento, o ganho de massa magra também foi conclusivamente aceito como efeito 

desse processo. 
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2.7 SEGURANÇA E EFEITOS COLATERAIS DA SUPLEMENTAÇÃO DE 

NUTRACÊUTICOS A BASE DE CREATINA 

 

2.7.1 Problemas renais 

 

Almeida (2014), cita que em estudos realizados, a utilização de suplementos 

adicionais de creatina pode elevar, temporariamente, os níveis de creatinina sérica e 

simular a existência de uma nefropatia. Quando se associa o uso de creatina a uma 

dieta com alta ingestão de proteínas, a elevação do nitrogênio úrico resultante pode 

aumentar a suspeita de nefropatia. 

Considerando o costume dos laboratórios clínicos atuais de informar a 

velocidade de filtração glomerular estimada, utilizando fórmulas que incluem a 

creatinina, uma elevação de creatinina por esta causa pode induzir um diagnóstico de 

insuficiência renal crônica, com consequências importantes tanto para os pacientes 

como para os sistemas de saúde (SILVA et al., 2019). 

O uso de suplementos de creatina por indivíduos saudáveis por tempos 

prolongados é seguro para a saúde e não existem evidências que produzam dano 

renal crônico. As queixas de nefro toxicidade em indivíduos saudáveis são muito 

escassas. Tem sido recomendado não utilizar em sujeitos com nefropatias crônicas 

ou que ingerem drogas nefro tóxicas por não existir evidências suficientes da 

segurança nesses casos (VEGA et al., 2019). 

 

2.7.2 Creatina como biomarcador de lesão 

 

Sabendo que a Creatina quinase (Ck) é uma enzima que catalisa reações com 

transferência de energia com fosforilação reversível da creatina. Geralmente, esta 

enzima está confinada no interior das células e sua concentração sérica é muito baixa, 

com isso, a atividade plasmática da Ck depende tanto da prática de atividades físicas 

quanto de algumas patologias (por exemplo: infarto do miocárdio) que elevarão os 

marcadores sanguíneos (BANDEIRA et al., 2014). 

Elevações na CK têm sido associadas a danos ao tecido muscular esquelético, 

seja por trauma direto durante colisões ou dano excêntrico repetitivo durante corrida 
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de alta velocidade. A ruptura resultante da integridade do músculo esquelético leva ao 

vazamento de CK na corrente sanguínea (ROE et al., 2016). 

Sendo assim o protocolo de ataque de dosagem citado por MORIONES e 

SANTOS (2017), poderá atrapalhar a detecção de infarto do miocárdio e dano 

muscular, através de exames sanguíneos, pois, o uso da suplementação aumentará 

os níveis séricos de CK, atrapalhando assim a leitura. 

 

2.7.3 Potenciais efeitos colaterais da suplementação da creatina 

 

Alguns potenciais efeitos colaterais associados à ingestão de nutracêuticos a 

base de creatina são cãibras nos músculos, diarreia, sintomas gastrointestinais e 

desidratação. Uma pesquisa realizada com 52 jogadores de basquete e de futebol da 

divisão 1 do National Collegiate Athletic Association (NCAA), revelou que 73% dos 

atletas relataram sintomas desfavoráveis com o consumo de creatina. Contudo, mais 

de 75% dos atletas relataram tomar uma dosagem de manutenção acima da 

recomendada 2 a 5 g/d, com 35% tomando pelo menos 9 g/d e 5% tomando de 17 a 

20 g/d. Por esse motivo, é muito provável que os efeitos colaterais tenham sido 

sentidos devido às doses excessivas do suplemento (RACETTE, 2003). 

Em um estudo realizado para a Medicine and Science in Sports and Exercise, 

Schilling e colaboradores (2001), observaram o comportamento sanguíneo de 26 

atletas, dentre homens e mulheres, os quais seguiram protocolos de suplementação 

com creatina por diferentes períodos de tempo (de 0 a 4 anos). Todos os valores nos 

exames bioquímicos estiveram em níveis normais, apesar de alguns valores 

individuais terem sido encontrados elevados, como a Desidrogenase Láctica (LDH), a 

Transaminase Glutâmico-Oxalacética (SGOT) e a Alanina Aminotransferase (SGPT). 

 

4 METODOLOGIA 

 

A revisão integrativa, é a mais ampla abordagem metodológica referente às 

revisões, permitindo a inclusão de estudos experimentais e não experimentais para 

uma compreensão completa do fenômeno analisado. Combina também dados da 

literatura teórica e empírica, além de incorporar um vasto leque de propósitos: 

definição de conceitos, revisão de teorias e evidências, e análise de problemas 

metodológicos de um tópico particular. A ampla amostra, em conjunto com a 
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multiplicidade de propostas, deve gerar um panorama consistente e compreensível de 

conceitos complexos, teorias ou problemas de saúde relevantes para a nutrição, por 

isso o método escolhido para esta pesquisa foi este. 

 

3.1 PROCEDIMENTOS E LOCAIS DE PESQUISA ALVO 

 

Para a construção da discussão e resultados foi realizado uma revisão 

integrativa, para a aceitação de documentos relacionados à pesquisa da creatina, a 

busca foi realizada na base de dados PubMed e Science direct com aceitação de 

dados considerando as seguintes palavras-chave: “creatine supplementation” AND 

“sport”, sendo assim selecionados para análise todas as ocorrências resultantes 

dessa busca. 

Foram excluídos desse estudo os artigos que não tiveram relevância 

aprofundada sobre o tema proposto, estudos exclusivos com animais, e os que não 

tiveram relação a suplementação no esporte (alguns apresentaram fortes indícios de 

uso no esporte e foram selecionados). Dos 170 artigos, dentre eles artigos de revisão, 

editoriais, periódicos e experimentais, 136 foram excluídos por não atenderem aos 

critérios de qualidade, especificidade, profundidade do tema ou não terem tendencias 

para o esporte. 

 

3.2 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Os dados coletados referentes aos estudos realizados com o tema foram 

analisados utilizando os programas Word 2016 e Excel 2016, a produção da Figura 1 

e do Fluxograma 1 foi realizada no aplicativo de designs gráficos chamado CANVA e 

apresentação dos resultados foi dada em textos com citações e tabelas foram 

necessárias. 

 

3.3 FLUXOGRAMA 
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Fluxograma 1 - Fluxograma responsável por apresentar a maneira que foi realizada 
a pesquisa. 

 

Fonte: O autor. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 2 - Gráfico descrevendo o número de publicações por ano e base de 
dados utilizadas. 
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A amostra final desta revisão foi constituída por 36 artigos científicos, 

selecionados pelos critérios de inclusão previamente estabelecidos, todas os idiomas 

da busca foram aceitos, sendo eles: francês, inglês, espanhol e português.  Na Figura 

2 foi avaliado o resultado das buscas, fora encontrado no total 170 artigos nos anos 

de 2016 a 2022, sendo 101 na base do ScienceDirect e 69 no PubMed. Foi verificado 

que o maior número de artigos, usando as palavras chaves já mencionadas, foram 

encontrados no ano de 2019 e na base de dados da ScienceDirect perfazendo um 

total de 34 artigos, no total para este ano foram encontrados 45 artigos levando em 

consideração as duas bases.  

Gostaria de salientar que como o tema é relevante para área, foram encontrados 

bastantes trabalhos e apesar da pandemia de COVID-19 que assolou nos últimos 

anos o planeta e impactou tudo, o número de publicações pode ser considerado dentro 

da média dos anos anteriores. 

Destes artigos, trinta foram encontrados na base de dados PubMed e quatro 

na ScienceDirect. O Quadro 1 representa as especificações de cada um dos artigos. 

Outro ponto relevante é que já encontramos artigos que foram catalogados para o ano 

de 2022 apesar de terem sidos apenas liberados de forma virtual. 

 

 

 

 



20 
 

Quadro 1 - Artigos levantados nas bases de dados Pubmed e Science direct sobre 
revisão integrativa 

 
País de 
produção 

Título do artigo Autores Periódico (vol; no; pág; ano)   Quantidade suplementada: 

USA 
 
 
 
 
 
 

International Society of 
Sports Nutrition position 
stand: safety and  
efficacy of creatine 
supplementation in 
exercise, sport, and 
medicine 

Kreider RB, Kalman 
DS, Antonio J, 
Ziegenfuss TN, 
Wildman R, Collins R, 
Candow DG, Kleiner 
SM, Almada AL, Lopez 
HL. 

