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RESUMO

O óbjetivo do presente estudo foi analisar o efeito da suplementação de
cteatina sobre o desempenho físico de adultos jovens treinados submetidos
a esforços intermitentes máximos no cicloergômetro. A amostra foi composta
por 26 indivíduos saudáveis, do sexo masculino, que foram divididos
aleatoriamente em dois grupos, suplementado com creatina (CR, n = 13;
22,5 ± 2,7 anos; 74,9 ± 6,8 kg; 178,5 ± 4,8 cm) e placebo (PL, n = 13; 22,9 ±
3,2 anos; 71,9 ± 11,3 kg; 178,6 ± 4,0 cm). A suplementação de creatina ou
placebo (maltodextrina) foi consumida por meio de delineamento duplo cego,
em quatro doses de 5 g/dia durante os cinco primeiros dias (20 g/dia). A
partir daí, uma única dose de 3 g/dia foi ingerida nos 51 dias subseqüentes.
Foi realizado um controle prévio dos hábitos alimentares e dos níveis de
aptidão física dos indivíduos. Para avaliação do desempenho físico em
esforços intermitentes foram realizados três Testes de VVingate (TW),
separados por 2 minutos de intervalo, pré e pós-suplementação de CR ou
PL. Os índices de desempenho físico analisados foram: potência de pico
relativa (PPR); potência relativa a cada período de 5 s (PR); potência média
relativa (PMR); trabalho total relativo (TTR) e índice de fadiga (IF). Foram
coletados 25 µIde sangue no lóbulo da orelha um minuto após a realização
de cada TW para a dosagem de lactato sangüíneo (LAC). Coletas de urina de
24 horas foram utilizadas para a determinar as concentrações de creatinina
(CRT) antes e após o período de suplementação. Os dados foram tratados por
ANOVA e ANCOVA para medidas repetidas, seguidas pelo teste fX)St hoc de
Scheffé. A PPR no T\N2. foi significativamente maior (6%) para o grupo CR
comparado ao grupo PL após a suplementação (p<0,01). PR no período de
0-5 s no T\N2. foi significante maior para o grupo CR (11%) comparado ao
PL após a suplementação (p<0,02). A PMR e o IF não apresentaram
diferenças significativas nos TW, entre os grupos CR e PL após a
suplementação (p>0,05). O TTR foi significativamente maior no grupo CR
(3%) comparado ao PL após a suplementação (p<0,02). O LAC não
apresentou diferenças significantes nos TW, entre os grupos CR e PL, após
suplementação (p>0,05). Interação significante entre grupo e tempo foi
encontrada para a CRT, indicando que o grupo CR teve sua taxa de
excreção aumentada (22%) após a suplementação de creatina (p<0,03). Os
resultados do presente estudo sugerem que a suplementação de creatina
melhora o desempenho físico em esforços intermitentes de alta intensidade
e curta duração, e que esta melhora parece ser determinada nos 5 s iniciais
de esforço.
Palavras-chave: creatina; agente ergogênico;
anaeróbios; teste de VVingate; fadiga.
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ABSTRACT

The objective of present study was to analyze the effect of creatine
supplementation on performance of trained young adults submitted the
intermittent maximal efforts in cyde ergometer. The sample was composed
by 26 individuais healthy, male, that were randomly divided in two groups,
supplemented with creatine (CR, n = 13; 22.5 ± 2.7 years; 74.9 ± 6.8 kg;
178.5 ± 4.8 cm) and placebo (PL, n = 13; 22.9 ± 3.2 years; 71.9 ± 11.3 kg;
178.6 ± 4.0 cm). The creatine supplementation or placebo (maltodextrin) was
consumed through a blind double manner, in four doses 5 g/day during the
first five days (20 g/day). Therefore, a single dose 3 g/day was ingested in
the following 51 days. Previous controt of the alimentary habits was
accomplished and leveis of physical fitness of the individuais. For evaluation
of the performance in intermittent maximal efforts three Wngate Test (Wf)
were accomplished separata for 2 minutes of interval, pre and pos
supplementation of CR or PL. The analysis performance indexes were:
relativa peak power (RPP), relative power to each period of 5 s (RP), relativa
mean power (RMP), relativa total work (RTW) and index of fatigue (IF). The
25 µl blood were collected in the earlobe one minute after the
accomplishment of each TW for the dosage of lactate blood (LAC).
Collections of urine of 24 hours were used for the determination of creatinine
concentration (CRT) before and after the supplementation period. ANOVA
and ANCOVA with repeated measures, followed by the test post hoc from
Scheffé. RPP in wr2 was significantly larger (6%) for the group CR
compared to the group PL after the supplementation (p<0.01 ). The PR ín
period of 0-5 s ín TW2 was signíficant larger for the group CR (11 %)
compared to PL after the supplementation (p <0.02). RMP and IF didn't
present significant dífferences in wr, among the groups CR and PL after the
supplementation (p>0.05). RTWwas sígníficantly largar in the group CR (3%)
compared to PL after the supplementation (p<0.02). The LAC didn't present
significant differences ín wr, among the groups CR and PL, after
supplementation (p>0.05). Significant interaction between group and time
was found for CRT, indicating that the group CR had his tax of increased
excretion (22%) after the supplemented with creatine (p<0,03). The results of
the present study suggest that creatine supplementation improve the
performance ín intermittent efforts of high intensity and short duration, and
thís improvement seems to be certain in 5 s initial of effort.
Keywords: creatine; ergogenic aíd; anaerobic intermittent efforts; VVingate
test; fatigue.
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INTRODUÇÃO
O desenvolvimento cientifico e tecnológico que cerca o meio

esportivo tem atraído inúmeros pesquisadores a investigar o potencial de
diferentes recursos ergogênicos para a melhoria do rendimento físico em
diferentes modalidades.
Dentre os possíveis agentes ergogênicos destacam-se os
suplementos nutricionais, que têm sido utilizados, sobretudo, na tentativa de
retardar o aparecimento da fadiga e de aumentar o poder contrátil do
músculo esquelético e/ou cardíaco, aprimorando a capacidade de realizar o
trabalho físico e, conseqüentemente, o desempenho atlético (GOMES &
TIRAPEGUI, 2000; JUHN, 2003; MAUGHAN, KING & LEA, 2004).
Em esforços físicos de alta intensidade e curta duração, a grande
parte da produção energética provém do sistema dos fosfagênios (ATP e
PCr) (SPRIET, 1995).
Nesse sentido,

alguns

estudos têm

demonstrado que a

suplementação de creatina pode contribuir na melhoria do desempenho
físico, por meio do aumento da capacidade de execução de ações
musculares repetidas em exercícios de alta intensidade; manutenção da
produção de potência; protelamento do início da fadiga muscular e aumento
da velocidade de recuperaçao durante séries múltiplas, em esforços
intermitentes (LEMON, 2002; MESA et ai., 2002; BRANCH, 2003; KREIDER,
2003). Essa melhoria tem sido atribuída a um possível aumento na
capacidade de tolerar alterações ácido-básicas pelo músculo e ao aumento
da ressíntese de PCr em período de recuperaçao, quando adequado
(GREENHAFF et ai., 1993; BIRCH, NOBLE & GREENHAFF, 1994; WfSS &
WALLIMANN, 1994; BALSOM et ai. , 1995; EARNEST et ai., 1995; JUHN &
TARNOPOLSKY,

1998a;

PERSKY

&

BRAZEAU,

2001 ;

ZAJAC,

WASKIE'h1CZ & PILIS, 2001; HAVENETIDIS et ai., 2003).
Embora a maioria dos estudos não seja conciusiva em relação
aos mecanismos responsáveis pelos efeitos da suplementação de creatina,
tem-se observado relevantes modificações nos parâmetros morfológicos,
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metabólicos e neuromusculares relacionados ao desempenho físico,
principalmente em atividades altamente dependentes do metabolismo
anaeróbio (MAUGHAN, 1995; FLECK, VOLEK & KRAEMER, 2000; ROMER,

et ai.,
MENDES et ai.,

BARRINGTON & JEUKENDRUP, 2001; CYRINO, 2002; IZQUIEROO
2002; LEMON, 2002; MENDES, 2002; MESA et ai., 2002;
2004; VOLEK & RAVVSON, 2004).

O percentual de contribuição da PCr para a produção de energia
em atividades dessa natureza é significativo, uma vez que o aumento nas
reservas de creatina no músculo, hipoteticamente, poderia beneficiar o
desempenho físico mediante o aumento da disponibilidade de PCr, o que por
sua vez acarretaria aceleração da taxa de ressíntese de ATP, durante e
após o exercício físico (BALSOM, SôDERLUND & EKBLOM, 1994,
HAVENETIDIS et ai., 2002; SMITH et ai., 2004).
Apesar disso, alguns estudos não têm observado qualquer
melhora no desempenho tisico que possa ser atribuída ao uso da
suplementação de creatina (COOKE, GRANDJEAN & SARNES, 1995;
FEBBRAIO et ai., 1995; ODLAND et ai., 1997; SNOW et ai.. 1998;
McKENNA et ai., 1999; URBANSKI et ai., 1999; GILLIAM et ai.. 2000;
GREEN et ai., 2001; MENDES, 2002; MENDES et ai., 2004). Para alguns
pesquisadores, a explicação para esse fato parece estar relacionada à falta
de maior rigor científico no controle de variáveis supostamente envolvidas no
processo, tais como, falta de controle dietético prévio; falta de avaliação
criteriosa dos níveis de condicionamento inicial dos indivíduos envolvidos no
protocolo experimental; falta de grupo controle; delineamentos nãoaleatorizados; período insuficiente· de washout entre os tratamentos com
creatina e placebo nos delineamentos cruzados; uso de procedimentos
estatísticos inadequados; entre outros (CYRINO, 2002; SNOW & MURPHY,
2003).
considerando que a suplementação de aeatina, aparentemente,
pode aumentar a resistência dos músculos à fadiga, é possível que durante
a execução de esforços intermitentes e de alta intensidade os indivíduos
consigam acelerar a reruperação entre as séries suportando uma

3

sobrecarga mais intensa de treinamento, o que poderia resultar em maior
estímulo para diversas respostas adaptativas, tais como ganhos de força,
resistência, potência e massa muscular. Isto pode ser extremamente
relevante, uma vez que muitas modalidades esportivas têm como
característica a intermitência. Portanto, as infonnações geradas podem
trazer implicações importantes para potencializar os efeitos decorrentes do
treinamento, contribuindo, conseqüentemente, para melhora no desempenho

tisico.

4

2

JUSTIFICATIVA
Diversos estudos têm indicado que a quantidade de creatina

fosfato (PCr) armazenada no músculo pode ser um fator limitante ou até
mesmo determinante para o desempenho tisico em esforços fisicos
realizados sob alta intensidade e curta duração, visto que baixas
concentrações musculares de PCr têm sido relacionadas à fadiga

precoce.

Portanto, o percentual de contribuição de PCr para a produção de energia
em atividades dessa natureza é bastante expressivo.
Nesse

sentido,

as

investigações

têm

indicado

que

a

suplementação de aeatina pode favorecer o aumento das reservas de PCr e
aumento da ressíntese de PCr no músculo, contribuindo na melhoria do
desempenho físico em tarefas intermitentes anaeróbias.
Diante desses fatos, acredita-se que pesquisas sobre o impacto
da suplementação de creatina em esforços físicos intermitentes realizados
sob alta intensidade, com controle prévio do treinamento e dos hábitos
alimentares dos indivíduos, auxilie no esclarecimento do verdadeiro
potencial ergogênico dessa substancia, uma vez que a falta de controle
desses fatores tem dificultado, sobremaneira, a interpretação de vários
estudos disponiveis na literatura.
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OBJETIVOS

3.1

Objetivo geral
O objetivo do presente estudo foi analisar o efeito da

suplementação de creatina sobre o desempenho físico de adultos jovens
treinados submetidos a esforços intennitentes máximos no cicloergômetro.

