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Resumo

Resumo

Macedo, AR. Efeitos da suplementação de creatina combinada ou não ao
treinamento físico em mulheres idosas: estudo clínico, randomizado, duplocego, controlado por placebo. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade
de São Paulo; 2014.
INTRODUÇÃO: O envelhecimento cada vez maior da população mundial é
responsável pelo aumento na prevalência de sarcopenia, osteoporose e
incapacidade física em indivíduos idosos mais vulneráveis. OBJETIVOS:
Avaliar a eficácia da suplementação de creatina (CR), associada ou não ao
treinamento de resistência ou força (RT) em mulheres idosas. MÉTODOS: 60
mulheres voluntárias acima de 60 anos de idade, sedentárias, participaram do
estudo clínico randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, durante 24
semanas, divididas em quatro grupos : placebo (PL), com suplementação de
creatina (CR), placebo com treinamento de resistência (PL + RT) e
suplementação de creatina com treinamento de resistência (CR + RT). As
voluntárias foram avaliadas antes e depois de 24 semanas de intervenção. A
força muscular foi avaliada por testes de uma repetição máxima (1RM). Outras
variáveis foram incluídas como massa magra apendicular, massa óssea,
marcadores de metabolismo ósseo e testes de capacidade física funcional.
RESULTADOS:

As

alterações

no

teste

de

1RM

leg

press

foram

significantemente maiores no grupo CR + RT (+ 19.9%) do que os grupos PL (+
2.4%) e CR (+ 3.7%), mas não no grupo PL + RT (+ 15%) (p = 0.002, p =
0.002, e p = 0.357, respectivamente). O grupo CR + RT também demonstrou
ganhos superiores no teste de 1RM supino (+ 10%) quando comparado com o
grupo PL (- 3.1%, p = 0.03). Os grupos PL, CR, e PL + RT tiveram mudanças
comparáveis no 1RM supino. O grupo CR + RT (+ 1.31%) apresentou melhora
significativa na massa magra apendicular em relação aos grupos PL (- 1.2%),
CR (+ 0.3%), e PL + RT (- 0.2%) (p < 0.05). Os grupos CR e PL + RT obtiveram
ganhos comparáveis na massa magra apendicular (p = 0.62), porém superiores
aos observados no grupo PL. Massa gorda, massa óssea e marcadores séricos
de metabolismo ósseo não obtiveram diferenças significativas entre os grupos
(p > 0.05). CONCLUSÕES: Suplementação de creatina a longo prazo
combinado com treinamento de resistência pode melhorar massa magra

Resumo

apendicular e função muscular, mas não massa óssea, em mulheres idosas
vulneráveis.
DESCRITORES: creatina, terapia por exercício, mulheres, envelhecimento,
idoso, sarcopenia, ensaio clínico controlado aleatório

Summary
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Macedo, A.R. Effects of creatine supplementation combined or not with
exercise training in older women: a clinical, randomized, double-blind , placebocontrolled trial.

INTRODUCTION: The increasing aging of the world population is responsible
for the increase in the prevalence of sarcopenia, osteoporosis and physical
disability in vulnerable elderly. OBJECTIVES: The aim of this study was to
examine the efficacy of creatine supplementation, associated or not with
resistance training, in vulnerable older women. METHODS: Sixty subjects were
assigned to compose a 24-week, double-blind, randomized, placebo controlled
trial, and were divided into 4 groups : placebo (PL), creatine supplementation
(CR), placebo with resistance training (PL + RT), and creatine supplementation
with resistance training (CR + RT). The subjects were assessed at baseline
(Pre) and after 24 weeks (Post). The primary outcome was muscle strength, as
assessed by one-maximum (1-RM) tests. Secondary outcomes included
appendicular lean mass, bone mass, biochemical bone markers, and physical
function tests. RESULTS: The changes in 1-RM leg press were significantly
greater in the CR + RT group (+ 19.9%) than in PL (+ 2.4%) and the CR groups
(+ 3.7%), but not than in the PL + RT group (+ 15%) (p = 0.002, p = 0.002, and
p = 0.357, respectively). The CR + RT group also showed superior gains in 1RM bench press (+ 10%) when compared with the PL group (- 3.1%, p = 0.03).
The PL, CR and PL + RT had comparable changes in 1-RM bench press. The
CR + RT group (+ 1,31%) showed greater appendicular lean mass accrual than
the PL (- 1,2%), the CR (+ 0.3%), and the PL + RT groups (- 0.2%) (p <0.05).
The CR and the PL + RT groups experienced comparable gains in appendicular
lean mass (p = 0.62), but superior to those seen in the PL group. Fat mass,
bone mass and serum bone markers did not significantly differ between the
groups (p > 0.05). CONCLUSIONS: Long-term creatine supplementation
combined with resistance training can improve appendicular lean mass and
muscle function, but not bone mass, in older vulnerable women.

DESCRIPTORS: creatine, exercise therapy, women, aging, elderly, sarcopenia,
randomized controlled trial

1.

Introdução

Introdução 2

1.1

Características relacionadas ao envelhecimento

O envelhecimento é caracterizado por modificações do sistema
músculo esquelético, como a perda progressiva da massa muscular e redução
de força (sarcopenia) (Doherty, 2003; Ferri et al., 2003), fragilidade óssea
(osteoporose) (RIis et al., 1996), e função cognitiva prejudicada (Bixby et al.,
2007). Estas características relacionadas ao envelhecimento geralmente levam
a uma diminuição da capacidade de realizar atividades da vida diária, aumento
do risco de quedas (Tinetti et al., 1988), e consequentemente, mortalidade
(Ruiz et al., 2008).
A gravidade da perda de massa magra (sarcopenia) foi definida em 3
estágios: 1) pré-sarcopenia : baixa massa muscular; 2) Sarcopenia: baixa
massa muscular mais diminuição da força muscular; 3) Sarcopenia grave :
baixa massa muscular, perda força muscular e diminuição da performance
física diária (Cruz-Jentoft A.J. et al, 2010). A massa muscular diminui, a partir
dos 40 anos, em cerca de 5 % a cada década e acelera após os 65 anos,
principalmente nos membros inferiores (Forbes G.B. et al., 1970; Tzankoff S.P.
at al., 1977; Fleg J.L. et al., 1988; Janssen I., et al., 2000). As fibras musculares
do tipo II (anaeróbias, de contração rápida) atingem um declínio de 20 a 50 % a
partir dos setenta anos, consistente com processo neuropático crônico,
caracterizado por denervação e reinervação progressiva (Larsson L., 1978;
Doherty T.J., 2003).
A prevalência de Osteoporose é de 30% da população feminina acima
de 50 anos de idade (Melton III I.J., et al.,1992) e a sarcopenia é de 10 a 40%
mulheres pós menopausadas (Abellan van Kan G., 2009). De acordo com
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Freitas EV 2002, a população mundial está envelhecendo, o percentual de
idosos aumentará em 200 % nos países em desenvolvimento até 2025. No
Brasil, o aumento da população idosa, segue a tendência mundial.
Dessa forma, a prevenção deve ser a principal preocupação, porque é
difícil recuperar o tecido muscular após várias décadas. Por esse motivo, é
importante fazer a manutenção da massa muscular no início da idade adulta,
reduzindo o risco de desenvolver sarcopenia.