J Int Soc Sports Nutr. 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo Kreinder e 
colaboradores (2017) 
representando a Sociedade 
Internacional de Nutrição 
Esportiva (ISSN) o método 
mais rápido de aumentar os 
estoques de creatina muscular 
é: consumindo 0,3 g / kg / dia 
faz- se esse procedimento 
entre 5 a 7 dias como modo de 
saturação, em seguida 
fazendo-se a manutenção dos 
níveis de estoques elevados 
consumindo 3 a 5 g / dia.  
 
 
 
 
 

Taiwan Effects of 4-Week 
Creatine  
Supplementation 
Combined with Complex 
Training on Muscle 
Damage and Sport 
Performance 

Wang CC, Fang 
CC, Lee YH, 
Yang MT, Chan 
KH. 

Nutrients. 2018;10(11):1640.  20 g de creatina durante 6 
dias seguidos de 2 g / dia 
até completar 4 semanas 

 
 
 
 
Espanha 

 
 
 
 
Effects of Creatine 
Supplementation on 
Athletic Performance in 
Soccer Players: A 
Systematic Review and 
Meta-Analysis 

 
 
 
 
Mielgo-Ayuso J, 
Calleja-Gonzalez J, 
Marqués-Jiménez D, 
Caballero-García A, 
Córdova A, Fernández-
Lázaro D 
 
 

 
 
 
 
Nutrients. 2019 Mar 
31;11(4):757. 
 

. 
 
 
 
A suplementação de 
creatina com dose de 
ataque de 20⁻30 g / dia, 
dividida 3⁻4 vezes por dia, 
ingerida por 6 a 7 dias, e 
seguida por 5 g / dia por 9 
semanas ou com uma 
dose baixa de 3 mg / kg / 
dia por 14 dias 
 
 

Brasil Creatine supplementation 
and glycemic control: a 
systematic review.  

Pinto CL, Botelho PB, 
Pimentel GD,  
Campos-Ferraz PL, 
Mota JF. 
 

Amino Acids. 2016 
Sep;48(9):2103-29. 

Traz uma série de intervenções, 
deve ser analisado na integra. 
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Chile Effects of plyometric 
training  
and creatine 
supplementation on 
maximal-intensity 
exercise and endurance 
in female soccer players 

Ramírez-Campillo 
R, González-
Jurado JA, 
Martínez C, 
Nakamura FY, 
Peñailillo L, 
Meylan CM, 
Caniuqueo A, 
Cañas-Jamet R, 
Moran J, Alonso-
Martínez AM, 
Izquierdo M 

.J Sci Med Sport. 2016 
Aug;19(8): 
682-7. 

A suplementação de creatina 
com dose de saturação de 20⁻30 
g / dia, dividida 3⁻4 vezes por 
dia, ingerida por 6 a 7 dias, e 
seguida por 5 g / dia por 9 
semanas ou com uma dose 
baixa de 3 mg / kg / dia por 14 
dias apresenta efeitos positivos 
na melhoria dos testes de 
desempenho físico relacionados 
ao metabolismo anaeróbio, 
principalmente potência 
anaeróbia, em jogadores de 
futebol 
 

 
 
Canada 
 
 
 
 
 
 
 
Taiwan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canadá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Benefits of Creatine 
Supplementation for 
Vegetarians Compared 
to Omnivorous Athletes: 
A Systematic Review 
 
 
 
The Effects of Creatine 
Supplementation on 
Explosive Performance 
and Optimal Individual 
Postactivation 
Potentiation Time 
 
 
 
Creatine 
supplementation can 
improve impact control in 
high-intensity interval 
training 
 
 
 
 
 
Creatine 
monohydrate 
supplementation 
during 
eight weeks of 
progressive 
resistance training 
increases strength in 
as little as two 
weeks without 
reducing markers of 

 
 
Kaviani M, Shaw 
K, Chilibeck PD. 
 
 
 
 
 
 
Wang CC, Yang 
MT, Lu KH, Chan 
KH 
 
 
 
 
 
 
da Silva Azevedo 
AP, Michelone 
Acquesta F, 
Lancha AH Jr, 
Bertuzzi R, 
Poortmans JR, 
Amadio AC, Cerca 
Serrão J. 
 
 
Kaviani M, Abassi 
A, Chilibeck PD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Int J Environ Res Public Health. 
2020 Apr 27;17(9):3041. 
 
 
 
 
 
 
Nutrients. 2016 Mar 
4;8(3):143.+I5I7I4:I8 
 
 
 
 
 
 
 
   Nutrition. 2019 May;61:99-
104. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     J Sports Med Phys Fitness. 
2019                  Apr;59(4):608-
612. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
20g /d divididos em 4 
doses por 1semana 
depois dose de 
manutenção de 5g por 5 
semanas para 
manutenção. 
 
 
20g por 6 dias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monoidratado de creatina (0,3 
g.kg / dia por 7 dias seguidos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,07 / kg / d por 8 semanas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

 
Taiwan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reino 
Unido 
 
 
 
 
 
Australia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reino 
Unido 
 
 
 
 
 
 
 

muscle damage 
Effects of Creatine 
Supplementation  
on Muscle Strength 
and Optimal 
Individual Post-
Activation 
Potentiation Time of 
the Upper Body in 
Canoeists 
 
 
 
Effect of Creatine 
Supplementation on 
the Airways of Youth 
Elite Soccer Players 
 
 
 
Risk of Adverse 
Outcomes 
 in Females Taking 
Oral Creatine 
Monohydrate: A 
Systematic Review 
and Meta-Analysis 
 
 
 
Can Creatine 
Supplementation 
Interfere with  
Muscle Strength 
 and Fatigue in 
Brazilian National 
Level Paralympic 
Powerlifting? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creatine 
supplementation 
improves 
performance above 
critical power but 
does not influence 
the magnitude of 
neuromuscular 
fatigue at task failure 

 
Wang CC,  
Lin SC, Hsu SC, 
Yang MT, Chan 
KH 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simpson AJ, 
Horne S, Sharp P, 
Sharps R, 
Kippelen P 
 
 
 
de Guingand DL, 
Palmer KR, Snow 
RJ, Davies-Tuck 
ML, Ellery SJ. 
 
 
 
 
 
 
Soares Freitas 
Sampaio CR, 
Aidar FJ, Ferreira 
ARP, Santos JLD, 
Marçal AC, Matos 
DG, Souza RF, 
Moreira OC, 
Guerra I, 
Fernandes Filho J, 
Marcucci-Barbosa 
LS, Nunes-Silva A, 
Almeida-Neto PF, 
Cabral BGAT, Reis 
VM. 
 
 
Schäfer LU,  
Hayes M,  
Dekerle J. 
 
 
 
 
 
 

 
Nutrients. 2017 Oct 
27;9(11):1169. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med Sci Sports Exerc. 2019  
Aug;51(8):1582-1590. 
 
 
 
 
 
Nutrients. 2020 Jun 
15;12(6):1780.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nutrients. 2020 Aug 
19;12(9):2492. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp Physiol. 2019 
Dec;104(12):1881-1891 
 
 
 
 
 
 
 

 
20g / d por 6 dias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
0,3 g x kg - 1 x d -1 por 1 semana 
fase de manutenção: 5g x d -1 
por 7 semanas 
 
 

 
 
1 a 30g / dia, de 4 a 365 dias de 
suplementação 
 
 
 
 
 
 

 
 
20g de creatina divididos em 7 
dias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suplementação de 6 semanas 

 dose de saturação 4 x 5 g / d-1 
durante 5 dias. 
  dose de manutenção: 2 g de 
creatina d-1 
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Sérvia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Irã 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bélgica 
 
 
 
 
 
 
 
 
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Irã 
 
 
 
 
 
 

 
Guanidinoacetic  
acid with creatine 
compared with 
creatine alone for 
tissue creatine 
content, 
hyperhomocysteine
mia, and exercise 
performance: 
 A randomized, 
double-blind 
superiority trial 
 
 
 
Influence of Creatine 
Supplementation on 
Apoptosis Markers 
After Downhill 
Running in Middle-
Aged Men: A 
Crossover 
Randomized, 
Double-Blind, and 
Placebo-Controlled 
Study 
 
 
Can Creatine 
Combat the Mental 
Fatigue-associated 
Decrease in 
Visuomotor Skills? 
 