3.2

Objetivos espectficos
A presente investigação procurou ainda:

• Avaliar o impacto da suplementação de creatina sobre índices
de desempenho físico anaeróbio, tais como potência de pico
relativa, potência relativa a cada período de 5 s, trabalho total
relativo, potência máxima relativa e índice de fadiga;

• Analisar a concentração do lactato sangüíneo frente à
execução

de

esforços

intennitentes

máximos

no

cicloergômetro, associado ao uso da suplementação de
creatina;

• Analisar a concentração de creatinina na urina após o uso da
suplementação de creatina.
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4

REVISÃO DA LITERATURA

4.1

Mecanismos geradores da fadiga
A fadiga pode ser definida como o deaéscimo na capacidade de

manter um determinado esforço ou, ainda, a perda da capacidade de gerar
trabalho, levando o organismo à redução do desempenho motor (FITTS,
1994). Durante o esforço voluntário, a fadiga se apresenta como um fenômeno
complexo a ser estudado, particularmente, por envolver uma análise
multifatolial, visto que para o seu desencadeamento não existe a ação
especifica de apenas um agente em um determinado local envolvido no

processo de contração muscular (FITTS, 1994; ROSSI & TIRAPEGUI, 1999).
Neste processo de instauração da fadiga, deve ser considerado não
apenas o componente periférico mas também o componente central, que por
sua vez tem recebido aescente atenção dos pesquisadores, em especial, nos
esforços prolongados sob intensidade moderada, ou seja, nos exercícios
físicos de resistência (ROSSI, CA.5TRO & TIRAPEGU, 2003; ROSSI &
TIRAPEGUI, 2004).
As hipóteses que sustentam as teorias sobre fadiga periférica são

os danos na transmissão neuromuscular e propagaçao descendente do
impulso neural ao sarrolema, as disfunções dentro do retículo sarcoplasmático
envolvendo seqüestro e liberação de cálcio, a disponibilidade de substratos
metabólicos e acúmulo de metabólitos e as interações nas pontes auzadas de
actina e miosina (COOGAN & COYLE, 1991; BALOG, THOMPSON & FITTS,
1994; FITTS, 1994; GREEN, 1997).
No que diz respeito à fadiga central, as hipóteses são ainda
extremamente especulativas, visto as grandes limitações que envolvem esse

tipo de investigação, particularmente em seres hl.lTlanos, pela falta de medidas
diretas e objetivas.
Todavia, um procedimento bastante interessante para estabelecer
diferenças entre os mecanismos de ação central e perifélica foi desenvolvido
por Mertoo (1954). O método consiste em induzir o músculo à fadiga por
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meio de contrações voluntárias máximas. Em seguida, quando evidenciados
os sinais da fadiga, realizam-se estimulações elétricas diretamente na
unidade motora {contração interpolada). Caso a estimulação etétnca
induzida não resultar

em

maior produção de força

em

relação à contração

voluntária, a fadiga pode ser atribuída ao componente periférico, ao passo
que, se ocorrer um aumento na geração da força com a estimulação elétrica,
a fadiga pode ser associada ao componente central.
Utilizando esses pressupostos, Bigland-Ritchie, Furbush e 'Noods
(1986) submeteram 10 adultos jovens a um protocolo de contrações

intermitentes (6 s de contração máxima com pausas de 4 s) do quadrfceps
até que o desempenho se reduzisse aos nlveis de força correspondentes a
50% da contração voluntária máxima (CVM). Em média, os indivíduos

permaneceram nesta tarefa por 4,4 min. Durante a pausa dos 4 s, o músculo
era estimulado (série de 8 estímulos a 50Hz ou um únioo estímulo contínuo
de 50Hz). A queda dos níveis de força no quadríceps durante a CVM e por

meio de estimulação elétrica ocorreu de forma paralela com o decorrer do
protocolo, indicando que o componente central proporcionou total ativação
muscular. Assim, a redução no desempenho estaria atrelada aos fatores
periféricos. Entretanto, no mesmo estudo os autores analisaram o músculo
sóleo, verificando que a força produzida quando solicitada a CVM
correspondia aos valores de 50% da CVM inicial, enquanto que por meio de
estimulação elétrica, estes valores correspondiam a 70% dos valores da
CVM inicial.
Nesse sentido, alguns pesquisadores têm indicado que até na
condição de repouso (pré-fadiga), praticamente 50% dos voluntários não
conseguem total ativação deste músculo, especificamente. Belanger e
McComas {1981) utilizaram os procedimentos de estimulação elétrica e
verificaram que, se por llTl lado todos os indivíduos {17 homens e 11
mulheres) oonseguiam ativação máxima do músculo tibial anterior, por outro,
com relação aos músculos responsáveis pela flexão plantar, apenas metade

sugerem que o
desempenho nas tarefas solicitadas parece ser influenciado por outros fatores,
dos indivíduos atingiam ativação máxima. Essas observações
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tais como motivação e a capacidade de tolerância à dor e ao desconforto
(ENOKA, 1995).
Entretanto, quando as evidências experimentais não ~ m as
hipóteses de disfunção muscular os pesquisadores procuram atribuir à queda
do desempenho físico a uma falha gerada no sistema nervoso central (SNC).
Nessa

perspectiva,

acredita-sé"' na

participação

neurotransmissores e neuromoduladores nesse

efetiva

de

alguns

processo (DAVIS & BAILEY,

1997). O que parece ser consenso entre os investigadores é que existem
mecanismos diferenciados envolvidos na precipitação da fadiga, em exercícios
de resistência ou em exercícios de alta intensidade e curta du-ação.
Um outro aspecto que tem implicação direta sobre o processo da
fadiga é a composição de fibras do grupo muscular predominantemente
envolvido no processo de contração muscular (FITTS, 1994). Neste sentido,
Komi e Tesch (1979) submeteram 11 estudantes a um protocolo intermitente
em aparelho isocinético (100 extensões de joelho intervaladas por 0,7 s, a
uma velocidade de 180º.s"1) para verificar o efeito da composição de
diferentes fibras musculares sobre o processo da fadiga. Os estudantes
foram divididos em dois grupos, de acordo com a predominância do tipo de
fibra (grupo 1, 41% de fibra tipo li; grupo 2, 60% de fibra tipo li). Os autores
observaram uma redução no torque acompanhada por uma diminuição na
resposta eletromiográfica integrada nos dois grupos. Todavia, o grupo 1 teve
os sinais eletromiográficos reduzidos em apenas 4% (não significativo,
p>0,05), enquanto que o grupo 2 sofreu redução de 51% (p<0,05) em
relação aos valores iniciais.
Além desses fatores, outros aspectos podem interferir no
processo da fadiga, tais como: o tipo de exercício físico, a intensidade e a
duração do esforço, além do nível individual de aptidão física. Assim, quanto
melhor o grau de treinamento, maior será a tolerância ao esforço físico para
determinados tipos de exercícios físicos (FITTS, 1994). Isso vem demonstrar
que o treinamento fisico regular pode gerar importantes adaptações
metabólicas que possibilitam ao organismo se ajustar e/ou se defender em
situações adversas, como as provocadas pefo exercício físico.
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4.2

Protocolos lntennttentes máximos em clcloergõmetro

Em virtude de muitas modalidades esportivas apresentarem como
características a intermitência, diversos pesquisadores têm utilizado o
cicloergômetro como modelo de investigação do desempenho fisico. Muitos
desses estudos têm abordado diferentes aspectos relacionados aos
sistemas de transferência de energia (McCARTNEY et ai., 1986; SPRIET et
a/., 1989; BOGDANIS et ai., 1995; BOGDANIS et ai., 1996; TRUMP et ai.,
1996; TABATA et ai., 1997) ou ainda têm analisado os posslveis efeitos da
suplementação de substâncias com algum potencial ergogênico (BIRCH,
NOBLE & GREENHAFF, 1994; EARNEST et ai., 1995; HAVENETIDIS et ai.,
1995; CASEY et ai., 1996; GREER, McLEAN & GRAHAM, 1998;
TARNOPOLSKY & MAcLENNAN, 2000; GREEN et ai., 2001 ).
A

maioria dos protocolos utilizados nos estudos citados

anteriormente tem adotado de 2 a 4 esforços máximos de 30 segundos, com
diferentes intervalos de recuperação entre os esforços (90, 120, 240, 360 s).
Os resultados encontrados têm indicado uma queda significante no
desempenho físico (potência de pico e potência média) já a partir do primeiro
esforço, de modo que, na série, tem-se observado uma queda de
aproximadamente 20% no rendimento (média dos estudos). Em geral, a
redução no desempenho físico parece estar relacionada a fatores
metabólicos atrelados aos sistemas ATP-CP e glicolitico (GREEN, 1997).
Contudo, Bangsbo

et ai.

(1992) assinalam que a queda do desempenho

físico não se associa apenas com as alterações metabólicas durante
esforços intermitentes, sugerindo que podem existir outras causas ainda não
conhecidas para a diminuição do rendimento.

Sprints em cicloergômetro realizados de forma intermitente são
associados com a fadiga cumulativa, uma condição que é favorável em
estudos que investigam o efeito ergogênico de vários suplementos
nutricionais (HAVENETIDIS et ai., 2003). Constata-se que neste tipo de
esforço fisico a utilização de ATP é extremamente acentuada, provocando
uma rápida utilização das reservas de PCr para a regeneração imediata de
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ATP, reduzindo de maneira significante os estoques de PCr do músculo ·
(HULTMAN et ai., 1991; TRUMP et ai., 1996). Isso foi demonstrado
recentemente por Havenetidis et ai. (2002) ao final de uma série de três
testes de VVingate, nos quais as concentrações de PCr no músculo
apresentaram 14% dos valores medidos na condiçao de repouso.
Com base nessas informações, o protocolo de exercício
intermitente em cidoergômetro utilizando o teste de VVingate tem sido
considerado o modelo ideal para avaliar a propriedade ergogênica da
creatina sobre o desempenho físico anaeróbio, conforme reportado por
outros investigadores (DA'NSON et ai., 1995; PREVOST, NELSON &
MORRIS, 1997; GREEN et ai., 2001; HAVENETIDIS et ai., 2003).

4.3

Fonte energética no exerclcio intennitente màximo
A solicitação dos sistemas energéticos durante o exercício

intermitente máximo apresenta-se de maneira bastante diferente da
soticitaçao dos sistemas energéticos durante um único estímulo máximo
(BOGDANIS et ai., 1996). A ressíntese de ATP após um único estímulo de
esforço de máxima intensidade e curta duração (menor que trinta segundos)
é realizada predominantemente pelas vias anaeróbias (GAITANOS et ai.,
1993; GASTIN, 2001). No entanto, quando o mesmo tipo de esforço é
realizado intermitentemente com intervalos prolongados (>2 minutos) tem-se
sugerido existir um aumento significante na contribuição do sistema aeróbio,
possivelmente devido ao decréscimo da participaçao glicolítica para a
transferência de energia, mesmo quando a recuperaçao entre os estímulos é
passiva (BALSOM et ai., 1992).
Greer, Mdean

e Graham (1998) ao realizar quatro testes de

VVingate com quatro minutos de intervalo, observaram que com a diminuição
da contribuiçao da via glicolítica, a contribuição aeróbia aumentou
significativamente nos testes dois (50%), três (49%) e quatro (47%) em
relação ao teste um (38%). Este aumento da contribuiçao aeróbia variou de
23 a 29%. Além disso, a concentração sangüínea de glicerol aumentou
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significativamente no decorrer dos testes (aproximadamente quatro vezes),
demonstrando um aumento na lipólise no decorrer dos testes.
Similarmente, Trump et ai. (1996) adotaram esforços de trinta
segundos em cicloergômetro isocinético com quatro minutos de intervalo
entre os esforços. Nesse estudo, mediante a obstrução da circulação
sangüínea de uma das pernas, foi possível impedir a ressíntese de PCr e
detectar que, no terceiro estímulo, a degradação de PCr contribuiu 15% para
a provisão de energia, a glicogenólise contribuiu de 10 a 15% e o
metabolismo aeróbio contribuiu com cerca de 70% da energia total para
realizar o trabalho.
Esta contribuição do metabolismo aeróbio para os esforços
intermitentes máximos também tem sido evidênciada através de protocolos
comparando situações de hipóxia e normoxia (BALSOM et ai., 1994) e de
estudos com infusão de eritropoetina humana (rhEPO) (BALSOM, EKBLOM
& SJÔDIN, 1994). O maior desempenho em esforços máximos intermitentes

na situação de normoxia comparada com situação de hipóxia (BALSOM et

ai., 1994), assim como com a infusão de rhEPO (BALSOM, EKBLOM &
SJÔDIN, 1994), parece estar associado à maior disponibilidade de oxigênio
nos músculos, o que resultaria em aumento na ressíntese de PCr durante os
períodos de recuperação.
Segundo Gaitanos et ai. (1993), um outro fator que contribui para o
aumento da solicitação do metabolismo aeróbio em esforços intermitentes
máximos, podendo conseqüentemente resultar em uma maior taxa de
ressíntese de PCr via sistema oxidativo, é a somatória de esforços (séries
consecutivas de testes com ou sem intervalos), que ao final das séries tende a
apresentar um tempo de esforço relativamente prolongado.