1. 2

A importância do exercício no envelhecimento

Prescrição de exercícios físicos tem sido considerada uma das mais
importantes e promissoras estratégias não farmacológicas na prevenção de
comorbidades secundárias ao envelhecimento, melhorando a capacidade
física, preservando e aumentando da massa muscular (Ferri et al., 2003).
Entretanto, ainda é observada a perda de massa óssea e muscular
nos idosos, até mesmo para aqueles que mantêm a atividade física frequente.
Por isso evidências sugerem que a suplementação de creatina (CR) tem
surgido como uma intervenção dietética eficiente, capaz de atenuar os fatores
relacionados com a idade no músculo e na função cognitiva (Rawson and
Venezia, 2011).
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1.3

A proposta da suplementação de creatina como adjuvante ou não
do exercício físico e seus efeitos no processo de envelhecimento

A creatina (CR) é um composto orgânico derivado de aminoácidos.
Cerca de 95 % de seu conteúdo localiza-se no músculo esquelético, sendo o
restante distribuído entre cérebro, intestino, músculo liso e testículos. É
sintetizada no fígado, rins e pâncreas, podendo ainda ser obtida pela
alimentação, especialmente através do consumo de carne vermelha e peixes
(Wyss e Kaddurah-Daouk, 2000). O principal mecanismo de ação da CR é o de
servir como um repositório energético rápido durante a contração muscular.
Uma vez dentro das células, a CR é convertida durante o repouso em
fosfocreatina (PCR) pela enzima creatinaquinase. Dessa forma, uma grande
reserva de PCR fica disponível para a regeneração imediata de ATP
hidrolisado durante curtos períodos de atividade intensa. Além disso, a PCR
pode funcionar como um tampão energético ao lançar fosfatos de alta energia
entre a mitocôndria e outros locais de utilização de ATP dentro da célula (Wyss
and Wallimann, 1994).
A utilização de CR por via oral é capaz de elevar os conteúdos de CR
e de PCR dentro do músculo, desse modo aumentando o fornecimento de
energia e, consequentemente, a força e a função muscular (Wysse Kaddurah
Daouk , 2000). Pode ainda aumentar a massa magra por meio do aumento do
volume de treino (Terjunget et al., 2000), bem como pela ativação de células
satélites (Olsen et al., 2006) e de determinados fatores de crescimento
muscular (Deldicque et al., 2005). Os efeitos benéficos dessa suplementação
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sobre o desempenho em atividades cotidianas já foram comprovados em
adultos e idosos saudáveis (Terjung et al., 2000) e possivelmente decorrem da
acentuação da força máxima, potência e volume do treino, podendo levar ao
aumento da capacidade funcional.
Tomando por base os achados acima descritos, pode se especular que
a suplementação de CR beneficie também pacientes com osteoporose e
sarcopenia,

que

frequentemente

apresentam

fraqueza

muscular

e

comprometimento da capacidade física funcional (Gotshalk et al. 2008).
Vários tratamentos não-farmacológicos tem sido propostos para a
manutenção e aumento de massa óssea, entretanto o ganho em mulheres na
pós-menopausa, quando presente, foi inadequado (Nikander et al., 2010).
Outra limitação potencial reside no fato desta população possuir
baixas concentrações de CR e fosfocreatina, importantes fonte de energia para
a realização de atividades resistidas de alta intensidade (Larsson et al., 1982)
Este

aumento

da

vulnerabilidade

feminina

relacionada

ao

envelhecimento, juntamente com predominância em idosos do sexo feminino,
torna-os um alvo importante para a investigação e medidas preventivas de
saúde.

2.

Objetivos

Objetivos 7

Avaliar o efeito da suplementação de creatina, combinada ou não a um
programa de exercícios físicos resistidos, por um período de 6 meses, em
mulheres acima de 60 anos em relação a :

•

densidade mineral óssea

•

marcadores do metabolismo ósseo

•

composição corporal (massa magra, porcentagem de gordura)

•

força muscular

•

capacidade física funcional e mobilidade

3.

Métodos

Métodos

3.1

9

Desenho experimental

Este ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo
(PL) foi conduzido entre julho de 2010 a novembro de 2011, na cidade de São
Paulo (Brasil), de acordo com as diretrizes do “Consolidated Standards of
Reporting Trials” (CONSORT).
As

participantes

foram

aleatoriamente

distribuídas

para

a

suplementação de creatina (CR) ou placebo (PL) e submetidas a um programa
de treinamento físico por 24 semanas. No período basal e após 24 semanas,
foram realizadas avaliações densitométricas e laboratoriais (marcadores do
metabolismo ósseo), testes de força muscular e avaliação da capacidade física
funcional.

3.2

Aprovação por comissão de ética

Este estudo foi cadastrado na Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa do Ministério da Saúde e aprovado pela Comissão de Ética para
Análise de Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), sob o nº 0184/09. Aprovado
pela CAPPesq em sessão de 25/03/2009.

Métodos
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Recrutamento e seleção de pacientes

Realizou-se uma pré-triagem em indivíduos do sexo feminino, com
idade de 60 anos ou mais, sedentárias (com ausência de atividade física há
pelo menos 1 ano) e com o diagnóstico de osteopenia com T-score igual ou
menor -1,5 DP ou osteoporose, segundo os critérios da Sociedade
Internacional de Densitometria Clínica (ISCD). Todos os participantes foram
classificadas como "aparentemente vulnerável", de acordo com Estudo
Canadense de Saúde e Envelhecimento (CSHA) escala fragilidade clínica
(Rockwood et al., 2005), que varia a partir de 1 ("muito em forma") a 7 ("
gravemente mal "), com "aparentemente vulnerável" sendo classificado como 4.
Essas voluntárias foram recrutadas através de anúncios colocados no Hospital
das Clinicas e Faculdade de Medicina USP.