 
 
 
Creatine for Exercise 
and Sports 
Performance, with 
Recovery 
Considerations  
for Healthy 
Populations 
 
 
 
Creatine 
Supplementation, 
Physical Exercise 
and Oxidative Stress 
Markers: 
 A Review of the 
Mechanisms and 

 
Semeredi S,  
Stajer V, Ostojic J, 
Vranes M, Ostojic 
SM.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sheikholeslami-
Vatani D, Faraji H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAN Cutsem J, 
Roelands B, 
Pluym B, 
Tassignon B, 
Verschueren JO, 
DE Pauw K, 
Meeusen R. 
 
 
Wax B, Kerksick 
CM, Jagim AR, 
Mayo JJ, Lyons 
BC, Kreider RB. 
 
 
 
 
 
 
Arazi H,  
Eghbali E, Suzuki 
K. 
 
 
 
 

 
Nutrition. 2019 Jan;57:162-166. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am J Phys Med Rehabil. 2018 
Nov;97(11):825-831. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med Sci Sports Exerc. 2020 
Jan;52(1):120-130. 
 
 
 
 
 
 
 
Nutrients. 2021 Jun 
2;13(6):1915. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nutrients. 2021 Mar 6; 
13(3):869. 
 
 
 
 
 

 
1 grama de ácido 
guanidinoacético (GAA) e 3 
gramas de creatina por dia por 4 
semanas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20g / d por 7 dias (dividos em 
café da manhã, almoço, jantar e 
antes de dormir) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 g / d por 7 dias houve 
washout (sem suplementação 
por 7 dias) + 7 dias de placebo 
 
 
 
 
 

 
0,03 g / kg / dia por 3 a 5 dias 
ou 20g / dia de 5 a 7 dias 
seguidos 
 
 
 
 
 

 
 

Traz uma série de intervenções, 
deve ser analisado na integra. 
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Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canadá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
China 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effectiveness 
Timing of Creatine 
Supplementation 
around Exercise: A 
Real Concern? 
 
 
 
 
 
Effects of Creatine 
and Caffeine 
Supplementation 
During Resistance 
Training on Body 
Composition, 
Strength, 
Endurance, Rating 
of Perceived 
Exertion and Fatigue 
in Trained Young 
Adults 
 
 
 
Creatine 
supplementation 
effect on recovery 
following exercise-
induced muscle 
damage: A 
systematic review 
and meta-analysis of 
randomized 
controlled trials 
 
 
A Pilot Study 
Examining 
 the Effects of 8-
Week Whey  
Protein versus  
Whey Protein Plus 
Creatine 
Supplementation  
on Body 
Composition and 
Performance 
Variables in 
Resistance-Trained 
Women 
 
 
 
 

Ribeiro F, 
Longobardi I, 
Perim P, Duarte B, 
Ferreira P, 
Gualano B, 
Roschel H, 
Saunders B. 
 
 
 
Pakulak A, 
Candow DG, 
Totosy de 
Zepetnek J, 
Forbes SC, Basta 
D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jiaming Y,  
Rahimi MH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilborn CD, 
Outlaw JJ, 
Mumford PW, 
Urbina SL, 
Hayward S, 
Roberts MD, 
Taylor LW, Foster 
CA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nutrients. 2021 Aug 
19;13(8):2844. 
 
 
 
 
 
 
 
 
J Diet Suppl. 2021 Mar 24:1-16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021 Oct;45(10):e13916. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ann Nutr Metab. 2016;69(3-
4):190-199. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traz uma série de intervenções, 
deve ser analisado na integra. 
Sem resultados quanto ao 
melhor horário. 
 
 
 

 
 
 
Creatina mais cafeina (0,1.kg-
1.d-1 de creatina monohidratada 
mais 3mg.kg-1.d-1) 
vs 
café (3mg.kg-1.d-1 de creatina 
monohidratada mais 0.1g.kg-1.-
1 placebo de creatina) 
vs  
Placebo 
 
 
 
 
 
 
Traz uma série de intervenções, 
deve ser analisado na integra. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
24g de whey + 5g de creatina vs 
24g de whey não obteve 
diferenciação de resultados 
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Canadá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alemanha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canadá 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meta-Analysis 
Examining the 
Importance of 
Creatine Ingestion 
Strategies on  
Lean Tissue Mass 
and Strength in 
Older Adults 
 
 
The effects of 
phosphocreatine 
disodium salts plus 
blueberry extract 
supplementation on 
muscular strength, 
power, and 
endurance 
 
 
 
 
 
 
Short-Term  
Creatine Loading 
Improves Total 
Work and 
Repetitions to 
Failure but Not 
Load-Velocity 
Characteristics in 
Strength-Trained 
Men 
 
 
Creatine co-
ingestion with 
carbohydrate or 
cinnamon extract 
provides no added 
benefit to anaerobic 
performance 
 
 
Creatine Enhances 
the Effects of 
Cluster-Set 
Resistance Training 
on Lower-Limb Body 
Composition and 
Strength  
in Resistance-
Trained Men: A Pilot 

 
Forbes SC, 
Candow DG, 
Ostojic SM, 
Roberts MD, 
Chilibeck PD.  
 
 
 
 
 
Anders JPV, 
Neltner TJ, Smith 
RW, Keller JL, 
Housh TJ, 
Daugherty FJ, 
Tempesta MS, 
Dash AK, Munt DJ, 
Schmidt RJ, 
Johnson GO. 
 
 
 
 
 
Feuerbacher JF, 
von Schöning V, 
Melcher J, 
Notbohm HL, 
Freitag N, 
Schumann M. 
 
 
 
 
 
 
Islam H,  
Yorgason NJ, 
Hazell TJ. 
 
 
 
 
 
 
Bonilla DA,  
Kreider RB, Petro 
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Fonte: O autor. 
 

Mediante os artigos encontrados foi verificado que a creatina é uma das ajudas 

ergogênicas nutricionais mais populares e eficazes para atletas.  Vários estudos como 

verão neste tópico têm mostrado consistentemente que a suplementação de creatina 

aumenta as concentrações intramusculares de creatina, o que pode ajudar a explicar 

as melhorias observadas no desempenho de exercícios de alta intensidade, levando 

a maiores adaptações ao treinamento Kreider e colaboradores (2017), demonstraram 

que além da melhora atlética e do exercício, a pesquisa mostrou que a suplementação 

da creatina pode melhorar a recuperação pós-exercício, prevenção de lesões, 

termorregulação, reabilitação e concussão e / ou neuro proteção da medula 

espinhal. Além disso, uma série de aplicações clínicas da suplementação de creatina 

foram estudadas envolvendo doenças neurodegenerativas (por exemplo, distrofia 

muscular, doença de Parkinson, doença de Huntington), diabetes, osteoartrite, 

fibromialgia, envelhecimento, isquemia cerebral e cardíaca, depressão na 

adolescência e gravidez (SMITH-RYAN et al., 2021). Esses estudos fornecem um 

grande corpo de evidências de que a creatina pode não apenas melhorar o 

desempenho do exercício, mas pode desempenhar um papel na prevenção e / ou 

redução da gravidade das lesões, melhorando a reabilitação de lesões e ajudando os 

atletas a tolerar cargas de treinamento pesadas.  

Além disso, os pesquisadores identificaram uma série de usos clínicos 

potencialmente benéficos da suplementação de creatina (VEGA, 2019; WAX et al., 
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2021; PINTO et al., 2016). Outros estudos mostram que a suplementação de curto e 

longo prazo (até 30 g / dia por 5 anos) é segura e bem tolerada em indivíduos 

saudáveis e em várias populações de pacientes, desde bebês até idosos. Além disso, 

benefícios significativos para a saúde podem ser proporcionados ao assegurar a baixa 

ingestão de creatina na dieta habitual (por exemplo, 3 g / dia) ao longo da vida foram 

citados por vários autores de diferentes partes do mundo como mostra a revisão de 

Kreider et al. (2017). 

Simpson e colaboradores (2019), estudaram 19 jogadores de futebol de elite 

entre 16 a 21 anos, fizeram teste estratificado, randomizado, duplo-cego e ensaio de 

grupo paralelo controlado por placebo. O grupo creatina (n = 9) ingeriu 0,3 g · kg – 1 ⋅ 

d − 1 de monohidrato de creatina (CM) por 1 semana (fase de saturação) e 5 g · d − 1 

por 7 semanas (fase de manutenção), e o grupo placebo (n = 10) recebeu as mesmas 

dosagens de maltodextrina. 