4.4

Teste anaeróbio de Wingate

Todo movimento humano, qualquer que seja, inicialmente tem as
energias provenientes do metabolismo anaeróbio (CAHILL, MISNER &
BOILEAU, 1997) o que indica a necessidade de possuir aptidão anaeróbia
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para realização das tarefas do cotidiano. Isso pode ser evidenciado
analisando-se o processo de evolução da espécie humana, quando os
ancestrais dos atuais seres humanos eram caçadores e dependiam de suas
presas para se alimentarem, ou seja, a capacidade anaeróbia era um
componente fundamental de sobrevivência (SALTIN, 1990).
A capacidade anaeróbia pode ser definida como a quantidade
total

de ATP oriunda do metabolismo anaeróbio durante esforço

supramáximo (MEDBO et ai., 1988). Já a potência anaeróbia é considerada
a taxa máxima de energia liberada pelo sistema anaeróbio em uma unidade
de tempo (BOUCHARD et ai., 1991). Não existe uma proposta de teste para
medida da potência anaeróbia tendo em vista a dificuldade em se diferenciar
o metabolismo alático do metabolismo lático. Entretanto, para a capacidade
anaeróbia, existe certo consenso de que o máximo déficit acumulado de Ü2
tem sido um dos métodos com maior consistência teórica (GASTIN, 1994).
O máximo déficit acumulado de Ü2 (MAOD) foi originalmente
proposto por Medbo et ai. (1988) e constitui-se no método mais aceito como
indicador da capacidade anaeróbia. Tal método apresenta correlações
significativas com as concentrações intramusculares de adenosina trifosfato,
de creatina fosfato e lactato medidas imediatamente após esforço intenso
por meio de biópsia muscular (MEDBO & TABATA, 1993), além de ser
sensível a modificações da condição tisica acarretada pelo treinamento
(GASTIN & LAVVSON, 1994). Contudo, o MAOD constitui-se num método
que exige equipamentos sofisticados e várias visitas ao laboratório por parte
do avaliado, o que limita a sua utilização em exames de rotina e em

investigações com grande número de indivíduos.
Considerando as dificuldades operacionais para a medida da
MAOD, outros testes têm sido adotados como uma alternativa. Dessa fonna,
o teste de v\lingate tem sido amplamente utilizado para a avaliação do
desempenho anaeróbio (BAR-OR, 1987; HILL & SMITH, 1991; BULBULIAN,
JEONG & MURPHY, 1996) por se tratar de um teste não-invasivo, de fácil
aplicabilidade,

validado,

com

alta

reprodutibilidade

(BAR-OR,

1987;
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VANDEWALLE, PERES & MONOD, 1987; INBAR, BAR-OR & SKINNER,
1996), e por poder ser administrado em diversos segmentos populacionais,

incluindo crianças e pessoas debilitadas (BLIMKIE et ai., 1988; PARKER et
a/., 1992).

O teste anaeróbio de 'Níngate consiste de um esforço continuo
máximo com duração de 30 s, realizado em cidoergômetro, com carga
proporcional ã massa corporal do avaliado. Este teste fornece alguns índices
relevantes de desempenho motor, tais como potência de pico, potência média

e índice de fadiga (Figura 1) (BAR-OR, 1987; INBAR, BAR-OR & SKINNER,
1996).
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FIGURA 1. lndices obtidos no teste anaeróbio de Wngate. Adaptado de lnbar,

Bar-Ore Skinner (1996).

A maior potência gerada nos primeiros segundos de exerução do
teste de Wngate reflete a potência de pico. Considerando que a potência de
pico é atingida nos primeiros 1Os, acredita-se que a energia necessária para o
esforço é oriunda predominantemente do sistema ATP-CP, com uma ligeira
contribuição do sistema glicolftico. Assim, alguns pesquisadores defendem que
a potência de pico é um índice que reflete a potência anaeróbia, ao passo que
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outros acreditam que a potência de pico fornece informações sobre o pico de
potência mecànica que pode ser gerado pelo grupo muscular envolvido na
execução do teste (INBAR, BAR-OR & SKINNER, 1996).
A potência gerada durante os 30 s do teste de Wngate é
denominada de potência média. Embora muitos aaeditem C1J8 este índce
reflita a capacidade anaeróbia, provavelmente os valores encontrados estejam

muito mais relacionados com a resistência localizada do grupo musa.Jlar
exercitado (INBAR, BAR-OR & SKINNER, 1996). No caso da

açao de pedalar,

os estudos indicam importante participação dos músculos vasto lateral. vasto
medial, reto femural, semimembranoso, bíceps femLral, glúteo máximo,
gastrocnêmio,

tibial

anterior,

entre

outros

(GREGOR,

GREEN

&

GARHAMMER, 1982; SUZUKI, WATANABE & HOMMA, 1982; JORGE &
HULL, 1986).
Segundo Beneke et ai. (2002), a contribuição dos sistemas
oxidativo, fosfagênio e glicolítico durante o teste de VVingate é 18,6, 31, 1 e
50,3%, respectivamente, indicando que grande parte da produção energética
provém predominantemente do metabolismo anaeróbio. No entanto, verificase que a contribuição do sistema oxidativo (aeróbio) durante os 30 s é
extremamente relevante, indicando que o teste de VVingate pode não ser um
bom preditor de capacidade anaeróbia, pois este considera a porção aeróbia
na produção energética durante os 30 s de teste.
Além desses índices, o teste de VVingate fornece também o Índice

de Fadiga. Este índice é calculado pela diferença (%) entre a maior e a
menor potência gerada durante o teste (BAR-OR, 1987; INBAR, BAR-OR &
SKINNER, 1996).
Em geral, os valores da potência de pico e da potência média são
1
),

expressos em relação à massa corporal (W.kg-

pennitindo comparação do

desempenho em indivíduos com diferentes massas corporais (BAR-OR,
1987; INBAR, BAR-OR & SKINNER, 1996).

De acordo com Bar-Or (1987) e lnbar, Bar-Ore Skinner (1996), os
índices de desempenho obtidos no teste de VVingate, quando as condições
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ambientais são controladas, apresentam elevada reprodutibilidade, variando
entre 0,88 e 0,99.
Além das variáveis relacionadas ao desempenho tisico, alguns
indicadores fisiológicos também apresentam alta reprodutibilidade durante o
teste de VVingate (freqüência cardíaca, r-0,94; pico da concentração
plasmática do lactato, r-0,93; volume plasmático, r-0,88) (VVEINSTEIN

et

ai., 1998).

Embora existam controvérsias com relação à validade do teste de
VVingate para avaliação da capacidade anaeróbia (SALTIN, 1990), alguns
pesquisadores defendem sua capacidade de discriminação quando da
comparação de atletas de modalidades com predominância aeróbia e
anaeróbia (SKINNER & O'CONNER, 1987).
Todavia, uma das críticas sobre a utilização do teste de VVingate
para a avaliação da aptidão anaeróbia relaciona-se com a falta da
especificidade do movimento. Por outro lado, o teste de VVingate proporciona
um controle maior da intensidade de esforço, permitindo a mensuração do
desempenho físico mediante o cálculo do trabalho realizado. Além disso,
vale ressaltar que para muitos indivíduos a tarefa motora de pedalar é uma
atividade que pode ser considerada de simples execução.
Portanto, embora o teste de VVingate apresente algumas
limitações,

a

alta reprodutibilidade encontrada,

bem como a fácil

aplicabilidade têm estimulado, sobremaneira, a sua utilização em diferentes
estudos.

4.5

Creatina
A creatina ou ácido acético-metilguanidina, uma substancia

encontrada predominantemente em alimentos de origem animal, vem sendo
amplamente utilizada, sobretudo, por atletas e individuas fisicamente ativos,
devido aos seus possíveis efeitos ergogênicos sobre a massa muscular e o
desempenho tisico, além de nao apresentar risco aparente para a saúde
(CLARK, 1997; CLARK, 1998; KREIDER, 1998; MENDES & TIRAPEGUI,
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1999; BENZI & CECI, 2001; LEMON, 2002; MESA et ai., 2002; VOLEK &
RAVVSON, 2004).
Além de vários trabalhos originais, diversos estudos de revisão
têm sido publicados ao longo da última década sobre o uso da
suplementação de creatina, com diversas fonnas de abordagem, em
diferentes populações (MENDES & TIRAPEGUI, 1999; PLISK & KREIDER,
1999; POORTMANS & FRANCAUX, 1999; AMERICAN COLLEGE SPORTS
MEDICINE, 2000; BENZI, 2000; CASEY & GREENHAFF, 2000; FLECK,
VOLEK & KRAEMER, 2000; TARNOPOLSKY, 2000; BENZI & CECI, 2001;
HESPEL et ai., 2001; PERSKY & BRAZEAU, 2001; UNNITHAN et ai., 2001;
LEMON, 2002; MESA et ai., 2002; PERALTA & AMANCIO, 2002; W<SS &
SCHULZE, 2002; BRANCH, 2003; RACETTE, 2003).
Embora a descoberta da creatina tenha ocorrido na primeira
metade do século XIX, os grandes avanços nos estudos sobre aeatina
ocorreram somente no século XX, a partir da descoberta da PCr (BALSOM,
SÔDERLUND & EKBLOM, 1994). A creatina é uma das oito substâncias
derivadas da güanidina, sendo annazenada no corpo tanto na forma livre
quanto fosforilada. Vale ressaltar que a fonna fosforilada (PCr) está
relacionada à ressíntese de adenosina fosfato (ATP), fonte primária de
energia do organismo (MENDES & TIRAPEGUI, 1999; PERSKY, BRAZEAU

& HOCHHAUS, 2003).
A creatina pode ser sintetizada endogenamente a partir de três
aminoácidos: glicina, arginina e metionina. Mediante uma transaminação, o
grupo amidina é transferido da arginina para a

glicina formando

guanidinoacetato e omitina, em uma reação reversível catalisada pela
enzima

glicina

transamidinase.

A

seguir,

um

grupo

metil

da

S-

adenosilmetionina é adicionado, de modo irreversível, à reação, resultando
em metilação do guanidinoacetato e formação da creatina. Essa reação é
catalisada pela enzima guanidinoacetato metiltransferase (WALKER, 1979;
GRAHAM & HATTON, 1999; JACOBS, 1999).
A biossíntese da creatina ocorre tanto no figado quanto no
pâncreas e nos rins, uma vez que as enzimas necessárias para essas
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reações

estao

localizadas

nesses

órgãos.

Vale

ressaltar que

a

biodisponibilidade da creatina é muito alta, uma vez que essa substancia é
absorvida quase que totalmente pelo intestino, não sendo alterada pelas

secreções digestivas (HARRIS, SôDERLUND & HULTMAN, 1992; MESA et
ai., 2002).
A partir da absorção intestinal, a creatína é transportada, via
corrente sangüínea, para diversos órgãos do organismo humano, sobretudo
para a musculatura esquelética, onde é estocada em maiores quantidades
(MESA et ai., 2002; PERSKY, BRAZEAU & HOCHHAUS, 2003). Desse
modo,

uma

concentração

plasmática

normal

de

creatina

é

de

aproximadamente 50 µmoLJL, podendo atingir níveis superiores a 500
µmoUL após uma hora da ingestão de 5 g de creatina {HARRIS,
SÔDERLUND & HULTMAN, 1992; BALSOM, SÔDERLUND & EKBLOM,

1994).
O transporte intracelular de creatina é baseado em mecanismos
que possibilitam a sua penetração contra um gradiente de concentração,
com receptores de membrana
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e a ação de uma ATPase Na-K

(GREENHAFF et ai., 1993). O transporte envolve um transportador sódiodependente, nos locais da membrana específicos a creatina (CLARK, 1997;
GREENHAFF, 1997).
A captação da creatina pelo tecido muscular é influenciada,
também, pela insulina. Portanto, o aumento das concentrações de insulina
no plasma, provocada pela ingestão de carboidratos, pode favorecer a maior
captação de aeatina pelos músculos {GREEN

et ai.,

1996a; GREEN

et ai.,

1996b).
A conversão da creatina em PCr ou a sua ligação com outros
componentes intracelulares promove sua retenção, de modo que a PCr
nonnalmente não pode deixar a célula (WALKER, 1979). Como a creatina é
uma substância osmoticamente ativa, a sua entrada no meio intracelular é
acompanhada pelo aumento da quantidade de água nesse meio
(ZIEGENFUSS, LOVvERY & LEMON, 1998).
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Em humanos, a PCr é convertida em creatina, em uma reação
reversível, na presença da enzima creatina quinase (CK). A creatina, por sua
vez, é degradada em creatinina, por meio de uma reação irreversfvel, que
ocorre no interior do próprio músculo. A partir daí, a creatinina formada é
liberada para a corrente sangülnea, sendo filtrada por ãlfusão simples pelos
rins, e posteriormente excretada na urina. Vale ressaltar que a quantidade
de creatinina excretada diariamente por diferentes indivíduos é bastante
variável, já que esse processo é dependente da massa muscular
(GREENHAFF, 1997; MESA et ai., 2002).
Em exercícios de alta intensidade, intermitentes ou contínuos, a
PCr é convertida em creatina e rapidamente ressintetizada em PCr por
diversas vezes. Todavia, a degradação da Cr gerada por essas reações é
extremamente baixa, ou seja, aproximadamente um grama ('NI LLIAMS &
BRANCH, 1998; MESA et ai., 2002).
Em humanos, a quantidade total de creatina no organismo (CrT) é
encontrada predominantemente nos músculos esqueléticos, bem como, em
menor quantidade, nos músculos cardíacos, no cérebro e nos testlrulos
(DEMANT & RHODES, 1999). Vale destacar que aproximadamente 60% das
reservas de CrT estão armazenadas na forma fosforilada, ao passo que os
outros 40% estão estocadas na forma livre (GREENHAFF, 1996; CLARK,
1998). A taxa de

tumover da creatina em creatinina é

de aproximadamente

1,6%, quando a creatina não é oferecida de forma exógena ao organismo,
por meio da dieta (DEMANT & RHODES, 1999). Portanto, em um homem de
70 kg que possua, geralmente, uma quantidade total de CrT no corpo em
tomo de 120 g, a taxa de tumover é de aproximadamente 2 g/dia. Esse valor
pode ser facilmente reposto de fonna endógena e/ou exógena. Acredita-se,
assim, que a síntese endógena de creatina é regulada, ao menos
parcialmente, pela sua ingestão dietética, provavelmente por um mecanismo
de feedback (McNAUGHTON, DALTON & TARR, 1998; VVILLIAMS &
BRANCH, 1998; BENZI, 2000).
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4.5.1