3.4

Teste ergométrico

As voluntárias foram submetidas a testes ergométricos, aos quais
foram realizados em esteira. Foi adotado o protocolo escalonado e contínuo de
Bruce. As voluntárias receberam, por escrito, todas as instruções relevantes à
execução do teste. Durante o teste, foram verificadas as respostas pressóricas
por meio de esfigmomanômetro de coluna de mercúrio; cronotrópicas e
eletrocardiográficas, por meio de eletrocardiograma; percepção subjetiva de

Métodos

11

esforço, com auxilio da escala de Borg. Todos os testes foram conduzidos sob
a supervisão de um médico cardiologista.
Todas as pacientes voluntárias que se adequaram ao perfil
supracitado, foram informadas sobre os detalhes do projeto e aquelas que
aceitaram, foram incluídas no estudo e assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (anexo).

3.5

Critérios de exclusão

Foram excluídas do estudo indivíduos que apresentaram doenças ou
outros fatores que comprometessem o metabolismo ósseo tais como:
hiperparatireoidismo, hipotireoidismo, síndrome de má-absorção, insuficiência
renal e hepática, etilismo, doenças cardíacas ou musculoesqueléticas que
impedissem a realização do treinamento físico, uso de glicocorticoide e uso
prévio de bisfosfonatos nos últimos 6 meses.

3.6

Suplementação de creatina e vendamento

Os suplementos foram providenciados conforme o modelo duplo-cego.
A randomização foi realizada através de sequências geradas por computador
em blocos de quatro à medida que as pacientes foram aprovadas na seleção.
Apenas um pesquisador sem contato com qualquer tipo de avaliação ou
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análise dos dados foi responsável pelo ingresso e 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
PL (dextrose) ou monohidrato de creatina (CR), (ambos da Probiotica, São
Paulo, Brasil) em forma de pó.
Nos primeiros 5 dias (fase de carregamento), as pacientes fizeram uso
diário de 20 g de suplemento, divididas em 4 tomadas (café da manhã, almoço,
jantar e as 22 horas). Após essa fase, foi utilizada uma dose diária de 5g
durante o almoço até o final do estudo. 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.
Com o propósito de confirmar a adesão à suplementação, ao final do
estudo foi perguntado a cada participante que suplemento ela acreditava que
havia sido ingerido. A porcentagem de acerto foi comparada entre os grupos
para verificar a eficácia do vendamento.

3.7

Avaliação do consumo alimentar

No período basal e após as 24 semanas de intervenção foram
conduzidas avaliações nutricionais por meio de recordatórios alimentares
realizados em três dias diferentes (dois dias da semana e um em final de
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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 por nosso grupo (Polacow et al., 2003) e
um livro contendo fotos de 100 porções alimentares reais. Os recordatórios
foram aplicados por uma nutricionista treinada e tabulados com o auxílio do
programa de computador “Virtual Nutri” (São Paulo, Brazil).

3.8

Programa de treinamento físico

O programa de treinamento físico foi iniciado no mesmo dia do
começo da suplementação. As sessões de treino ocorreram duas vezes por
semana no Laboratório de Avaliação e Condicionamento em Reumatologia do
HC-FMUSP (LACRE), sempre sob a supervisão de profissionais de educação
física.
Cada sessão de treino durava cerca de 25 minutos. Iniciava-se com
breve aquecimento em esteira e em seguida eram realizados programa de
treinamento de resistência composta de leg press, cadeira extensora,
agachamento, remada sentada, supino, sentar-se e levantar-se.
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Avaliação da Força Muscular: LEG PRESS

Foi utilizado o teste de uma repetição máxima (1RM) seguindo as
recomendações da Sociedade Americana de Fisiologistas do Exercício (Brown
e Weir, 2001) em máquina de “leg press” horizontal (Kiko’s, São Paulo, Brasil).
Cada sessão era antecedida por um período de aquecimento,
inicialmente em esteira (Queens, São Paulo, Brasil) por 10 minutos a 5 km/h e
depois na própria máquina de “leg press” com oito repetições a 50% da 1RM
estimada seguidas de mais três repetições a 70% da 1RM estimada. Havia
descansos de 2 minutos entre cada parte do aquecimento (esteira, 50% 1RM e
70% 1RM) e de mais 3 minutos antes do teste propriamente dito. Eram
realizadas até cinco tentativas para se atingir 1RM, sempre com estímulos
verbais para se atingir a carga máxima, com intervalo de 3 minutos entre as
tentativas.
Todas as avaliações foram conduzidas por profissionais de educação
física familiarizados com o procedimento. É importante notar que uma única
sessão de teste de força pode promover adaptações neurais, levando a ganhos
de força (Enoka, 1988) e consequentemente superestimando os efeitos de uma
dada intervenção. A fim de evitar tal viés, tem-se recomendado utilizar sessões
de familiarização (Ploutz-Snyder e Giamis, 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, as
avaliações foram repetidas em sessões com intervalos de 72 a 96 horas, tantas
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vezes fossem necessárias até atingir uma variação menor que 5% do valor
alcançado na sessão prévia (Bazzucchi et al., 2004).

3.10

Avaliação da força muscular : SUPINO

Para avaliar a força muscular dos membros superiores, foi realizado o
teste “Supino”, que é um exercício de levantamento de peso que é voltado
principalmente para o desenvolvimento dos músculos peitoral, agonistas,
deltoide, serratil anterior e coracobraquial e tríceps braquial

3.11

Avaliação da força de preensão: HAND GRIP
Foi realizada a medida face-a-face com o participante sentado ou em pé

confortavelmente. O avaliador posiciona o braço a ser testado de modo que o
cotovelo estivesse em um ângulo reto. Os participantes seguraram o
equipamento dinamômetro para preensão na mão dominante e não dominante;
apertavam bem forte durante alguns segundos. Os participantes tinham cerca
de 30 s a 1 min de recuperação entre cada avaliação. (Chan JP et al, 2015)

3.12

Avaliação da capacidade física funcional

Para avaliar a força nas atividades da vida diária foram empregados os
seguintes testes funcionais:
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A mobilidade funcional foi avaliada pelo teste do levantar e caminhar
Timed Up & Go Test (TUGT), que registra o tempo que um indivíduo
leva para levantar-se de uma cadeira, andar três metros, voltar e
sentar-se novamente. Idosos sem déficit de equilíbrio são capazes de
completar o teste em menos de 10 segundos (Podsiadlo et al., 1991).

b)

O teste Sit and Up ou Timed-stands test adaptado (Newcomer et al.,
1993), no qual foi contabilizado, em 30 segundos, o número de vezes
que o sujeito consegue levantar e sentar de uma cadeira utilizando
apenas os membros inferiores.

c)

A escala de equilíbrio de Berg (Berg Balance Scale – BBS) , para
avaliar o desempenho do equilíbrio funcional. Baseada em 14 ítens
comuns das atividades da vida diária, com escore máximo de 56 (cada
ítem possui uma escala ordinal de 5 alternativas que variam de 0 a 4
pontos).