Nesse estudo a inflamação das vias aéreas (avaliada por óxido nítrico exalado, 

FENO) e a responsividade das vias aéreas (à hiperpneia de ar seco) foram medidos 

antes e pós-suplementação. Mudanças leves e desfavoráveis na FENO foram notadas 

por tendência ao longo do período de suplementação no grupo CM apenas (P = 0,056 

para interação, η2 = 0,199), com uma alteração média do grupo de 9 ± 13 ppb no 

grupo CM versus −5 ± 16 ppb no grupo placebo (P = 0,056, d = 0,695). 

Além disso, a queda máxima no volume expiratório forçado em 1 s após a 

hiperpneia de ar seco foi maior por tendência pós-suplementação no grupo CM em 

comparação com o grupo placebo: 9,7% ± 7,5% vs 4,4% ± 1,4%, respectivamente (P 

= 0,070, d = 0,975). Esses efeitos adversos foram mais pronunciados quando apenas 

jogadores atípicos (n = 15) foram considerados. 

Com isso Simpson traz dados sobre efeitos adversos nas vias aéreas de atletas 

de elite particularmente naqueles que tem alergias, contudo, o perfil da suplementação 

ergogênica da creatina tem a segurança garantida.  

Já o estudo de GUINGAND et al. (2020), fala que apesar de não encontrarem 

dados sobre diferenciação na pressão sanguínea, salienta que mais estudos nessa 

área devem ser produzidos. Este trabalho também recomenda visto que os rins são 

um dos órgãos responsáveis pela filtração de proteínas e está diretamente ligado a 

pressão. 

Os estudos de Islam; Yorgason; Hazell (2016); Anders et al. (2021); Wilborn et 

al. (2016); Semeredi et al. (2018); Hone et al. (2017), também mostraram segurança 
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quanto ao uso do suplemento atrelado a outros nutracêuticos como por exemplo: 

whey, canela, ácido guanidinoacético (GAA), carboidrato e alguns polifenóis como 

extrato de mirtilo junto a sais de fosfocreatina.  

Esses estudos demonstraram que não há alterações significativas ao 

suplementar creatina em benefícios se comparado com a utilização sozinha da 

creatina monohidratada, porém há 2 exceções onde (GAA) e o microencapsulamento 

da creatina com whey hidrolisado, mostraram-se promissores. 

 O estudo de Hone e colaboradores (2017), traz um destaque, pois, 

conseguiram criar uma maneira de encapsular a creatina junto ao whey hidrolisado 

trazendo uma forma de digestão praticamente instantânea para o organismo, onde 

em 30 minutos de suplementação conseguiram coletar os efeitos da creatina agindo 

3x mais rápido que o grupo placebo, que só se alterou 3 horas após a suplementação. 

O suplemento também se demonstrou biodisponível quando entregue em condições 

aquosas, isso traz a ideia de ingestão com isotônicos por exemplo, que poderia 

aumentar sua eficácia. Estudos com essa forma de suplementação devem ser 

estimulados para saber se tal velocidade de absorção influenciaria também em 

marcadores de lesão e regeneração. Agindo como fator coadjuvante no tratamento 

podendo ser mais eficaz que a creatina monohidratada. 

A pesquisa de Semeredi e colaboradores (2019), também leva destaque, seu 

estudo foi randomizado, double-blinded (duplo-cego) com duração de 1 ano. Um total 

de 14 homens saudáveis foram designados para receber uma mistura de Creatina 

com ácido guanidinoacético (GAA) (1 grama de GAA e 3 gramas de creatina por dia) 

ou concentração equimolar de creatina (4 gramas por dia) administrados por 4 

semanas. Creatina com GAA foi superior a creatina sozinha no aumento dos níveis 

de creatina no músculo esquelético (16.9 ± 57 20.2 vs. 2.0 ± 6.0%; P = 0.02) e no 

cérebro (massa cinzenta) (5.8 ± 5.3% vs. 1.5 ± 3.2%; P = 0.02). Também aumentou a 

performance no supino (6.0% vs. 5.1%; P < 0.01). Comparado com a administração 

única de creatina, observou menor ganho de peso (1.6 ± 0.2 kg vs. 0.7 ± 0.2 kg; P < 

0.01).  

Como o estudo foi de longa duração e com resultados tão favoráveis, vale 

destaque nesta pesquisa, o estimulo de novos estudos devem se fazer presentes para 

entender porque o ganho de peso não ocorreu em relação ao grupo creatina sozinha, 

além, de entender como age de forma mais detalha as suplementações em conjunto. 
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Em contrapartida Pakulak e colaboradores (2021), realizaram o 1º estudo a 

suplementar creatina e cafeína este estudo foi de coorte, duplo-cego e randomizado, 

28 participantes conseguiram completar os testes de suplementação, Grupos: grupos 

de creatina, creatina e cafeína e placebo. Só consumiram os suplementos nos dias de 

treino. O treinamento foi de resistência na composição corporal e desempenho 

muscular em treinados.  A suplementação entre os grupos foi bem tolerada (6 eventos 

adversos leves vs 1 do grupo placebo) não houveram grandes diferenças, exceto pelo 

grupo creatina sozinho que aumentou a espessura do musculo extensor do joelho, ao 

longo do tempo. mulheres apresentam indícios de ter maiores estoques iniciais de 

creatina intramuscular em comparação aos homens.  

Com isso pontuo que a intensidade do exercício no uso da mistura dos dois 

suplementos possa aumentar a frequência dos efeitos adversos do treinamento físico 

intenso, necessitando assim de mais estudos para comprovar tal possibilidade. 

Apesar de aparentarem ter estoques de creatina mais elevados em relação aos 

homens, as mulheres não perdem o efeito ergogênico como mostra este estudo: 

Trabalho desenvolvido por Atakan e colaboradores na Turquia (2018), mostrou 

que a suplementação de creatina melhorou significativamente os desempenhos de 

velocidade de 10 m, 20 me 30 m (P <0,05), força das pernas (P <0,05) e agilidade (P 

<0,05) em jogadoras de futsal.  Ao total 30 mulheres participaram do estudo (idade 

19,83 ± 1,13anos). O estudo foi randomizado duplo cego, Os participantes foram 

atribuídos aleatoriamente a creatina (n = 15) ou grupo placebo (n = 15). Durante 7 

dias, o grupo de creatina recebeu 0,25 g/kg/dia de creatina pura mono-hidratada 

micronizada para tal resultado. Demonstrando melhoras significativas para este grupo. 

Como mencionado anteriormente, a suplementação de creatina com whey não 

adicionam benefícios em relação ao grupo apenas creatina como vemos abaixo: 

Wilborn e colaboradores (2016), realizaram um estudo piloto examinando whey 

(soro do leite) vs whey + Creatina na composição corporal e variáveis de desempenho 

em 17 mulheres treinadas em resistência (21 ± 3 anos, 64,7 ± 8,2 kg, 23,5 kg/m 2 , 

26,6 ± 4,8% de gordura corporal, requisito: ter mais que 6 meses de treino.). o 

treinamento foi de 8 semanas ingerindo Grupo 1: 24g de whey por dia (n=9), grupo 2: 

24g de whey + 5 g de creatina mono-hidratada (n=8) por dia. Não foram observadas 

diferenças significativas entre os grupos na adaptação ao treinamento. Autores 

descrevem que intervensões a longo prazo e com amostras maiores podem ter 

resultados diferentes. 
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No estudo de Wang e colaboradores (2018), estudaram o protocolo: 20 g de 

creatina versus 20 g placebo por dia durante 6 dias seguidos de 2 g / dia até completar 

4 semanas, em seguida os participantes passaram por treinamento complexo de 

força. Após treinamento notou-se que a força de Repetição máxima (1-RM) no grupo 

creatina foi significantemente maior que no grupo placebo (p<0,05). concluindo que a 

suplementação da creatina com treinamento complexo melhora a força muscular 

máxima e redução de danos musculares durante treinamento. 

O futebol foi o esporte que mais apareceu nesta revisão integrativa, 

possivelmente o investimento de pesquisas nessa área, estão diretamente ligadas ao 

investimento de mercado, onde segundo o site da Forbes (2021), os clubes mais 

valiosos do mundo chegam a valer em média 2,28 bilhões cada. Abaixo mais alguns 

dos resultados:  

Mielgo-Ayuso e colaboradores (2019), fizeram meta analise com 9 estudos 

duplo-cego em jogadores de futebol, que não apresentaram efeitos benéficos nos 

testes de desempenho aeróbio, nem em teste do metabolismo do fosfagênio. No 

entanto mostrou-se eficaz nos testes de desempenho anaeróbio, sendo bem efetiva 

no teste de Wingate em relação ao grupo placebo. a suplementação de creatina com 

dose de saturação de 20 - 30 g / dia, dividida 3 - 4 vezes por dia, ingerida por 6 a 7 

dias, e seguida por 5 g / dia por 9 semanas ou com uma dose baixa de 3 mg / kg / dia 

por 14 dias apresenta efeitos positivos na melhoria dos testes de desempenho físico 

relacionados ao metabolismo anaeróbio, principalmente potência anaeróbia, em 

jogadores de futebol.  