Participação no metabolismo energético
No metabolismo energético a energia química é convertida em

trabalho mecânico nos músculos por meio de ATP. Desse modo,
considerando que a quantidade de ATP annazenada é extremamente
limitada, é necessário que sua ressíntese ocorra de modo contínuo durante
o trabalho muscular.
Em esforços de curtíssima duração (de O a 3 segundos, em
média), a taxa de liberaçao de energia parece não ser limitada pela
ressíntese de A TP via PCr, mas sim, pelo recrutamento de um maior número
de unidades motoras ou, ainda, possivelmente, por limitações intrínsecas
das proteínas contrácteis (W LLIAMS & BRANCH, 1998). No entanto,
durante exercícios de alta intensidade e curta duração, a hidrólise de ATP
para a produção de energia é extremamente acentuada, o que provoca uma
rápida utilização das reservas de PCr para a regeneração imediata do ATP
(GREENHAFF, 1997). Embora os depósitos de PCr sejam relevantemente
úteis para a prática de exercícios físicos, suas reservas corporais são
extremamente limitadas, de modo que durante séries de exercidos de alta
intensidade, a PCr é utilizada somente por poucos segundos (Quadro 1).

QUADRO 1 - Taxa de produção anaeróbia de ATP a partir da creatina
fosfato (PCr) e glicólise durante contração máxima no
músculo esquelético humano (adaptado de HULTMAN et aJ.,
1991).
Duração da estimulação
(s)

0-1,3
0-2,6
0-5
0-10
10-20
20 30

Produfo de ATP
(mmoL.s·1 .kg· de músculo seco)
PCr
9,0

7,5
5,3
4,2
2,2
0,2

Glicólise

2,0
4,2
4,4
4,5
4,5
2,1

Nota: As taxas foram calculadas com base nas alterações medidas nos metabólitos, em
amostras obtidas por biópsia muscular durante contração isométrica intensa e intermitente
estimulada eletricamente.
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Desse modo, acredita-se que o aumento das reservas musculares
de PCr possa auxiliar na regeneração do ATP, favorecendo a melhoria do
desempenho físico em atividades de alta intensidade e curta duração
(PEETERS, LANTZ & MAYHEN, 1999).
Estudos têm demonstrado que a suplementação de creatina pode
aumentar o oonteúdo de creatina muscular na ordem de 10 a 200/4, sendo de
20 a 40% na forma de PCr, elevando assim os niveis de ATP, o que
possibilitaria extender a duração dos exercícios de alta intensidade
(BALSOM, SÔDERLUND & EKBLOM, 1994; KREIDER, 1998; PERSKY &
BRAZEAU, 2001 ; HAVENETIDIS et ai., 2002; MESA et ai., 2002). Cooke et

a/. (1999) constataram, a partir de biópsia do músculo vasto lateral em um
grupo de oito estudantes, que um longo período de suplementação oom
creatina monoidratada (25 g/dia por quatro dias, seguida de 5 g/dia por oito
semanas) provocou aumento significante nos estoques musculares de Cr,
PCr e CrT em 20%, 20% e 21%, respectivamente. Esses achados têm sido
confirmados mais recentemente por outros estudos que utilizaram o método
de espectroscopia por ressonância magnética

(31P-ERM)

in vivo, após um

longo período de suplementação com creatina (20-30 g/dia por duas
semanas) (KUROSAWA

et ai.,

2003; SANTOS

et ai.,

2003) e após curtos

períodos de suplementação com creatina (20 gldia por cinco dias)
(RA'NSON et ai., 2004; SMITH et ai., 2004).
Por outro lado, durante o repouso, quando a taxa de produção de
ATP é superior a taxa de degradação, um grupo fosfato do ATP é doado
para a aeatina para a reposição dos depósitos de PCr (GRAHAN &
HATTON, 1999).
Em exercícios intensos, a queda do desempenho fisico pode

ser

provocada pelo acúmulo de ADP nos músculos, acarretado pela hidrólise de
ATP, a qual pode inibir a formação de pontes cruzadas, comprometendo o
processo de contração muscular, bem como algumas reações químicas.
Concomitantemente a esse processo, verifica-se um aumento de íons H+ na
corrente sangüínea, o que, por sua vez, causa uma redução do pH
(GREENHAFF, 1997). Spriet et ai. (1989) submeteram oito individuos (sete
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homens e uma mulher) a três esforços de trinta segundos em cidoergômetro
isocinético com intervalos de quatro minutos e biópsias musculares antes e
após os esforços dois e três, e constataram uma redução significante no
desempenho de um esforço para outro (p<0,05). Esta diminuição no
desempenho estava associada a um aumento significante na concentração
de H+ (p<0,05). Essa condição metabólica pode acarretar inibição da
atividade de enzimas alostéricas, como a fosfofrutoquinase (PFK). Acreditase que o aumento das reservas de PCr, induzido pela suplementação de
creatina, possa favorecer o tamponamento dos ions ~. permitindo a
manutenção do esforço físico por um tempo mais prolongado (GREENHAFF,
1997), uma vez que a PCr exerce uma importante ação tamponante
convertendo o ADP em ATP, a partir de uma reação reversível catalisada
pela enzima CK (HULTMAN et ai., 1991 ).

4.5.2

Efeitos sobre esforços de alta intensidade e curta duraçlo
Considerando que, em esforços físicos realizados sob alta

intensidade e curta duração, grande parte da produção energética provém
do sistema dos fosfagênios (ATP e PCr), a quantidade de PCr armazenada
no músculo pode ser um fator limitante ou determinante para o desempenho
físico nesse tipo de atividade (BALSOM et ai., 1994). Mais recentemente
Smith et ai. (2004) constataram uma forte relação (r=O,TT) entre as
concentrações de PCr pré-esforço e a taxa de ressíntese de PCr, Cr, e
PCr/Cr no músrulo esquelético humano após esforços de alta intensidade e
curta duração, sugerindo que PCr e Cr podem modular a produção de ATP.
Com base nessas evidências, acredita-se que o aumento nas reservas
musculares de CrT e PCr, induzido pela suplementação de creatina, possa
aumentar a disponibilidade de PCr, além de acelerar a taxa ressíntese de
ATP, durante e após o exercício tisico, favorecendo a melhoria do
desempenho físico em exercícios de alta intensidade e curta duração
(GRAHAM & HATTON, 1999; TARNOPOLSKY & MAcLENNAN, 2000;
GREEN et ai., 2001; PERSKY & BRAZEAU, 2001; HAVENETIDIS et aJ.,
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2002; KREIDER, 2003; SMITH et ai., 2004), apesar de isso não ser
observado em todos os casos (VANDENBERGHE et ai., 1999).
Vale destacar que,

ao contrário da ressíntese de ATP que ocorre

em condições anaeróbias, a PCr é ressintetizada aerobiamente mediante
fosforilaçao oxidativa, no interior das mitocôndrias (GASTIN, 2001).
Aproximadamente metade dos depósitos de PCr degradados durante urna
série intensa de exercícios pode ser ressintetizada em um período de 60 s,
em situação de repouso (GREENHAFF

et ai., 1994; SMITH et ai., 2004). A

ressíntese completa dos depósitos de PCr, contudo, parece ocorrer somente
após aproximadamente cinco minutos de recuperação (BALSOM, EKBLOM

& SJÔDIN, 1994; SMITH et ai., 2004).
Recentemente, Havenetidis et ai. (2003) investigaram o efeito da
suplementação de creatina (25 g/dia por quatro dias) sobre o desempenho
físico no teste de VVingate em um grupo de vinte e um indivíduos do sexo
masculino, e verificaram que a melhora do desempenho tisico no teste de
VVingate ocorreu nos segundos iniciais de esforço (10 s), quando a taxa de
produção anaeróbia de ATP a partir da aeatina fosfato (PCr) é
significativamente elevada (HULTMAN et ai., 1991). Um estudo conduzido
por Kurosawa

et ai. (2003), os quais utilizaram a técnica de espectroscopia

por ressonância magnética (31 P-ERM) em um grupo de doze homens,
constatou que a suplementação com creatina (30 g/dia por duas semanas)
aumentou significativamente a síntese anaeróbia de ATP durante um único
esforço máximo de 1O s em um teste de força isomébica com dinamômetro,
além de melhorar o desempenho no teste. Nesse estudo, os autores
sugerem que a melhoria no desempenho durante esforços de alta
intensidade e curta duração (10 s) está associada a maior disponibilidade de
PCr.
De um modo geral, as pesquisas têm conseguido confirmar essa

hipótese em individuos suplementados com creatina, sobretudo em esforços
intensos e repetitivos, visto que, como apresentado anterionnente, a
conbibuição dos depósitos de PCr nesse tipo de atividade é elevada
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(HULTMAN et ai., 1991; FLECK, VOLEK & KRAEMER, 2000; BRANCH,
2003).
Nos vários estudos que têm investigado a influência da
suplementação de creatina sobre o desempenho físico em exercícios de alta
intensidade

e

curta

duração,

as

atividades

que

têm

sido

mais

freqüentemente utilizadas para essa finalidade são: testes de 1-RM,
exercícios com pesos até a exaustão (70-85% de 1-RM), salto vertical, série
única e séries repetitivas em cicloergõmetro, corridas curtas (sprints) e
testes de força isométrica com o auxílio de dinamômetros (CYRINO, 2002;
MESA et ai., 2002; BRANCH, 2003; KREIDER, 2003).
Estudos

que

utilizaram

metodologias

mais

precisas

em

cidoergõmetro têm sugerido um possível efeito ergogênico da aeatina sobre o
desempenho fisico anaeróbio. Jacobs, Bleue e Goodman (1997), utilizando-se
do máximo déficit acumulado de 02 (MAOD), método este o mais aceito
atualmente como indicador da capacidade anaeróbia, demonstraram aumento
significante do MAOD (9%) e do tempo de exaustão (8%) após a
suplementação de aeatina (20 g/dia por cindo dias), sugerindo que a
suplementação de aeatina parece ser eficiente no aumento da capacidade
anaeróbia.