Simples com duração aproximada de 15 minutos. Escore

menor ou igual a 45 é considerado equilíbrio alterado (Berg et al., 1989;
Miyamoto et al., 2004)

3.13

Densidade mineral óssea e composição corporal

A densidade mineral óssea das pacientes foram medidas na região da
coluna lombar, fêmur total, colo do fêmur e corpo total.
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Na composição corporal foram analisadas: a massa magra dos
membros superiores e inferiores, massa gorda, conteúdo mineral ósseo e a %
de gordura. Foi utilizado o equipamento de densitometria óssea QDR 4500Discovery (Hologic Inc. Bedford, Mineaopolis, EUA) no laboratório de
Metabolismo ósseo da Disciplina de Reumatologia - FMUSP. O erro de
precisão das medidas foi determinado com base nos padrões dos protocolos
da Sociedade Internacional de Densitometria Clínica (ISCD) (Shepherd et al.,
2006). Determinaram-se como mudança significativa, com 95% de confiança,
os valores de 0,033 g/cm² na coluna lombar, 0,047 g/cm² no colo do fêmur,
0,039 g/cm² no fêmur total e 0,010 g/cm para corpo total. A densidade mineral
óssea foi expressa em g/cm², e as medidas da composição corporal em kg e
porcentagem (%).(Lopes et al, 2011).
A identificação da massa magra apendicular (ASM), foi calculada como
a soma da massa magra dos membros superiores (braços) e inferiores
(pernas), definindo como músculo esquelético, todo o tecido não gordo e não
ósseo. Sarcopenia foi definida baseada na medição da massa magra
apendicular (ASM) ajustado para a altura, e massa gorda total (Newman et al.,
2003). A regressão linear foi utilizada para modelar a associação entre ASM
em altura (em metros) e massa gorda (em quilogramas). Foram utilizados os
resíduos de modelos de regressão linear para identificar aqueles indivíduos
cuja quantidade de ASM (obtidos de DXA) foi menor do que o esperado (obtida
por uma equação (resultante do modelo) de uma determinada quantidade de
massa gorda. O resíduo positivo indicaria um indivíduo com relativamente boa
massa muscular enquanto que valores negativos indicariam individuo
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relativamente sarcopênico. A equação resultante obtida de um modelo de
população de mulheres brasileiras foi (Domiciano et al., 2013):
Massa magra apendicular (ASM) (Kg) = -14,51 + 17,27 x altura (m) +
0,20 x massa gorda (Kg).
O percentil 20 foi definido como ponto de corte para sarcopenia
(Domiciano et al., 2013; Newman et al., 2003). Este ponto de corte corresponde
a um resíduo de -1,45 num estudo de cohort de população de mulheres
brasileiras (Domiciano et al., 2013).

3.14

Marcadores do metabolismo ósseo

Amostras de sangue foram coletadas, pela manhã, em jejum de 12
horas. O soro e plasma foram aliquotados e mantidos no freezer -80ºC do
Laboratório de Metabolismo Ósseo da Disciplina de Reumatologia da
Faculdade de Medicina.
Foram realizados os ensaios de CTx sérico: marcador de reabsorção
óssea (produto da degradação do colágeno de tipo I) e P1NP sérico: marcador
de formação (Propeptídeo amino-terminal do procolagéno total tipo 1), por
eletroquimioluminescência – (Elecys E411 da Roche Diagnostics, Mannheim,
Germany). O limite de detecção do CTx foi 10 ng/L e o coeficiente de variação
intra- e inter-ensaio foi de 2,5 % e 3,4% respectivamente. Em relação ao
marcador P1NP o limite de detecção foi de 5 ug/L e o coeficiente de variação
intra- e inter-ensaio foi de foi de 2,2 % e 1,8% respectivamente.
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Cálculo da amostra e análise estatística

O tamanho da amostra foi estimado utilizando-se o software G-Power®
(versão 3.1.2). Com base no estudo de Gotshalket et al, 2008, determinou-se
que 56 pacientes seriam necessários para proporcionar um poder de 95% com
5% de significância e um tamanho do efeito estimado de 0,59. Dessa maneira,
ampliamos nossa população de estudo para 74 participantes.
One-way ANOVA não mostrou diferenças significativas entre grupos no
início do estudo. Além disso, os testes de Shapiro-Wilk revelou que os dados
foram distribuídos normalmente. Todos os valores das variáveis dependentes
foram convertidos em escores delta (ou seja, valores de Pós-Pré) e,
posteriormente, testado por um one-way ANOVA. No grupos Pós, o teste
Tukey foi utilizado quando necessário. Foi aplicado o teste de Fisher para
avaliar as possíveis diferenças entre grupos, na proporção de indivíduos que
adivinharam corretamente o seu suplemento, bem como o da incidência de
doenças crónicas, uso de suplementos ou medicamentos. A incidência de
sarcopenia foi relatada de forma descritiva. Os dados foram apresentados
como média e desvio padrão e nível de confiança de 95% (95% CL). O nível de
significância foi previamente fixado em P< 0,05.

4.