Já Miny; Burrowes; Jidovtseff (2017), trazem uma revisão interessante de 

quando usar a creatina no futebol. Relatam que os jogadores podem tomar creatina 

durante o treinamento de pré-temporada (3 a 5 g / dia) para ajudá-los a suportar um 

regime de treinamento de alta intensidade e aumentar sua força muscular e adaptação 

resultante do treinamento de força e / ou resistência. Uma dosagem menor (menos de 

3 g / dia) também pode ser suficiente e benéfica durante a temporada em caso de 

fadiga, a fim de manter níveis adequados de fosfocreatina e glicogênio nos músculos. 

Relatam também que a ingestão ocasional (cerca de 3 g) antes dos jogos e / ou 

práticas extenuantes também pode dar um impulso físico e mental aos jogadores. Os 

autores alertam para que não se faça a fase de saturação durante a temporada pois 

isso geraria um possível encurtamento na amplitude de movimento que pode acarretar 

em lesões, sem contar que o aumento de peso que a creatina potencializa poderia 
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deixar mais lentos os jogadores que são ágeis. Esta revisão é bem satisfatória para 

elucidar os benefícios da creatina no futebol pois utilizaram a especificidade do 

esporte.  

Van e colaboradores (2020), estudaram os efeitos da creatina em 14 

participantes saudáveis, com idade: 24 ± 3 anos; peso: 74 ± 13 kg; altura: 179 ± 9cm. 

Com testes de atividades extenuantes simulando uma partida de futebol para avaliar 

fadiga mental (FM). Estudo foi cruzado, duplo cego, contrabalanceado, grupo creatina 

usou 20 g / d por 7 dias houve washout (tempo sem suplementar para que os estoques 

se esgotem) + 7 dias de placebo. Sobre os testes: resistência da força de pressão 

manual foi aumentada (p=0,0022) fadiga mental prejudicada em 4,4% (p<0,022) 

porém não afetada no esporte, precisão de flanker (tarefa de 3 minutos) melhorada 

em 5,0% (p<0,009) tarefa Stroop [tarefa mentalmente fadigante (90 min)] foi 

melhorada 4,9% (p=0,026). Esses autores descrevem que a suplementação de 

creatina melhorou o desempenho físico (resistência de força) e prolongou o 

desempenho cognitivo (precisão de Stroop), mas não combateu as deficiências 

induzidas por FM no desempenho psicomotor ou cognitivo (Flanker) específico para 

esportes de curta duração. 

Azevedo e colaborades (2019), estudaram 8 jogadores de futebol (16,3±0,5 

anos; 70,7±4,16kg) de elite masculino, estudo único cego (single-blind), suplementado 

monohidrato de creatina (0,3 g.kg / dia por 7 dias seguidos) divididos em almoço e 

jantar sempre com suco, para saber se a suplementação é benéfica em treinamentos 

de High Intensity Interval Training, ou treinamento intervalado de alta intensidade 

(HIIT) melhorias no controle de impacto foram observadas e a intensidade de ativação 

muscular durante a fase de pré ativação muscular tendeu a diminuir com grupo 

Creatina, reforçando que a suplementação de creatina tem o potencial de influenciar 

os parâmetros biomecânicos relacionados ao controle de impacto durante uma única 

sessão de HIIT com base na corrida. Em particular, os resultados do presente estudo 

indicam possíveis melhorias na atenuação de choque e uma prática mais segura de 

HIIT sob suplementação de creatina. 

Ramírez-Campillo e colaboradores (2016), estudaram Jogadoras de futebol, 

sexo feminino, no treinamento pliométrico a suplementação de creatina, quando 

combinada com pliometria, não mostra nenhum efeito prejudicial no desempenho de 

resistência de jogadoras de futebol durante um período competitivo de curta duração 
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na temporada. Com isso adaptações ao treinamento pliométrico como treinamento 

coadjuvante podem ser aprimoradas com a suplementação de creatina. 

Pinto e Colaboradores (2016), trazem uma revisão do uso creatina com ou sem 

exercícios no metabolismo da glicose. Um exame abrangente dos últimos 16 anos de 

estudos na área forneceu uma destilação de dados importantes. que demonstrou 

maiores efeitos benéficos no metabolismo da glicose atrelada a suplementação da 

creatina. Porém ressaltam que os achados não podem ser extrapolados para 

pacientes que apresentam pior controle glicêmico, são mais velhos, estão em um 

tratamento farmacológico diferente (por exemplo, terapia com insulina exógena) ou 

são fisicamente inativos. Assim, garantem que a suplementação de creatina é um 

possível coadjuvante da terapia nutricional com efeitos hipoglicemiantes, 

principalmente quando utilizada em conjunto com exercícios físicos.  

Ressalto com isso que a suplementação da creatina pode trazer benesses no 

controle glicêmico para esportistas amadores, iniciantes ou não, desde que a 

suplementação seja bem conduzida. 

Kaviani, Shaw e chilibeck (2020), fizeram uma revisão de trabalhos que 

estudaram grupos vegetarianos e compararam com grupo onívoros para identificar se 

os efeitos da creatina eram maiores nos vegetarianos em esportes e força no geral, já 

que pelo fato de não comerem carnes e a forma de se obter da alimentação é essa, 

os vegetarianos levariam vantagens, porém, não foram encontradas diferenças 

significativas. Relatam que o tempo dos estudos são curtos para avaliar com exatidão, 

e pressupõem que vegetarianos mais restritos como os veganos podem se beneficiar 

ainda mais do uso. 

Apoiando a ideia Wax e colaboradores no estudo (2021), confirmam que os 

atletas veganos são os mais beneficiados em comparação aos onívoros partindo do 

princípio que a suplementação de creatina fornece aumentos mais significativos da 

via intramuscular de creatina em veganos do que em onívoros, devido aos níveis 

iniciais mais baixos de reservas de creatina, porém com ambos os grupos recebendo 

benefícios ergogênicos comparáveis. 

Wang e colaboradres (2016), estudaram 30 atletas para teste de explosão, 

teste de força de 1RM e treinos complexos. Grupos ingeriram: creatina (grupo 

creatina) ou carboximetilcelulose (grupo placebo) 20g por 6 dias. Força do grupo 

creatina em relação ao placebo aumentou significativamente (p<0,05) comparando os 

grupos antes e pós suplementação. Potenciação pós-ativação [(PAP) é um fenômeno 
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que pode aumentar agudamente a potência muscular] aumentou significativamente 

(p<0,05). Não houve diferença significativa no desempenho do salto entre os grupos. 

Assim concluíram que a suplementação da creatina a curto prazo aumenta a força 

muscular máxima dos membros inferiores e melhoram a influência da fadiga no efeito 

PAP durante uma série de treinamentos complexos. 

Kaviani, Abassi e Chilibeck (2019), estudaram Jovens do sexo masculino que 

foram randomizados (duplo-cego) para creatina (n = 9, 0,07g / kg / d) e placebo (n = 

9) durante 8 semanas de treinamento de resistência (3d / semana). Força foi avaliada 

em seis exercícios a cada duas semanas. Amostras de sangue venoso obtidas no 

início do estudo, e 24 e 48 horas após a sessão final de treinamento de resistência 

foram avaliados para creatina quinase [CK] e lactato desidrogenase [LDH] como 

medidas de dano muscular. 

Após testes em 6 exercícios diferentes em participantes treinados autores deste 

estudo notaram que a força era bem maior no grupo Cr [em 3 dos 6 testes sendo eles: 

Supino, leg press e desenvolvimento de ombro (shoulder press)] contra o grupo 

placebo (p<0,05) em apenas duas semanas. No fim das 8 semanas de treino a força 

aumentada foi significativamente maior (p < 0,05) em 4 dos 6 exercícios (supino, leg 

press, ombros e extensão de tríceps, mas não em rosca bíceps e puxada frontal no 

pulley). Danos musculares aumentaram em relação à grupo placebo (p<0,05) autores 

acreditam que seja pela maior intensidade no treinamento já que os participantes 

estavam ganhando mais força com a creatina. (KAVIANI; ABASSI; CHILIBECK, 2019) 

Wang e colaboradores (2017), fizeram testes com Canoístas do ensino médio, 

onde fizeram remada com testes de força máxima além de treinos complexos para 

determinar o tempo ideal de potenciação pós-ativação muscular (PAP) e distância. 