Mais recentemente. Stout et ai. (1999) utilizaram o método de
potência crítica, que propupõe a existência de uma potência máxima de
exercício que teoricamente pode ser mantida por um longo período de tempo
sem exaustão. A partir desta metodologia é possível determinar a
capacidade de trabalho anaeróbio (CTAn) que reflete a contribuição
anaeróbia

durante o

suplementação

com

esforço.
creatina

Esses
(20

autores

g/dia

por

constataram
seis

dias)

que a

aumentou

significativamente a CTAn (9,4%) de nove homens não treinados.
Semelhantemente, Eckerson et ai. (2004), após submeterem dez mulheres
não treinadas ã suplementação com ~atina (20 g/dia por cinco dias),
verificaram aumento significante na CTAn (22, 1%).
Entretanto, algumas investigações envolvendo a suplementação
de aeatina em esforços intermitentes máximos, mediante aplicação do
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testes de Wngate, têm apresentado resultados controversos, provavelmente
pelos diferentes intervalos de recuperação adotados.
Nesse sentido, apenas um estudo, conduzido por Green et ai.
(2001 ), utilizou intervalos curtos de recuperação entre os esforços
intermitentes (três testes de Wngate separados por dois minutos}, ao passo
que a grande maioria das investigações enfocando esforços intermitentes
máximos tem utilizado maiores intervalos de recuperação entre os esforços
(quatro a seis minutos), fato que aparentemente não favorece uma análise
mais acurada do metabolismo anaeróbio (BIRCH, NOBLE & GREENHAFF,
1994; EARNEST et ai., 1995; HAVENETIDIS et ai., 1995; CASEY et ai.,
1996; LEDFORD & BRANCH, 1999; TARNOPOLSKY & MAcLENNAN, 2000;
HAVENETIDIS et ai., 2002; HAVENETIDIS et ai., 2003; HAVENETIDIS &
BOURDAS, 2003), uma vez que intervalos prolongados podem aumentar a
contribuição do sistema aeróbio para manter os esforço, o que resultaria em
maior ressíntese de PCr durante os períodos de recuperação por essa via
energética, e não propiamente pelo aumento das reservas de PCr após a
suplementação com creatina (GAITANOS et ai., 1993).
Recentemente, Havenetidis et ai. (2002) investigaram o efeito da
suplementação com creatina (25 g/dia por um período de quatro dias) sobre
o desempenho em esforços intennitentes em sete estudantes, que foram
submetidos a três testes de Wngate separados por intervalos de 6 minutos.
Os pesquisadores constataram, a partir de biópsia do músculo vasto lateral
realizada antes e após a aplicação dos testes, que os indivíduos em situação
de repouso tiveram seus estoques musculares de Cr, PCr e CrT aumentados
significativamente em 19%, 13% e

15%, respectivamente,

após a

suplementação, sem contudo aumentar os valores de ATP em repouso.
Em contrapartida, as concentrações de ATP e PCr após o terceiro
teste de Wngate foram significativamente maiores em 33% e 30%,
respectivamente, indicando uma contribuição desses substratos para o
processo de refosforilação do ADP. Deve-se salientar que o aumento da CrT
no músculo foi relacionado com a melhOra do desempenhO fisico no teste
intermitente (r=0,83; p<0,01).
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Esses resultados são semelhantes aos encontrados por Cooke et

ai. (1999), que verificaram um aumento significante do trabalho total (7%) em
um grupo de oito estudantes submetidos a três testes de Wngate separados
por intervalos de 6 minutos, após um longo período de suplementação com
creatina monoidratada (25 g/dia por quatro dias, seguida de 5 g/dia por oito
semanas). Esta melhora de desempenho flsico foi acompanhada por
aumentos significantes nos estoques musculares de Cr, PCr e CrT em 200/4,
20% e 21 %, respectivamente.
As maiores dificuldades para a interpretação dos resultados
originados por esses estudos concentram-se na falta do controle de
variáveis supostamente envolvidas no processo,

como dos hábitos

nutricionais; dos níveis de condicionamento físico dos sujeitos envolvidos no
experimento; da utilização de intervalos de recuperação prolongados, em
delineamentos envolvendo séries múltiplas; da adoção de baixas doses de
suplementação (s 1O g/dia) em períodos curtos de tempo (s 7 dias), além do
número reduzido de indivíduos na amostra estudada (menos do que seis
indivíduos por grupo).

4.5.3

Riscos e benefícios da suplementação de creatina
O único efeito colateral relatado até o momento em pesquisas

ciínicas envolvendo a administração de dosagens de creatina que variaram
de 35 g/dia por três dias a 1,5 g/dia durante cinco anos em indivíduos
destreinados, treinados, atletas e portadores de doenças tem sido o ganho
de massa corporal (NOONAN

et ai.,

1998; FRANCAUX & POORTMANS,

1999; STONE et ai., 1999; CHRUSCH et ai., 2001; KREIDER et ai., 2003;
VOLEK & RAVVSON, 2004).
Os estudos disponíveis na literatura

nao

têm evidenciado efeitos

colaterais a partir da suplementação de creatina em indivíduos saudáveis
(POORTMANS

et

ai.,

1997;

POORTMANS

POORTMANS & FRANCAUX, 2000; ROBINSON

&

FRANCAUX,

1999;

et ai., 2000; VOGEL et ai..

2000; KREIDER et ai., 2003; BRUDNAK, 2004), tais como redução da síntese
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endógena de creatina, quando utilizada por longos periodos, danos hepáticos
ou renais, desidratação, alteração do equilíbrio eletrolítico, aumento da
pressão arterial e promoção de lesões durante o treinamento (GRAHAM &
HATTON, 1999; MIHIC et ai., 2000; BENZI & CECI, 2001; PERSKY &
BRAZEAU, 2001; DERAVE, EIJNDE & HESPEL, 2003; YOSHIZUMI &
TSOUROUNIS,

2004).

Apenas

distúrbios gastrointestinais e

cãibras

musculares têm sido reportados ocasionalmente, mas esses efeitos são
controversos

pela falta

de evidências científicas

(POORTMANS &

FRANCAUX, 2000).
Em contrapartida, existem evidências·de que a suplementação de
creatina pode ser utilizada para fins terapêuticos em indivíduos que
apresentam deficiência na síntese de creatina, insuficiência cardíaca,
doenças neuromusculares como a esclerose múltipla, doenças neurológicas
como as de Huntington e de Parkinson, e lesões ortopédicas freqüentes,
contribuindo para uma melhor qualidade de vida desses indivíduos
(GORDON et ai.,

1995; POORTMANS et ai.,

1997; GUERRERO-

ONTIVEROS & WALLIMANN, 1998; POORTMANS & FRANCAUX, 1999;
POORTMANS & FRANCAUX, 2000; WYSS & SCHULZE, 2002; DERAVE,
EIJNDE & HESPEL, 2003; SCHULZE, 2003; BRUDNAK, 2004).
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5

MATERIAIS E MÉTODOS

5.1

Amostra
Trinta e dois indivíduos jovens, universitários, na faixa etária de 18

a 30 anos, do sexo masculino, foram selecionados voluntariamente para
participar deste estudo. Como critérios iniciais de inclusão, os indivíduos
deveriam ser sedentários ou moderadamente ativos (atividade física regular
< 2 vezes por semana) e não ter participado regularmente de nenhum

programa de treinamento com pesos ao longo dos últimos seis meses
precedentes ao início do experimento. Além disso, nenhum dos participantes
poderia ser usuário de esteróides anabólicos ou ter ingerido suplementação
de creatina. As informações quanto ao uso ou não dessas substancias foram
obtidas por meio de relato dos próprios indivíduos em entrevista prévia. Seis
desses indivíduos acabaram não concluindo o experimento por diversos
motivos, incluindo abandono voluntário, não-cumprimento de procedimentos
estabelecidos previamente ao início do estudo, problemas de saúde não
relacionados ao protocolo experimental, ou problemas particulares.
Desse modo, a amostra investigada foi composta por 26
indivíduos treinados que foram separados aleatoriamente em grupo
suplementado com creatina monoidratada (CR; n=13) e grupo placebo (PL;
n=13). Nenhum dos indivíduos era fumante ou vegetariano.
Todos os indivíduos, após serem convenientemente esclarecidos
sobre a proposta do estudo e procedimentos aos quais seriam submetidos,
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, de
acordo com as normas da Resolução 196196 do Conselho Nacional de
Saúde sobre pesquisa envolvendo seres humanos.

BIBLIOTECA
Faculdade de Ciências Farmacêuticas
Univ~csidi.ldC di: Sâc- P,v:to
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6.2

Métodos

5.2.1

Delineamento experimental

Na primeira etapa do experimento (E1), os indivíduos forélll
submetidos a treinamento padronizado com pesos durante 19 semanas, com o
propósito de equiparar os níveis de condicionamento físico, para que todos
iniciassem a etapa de suplementação em condições semelhantes.
Ao final das 19 semanas, esses indivíduos foram separados
aleatoriamente em dois grupos, CR (suplementado com creatina) e PL
(suplementado com maltodextrina), e depois submetidos a medidas de
variáveis antropométricas, que foram utilizadas para caracterização física, a
testes motores envolvendo força muscular (1-RM), bem como ao protocolo
intermitente de esforço máximo no cicloergômetro,

para

avaliação do

desempenho físico anaeróbio.
Após a realização dos testes, teve início, na 2QII semana, a
segunda etapa do experimento (E2), que durou até o final da 2?- semana.
Durante este período, os indivíduos receberam creatina monoidratada ou
placebo (maltodextrina) e realizaram treinamento com pesos (musculação),
que teve como finalidade manter os níveis de condicionamento físico
adquirido na etapa de treinamento antena. Após finalizar a etapa de
suplementação, os indivíduos realizaram, na 2S- semana, os mesmos testes
relatados na etapa anterior do estudo (Figura 2).
CREATINA

1

1

Etapas de treinamento (EI e E2)
Medidas e avaliaçio (Semanas 19 e 28)

PLACEBO

::

Periodo de suplementação (Semanas 20-27)

1

1

El
1

19 20

1 1

Semanas

FIGURA 2 - Delineamento experimental.

E2

Vir
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5.2.2

Antropometria
A massa corporal foi medida em L1Tia balança de platafonna, digital,

marca Urano®, modelo PS 180, com precisão de 0,1 kg, e a estatura foi
determinada em um estadiômetro de madeira com precisão de

o, 1 cm,

de

acordo com os procedimentos descritos por Gordon, Chumlea e Roche
(1988). Todos os indivíduos foram medidos e pesados descalços, vestindo
apenas uma sunga.
O índice de massa corporal (IMC) foi determinado pelo quociente
peso corporal/estatura2, sendo o peso corporal expresso em quilogramas (kg)
e a estatura em metros (m).

5.2.3

Controle dos hábitos nutricionais
Os participantes foram orientados por uma equipe de nutricionistas

treinadas previamente, para o preenchimento de registros alimentares de sete
dias na semana antecedente à aplicação do protcx::olo intermitente de esforço
máximo nos momentos pré e pós-suplementação. Medidas caseiras
padronizadas foram utilizadas para a estimativa da quantidade de alimentos e
bebidas consumidas. O consumo calórico total, a quantidade

e as

proporções de macronutrientes foram determinados por meio do programa
para avaliação nutricional Virtual Nutri, versao 1.0 (NUPENS, FSPUSP,
BRASIL).
Todos os indivíduos foram orientados a manter seus hábitos
alimentares durante o periodo de suplementação com aeatina ou placebo,
evitando o uso de bebidas cafeinadas (café, chocolate, mate, pó-de-guaraná,
bebidas energéticas, coca-cola e guaraná), uma vez que a cafeína parece
anular o efeito da creatina (VANDENBERGHE et ai., 1996; HESPEL, OP'T
EIJNDE & VAN LEEMPUTTE, 2002). A ingestão de água foi ad libitum.
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5.2A

Suplementação de creatina monoidratada
Após os participantes do estudo serem separados aleatoriamente,

esses

receberam

creatina

monoidratada

(CR)

ou

placebo

(PL)

(maltodextrina). por meio de um delineamento duplo cego. Os suplementos
foram oferecidos em forma de cápsulas com cor e textura semelhantes, no
intuito de evitar que os indivíduos reconhecessem as substâncias nelas
contidas. Durante os primeiros cinco dias da fase de suplementação, os
indivíduos ingeriram 20 g/dia de creatina ou placebo em quatro doses iguais
de 5 g, separadas a cada 3-4 horas. Nos 51 dias subseqüentes, uma única
dose de 3 g/dia foi consumida. Os indivíduos foram orientados a associarem
250 mL de bebidas carboidratadas a cada dose de suplementação.
A creatina monoidratada (WENDA INTERNA TIONAL TRADE CO.,
CHINA) foi fornecida pela empresa lntegralmédica S/A, Agricultura e

Pesquisa, São Paulo, Brasil (certificado de análise do produto em anexo). O
encapsulamento das substâncias utilizadas no experimento foi realizado no
Laboratório de Análises do Departamento de Tecnologia de Alimentos e
Medicamentos do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Estadual de
Londrina.

5.2.5

Controle do treinamento
Considerando o longo período de execução do experimento, foi

necessário fazer um controle dos níveis de aptidão física dos indivíduos,
para que esses pudessem apresentar um padrão semelhante de
condicionamento físico nos momentos de aplicaçao do protocolo intermitente
de esforço máximo, uma vez que a literatura tem demonstrado que
diferenças nos níveis de aptidão física podem produzir diferentes resultados
sobre desempenho físico (SNOW & MURPHY. 2003). Dessa forma, o
modelo de treinamento adotado no presente estudo foi o treinamento com
pesos (musculação), pois este possibilita a adoção de programas de
treinamento que podem contemplar um grande número de indivíduos ao
mesmo tempo, possibilitando um controle sistematizado do volume e
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intensidade do treino, e do período de recuperação (ACSM, 2002;
KRAEMER & RATAMESS, 2004}. Assim, o protocolo de treinamento foi
dividido em duas etapas, pré-suplementação e período de suplementação.