Resultados
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4.1

Participantes

Cento e noventa e oito mulheres se candidataram para o estudo, porém
apenas 74 atingiram os critérios de inclusão e foram aleatoriamente alocadas em
um dos 4 grupos do estudo. Dessas, 3 pacientes do grupo PL, 3 do grupo CR, 4
do PL+TR e 4 do CR+TR foram excluídas por motivos pessoais durante a
intervenção do estudo. Participaram, portanto, até o final do estudo 60 mulheres.
(Figura 1)

Figura 1 -

Fluxograma de participantes
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Na tabela 1 são mostrados as características basais dos grupos , ou
seja, os dados antropométricos, comorbidades e uso de medicações destas
participantes no início do estudo, dividas nos 4 grupos de intervenção. Não foi
observada diferença significativa entre estas variáveis nos 4 grupos de
pacientes.
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Tabela 1 - Dados antropométricos, comorbidades e uso de medicações
VARIÁVEIS

GRUPO
CR
66 ± 4,80

CRUPO
PL+TR
63 ± 3,58

GRUPO
CR+TR
67 ± 5,61

P

Idade (anos)

GRUPO
PL
66 ± 5,98

Peso (kg)

64 ± 9,74

64,3 ± 10,2

66,7± 8,76

66,5 ± 7,13

0,804

Altura (m)

1,55 ± 0,07

1,53 ± 0,05

1,53± 0,04

1,54 ± 0,06

0,961

IMC (kg/m)

27,15±5,61

27,09±3,52

28,24±3,54

28,01±2,08

0,794

Gordura (%)

36,4 ± 5,5

36,7 ± 4,2

39,8 ± 3,7

37,1 ± 3,5

0,14

Massa muscular (kg)

38,9 ± 4,5

39,5 ± 5,5

38,2 ± 3,6

39,8 ± 3,0

0,78

DMO (T-score)

-1,9 ± 0,9

-1,7 ± 1,1

-1,7 ± 0,6

-1,9 ± 0,6

0,82

COMORBIDADES
(n,%)
Hipertensão

8 (53,3)

9 (60,0)

3 (20,0)

4 (26,7)

0,13

Diabete mellitus

1 (6,7)

2 (13,3)

2 (13,3)

1 (6,7)

1,00

Dislipidemia

3 (20,0)

4 (26,7)

0 (0)

1 (6,7)

0,15

Anti-hipertensivo

7 (46,7)

8 (53,3)

3 (20)

4 (26,7)

0,22

Hipoglicêmicos oral

1 (6,7)

2 (13,3)

2 (13,3)

1 (6,7)

1,00

Hipolipidêmicos

3 (20,0)

5 (33,3)

1 (6,7)

1 (6,7)

0,21

Antidepressivo

2 (13,3)

3 (20,0)

2 (13,3)

0 (0)

0,49

Vitamina B12

1 (6,7)

0 (0)

0 (0)

1 (6,7)

0,36

Cálcio ou Vitamina D

2 (13,3)

1 (6,7)

1 (6,7)

4 (26,7)

0,40

2

0,219

MEDICAÇÕES (n,%)

IMC: índice de massa corpórea, DMO: densidade mineral óssea
Dados apresentados como média ± desvio padrão
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4.2

Eficácia do vendamento

Apenas oito (53,3 %) pacientes do grupo PL , nove (60,0 %) do grupo CR,
seis (40,0 %) do grupo PL + TR e oito (53,3 %) do grupo CR + TR conseguiram
identificar corretamente o suplemento utilizado . Não foi observado diferença
significativa entre os grupos para a taxa de acerto (p = 0,77) .

4.3

Aderência ao treinamento físico

A aderência ao programa de treinamento físico foi comparável entre os
grupos de treinos (83,9 +/- 6,1 % e 84,4 +/- 8,0 %) para os grupos PL + TR e
CR + TR respectivamente ; Não houve diferença estatisticamente significativa
entre os grupos (p = 0,52) .
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4.4

Consumo alimentar

Os dados de consumo alimentar são mostrados na tabela 2. Não
foram verificadas diferenças estatisticamente significativas para nenhuma das
variáveis analisadas (p > 0,05).

Tabela 2 -

Consumo alimentar dos grupos no período basal e após 24
semanas de intervenção
PL (n=15)
PRÉ

Energia
(KCAL)

PÓS

CR (n=15)
PRÉ

PÓS

PL+TR (n=15)
PRÉ

PÓS

CR+TR (n=15)
PRÉ

PÓS

1461±202 1548±315 1257±318 1307±367 1438±343 1342±469 1462±246 1541±502

Carboidrato
(g/dia)

197 ± 37

Carboidrato
(%)

54 ± 8

56 ± 10

52 ± 10

50 ± 6

54 ± 10

52 ± 4

53 ± 8

53 ± 9

Proteína
(g/dia)

61 ± 17

68 ± 19

54 ± 17

62 ± 21

58 ± 18

54 ± 15

56 ± 13

60 ± 21

Proteína
(%)

17 ± 4

18 ± 5

17 ± 3

19 ± 3

17 ± 3

17 ± 5 0

15 ± 3

16 ± 4 1

Gordura
(g/dia)

48 ± 14

47 ± 18

44 ± 15

46 ± 15

48 ± 15 15 49 ± 23 52 ± 15

51 ± 11

29 ± 7

27 ± 8

32 ± 9

32 ± 6

29 ± 9

32 ± 8

Gordura
(%)
Cálcio
(mg/dia)

214 ± 52 162 ± 50 161 ± 43 190 ± 57 172 ± 57 194 ± 47 210 ± 96

32 ± 7

32 ± 6

502 ± 210 561 ± 241 578 ± 343 537 ± 262 529 ± 203 542 ± 424 478 ± 193 415± 228

Dados apresentados como média ± desvio padrão.
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4.5

Força muscular

Após 24 semanas de intervenção, podemos observar que a avaliação da
força muscular apresentou diferenças estatisticamente significativas entre os
grupos baseado na tabela 3 e gráficos 1, 2 e 3 :

Tabela 3 - Dados da variação das medidas de força muscular (final - inicial)
VARIÁVEIS

∆ Legpress,
∆ Supino

GRUPO
PL
(n =15)

1,50 ±10,13
-1,09 ± 3,33

∆ Hand Grip -0,41 ± 2,32

GRUPO
CR
(n = 15)

GRUPO
PL+TR
(n = 15)

GRUPO
CR+TR
(n = 15)

P

1,25 ± 5,67

9,93 ± 9,88

15,85 ±10,82

0,001

0,08 ± 3,34

1,80 ± 4,60

3,38 ± 3,52

0,031

0,58 ± 2,98

1,00 ± 2,17

1,80 ± 2,24

0,049
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A avaliação do teste Leg Press demonstrou que após 24 semanas de
suplementação de CR associada ao treino houve um ganho significativo no
grupo CR+TR em relação ao grupo PL e CR, mas não em relação ao grupo
PL+TR (p = 0,002 , p = 0,002 e p = 0,357 , respectivamente). (Grafico 1)
Não houve diferença significativa no teste Leg Press entre os grupos PL,
CR e PL+TR (P > 0,05). (Gráfico 1)

Grafico 1 - Medidas da variação da força muscular (final – inicial) : Leg

Leg Press – 1RM(kg)

Press
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A avaliação das medidas de força muscular com o teste Supino demonstrou
que após 24 semanas de intervenção, o grupo CR+TR teve ganho superior
quando comparado com os outros grupos PL (P < 0,03).