Consumo de 20 g de creatina ou carboximetilcelulose no grupo placebo por dia 

durante seis dias. Após suplementação, grupo creatina teve aumento significativo de 

ganho de força (p <0,05). Em contrapartida o tempo de PAP no grupo creatina foi 

significativamente menor ao tempo de pré suplementação (p <0,05). Não houve 

mudança significativa na explosão muscular.  Autores concluem que embora a 

suplementação de Cr em curto prazo não seja suficiente para melhorar o poder 

explosivo da parte superior do corpo, mas parece ser um método de suplementação 

eficaz no que diz respeito à eficiência e ao desenvolvimento de força.  

Guingand e colaboradores (2020), reuniram 6.964 artigos, revisaram 334 e 

selecionaram 29 para estudar a primeira descrição abrangente dos resultados 
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adversos relatados em mulheres pós-púberes, não grávidas, tomando creatina 

monohidratada (CrM), ao total 951 mulheres passaram pela revisão, com variações 

entre 1 a 30 g / dia de acordo com tratamento, variando de 4 a 365 dias, garantindo 

que este suplemento dietético parece seguro em diferentes regimes de dosagem. 

Embora possa haver variação no número de eventos relatados com a suplementação 

de creatina, essa variação não é estatisticamente significativa. Nas mulheres, a CrM 

não parece causar ganho de peso, nem afetar adversamente outros sistemas de 

órgãos importantes. Falam que as descobertas apóiam as análises de segurança 

anteriores realizadas em populações de sexo masculino ou misto e concluem que o 

CrM é um suplemento dietético seguro quando consumido em doses e regimes 

recomendados por fabricantes e órgãos de segurança esportivos e governamentais 

atuais em todo o mundo. 

Sheikholeslami-Vatani e Faraji (2018), estudaram 22 homens, o estudo foi 

cruzado, duplo cego com 20g / d por 7 dias (dividos em café da manhã, almoço, jantar 

e antes de dormir) para o grupo creatina, testes foram: corrida em declive (12% de 

inclinação) a 70% da Frequência Cardiaca (FC) max por 40 min e foram medidos 

marcadores de apoptose sérica que inibiram o aumento das caspases -3 e -9 e bax 

induzido por corrida em declive. aumento de proteína Bc1-2 (anti-apoptótica) também 

foi percebido, IGF-1 manteve-se constante.  

Com tais resultados existe um indicativo que a suplementação de creatina pode 

prevenir marcadores apoptóticos induzidos por exercício, sendo um excelente protetor 

de dano celular não apenas para o cérebro e medula espinhal como já citado por 

Kreider, (2017). Estudos de longo prazo devem ser feitos para avaliar se na fase de 

manutenção a suplementação de creatina continua efetiva. 

Wax e colaboradores (2021), avaliaram 500 artigos, desses, 180 foram 

avaliados na integra. maioria dos protocolos utilizou-se de uso da suplementação de 

20g por dia entre 5 a 7 dias, como resultados trouxeram: 

 

1 - A suplementação de creatina é segura durante intervalos de 
curto e longo prazo para pessoas saudáveis homens e mulheres, 
bem como em indivíduos mais jovens e mais velhos. 
2 - Suplementação de creatina, ingerida a 0,3 g / kg / dia por 3-
5 dias consecutivos ou 20g / dia por 5-7 dias sucessivos, 
mostrou aumentar rapidamente creatina, produzindo benefícios 
ergogênicos imediatos. 
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 Correspondentemente, um regime de 3–5 g / dia ao longo de 4 
semanas aumenta o estoque de creatina, aumenta o 
desempenho muscular, mitigou os fatores de recuperação e 
resultou em aumento muscular. 
3 - Suplementação de creatina misturada com carboidratos ou 
carboidratos e proteína parece ser eficaz em aumentar a 
retenção de creatina intramuscular, embora os benefícios 
adicionais em termos de resultados de desempenho parecem 
nebulosos. 
4 - A suplementação de creatina parece fornecer um efeito 
ergogênico ao avaliar episódios isolados ou individuais de pico 
ou produção de força máxima. 
5 - A suplementação de creatina facilita melhorias mais 
significativas na força e FFM. 
6 - A suplementação de creatina oferece benefícios durante 
sprints simples e repetidos e pode aumentar a agilidade e o 
desempenho de salto. 
7 - A suplementação de creatina parece fornecer benefícios 
ergogênicos para a resistência aeróbia episódios com 
adaptações fisiológicas positivas. 
8 - A suplementação de creatina pode melhorar a recuperação 
de exercícios intensos e, possivelmente, fornecem benefícios 
sinérgicos durante o período de reabilitação pós-lesão. 
9 - A suplementação de creatina oferece benefícios positivos 
para homens e mulheres, atletas e entusiastas do fitness 
recreativo, bem como indivíduos mais jovens e mais velhos. 
10 - A suplementação de creatina fornece aumentos mais 
significativos da via intramuscular de creatina em veganos do 
que em onívoros, devido aos níveis iniciais mais baixos de 
reservas de creatina, com ambos os grupos recebendo 
benefícios ergogênicos comparáveis. 

 

Ribeiro e colaboradores (2021), revisaram 4 estudos pioneiros somando 102 

pessoas ao total. não conseguiram chegar a acordo entre melhor horário de 

suplementação (pré treino, intra treino ou pós treino) pois os estudos ainda são muito 

limitados e concluem que estudos futuros mais controlados nesse aspecto devem ser 

realizados principalmente no fator dosagem e protocolo de treinamento. 

Jiaming; Rahimi (2021), em sua pesquisa sobre recuperação de dano muscular, 

mostraram que a creatina reduziu significativamente a concentração geral de creatina 

quinase (CK) em comparação com o placebo. Em contraste, os efeitos não foram 

significativos nas concentrações de lactato desidrogenase (LDH), mas a 

suplementação de creatina levou a uma redução significativa nas concentrações de 

LDH em ensaios com 48 horas na medição de LDH. Concluem que os dados atuais 
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indicam que o consumo de creatina é melhor do que descansar após diversas formas 

de exercícios lesivos e exaustivos ou recuperações passivas.  

Sampaio e colaboradores (2020), testaram a suplementação de creatina (Cr) 

em atletas paralímpicos de musculação. 8 powerlifting com idade entre 25,40 ± 3,30 

anos e 70,30 ± 12,15 kg. Estudo único-cego (single-blind) Suplementaram: 20g de 

creatina divididos em 7 dias com washout (tempo sem uso para que os estoques 

esgotem) de 7 dias para teste placebo, com isso os atletas que suplementaram a Cr 

fadigaram menos que o grupo placebo. 

Avalio que como os próprios autores citaram o washout da creatina é muito 

demorado então testes single-blind devem ser elaboras primeiramente com o grupo 

placebo quando forem feitos testes com a suplementação da Cr, assim resultados 

poderiam ser ainda melhores para este grupo em comparação com placebo. 

Forbes et al. (2021), mostraram que a suplementação de creatina e o 

treinamento de resistência aumentam as medidas de massa e força do tecido magro 

em idosos em comparação com o placebo. Resultados únicos e importantes, indicam 

que uma fase de carregamento/saturação de creatina é importante para idosos que 

desejam melhorar a força muscular. Além de uma fase de saturação de creatina, uma 

dosagem diária mais baixa de creatina (≤5 g) parece suficiente para melhorar a força 

da parte superior do corpo. No entanto, uma dosagem diária mais alta de creatina (> 

5 g) após a fase de saturação é necessária para aumentar a força da parte inferior do 

corpo. Em relação aos efeitos da frequência de ingestão de creatina, a suplementação 

de creatina apenas nos dias de treinamento de resistência aumentou 

significativamente as medidas de massa e força de tecido magro em comparação com 

o placebo. 