O treinamento foi realizado na academia de musculação do Centro
de Educação Fisica e Desportos da Universidade Estadual de Londrina, e foi
orientado e supervisionado por llTlél equipe de professores e estagiários do

curso de Educação Física durante todas as etapas do experimento.
5.2.5.1

Controle do treinamento pré-suplementação

O protocolo de treinamento pré-suplementação compreendeu a

primeira etapa do treinamento (E1} e teve du"ação de 19 semanas. O
treinamento nesta etapa teve como objetivo a equiparação dos níveis de
condicionamento físico dos indivíduos para que todos iniciassem a etapa de
suplementação com creatina monoidratada ou placebo em condições tisicas
semelhantes.
O protocolo de treinamento foi subdividido em outras duas etapas,
cada qual envolveu uma única progranação de treinamento com pesos que foi

executada em três sessões semanais, em dias alternados (segundas, quartas
e sextas-feiras ou terças, quintas e sábados}. A diferença entre essas etapas
foi determinada pela fonna de estruturação dos prog-amas de treinamento

(escolha e ordenação dos exercícios), sendo utilizada uma montagem
alternada por segmento, na primeira etapa, e uma montagem localizada por
articulação, na segunda. A vantagem em se utiliza' este proceámento é a
possibilidade de gerar uma sobrecarga progressiva, além de uma quebra da
homeostase do treinamento.

Os programas de treinamento foram elaborados de acordo com as
recomendações do ACSM (2002}, sendo que ambos os programas foram

por doze exercícios, envolvendo diferentes grupamentos
musculares, com três séries por exercido. O número de repetições utilizadas
compostos

em cada uma dessas séries foi de 8 a 12 repetições máximas (RM}, sendo
utilizado o método de cargas fixas. Nessas duas progranações as únicas
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exceções foram os exercícios pa-a os grupanentos musculares da pantumlha
(15 a 20-RM) e do abdômen (30 a 50-RM).
As cargas utilizadas foram compatíveis com o número de repetições
máximas estipuladas para cada exercício, o que teoricamente correspondeu à
cerca de 60-85% de 1-RM (ACSM, 2002). Os indivíduos receberam
orientação para que as cargas de treinamento fossem reajustadas sempre
que o número máximo de repetições proposto para cada exercício fosse
atingido em todas as séries, na tentativa de que a intensidade inicial
pudesse ser preservada.
Tanto as cargas iniciais quanto os reajustes periódicos nas cargas
utilizadas nos diferentes exercícios foram obtidos com base nos resultados
encontrados mediante a aplicação de testes de peso por repetições
máximas (RODRIGUES & ROCHA, 1985). Vale ressaltar que, em él'Tlbas as
etapas, o intervalo de recuperação utilizado entre as séries, durante cada
exercício, foi de 60 a 90 s e, entre os exercidos, de dois a três minutos
(ACSM, 2002; KRAEMER & RATAMESS, 2004).
Os indivíduos foram orientados, ainda, para não realizarem
nenhum outro tipo de atividade física regular sistematizada durante o
período de duração do estudo.
5.2.5.2

Controle do treinamento no periodo de suplementação

O treinamento com pesos contiroou sendo realizado no período de
suplementação com creatina monoidratada ou placebo (E2), com a finalidade
de manter os níveis de condicionamento físico dos indivfduos adquiridos

na

etapa de treinamento pré-suplementação, no intuito de minimizar qualquer tipo
de interferência da condição física sobre o desempenho fisico no protocolo
intermitente de esforço máximo.

o protocolo nessa etapa foi dividido em duas prog-amações (A e B).
As duas programações toram executadas de forma alternada, em quatro
sessões semanais (segundas, terças, qlintas e sextas-feira). Todas as
quartas-feiras, bem como sábadoS e domingos, foram utilizados como

BIBLI O TE C A
Faculdade de Ciéncias Farmacêuticas
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periodos de recuperação, visando a otimização dos efeitos do treinamento. A
vantagem em se adotar este procedimento está associada à possibilidade de
gerar uma sobrecarga progressiva a partir de ajustes de volume e intensidade,
bem como proporcionar aos indivíduos um periodo de recuperação suficiente
para

potencializar as diversas

respostas

adaptativas

oriundas

do

treinamento.
O programa de treinamento A foi composto por exercícios para os
grupamentos musculares do peitoral, ombros, triceps e abdômen, ao passo
que o programa B envolveu exercícios para os grupélllentos musculares das
costas, bíceps, antebraços, ooxas e panturrilhas. Ambos os programas foram
estruturados de acordo com uma montagem localizada por artirulação. Os
programas de treinamento foram elaborados seguindo as recomendações do
ACSM (2002), estes foram compostos por doze exercidos, exerutados em
quatro séries. O número de repetições utilizadas em cada uma dessas séries
foi 12/10/816 RM, respectivamente, sendo utilizado, assim, o sistema de
treinamento com cargas variáveis (RODRIGUES & ROCHA, 1985).
Quanto às fonnas de ajuste periódico das cargas de treinamento e
intervalos de recuperação entre as séries e os exercidos para um mesmo
grupamento muscular, foram empregados os mesmos procedimentos
padronizados para as duas fases de treinamento pr~xperimento desaitas
anteriormente.
5.2.6

Teste de repetição máxima

Os testes motores de repetição máxima (1-RM) envolveram os
segmentos do tronco, membros inferiores e membros superiores. A ordem de
execução dos exercícios testados foi a seguinte: supino em banco horizontal,
agachamento e rosca direta de bíceps, respectivamente. O intervalo entre os
exercícios foi de no mínimo cinco minutos. A força muscular foi determinada

por meio desses exercícios, que foram escolhidos por serem os mais utilizados
nos treinamentos com pesos de indivíduos com diferentes nlveis de
treinabilidade (PEREIRA & GOMES, 2003).
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Cada um dos três exercícios foi precedido por uma série de
aquecimento (6 a 10 repetições), com aproximadamente 5()0/4 da
estimada

carga

para a primeira tentativa no teste de 1-RM. O teste foi iniciado dois

minutos após o aquecimento. Os indivíduos foram orientados para tentarem
completar duas repetições. Caso fossem completadas duas repetições na
primeira tentativa, ou mesmo se não fosse completada sequer uma repetição,
uma segunda tentativa foi executada após um intervalo de recuperação de três
a cinco minutos com uma carga superior (primeira possibilidade) ou inferior
(segunda possibilidade)

àquela empregada na tentativa anterior.

Tal

procedimento foi repetido novamente em uma terceira e ütima tentativa, caso

ainda não se tivesse determinado a carga referente a uma ll'lica repetição
máxima. Portanto, a carga registrada como 1-RM foi aquela na qual foi
possível ao indivíduo completar somente uma única repetição máxima
Vale ressaltar que a forma e a técnica de execução de cada
exercido foi padronizada e continuanente monitorada na tentativa de garantir
a eficiência do teste.

5.2.7

Protocolo intennitente de esforço mú:imo

O desempenho tisico dos indivíduos foi avaliado por meio do
protocolo intermitente de esforço máximo no dcloergômetro (Figura 3), nos
momentos pré e pós-suplementação com CR e PL (semana 19 e 28).
O equipamento utilizado para a aplicação dos testes de Wngate

(TW) foi um cicloergômetro mecânico para membros inferiores (MONA~
324E, SWEDEN), com precisão de 0,25 kpm, adaptado com sensores óticos
para contagem de revoluções. Os índices de desempenho físico anaeróbio
foram determinados por um programa computadorizado (WINGATE TES~,

CEFISE, BRASIL) que permitiu a determinação da potência gerada a cada
1

segundo durante cada teste, além da potência de pico relativa (W.kg1

trabalhos relativos {J.kg-

)

),

(somatória do trabalho realizado em todos os
1
)

testes), potência média relativa (W.kg-

e índice de fadiga {%).
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FIGURA 3 - Protocolo intermitente de esforço máximo.

O protocolo consistiu de um aquecimento de quatro minutos com
carga de 0,5 kpm, com uma cadência de pedaladas de 70 rpm, sendo que
no início de cada minuto os indivíduos executaram um sprint de 6 s que fez
parte do processo de familiarização do TW (HAVENETIDIS & COOKE, 1995;
HAVENETIDIS,

MATSOUKA

&

KONSTADINOU,

2003).

Após

o

aquecimento, ocorreu um intervalo de dois minutos para mensuração da
massa corporal, ajuste da altura do banco da bicicleta e ajuste da
intensidade de esforço. Em seguida, os indivíduos realizaram três séries
consecutivas do teste de Wingate ajustada a carga correspondente (0,09
kg.kg-1 de massa corporal do indivíduo), conforme sugerido por Okano et ai.
(2001 ), com intervalo de dois minutos entre os testes. Durante o intervalo, os
indivíduos permaneceram sentados (recuperação passiva) no banco da
bicicleta.
O teste de Wingate foi aplicado contando com uma adaptação:
não foi realizada nenhuma rotação prévia antes do início do teste, isto é, ao
iniciar o teste o indivíduo tinha que vencer a resistência previamente
colocada, conforme proposto por Reiser li, Broker e Peterson (2000). Isso se
deve ao fato de que nesse cicloergômetro não é possível aplicar a carga
instantaneamente. Além disso, esse procedimento objetivou: (1) diminuir o
efeito da energia cinética do pedal, que segundo Basset (1989) faz com que
haja uma superestimação de - 3% na potência média, de - 6,2% na
potência de pico e - 6,6% no índice de fadiga quando o indivíduos inicia o
teste sem carga, com a carga sendo adicionada somente quando a
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velocidade máxima é atingida, (2) possibilitar o início do teste subseqüente
no momento previsto.
Após o encerramento do protocolo, os indivíduos avaliados
realizaram

uma recuperação ativa no próprio cicloergômetro,

sem

resistência, por um período de três minutos, na tentativa de minimizar
possíveis efeitos colaterais provocados pelo esforço.
Os indivíduos foram orientados a não realizar atividades físicas
vigorosas, não ingerir substancias cafeinadas (café, chocolate, mate, pô-deguaraná, bebidas energéticas, coca-Olla e guaraná) ou alcoólicas, nas vínte
e quatro horas anteriores a execução dos testes, no intuito de evitar
qualquer tipo de interferência nos resultados.

5.2.8

Lactato sangüineo
Vinte e cinco microlitros de sangue foram coletados no lóbulo da

orelha um minuto após a realização de cada TW, para a dosagem da
concentração de lactato sangüíneo (Figura 2).
As amostras foram imediatamente colocadas em tubos de

polietileno, com capacidade para até 1,5 mL, sendo annazenadas a -700 C,
para

posterior dosagem.

Cada

tubo continha

50

µL

de

solução

anticoagulante (fluoreto de sódio, 1%). As concentrações de lactato foram
detem,inadas por um analisador eletroquímico Yel/ow Springs 1500

sport*

(YELLOW SPRINGS, USA). que era calibrado ao se iniciar as análises e a
cada cinco amostras, tendo como referência ooia concentração conhecida de
lactato (5 mmoLL"1) fornecida pela Yellow Springs.

5.2.9

Excreção de creatlnina urinir1a
Coletas de urina de 24 horas foram utilizadas para a detem,inação

das concentrações de creatinina antes e após o periodo de suptementaçao. A
coleta de urina de 24 horas foi iniciada a partir da segunda micção de um
detem,inado dia, prolongando-se até a primeira do dia seguinte. Após o
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volume Llinário total ser registrado, uma alíquota de 5-1 o mL foi separada em
frascos coletores de urina de plástico, e em seguida armazenada em
congelador a -7íJl C. As amostras de urina foram analisadas 48 horas após as
coletas.
A análise das concentrações de aeatinina foi realizada em um
espectrofotômetro UV-VI~ (SHIMADZU MINI 1240, JAPAN), utilizando o kit
creatinina cinética colorimétrica (CELM, BRASIL), por meio do método cinético
colorimétrico a 500 nm (NARAYANAN & APPLETON, 1980).

5.2.10

Tratamento estattstico

Os resultados obtidos nos diferentes momentos do estudo foram
agrupados em valores de média e desvio-padrão utilizando-se do pacote
estatístico Statistica 6.d'J (STATSOFT INC., USA).
As diferenças nas características físicas, consumo energético,
quantidade total de macronutrientes ingeridos, parâmetros de força
muscular, concentração de lactato sangüíneo, concentração de creatinina na
urina, bem como nos índices obtidos nos testes de Wingate, entre os grupos
(creatina e placebo) nos diferentes períodos de tempo (pré e póssuplementação), foram comparadas mediante análise de variância (ANOVA)

two-way para medidas repetidas. A interação entre grupo e tempo obtida por
meio deste método estatístico indica o efeito da suplementação de creatina
ou placebo ao longo do tempo de execução do experimento (modificações
entre as condições pré e pós-suplementação).
Os pressupostos exigidos para utilização da análise de variância
(ANOVA) foram constatados mediante aplicação do teste de normalidade de
Shapiro Wilk's, utilizado para verificar se as distribuições dos dados são

normais, seguido do teste de homogeneidade de Levene's, empregado para
verificar se as variâncias (desvio-padrão ao quadrado) entre os grupos são
equivalentes (ZAR, 1999).
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Nas variáveis em que as condições iniciais dos grupos se diferiam
estatisticamente, análise de covariância (ANCOVA) foi utilizada, com as
medidas da linha de base sendo adotadas como covariáveis (ZAR, 1999).
O teste Post-hoc de Scheffé, para comparações múltiplas entre as
médias, foi empregado para a identificação das diferenças, quando
constatadas.
Para ambas as análises foi utilizada a estatística F. Dessa forma,
no decorrer do texto, os resultados serão apresentados com o valor de F
calculado para o devido grau de liberdade e quantidade de fatores em fonte
subscrita (Ex.: F2,48). A razão Fé utilizada para determinar se os grupos sao
significativamente diferentes (ZAR, 1999).
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6

RESULTADOS

Pa~metros descritivos dos indivíduos

6.1

Caracterfsticas flsicas
As médias e os desvios-padrão das características físicas dos

grupos CR e PL nos momentos pré e pós-suplementação são apresentadas
na Tabela 1.