Houve diferença

estatisticamente significativa entre os grupos PL e CR +TR (P > 0,03). (Gráfico
2)

Gráfico 2 - Medidas da variação da força muscular (final – inicial) : Supino
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A avaliação das medidas de força muscular com o teste Hand grip
revelou que após 24 semanas de intervenção, houve um ganho significativo do
grupo CR+TR em comparação aos outros grupos (p < 0,05). (Grafico 3)

Gráfico 3 - Medidas da variação da força muscular (final – inicial): Hand
Grip
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4.6

Capacidade física funcional

Na avaliação das medidas de capacidade física funcional, observou-se
diferença estatisticamente significativa entre os grupos em todos os testes
avaliados, como se pode notar na tabela 4 e nos gráficos 4, 5 e 6 .

Tabela 4 - Dados da variação das medidas de capacidade física funcional
(final - inicial) nos 4 grupos
VARIÁVEIS

GRUPO
PL

GRUPO
CR

CRUPO
PL+TR

GRUPO
CR+TR

P

∆ Berg Balance

-1,15 ± 3,13 -0,77 ± 1,73

2,21 ± 2,69

∆ Time Up &Go

0,07 ± 0,42

0,01 ± 0,83

-0,51 ± 0,72 -0,46 ± 0,60

0,05

∆ Sit & Up

0,00 ± 0,85

0,50 ± 1,00

1,33 ± 1,49

0,01

2,50 ± 1,7

1,62 ± 1,66

0,001
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A avaliação do teste Berg Balance Scale mostrou diferença significativa
entre os 4 grupos após 24 semanas de intervenção. (p = 0,001). Observou-se
diferença significante entre os grupos de treino : CR+TR

e PL+TR com os

grupos sem treino: PL e CR ; CR+TR em comparação ao grupo PL (p=0,001) ,
PL+TR em comparação ao grupo PL (p=0,004), CR+TR com CR (p=0,005) e
PL+TR com CR (p=0,012). (Gráfico 4) .

Gráfico 4 - Variação do teste Berg Balance Scale (final – inicial)
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A avaliação do teste Timed up & Go revelou uma tendência a diferença
nos 4 grupos após 24 semanas de intervenção (p>0,05). (Gráfico 5)

Gráfico 5 - Variação do teste Timed Up & Go (final – inicial)

0.0

-0.5

R
+T
R
C

R
PL
+T

C

R

-1.0

PL

Time Up &Go

0.5
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A avaliação do teste Sit and Up ou Timed-stands mostrou diferença
entre os 4 grupos após 24 semanas de intervenção (p=0,01) . Observou-se
diferença significativa entre o grupo CR+TR quando comparado com o grupo PL
(p=0,02). (Gráfico 6)

Gráfico 6 - Variação do teste Sit and Up ou Timed-stands (final – inicial)

P=0,018
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4.7

Composição corporal

Na avaliação da composição corporal, podemos demonstrar neste estudo
que em relação a massa magra apendicular, após 24 semanas de intervenção, o
grupo CR+TR teve um ganho significativo da massa magra nestas regiões
(membros superiores e inferiores) em comparação aos grupos PL, CR, PL+TR,
(p<0,001, P=0,05 e P=0,02 respectivamente). O CR e os grupos PL + RT tiveram
um ganho de massa magra que foram superiores ao grupo de PL (p = 0,01 e p =
0,04, respectivamente). O ganho de massa foi principalmente nos membros
inferiores. (Tabela 5, Gráfico 7)

Tabela 5 -

Comparação da massa magra apendicular após 24 semanas de
intervenção
Grupo
PL
n=15

∆Massa
magraMSE, Kg

Grupo
CR
n=15

Grupo
PL+TR
n=15

Grupo
CR+TR
n=15

P

-0,04 ± 0,14

0,08 ± 0,01

0,09 ± 0,13

0,05 ± 0,01

0,14

∆Massa
magraMSD, Kg

0,03 ± 0,14

0,09 ± 0,13

0,07 ± 0,15

0,09 ± 0,17

0,83

∆Massa
magraMIE, kg

-0,14 ± 0,39

-0,10 ± 0,34

0,08 ± 0,33

0,12 ± 0,34

0,08

∆Massa
magraMID, Kg

-0,18 ± 0,38

0,06 ± 0,27

0,11 ± 0,24

0,11 ± 0,29

0,01

Resultados 35

Gráfico 7 - Variação da massa magra apendicular (final - inicial)

Em relação à porcentagem (%) de gordura, após 24 semanas de
intervenção, não foi observado diferença significativa entre os 4 grupos (Tabela
6, Gráfico 8) .

Tabela 6 -

Comparação da porcentagem (%) de gordura após 24 semanas
de intervenção nos 4 grupos
Grupo
PL
n=15

∆%
0,67 ± 2,30
Gordura

Grupo
CR
n=15

-0,08±1,92

Grupo
PL+TR
n=15
0,38 ± 0,80

Grupo
CR+TR
n=15
0,02 ± 1,50

P

0,404
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Gráfico 8 - Comparação do efeito da intervenção na porcentagem (%) de
gordura nos 4 grupos

4.8

Densidade mineral óssea

Não houve mudança estatisticamente significativa na densidade mineral
óssea (DMO) em todas as regiões analisadas após 24 semanas de intervenção
neste trabalho. (Tabela 7)
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Tabela 7 -

Dados da variação da DMO da coluna lombar , colo do fêmur,
fêmur total e corpo total, após intervenção (final – inicial)

∆ DMO L1-L4,
g/cm

2

∆ DMO colo de
fêmur, g/cm

2

∆ DMO fêmur
total, g/cm

2

∆ DMO corpo
total, g/cm

4.9

2

Grupo
Grupo
PL
CR
n=15
n=15
0,005±0,019 0,0019±0,09

Grupo
GrupoPL+TR
CR+TR
n=15
n=15
0,001±0,022 0,009±0,022

P
0,264

0,000±0,022 -0,004±0,021 0,008±0,025 -0,007±0,025

0,573

0,048±0,181 -0,008±0,017 0,002±0,018 -0,005±0,018

0,455

0,007±0,022 -0,005±0,015 0,003±0,016 -0,010±0,020

0,330

Marcadores do metabolismo ósseo

Não houve mudança significativa na avaliação dos marcadores de
formação óssea (P1NP) e reabsorção óssea (CTX)
intervenção. (Tabela 8, Gráfico 9 e 10)

após 24 semanas de
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Tabela 8 -