Schäfer; Hayes; Dekerle (2019), estudaram 11 homens que faziam esportes 

recreativos, onívoros, 22.6 ± 2.8 anos. 75,8 ± 11.5 kg todos os participantes eram 

familiarizados com a bicicleta ergométrica. duração total de 6 semanas, com dose de 

saturação 4 x 5 g d-1 durante 5 dias de creatina (protocolo de Hultman, Söderlund, 

TIMMONS; CEDERBLAD; GREENHAFF, 1996). Dose de manutenção: 2 g de creatina 

d - 1 (protocolo de WALKER, 1979) suplementação de creatina aumentou a tentativa 

de tarefa constante até a falha (ttf) em incrivéis 11% (p=0,017) potência crítica 

aumentou em 10% (p=0,15) contração voluntaria máxima foi igual a grupo placebo 

(p>0,05). 



38 
 

Feuerbacher e colaboradores (2021), trouxeram um estudo que avaliou os 

efeitos da suplementação de creatina (CRE) por 7 dias em onze homens treinados em 

força (idade deles: 31,4 ± 5,4 anos) sendo suplementados 0,3 g · kg −1 · d −1 CRE ou 

placebo (PLA, maltodextrina em ordem randomizada, separados por um período de 

washout de 30 dias. Antes e depois da suplementação. Concluíram que o 

carregamento de CRE ao longo de sete dias não afetou as características de 

velocidade de levantamento de carga, mas podem levar ao aumento do trabalho total 

e a potência durante os protocolos de agachamento profundo submáximo, indicando 

que a creatina causa efeitos benéficos moderados. 

Islam; Yorgason; Hazell (2016), sabendo das evidências da creatina decidiram 

não estudar grupo placebo, para o estudo avaliaram homens jovens ativos (n = 25; 

23,7 ± 2,5 anos) que foram estratificados em 3 grupos: (1) apenas creatina (CRE); (2) 

creatina + 70g de carboidrato (CHO); ou (3) creatina + 500 mg de extrato de canela 

(CIN), com base na capacidade anaeróbia e força muscular. Três semanas de 

suplementação consistiram em uma fase de carregamento de 5 dias (20 g / d) e uma 

fase de manutenção de 16 dias (5 g / d). As medidas pré e pós-suplementação 

incluíram um Wingate (teste anaeróbico de desempenho) de 30 s e um teste de corrida 

máxima de 30 s (em uma esteira) para capacidade anaeróbia. A força muscular foi 

medida como 1-RM para tórax, costas, quadríceps, isquiotibiais e leg press. Todos os 

três grupos melhoraram significativamente a potência de pico relativa do Wingate 

(CRE: 15,4% P = 0,004; CHO: 14,6% P = 0,004; CIN: 15,7%, P = 0,003), e força 

muscular para o tórax (CRE: 6,6% P <0,001; CHO:6,7% P <0,001; CIN: 6,4% P 

<0,001), glúteo (CRE: 5,8% P <0,001; CHO: 6,4% P <0,001; CIN: 8,1% P <0,001) e 

Legpress (CRE: 11,7% P = 0,013; CHO: 10,0% P = 0,007; CIN: 17,3% P <0,001). 

Apenas os grupos CRE (10,4%, P = 0,021) e CIN (15,5%, P <0,001) melhoraram a 

resistência muscular total. Não existiam diferenças significativas entre os grupos após 

suplementação exceto na resistência muscular que o grupo CIN ficou semelhante ao 

grupo CRE. Esses achados demonstram que três métodos diferentes de ingestão de 

creatina levam a mudanças semelhantes na potência anaeróbica, força e resistência. 

36 indivíduos, onde foram analisados a potência, vigor, além de níveis 

hormonais de testosterona (T) e cortisol (C), esses indivíduos tinham como requisito 

ter passado por treino de resistência de no mínimo 6 meses. foram divididos em 4 

grupos de suplementação por uma semana, estudo duplo cego.  (grupo 1: 20g de 

creatina monohidratada, grupo 2: 3 g de creatina monohidratada, grupo 3: 3 g de 
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cloridrato de creatina por dia e grupo 4: placebo). Os resultados mostraram que não 

houve diferenças significativas entre os efeitos de 3 e 20 g de CrM e 3 g de CHCL no 

vigor, potência, níveis plasmáticos de T e Correlação T / C. Em outras palavras, 3 g 

de CHCL não resultaram em melhor desempenho e alterações hormonais em 

comparação com 20 g de CrM (TAYEBI; ARAZI, 2020). 

BONILLA et al. (2021), trouxe um experimento com dieta rica em proteínas e 

um programa de RT-CS (cluster-set resistance training, treino de resistência em 

grupo) na massa livre de gordura dos membros inferiores e na força muscular de 

braços e pernas. Vinte e três homens treinados em resistência (> 2 anos de 

experiência em treinamento, 26,6 ± 8,1 anos, 176,3 ± 6,8 cm, 75,6 ± 8,9 kg) 

participaram deste estudo por 8 semanas. Os indivíduos foram alocados 

aleatoriamente para um RT-CS + CrM (monohidrato de creatina) ( n = 8), um RT-CS 

( n = 8) e um grupo de controle ( n= 7). O grupo RT-CS + CrM seguiu um protocolo de 

suplementação de CrM com 0,1 g · kg -1 · dia -1. Após realizadas duas sessões 

semanais de RT-CS, Melhorias significativas foram encontradas na massa gorda de 

corpo inteiro, percentual de gordura, e massa gorda de membros inferiores no grupo 

RT-CS + CRM e grupo RT-CS. Após oito semanas no grupo RT-CS + CrM houve 

melhoria nos membros inferiores no exercício salto vertical contra movimento, 

enquanto nenhuma alteração foi detectada nos participantes que seguiram uma 

nutrição não supervisionada e um regime de exercícios RT-CS. Pesquisas futuras 

podem estudar os potenciais efeitos terapêuticos e de saúde dessa estratégia de 

nutrição e exercícios. 

Kaviani; Izadi; Heshmati (2021), estão na fase de pré projeto de trabalho, estão 

investigando os efeitos da suplementação de Creatina no desempenho físico e na 

composição corporal em dietas com LCHF (low carb, high fat; baixo carbo alta 

gordura) em humanos. Não existem comprovações, mas, os autores supõem que a 

suplementação de Cr pode compensar os efeitos adversos dessa dieta, com a 

hipótese de que o aumento dos estoques de fosfocreatina (PCr) podem melhorar a 

capacidade de exercícios. indicam que o próximo passo seria integrar vários regimes 

de exercícios de alta intensidade neste modelo de pesquisa que pode permitir 

pesquisadores entender melhor os benefícios fisiológicos / metabólicos da Cr para o 

exercício e desempenho durante as dietas com LCHF. 

Estudo iraniano, publicado este ano (2021), avaliou que o consumo de 

suplemento de creatina possivelmente tem um efeito sinérgico com o treinamento em 
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relação ao efeito antioxidante versus a atividade de ROS (fator oxidativo através do 

oxigênio reativo das espécies) já que as ROS degradam substâncias biogênicas, 

como ácido desoxirribonucléico, lipídios e proteínas, que por sua vez podem causar 

danos oxidativos aos tecidos, a intensidade e a duração do treinamento e o período 

de suplementação podem desempenhar um papel importante nessa atividade 

antioxidante. Poucas pesquisas foram realizadas sobre os efeitos do consumo de 

creatina junto com exercícios de longa e curta duração sobre o estresse oxidativo; 

portanto, para conclusões mais precisas, mais pesquisas são necessárias neste 

campo como citam os autores (ARAZI; EGHBALI; SUZUKI, 2021). 

Numerosos estudos aqui citados demonstraram a eficácia da suplementação 

de creatina para melhorias no desempenho do exercício. Entretanto, poucos estudos 

examinaram os efeitos da suplementação de fosfocreatina associada a outros 

compostos no desempenho do exercício tipo os polifenóis que tem propriedades 

antioxidantes e antiinflamatórias, pouco se sabe sobre a influência da suplementação 

desses compostos químicos associados a esses desempenhos como por exemplo o 

uso de polifenóis na força, potência e resistência musculares.  