TABELA 1 - Médias e desvios-padrão das características físicas dos sujeitos
nos momentos pré e pós-suplementação de creatina (CR) e
ptacebo (PL).
Grupos

Idade
(anos)

Massa
Corporal

Estatura
(cm)

(kglm2)

IMC

k
CR (n = 13)
Pré
Pós

22,5 ± 2,7
22,7 ± 2,7

74,9 ±6,8
76,4 ± 6,7

178,5 ± 4,8
178,3 ± 4,8

23,4 ±2,6
24,0 ±2,5

PL (n = 13)
Pré
Pós
F Grupo

22,9 ± 3,2
23,0 ± 3,2
0,10

71,9±11,3
72,8 ± 10,7
1,85

178,6 ±4,0
178,6 ± 3,9
0,01

22,5 ± 3,0
22,8 ± 2,8
1,26

FTempo

3,12

1,18

2,93

23,96

F Grupo X Tempo

0,33

0,93

0,46

1,27

Nota: A massa corporal foi tratada por P>NCOVA.

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes
entre os grupos CR e PL nos diferentes momentos do estudo, para todas as
variáveis analisadas (p>0,05).
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Pa~metros de controle do experimento
6.2

Controle dos hábitos nutricionais
As médias e os desvios-padrão do consumo energético e da

quantidade total de macronutrientes ingeridos pelos grupos CR e PL, nos
momentos pré e pós-suplementação, são apresentadas na Tabela 2.

TABELA 2 • Médias e desvios-padrão do consumo alimentar na dieta nos
moment<W' pré e pós-suplementação de creatina (CR) e
placebo (PL).
Variáveis
EN (kcal)
Pré
Pós

CR1n=13l

PL ~n = 13l

3081 ± 204
3115 ± 234

3098 ± 251
3115 ± 237

F

e

Efeitos
ANOVA
Grupo
Tempo
Grupo X Tempo

0,00 0,92
1,39 0,25
0,16 0,69

0,23 0,63
5,41 0,26
0,11 0,74

CHO (g)
Pré
Pós

390 ± 35
396 ± 37

399 ± 39
401 ± 37

ANOVA
Grupo
Tempo
Grupo X Tempo

PROT (g)
Pré
Pós

123 ± 14
124 ± 14

122 ± 18
126 ± 18

ANOVA
Grupo
Tempo
Grupo X Tempo

0,00 0,97
3,75 0,30
2,15 0,15

LIP (g)
Pré
Pós

113 ± 16
113±17

111 ± 13
110 ± 10

ANOVA
Grupo
Tempo
Grueo X Teme2

0,12 0,73
0,23 0,71
0,35 0,56

Nota: EN, energia; CHO, carboidratos; PROT, proteínas, LIP, lipídios.

Não foram encontradas diferenças significantes para o consumo
energético e a quantidade total de macronutrientes ingeridos entre os
momentos pré e pós-suplementação, para ambos os grupos (p>0,05).
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As

médias

e

os

desvios-padrão

das

proporções

de

macronutrientes consumidos pelos grupos CR e PL, nos momentos pré e
pós-suplementação, são apresentadas na Tabela 3.

TABELA 3 - Médias e desvios-padrão das proporções de macronutrientes
consumidos nos momentos pré e pós-suplementação de
creatina (CR) e placebo (PL).
Variáveis
CHO (%)
Pré
Pós

Efeitos
ANOVA
Grupo
Tempo
Grupo X Tempo

F

e

0,32
1,40
0,07

0,57
0,44
0,79

16,1±1,7
16,6 ± 1,8

ANOVA
Grupo
Tempo
Grupo X Tempo

0,01
1,14
2,31

0,91
0,48
0,14

33,6± 3,3
33,1 ± 2,4

ANOVA
Grupo
Tempo
Grue2 X Teme2

0,19 0,66
10,15 0,19
0,10 0,75

CR ~n = 13}

PL~n=13l

49,4 ± 3,5
49,7 ± 3,6

50,3± 3,0
50,3 ± 2,8

PROT (%)
Pré
Pós

16,4 ± 1,6
16,4± 1,5

LIP (%)
Pré
Pós

34,1 ± 4,4
33,8 ± 4,2

Nota: CHO, carboidratos; PROT, protelnas, LIP, lipldios.

Não foi encontrada diferença significante entre os momentos pré e
pós-suplementação em ambos os grupos (p>0,05). Desse modo, pode-se
assumir que os grupos apresentaram hábitos alimentares semelhantes ao
longo do período de suplementação.
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6.3

Controle do treinamento
As médias e os desvios-padrão da carga levantada nos testes de

força máxima pelos grupos CR e PL, nos momentos pré e póssuplementação, são apresentadas na Tabela 4.

TABELA 4 - Média e desvios-padrão da carga levantada nos testes de força

máxima nos momentos pré e pós-suplementação de creatina
(CR) e placebo (PL).
Variáveis
Supino (kg)
Pré
Pós

CR {n

=13l

81 ,7 ± 12,3
86,3 ± 12,3

PL {n

=13l

69,0 ± 9,4
74,3±9,8

Efeitos
ANCOVA
Grupo
Tempo
Grupo X Tempo

ANCOVA
Agachamento (kg)
Pré
146,6 ± 24,0 124,2 ± 15,6 Grupo
Pós
160,6 ± 27,2 132,7 ± 13,8 Tempo
Grupo X Tempo

Rosca direta (kg)
Pré
Pós

F

e

0,00 0,94
1,31 0,46
0,15 0,70

2,48 0,13
2,39 0,36
3,39 0,08

ANCOVA
47,9 ± 5,9
50,9 ± 5,6

41,3 ± 4,9
44,1 ± 4,5

Grupo
Tempo
Grupo X Tempo

1,19 0,29
1,95 0,39
0,03 0,86

ANCOVA

CTAL (kg)
Pré
Pós

276,2± 38,6 234,5 ± 24,6 Grupo
297,8 ± 41,4 251,2 ± 22,4 Tempo
Grupo X Tempo

1,45 0,24
4,42 0,28
1,76 0,20

Nota: CTAL = Carga total absoluta levantada.

Não foi encontrada nenhuma diferença significante nas medidas
de força muscular entre os grupos CR e PL, nos momentos pré e póssuplementação (p>0,05), indicando que os grupos tiveram desempenho
semelhante nos dois momentos do estudo em todos os exercícios
analisados.

43

Parametros de desempenho ffsíco anaeróbio
6.4

Potência de pico relativa

As médias e os desvios-padrão da potência de pico relativa
encontrada em cada um dos três testes de VVingate (TW) para os grupos CR
e PL, nos diferentes momentos do estudo, são apresentadas na Tabela 5.

TABELA 5 - Médias e desvios-padrão da potência de pico relativa (PPR)
encontrada em cada um dos três TW nos momentos pré e
pós-suplementação de creatina (CR) e placebo (PL).
PPR (W.kg-1)
TW1
Pré
Pós

CR (n = 13)
12,2 ± 1,1ª
13,0 ± 1,1ª

PL (n = 13)
11,5±1,2ª
12,6 ± 1, 1ª

Efeitos
ANOVA
Grupo
Tempo
Grupo X Tempo

F

p

1,59 0,22
28,20
0,52 0,48

º·ºº

ANCOVA

TW2.
Pré
Pós

10,8 ± 0,8ª
11,4 ± 1,1ª

10,0 ± 1,0ª
10,6±1,0b

Grupo
Tempo
Grupo X Tempo

0,00 0,94
19,28 0,00
0,10 0,75

ANOVA

T\1\13
Pré
Pós

9,0 ± 1,1ª
9, 1 ± 1,2ª

8,3 ± 1,3ª
8,5 ± 1,6ª

Grupo
Tempo
Grupo X Tempo

1,40
0,57
0,07

0,25
0,46
0,78

Nota: TW1; TW2; TW3; primeiro, segundo e terceiro teste de VVingate, respectivamente.
Letras diferentes = diferenças significantes entre os grupos CR e PL no mesmo momento do
estudo (p<0,01 ).

Não foram verificadas diferenças significantes na potência de pico
relativa no TW1 e TW3, quando comparados os grupos CR e PL nos
momentos pré e pós-suplementação (p>0,05). Os resultados indicaram,
ainda, um possível aumento na potência de pico relativa no TW1 e TW2.
entre as condições pré e pós-suplementação (p=0,00). Contudo, esta
melhora somente foi confirmada no TW2., que apresentou uma potência de
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pico relativa significativamente maior (6%) para o grupo CR comparado

ao

grupo PL no momento pós-suplementação (F1,24=19,28; p<0,01).

6.5

Potência relativa a cada periodo de 5 segundos
Para análise mais precisa do desempenho nos TW, optou-se pela

verificação da potência relativa a cada período de 5 s no TW1, TVV2. e TWJ,
para os grupos CR e PL, nos momentos pré e pós-suplementação (Figuras
4, 5 e 6, respectivamente).
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pós-suplementação em ambos os grupos (p<0,001).

FIGURA 4 - Potência relativa a cada período de 5 s durante o TW1. nos
momentos pré e pós-suplementação de creatina (CR) e
placebo (PL).

Não foram constatadas diferenças significantes na potência
relativa nos diferentes períodos do TW1 entre os grupos CR e PL após a

45

suplementação

(p>0,05)

(Figura 4).

Porém,

foi

verificada

redução

significante da potência relativa entre os períodos ao longo do TW1 (p<0,001
para todas as comparações; 6-10s>11-15s>16-20s>21-25s>26-30s), no
momento pré-suplementação (F5,1io=237,46; p<0,001) e pós-suplementação
(Fs,12<f=321,52; p<0,001 ), em ambos os grupos,

com

exceção da potência

relativa entre os períodos 0-5 se 6-10 s, que foram semelhantes nos grupos
CR e PL (p>0,05).
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Letras diferentes = diferenças significantes entre perlodos nos momentos pré e póssuplementação em ambos os grupos (p<0,001 ).
*diferenças significantes entre os grupos CR e PL no momento pós-suplementação
para o mesmo período (p<0,02).
tditerenças significantes entre os perfodos 0-5 e 6-10 s para o grupo CR no momento
pós-suplementação (p<0,05).

FIGURA 5 - Potência relativa a cada período de 5 s durante o TW2, nos
momentos pré e pós-suplementação de creatina (CR) e
placebo (PL).
A potência relativa no grupo CR foi significativamente maior (11 %)
quando comparada ao grupo PL no período de 0-5 s após a suplementação

com creatina {p<0,02)

(Figura 5). Entretanto, não se constataram diferenças

significantes na potência relativa entre os grupos CR e PL no restante dos
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períodos (p>0,05). Observou-se ainda que a potência relativa diminuiu
significativamente entre os períodos ao longo do T'N2 (p<0,001 para todas
as comparações; 6-10s>11-15s>16-20s>21-25s>26-30s), no momento pré(Fs,1:zo::244,70;

suplementação

e

p<0,001)

pós-suplementação

(Fs,1:zo::342,89; p<0,001 ), em ambos os grupos, com exceção da potência
relativa entre os períodos de 0-5 s e 6-1 O s nos grupos PL, pré e póssuplementação, e

no

grupo CR pré-suplementação,

(p>0,05). Em contrapartida,

a

potência relativa

que não se diferiram
no grupo CR pós-

suplementação reduziu significativamente entre os períodos de 0-5 se 6-10
s no TW2. (p<0,001 ).
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FIGURA 6 - Potência relativa a cada período de 5 s durante o TVV3, nos
momentos pré e pós-suplementação de creatina (CR) e
placebo (PL).

Não foi observada diferença significante na potência relativa nos
diferentes períodos do TWJ entre os grupos CR e PL após a suplementação
(p>0,05) (Figura 6). Entretanto, verificou-se

que

a potência relativa sofreu
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redução significante entre os períodos ao longo do TW3 (p<0,001 para todas
as comparações; 6-10s>11-15s>16-20s>21-25s>26-30s), no momento pré(Fs.1:zo=:162,94;

suplementação

(Fs.1:zo=:113,88; p<0,001 ),

em

p<0,001)

ambos os grupos,

e

com

pós-suplementação
exceção da potência

relativa entre os períodos de 0-5 se 6-10 s nos grupos CR e PL que nao se
diferiram (p>0,05).