Dados da variação dos marcadores de formação e reabsorção
óssea, após intervenção (final – inicial)

Grupo PL
n=15

Grupo CR
n=15

GrupoPL+TR
n=15

Grupo CR+TR
n=15

P

∆ P1NP -0,96±16,69
(ng/ml)

1,45±6,681 7,39 ±18,12

1,97 ± 27,15

0,419

∆ CTX
(ng/ml)

0,02 ± 0,11 0,03 ± 0,08

-0,01 ± 0,24

0,841

0,01 ± 0,15

Gráfico 9 - Variação do marcador de formação óssea (P1NP) (final – inicial)
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Gráfico 10 - Variação do marcador de reabsorção óssea (CTX) (final –
inicial)

4.10

Incidência de sarcopenia

Após a intervenção, observou-se um aumento da incidência de
sarcopenia no grupo PL (n = + 2). No grupo PL+TR não houve diferença desta
frequência. Nos grupos CR e CR+TR houve uma diminuição da incidência de
sarcopenia (n = - 1 e n = - 2 , respectivamente). (Tabela 9, Gráfico 11).
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Tabela 9 - Dados da variação da incidência de sarcopenia (pré e pós
intervenção)

Grupo PL
(n=15)

Grupo CR
(n=15)

Grupo
PL+TR
(n=15)

Grupo
CR+TR
(n=15)

Sarcopenia
PRÉ n,%

6 (40)

5 (33)

8 (53)

4 (26,6)

Sarcopenia
PÓS n,%

8 (53,3)

4 (26,6)

8 (53)

2 (13,3)

-1

0

-2

∆ Sarcopenia 2
(final-inicial)

Gráfico 11 - Variação da incidência de sarcopenia

P

0,511
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4. 11

Efeitos Adversos

Ao longo do estudo, nenhum individuo relatou efeito colateral. Os
exames não revelaram efeitos adversos potencialmente associados com a
suplementação de creatina ou treinamento de resistência. Além disso, os
parâmetros sanguíneos (ou seja, uréia, creatinina, alanina aminotransferase,
aspartato aminotransferase e creatina quinase) mantiveram-se dentro da
normalidade e não se alterou ao longo do tempo (dados não mostrados).

5.