Porém o estudo de Anders et al. (2021), analisou trinta e três homens, que 

foram designados aleatoriamente para consumir extrato de mirtilo (MIRT) que é rico 

em polifenóis com propriedades antioxidantes e antiinflamatória, monohidratada (CM) 

ou placebo por 28 dias. O pico de torque (PT), a potência média (PM) e o declínio 

percentual do pico de torque (PT%) e a potência média (AP%) testes foram feitos 

antes e depois dos 28 dias de suplementação. Os resultados demonstraram melhorias 

significativas (p <0,05) no PT para os grupos MIRT e CM de pré- (99,90 ± 22,47 N · m 

e 99,95 ± 22,50 N · m, respectivamente) para pós-suplementação (119,22 ± 29,87 N 

· m e 111,97 ± 24,50 N · m, respectivamente), mas nenhuma alteração significativa (p 

= 0,112) para o grupo de placebo. Os grupos MIRT e CM também exibiram melhorias 

significativas em PM de pré- (140,18 ± 32,08 W e 143,42 ± 33,84 W, respectivamente) 

para pós-suplementação (170,12 ± 42,68 W e 159,78 ± 31,20 W, respectivamente), 

mas, sem significativa (p = 0,279) alteração para o grupo placebo. Concluindo que o 

grupo MIRT e CR tiveram resultados muito positivos versus placebo, porem, MIRT vs 

CR os resultados foram parecidos com leve vantagem para grupo MIRT. 

Com isso estudos mais longos devem ser realizados para saber se o tempo é 

um aliado dos polifenóis junto a creatina. 
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Segundo Silva e colaboradores (2019), os suplementos de creatina têm como 

objetivo melhorar o desempenho, mas há indicações de que podem sobrecarregar as 

funções hepáticas e renais, reduzir a qualidade de vida e aumentar a mortalidade, 

porem, nesse estudo realizaram uma meta-análise e após avaliar 290 estudos, não 

duplicados, para comprovar se realmente há esses riscos, encontraram como 

resultados do trabalho que a suplementação de creatina não alterou 

significativamente os níveis de creatinina sérica (diferença média padronizada = 0,48, 

intervalo de confiança de 95% 0,24-0,73, P = 0,001, I2 = 22%) e não se alterou valores 

de ureia plasmática (diferença média padronizada = 1,10, intervalo de confiança de 

95% 0,34-1,85, P  = 0,004, I 2  = 28%), concluindo então que os indicativos de 

sobrecarga renais e mortalidade são falsos e que a suplementação de creatina não 

induz dano renal nas quantidades e durações estudadas. 

Como visto, a creatina traz resultados muito expressivos para atletas em geral 

que de acordo com o treino que vão desde: 

 melhoras físicas (melhora da força; potência; resistência física; melhoria dos 

membros inferiores; aumento do vigor; resistência muscular total; aumento de 

trabalho total; aumento de tentativa de tarefa até a falha; diminuição de fadiga; 

aumento de potência pós atividade muscular; melhor controle de impacto com o 

solo no hiit, melhora no metabolismo anaeróbico),  

 corporais (aumento da massa magra; melhora na massa corporal total), à 

  regeneração muscular (onde a creatina foi superior em comparação ao descanso 

em exercícios lesivos; exaustivos e sendo superior até na recuperação passiva; 

atividade antioxidante e antiapopitótica). 

O presente estudo também recomenda protocolos de especificidade de 

treinamento, tendo em vista a observância dos prós e contras e a individualidade dos 

resultados com tal especificidade. Protocolos com dosagens por peso também devem 

ser estimulados tendo em vista que atletas mais pesados consequentemente terão 

mais massa muscular e assim necessitando de mais estoques de fosfocreatina. 

Vale destacar alguns importantes resultados:  

1 Ainda não há um consenso sobre melhor horário para fazer uso da 

suplementação da creatina (Ribeiro et al., 2021). 

2 Em idosos a suplementação da creatina apenas em dias de treinamento pode 

aumentar bastante a quantidade de massa muscular e força, quantidades acima de 

5g de creatina por dia são eficazes nessa população no ganho de massa muscular de 
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pernas e braços, devendo assim, ser mais elucidadas para que se estipule um valor 

de segurança (FORBES, et al. 2021). 

3 Embora onívoros e veganos recebam benefícios ergogênicos parecidos, os 

veganos se beneficiam mais da suplementação no aumento intramuscular de creatina, 

tendo em vista que essa população tem os níveis de reservas de creatina mais baixos 

(WAX et al., 2021; KAVIANI; SHAW; CHILIBECK, 2020). 

4 O protocolo de carregamento de 20g / dia por 5 a 7 dias ingerindo 1g a cada 

30 minutos de monohidrato de creatina parece ser mais efetivo tendo em vista que 

resultaram em menor excreção urinária, o aumento estimado do estoque de 

fosfocreatina no musculo em pessoas que suplementam 1g a cada 30 minutos pode 

ser de até 13% maior em relação ao grupo de protocolo padrão de 20g diários na 

suplementação tradicional de 5g sendo 4x ao dia pelos mesmos 5 dias (MINY.; 

BURROWES; JIDOVTSEFF, 2017; KREIDER et al., 2017). 

5 A suplementação em mulheres oferece menos ganho de peso do que em 

homens (GUINGAND et al., 2020). o que pode ser positivo nos esportes de agilidade. 

6 Diferente do que se achava, os níveis de creatinina não são influenciados 

pela suplementação da creatina. Autores revisaram 29 estudos com 951 mulheres e 

perceberam a suplementação pode influenciar até 13% nesse marcador, isso é 

considerado uma alteração fisiológica comum em quem não faz a suplementação 

(GUINGAND et al., 2020). concordando com outra revisão que analisaram 290 

trabalhos e a suplementação não alterou os níveis de creatinina sérica, também não 

houveram alterações de ureia plasmática concluindo que os indicativos de danos 

renais e mortalidade são falsos (Silva et al., 2019). Isso explica a revisão de Kreider e 

colaboradores (2017) representando a sociedade internacional de nutrição esportiva 

(ISSN) que analisaram população clínica onde foram dosados (0,3 - 0,8 g / kg / dia 

equivalente a 21-56 g / dia para um indivíduo de 70 kg) por anos e não tiveram efeitos 

adversos significativos ou sérios. 

7 A suplementação da creatina pode se tornar mais eficaz quando utilizada com 

ácido guanidinoacético (GAA), onde foram observados um grande aumento dos níveis 

de creatina nos músculos e no cérebro em comparação ao grupo que apenas 

suplementou a creatina, apresentando também um perfil de segurança notório e 

menos ganho de peso em um ano de estudos em comparação com o grupo creatina 

pura. A suplementação consiste em 3g de creatina e 1 grama de GAA, (SEMEREDI 
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et al.,2019). Isso também poderia beneficiar esportes que priorizem agilidade e força 

sem alteração do peso como o futebol e os esportes de artes marciais. 

8 A suplementação de creatina em atletas saudáveis é bem segura nas 

quantidades ideais como apresenta a revisão de Kreider e colaboradores (2017) que 

estudou 1896 atletas de diversas modalidades, onde apenas 3 pessoas tiveram 

efeitos colaterais leves (2 pessoas relataram câimbra em repouso e 1 pessoa relatou 

sentir náuseas). Nenhum outro efeito adverso foi relatado.  

9 Suplementação de creatina, ingerida a 0,3 g / kg / dia por 3-5 dias 

consecutivos ou 20g / dia por 5-7 dias sucessivos, é um método seguro mostrando 

benefícios ergogênicos imediatos. (WAX et al., 2021) 
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6 CONCLUSÃO 

 

Suplementos nutricionais são utilizados há anos por atletas profissionais e 

amadores a fim de melhorar as performances nos treinos. Os nutracêuticos com 

creatina fazem parte de um dos suplementos mais promissores devido aos incríveis 

resultados em pesquisas e experimentos realizados até hoje. Nesse cenário, a aposta 

na creatina tem movimentado o mercado de suplementos ano após ano, contribuindo 

para o investimento em estudos nessa área. Com a análise feita no presente artigo, 

constatam-se os inúmeros benefícios, encontrados principalmente em testes de 

aptidão física que vão desde melhora da hipertrofia, do aumento de força muscular, 

do aumento e melhora na eficiência do volume de treinamentos e à regeneração 

muscular, além de mais atributos como melhora nos estoques cerebrais de 

fosfocreatina, aumento de atividades antioxidantes e antiapopitóticas e melhora na 

composição corporal. Não foram encontrados malefícios nas dosagens estudadas, 

inclusive foram descartas algumas hipóteses sobre uma possível associação de causa 

de aumento de creatinina sérica e de nefrologia, garantindo mais uma vez o perfil 

extremamente seguro de sua suplementação. os protocolos de suplementação para 

o esporte devem ser guiados por um profissional de nutrição habilitado para que se 

tire o máximo proveito desse recurso ergogênico tão eficiente, analisando seus 

benefícios em cada esporte, sem extrapolar as quantidades ideias estudadas na 

literatura, por mais seguro que a suplementação mostre ser. 
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