Discussão

Discussão 42

Este estudo é original, pois avalia o efeito em longo prazo (ou seja, 24
semanas) da suplementação de creatina em indivíduos idosos. Além disso,
avalia esta intervenção em idosos sedentários vulneráveis com baixa massa
óssea e outras doenças crônicas. As principais conclusões deste estudo foram
que a suplementação com creatina, particularmente quando combinada com
treinamento de resistência, foi capaz de aumentar a força muscular e a massa
magra apendicular. Mais importante também, o número de indivíduos
considerados sarcopênicos no início da intervenção dos grupos suplementados
com creatina (ou seja, CR e CR + TR, n = - 3) diminuíram em comparação ao
número de sarcopênicos dos grupos placebo (PL e PL + TR, n = + 2). No seu
conjunto, estes dados confirmam a especulação de que a combinação da
suplementação de creatina e treinamento de resistência pode ter relevância
terapêutica em pessoas idosas mais vulneráveis, com fraqueza e perda de
massa muscular induzidas pelo próprio envelhecimento, nos quais são fatores
independentes, fortemente associados ao risco de quedas (Tinetti et al., 1988),
e deste modo levando a diminuição da mortalidade (Ruiz et al., 2008).
Há um número crescente de estudos demonstrando que tanto a
suplementação de creatina de forma aguda (≤ 7 dias) quanto a suplementação
crônica (acima de 14 semanas) podem melhorar a função muscular e
resistência à fadiga em idosos saudáveis (Rawson and Venezia, 2011). Além
disso, alguns estudos têm sugerido que este suplemento dietético, juntamente
com um programa de treinamento de resistência, pode aumentar o ganho de
massa magra em pessoas mais velhas (Aguiar et al., 2013). No entanto, esses
estudos tiveram algumas limitações, incluindo : o tamanho reduzido da amostra
(por exemplo, normalmente, n ≤ 25), curto período de suplementação (≤ 14
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semanas), combinação de creatina com outros suplementos dietéticos (por
exemplo, proteínas e ácido linoleico conjugados), amostras excessivamente
heterogêneas (como idade entre 56 a 71 anos; sem distinção entre homens e
mulheres) e uma caracterização fenotípica incompleta das amostras (por
exemplo: sem descrição clara do nível de atividade física, doenças crônicas
associadas e uso de medicamentos). (Rawson and Venezia, 2011). Neste
sentido, o presente estudo amplia o conhecimento sobre a aplicação da
creatina nos idosos, fornecendo evidências do efeito benéfico deste nutriente
associado com treinamento de resistência numa amostra bem caracterizada de
mulheres idosas vulneráveis. Estes resultados também confirmam um estudo
anterior em que a suplementação de creatina adicionado a um programa de
treinamento de resistência em membros inferiores, resultou na melhora clínica
e da capacidade física funcional (avaliado pelo Timed-stands test) em
pacientes idosos com osteoartrite de joelho (Neves et al., 2011).
Outro achado interessante deste estudo refere-se ao ganho de massa
magra pela suplementação de creatina combinada com o treino de resistência,
no qual foi observado em outros estudos anteriores envolvendo populações
idosas (Aguiar et al., 2013; Brose et al., 2003; Candow et al., 2008; Chrusch et
al., 2001; Tarnopolsky et al., 2007), porém não em todos (Eijnde et al., 2003).
Em apoio aos resultados atuais, Aguiar et al. (2013) relataram recentemente
melhorias na massa livre de gordura (+ 3,2%) em mulheres idosas saudáveis,
que foram suplementadas com creatina concomitantemente a um programa de
treinamento de resistência por 12 semanas. ; No entanto, as diferenças
relativas às amostras selecionadas (ou seja, sujeitos vulneráveis no estudo
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atual contra indivíduos saudáveis no estudo de Aguiar et al.), casuística e
tempo de intervenção, se opõem a quaisquer comparações entre os estudos.
Tem sido demonstrado que a creatina na dieta pode modular a
transcrição de fatores de regulação miogênica (por exemplo: IGF-1, Myo-D,
miogenina, MRF-4, Myf5) (Deldicque et al., 2005), aumentar a eficiência da
tradução de proteínas (Deldicque et al., 2007), e aumentar a ativação,
proliferação e diferenciação de células satélites (Olsen et al., 2006), que, em
última análise, contribuiria para um balanço proteico mais positivo. Ao contrário
destas observações moleculares, dois estudos utilizando a técnica isotópica
não mostraram qualquer influência da suplementação de creatina em curto
prazo, combinada ou não com treinamento de resistência, no balanço protéico
em indivíduos jovens e saudáveis (Louis et al., 2003 b,c), sugerindo que a
ingestão aguda de creatina é incapaz de modular a síntese de proteínas
miofibrilares e/ou o catabolismo. No entanto, tem-se especulado que a
suplementação de creatina de forma crônica possa agir com mais eficácia no
anabolismo muscular, através do reforço do volume de treino de resistência,
tanto em indivíduos saudáveis quanto em pessoas com incapacidade física
(Gualano et al., 2012 ; Rawson and Venezia, 2011). Novos estudos deverão
avaliar o mecanismo subjacente ao aumento da massa magra induzida pela
creatina em indivíduos mais velhos.
Além do objetivo de avaliar o papel da suplementação de creatina
sobre a massa magra , força muscular e capacidade física funcional, também
houve a finalidade de reunir o conhecimento sobre o possível efeito terapêutico
deste nutriente na perda de massa óssea. Há evidências de que o sistema
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creatina/ATP/creatinaquinase desempenha um papel crucial na bioenergética
da diferenciação e ativação de células semelhantes à osteoblastos (Gerber et
al., 2005). Além disso, estudos experimentais revelaram que a suplementação
de creatina pode melhorar parâmetros biomecânicos ósseos (como exemplo: a
carga para fratura de fêmur), densidade mineral óssea em ratos saudáveis
(Antolic et al., 2007), bem como aumentar o conteúdo mineral ósseo em ratas
ovariectomizadas (de Souza et al. 2011). Os escassos estudos clínicos
disponíveis também apoiaram o papel da creatina positivamente na
remodelação óssea. Louis et al.(2003a) e Tarnopolsky et al. (2004) relataram
diminuição da reabsorção óssea em pacientes com distrofia muscular
suplementados com a creatina. Além disso, Chilibeck et al. (2005) verificaram
aumento do conteúdo mineral ósseo após a suplementação de creatina em
indivíduos com treino de resistência.
Todos esses dados levam à especulação de que a suplementação de
creatina em longo prazo, em particular em associação com o exercício, pode
atenuar a perda óssea em mulheres idosas com osteopenia ou osteoporose.
No entanto, os nossos resultados não revelaram qualquer efeito da creatina ou
treinamento resistido sobre a massa óssea e nem sobre os marcadores ósseos
séricos. Existem algumas explicações para a falta de eficácia da intervenção
deste estudo. Em primeiro lugar, estudos prévios demonstram que o exercício
físico pode aumentar densidade mineral óssea em adolescentes e adultos
jovens, mas não em mulheres na pós-menopausa, sugerindo que o exercício é
menos eficaz em condições caracterizadas por baixa massa óssea (Nikander et
al., 2010). Pode-se especular que isso vale também para a suplementação de
creatina. Entretanto, outros ensaios clínicos, com indivíduos com menor
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gravidade de perda de massa óssea devem ser realizados no intuito de testar
esta hipótese. Em segundo lugar, tem-se postulado que o aumento de massa
óssea induzida pela creatina possa ser secundária a um aumento de massa
muscular, o que promoveria uma maior tensão sobre os ossos (Chilibeck et al.,
2005). Portanto, é plausível supor que nosso protocolo de treinamento com a
suplementação de creatina não foi suficientemente intenso para promover
efeito benéfico no tecido ósseo, maximizando a massa muscular em um
determinado ponto, o que levaria a um ganho de massa óssea. Finalmente, e
talvez o mais importante, o tamanho da amostra foi subestimado e o período de
seguimento tenha sido muito curto a fim de detectar alterações significativas na
massa óssea.
Este estudo apresentou algumas limitações. Primeiro não fomos
capazes de medir o conteúdo de creatina muscular ou de fosforilcreatina.
Embora a literatura tenha demonstrado que em indivíduos mais velhos tenham
uma resposta eficaz para a suplementação de creatina em termos de acúmulo
de creatina e fosforilcreatina intramuscular (Brose et al., 2003; Rawson et al.,
2002). Permanece controverso, se indivíduos mais velhos e mais jovens,
respondam igualmente a este suplemento (Rawson and Venezia, 2011). Mais
estudos envolvendo idosos deverão reavaliar os efeitos da suplementação de
creatina sobre a função e massa muscular concomitantemente para avaliações
musculares

de

creatina/fosforilcreatina.

Em

segundo

lugar,

pelas

características da amostra, os resultados atuais não podem ser extendidos
para idosos que dependem completamente de outras pessoas para as
atividades da vida diária, ou idosos em estado terminal. O efeito benéfico
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potencial da suplementação de creatina nesta população deve continuar por
ser investigado.
Em terceiro lugar, os ganhos de função muscular e massa magra
apendicular observados no nosso estudo poderiam ter relevância clínica mais
evidente com relação à redução do risco de quedas, fraturas, internações
hospitalares, e, eventualmente, mortalidade; o presente estudo não abordou
nenhum desses desfechos. Assim, futuros ensaios clínicos com amostras
maiores envolvendo gerações mais velhas, devem investigar o efeitos da
suplementação de creatina, juntamente com o treinamento de resistência,
incluindo a qualidade de vida e sobrevida.
Em conclusão, a suplementação de creatina a longo prazo combinado
com treinamento de resistência foi capaz de melhorar a massa magra
apendicular e função muscular, mas não a massa óssea, em mulheres idosas.
A suplementação de creatina por si só levou a melhorias na massa magra
apendicular, mas não a função muscular, quando comparados com o placebo.
Estes resultados salientam o potencial terapêutico da suplementação de
creatina,

especialmente

em

associação

com

treino

de

resistência

compensando o declínio da massa muscular e da capacidade física funcional
no envelhecimento.

6.

Conclusões
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O presente estudo demonstrou que:

1)

A suplementação de creatina a longo prazo combinado com o
treinamento de resistência em mulheres idosas vulneráveis , foi capaz
de:
- melhorar a massa magra apendicular
- melhorar a capacidade física funcional

2)

A suplementação de creatina isoladamente melhorou a massa magra
apendicular mas não a capacidade física funcional em relação ao grupo
placebo.

3)

A suplementação de creatina combinada ou não com treinamento físico
de resistência não foi efetiva na melhora da densidade mineral óssea e
nos marcadores de remodelamento ósseo.
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