6.6

Potência média relativa

As médias e os desvios-padrão da potência média relativa
encontrada em cada um dos três TW para os grupos CR e PL, nos
diferentes momentos do estudo, são apresentadas na Tabela 6.

TABELA 6 - Médias e desvios-padrão da potência média relativa (PMR)
encontrada em cada um dos três TW nos momentos pré e
pós-suplementação de creatina (CR) e placebo (PL).
1

PMR (W.kg- )

CR (n

=13)

PL (n

=13)

Efeitos

F

p
0,15
0,07
0,50

TW1
Pré
Pós

9, 1 ± 0,7
9,4 ± 0,6

8,9 ± 0,7
9,0 ± 0,5

ANOVA
Grupo
Tempo
Grupo X Tempo

2,15
3,50
0,47

TW2
Pré
Pós

7,0 ± 0,4
7,3±0,6

6,9 ±0,8
6,9 ± 0,9

ANOVA
Grupo
Tempo
Grupo X Tempo

1,06 0,31
3,33 0,08
1,51 0,23

5,8 ±0,8
6,1 ±0,6

5,7 ± 0,8
5,7 ± 1,0

ANOVA
Grupo
Tempo
GrupoXTempo

0,88
4, 16
2,48

TW3
Pré
Pós

0,36
0,07
0,13

Nota: TW1; TW2; TW3; pómeiro, segundo e terceiro teste de Wngate, respectivamente.

Nao foram observadas diferenças significantes na potência média
relativa nos TW1, TW2 e TW3, quando comparados os grupos CR e PL nos
momentos pré e pós-suplementação (p>0,05).
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6.7

indice de fadiga

As médias e os desvios-padrão do índice de fadiga encontrado
em cada um dos três TW para os grupos CR e PL, nos diferentes momentos
do estudo, são apresentadas na Tabela 7.

TABELA 7 - Médias e desvios-padrão do índice de fadiga (IF) encontrado
em cada um dos três TW nos momentos pré e póssuplementação de creatina (CR) e placebo (PL).
IF (%)
TW1
Pré
Pós

CR (n = 13)

PL (n = 13)

51,5 ± 7,4
51,0 ± 9,4

47,9± 7,7
53,8±7,0

ANOVA
0,02
Grupo
Tempo
2,80
Grupo X Tempo 3,94

0,89
0,11
0,07

59,3 ± 7,2
59,2 ± 9,7

58,3 ± 10,2
61,4 ± 12,1

ANOVA
Grupo
0,03
Tempo
0,80
Grupo X Tempo 0,94

0,86
0,38
0,34

62,0±6,3
57,3±11,1

60,3 ± 12, 1
64,2 ± 12,3

ANOVA
Grupo
0,53
Tempo
0,04
Grupo X Tempo 3,19

0,47
0,83
0,08

TW2.
Pré
Pós

TVV3
Pré
Pós

Efeitos

F

p

Nota: TW1; TW2; TW3; primeiro, segundo e terceiro teste de \Mngate, respectivamente.

Não foi constatada diferença significante no índice de fadiga nos
TW1, TW2. e TVV3, quando comparados os grupos CR e PL nos momentos
pré e pós-suplementação (p>0,05).

6.8

Trabalho total relativo
As médias e os desvios-padrão do trabalho total relativo obtido

pela somatória do trabalho relativo em cada um dos três TW, para os grupos
CR e PL nos diferentes momentos do estudo, são apresentadas na Figura 7.
O trabalho total relativo aumentou significativamente entre os momentos pré
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e pós-suplementação (F1,2,4=8,00; p<0,01 ). De modo que este aumento foi
significativamente maior (3%) no grupo CR quando comparado ao grupo PL
no momento pós-suplementação (p<0,02).
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FIGURA 7 - Trabalho total relativo (TTR) nos momentos pré e póssuplementação de creatina {CR) e placebo (PL).
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Pa~metros bioqufmicos

6.9

Lactato sangüineo

As médias e os desvios-padrão da concentração de lactato
sangüíneo após os TW1, TW2. e TW.3, nos momentos pré e póssuplementação, são apresentados na Tabela 8.
'

i

Não foi verificada diferença significante na concentração de
lactato sangüíneo nos TW1, TVl/2 e TWJ, quando comparados os grupos CR
e PL nos momentos pré e pós-suplementação (p>0,05). Em contrapartida,
foi constatada uma possível redução da concentração de lactato sangüíneo
nos TW2. e TW.3, entre os momentos pré e pós-suplementação (p=O, 05 e
p=0,02; respectivamente), o que não foi oonfirmado em nenhum dos grupos
(p>0,05).

TABELA 8 - Médias e desvios-padrão do lactato sangüíneo após cada um
dos três TW nos momentos pré e pós-suplementação de
creatina (CR) e placebo (PL).
Lactato (mmoL.L-1) CR (n
TW1
Pré
Pós

=13)

PL (n

Pós

ANOVA
Grupo
Tempo
Grupo X Tempo

10,0 ± 1,8
10,2 ± 2,1

17,4 ± 2,3
15,5 ± 3,3

15,0 ± 1,9 Grupo
1,4,8 ± 3,0 Tempo
Grupo X Tempo

F

p

0,20 0,65
0,28 0,60
0,85 0,37

ANOVA
3,13 0,10
4,15 0,05
1,82 0,19

ANOVA

TWJ
Pré

Efeitos

10,6±1,2
10,1 ± 1,6

TW2.
Pré
Pós

=13)

19,1 ± 3,1
17,6 ± 2,9

17,5 ± 2,5 Grupo
16,6 ± 2,9 Tempo
Grupo X Tempo

1,57 0,22
5,37 0,02
0,52 0,48

Nota: TW1 ; TW2; TW3; primeiro, segundo e terceiro teste de Wngate, respectivamente.
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As diferenças na concentração de lactato sangüíneo entre cada

TW (delta de lactato), nos grupos CR e PL, pré e pós-suplementação são
apresentadas na Figura 8.
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FIGURA 8 - Delta de lactato sangüíneo em cada TW, nos momentos pré e

pós-suplementação de aeatina (CR) e placebo (PL).

Verificou-se que o delta de lactato diminuiu significativamente no
decorrer dos TW (p<0,001 para todas as comparações; TW1 >TW2>TWJ),
no

momento

pré-suplementação

(F2.~93,21;

p<0,001)

e

pós-

suplementação (F2.~80,30; p<0,001 ), em ambos os grupos, com exceção
do delta de lactato do grupo CR no momento pré-suplementação que não se
modificou (TW1=TV\a; p>0,05). Embora não tenha sido encontrada
diferenças no delta de lactato no TW2 entre os momentos pré e póssuplementação, vale ressaltar que este foi reduzido em 11 o/o no grupo CR
comparado ao grupo PL.
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6.10

Excreçlo de creatinina urinária
As concentrações de creatinina na urina para os grupos CR e PL

nos momentos pré e pós-suplementação são apresentadas na Figura 9. Foi
encontrada uma interação significante entre grupo e tempo (F1,24=30,69;
p<0,03), indicando um possível efeito da suplementação no decorrer do
experimento (pré e pós- suplementação}. Todavia, o aumento observado no
momento pós- suplementação (22%), no grupo suplementado com creatina,
não foi confirmado (p>0,05).
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FIGURA 9 - Excreção urinária de creatinina nos momentos pré e póssuplementação de creatina (CR) e placebo (PL).
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7

DISCUSSÃO

O presente estudo investigou o efeito de oito semanas de
suplementação com creatina sobre o desempenho físico de adultos jovens
treinados submetidos a esforços intermitentes máximos no cictoergõmetro, e
procurou fazer um controle prévio dos níveis de aptidão física, além de um
controle sistematizado do treinamento durante o período de suplementação,
bem como o controle dos hábitos alimentares.

7.1

Parãmetros de controle do experimento
Verificou-se, na presente investigação, que ambos os grupos

apresentaram hábitos alimentares semelhantes ao longo do período de
suplementação, pois tanto o consumo alimentar como as proporções de
macronutrientes

não foram

diferentes

nos

momentos

pré

e

pós-

suplementação, para os dois grupos. A proposta de controle prévio dos
hábitos alimentares dos indivíduos investigados foi baseada na hipótese de
que uma alta ingestão de proteínas, preferencialmente de origem animal,
pode minimizar as respostas a esse tipo de suplementação. Por outro lado,
indivíduos tipicamente vegetarianos podem beneficiar-se dessa estratégia,
uma vez que possuem menores reservas de creatina intramuscular, bem
como de PCr (DELANGHE et ai., 1989; BURKE et ai., 2003; BARR &
RIDEOUT, 2004).
Quanto às medidas de força muscular, essas não se diferiram
entre os grupos CR e PL, nos momentos pré e pós-suplementação, o que
sugere que os grupos apresentaram desempenho semelhante nos dois
momentos do estudo em todos os exercícios analisados. O controle prévio
do treinamento e

a manutenção deste ao longo do período de

suplementação basearam na hipótese de que diferentes níveis de aptidão
física podem produzir diferentes resultados sobre desempenho físico,
dificultando a comparação entre os grupos nos diferentes momentos do
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estudo e, conseqüentemente, o esclarecimento do verdadeiro potencial
ergogênico da creatina (CYRINO, 2002; SNOW & MURPHY, 2003).

7.2

Parãmetros de desempenho físico

Em relação ao desempenho nos esforços intermitentes máximos,
verificou-se que a potência de pico no TW2. foi 6% maior no grupo CR após
a suplementação. A suplementação de creatina tem se mostrado eficiente na
melhoria do desempenho. físico em esforços intermitentes máximos nos
quais estoques de ATP são debilitados quase que na sua totalidade (MESA

et ai., 2002; BRANCH, 2003).
Considerando que no teste de Wngate a potência de pico é
atingida nos primeiros 10 s, a energia necessária para suprir o esforço
durante este período é oriunda predominantemente do sistema ATP-CP,
sistema energético no qual potencial ergogênico da creatina parece ser
exercido (SPRIET, 1995; INBAR, BAR-OR & SKINNER, 1996; MENDES &
TIRAPEGUI, 1999). Assim, embora não tenha sido realizada biópsia
muscular, os resultados da presente pesquisa permitem supor que um dos
fatores que pode explicar o aumento da potência de pico relativa no T'N2
esteja associado a uma maior reserva muscular de CrT e PCr induzidas pela
suplementação de creatina. Este aumento pode ter contribuído para maior
disponibilidade de PCr, acelerando a taxa de ressíntese de ATP após a
execução do TW1. Recentemente, Smith

et ai.

(2004) demonstraram que

altas concentrações intramusculares de PCr pré-esforço

sao determinantes

para maior taxa de ressíntese de A TP a partir de PCr, Cr, e PCr/Cr após
esforços de alta intensidade e curta duração. O aumento nos estoques
musculares de Cr, PCr e CrT em repouso tem sido demonstrado após
períodos mais longos de suplementação com creatina (~ 7 dias) (COOKE et

et ai., 2003) e periodos rurtos
dias) (HAVENETIDIS et ai., 2002;

a/., 1999; KUROSAWA et ai., 2003; SANTOS
de suplementação com creatina (~ 7

RAVVSON et ai., 2004; SMITH et ai., 2004).
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Em um estudo recente de Havenetidis

et

ai. (2002) foram

demonstrados aumentos significantes nas concentrações de ATP e PCr ao
final de um protocolo de esforço intermitente utilizando o teste de \Ningate,
indicando possível contribuição desses substratos para o mecanismo de
refosforilação do ADP. Esses autores encontraram, ainda, forte relação entre
o aumento de CrT no músculo e a melhora do desempenho tisico em
esforços intermitentes (r-0,83; p<0,01 ).
A falta de estudos que investigaram o efeito da suplementação de
creatina por perfodos prolongados (~ 7 dias) sobre o desempenho tisico em
esforços intermitentes máximos no cicloergõmetro difirulta, sobremaneira, a
comparação das informações da presente investigação. Contudo, grande
parte das pesquisas que utilizaram o teste de \Ningate para investigar o
efeito de um rurto período de tempo de suplementação com creatina (s 7
dias), indica aumento da potência de pico relativa, que tem sido associado
ao aumento das reservas de PCr. bem como da ressíntese de PCr nos
intervalos

de recuperação

entre

GREENHAFF, 1994; EARNEST

et

os esforços

(BIRCH,

ai., 1995; HAVENETIDIS

NOBLE

et ai.,

&

1995;

CASEY et ai., 1996; TARNOPOLSKY & MAcLENNAN, 2000; HAVENETIDIS
et ai., 2002; HAVENETIDIS et ai., 2003; HAVENETIDIS & BOURDAS, 2003).

Entretanto, o possível efeito ergogênico da creatina observado nesses
estudos pode ter sido mascarado pelo tempo de recuperação adotado
(quatro a seis minutos). uma vez que, em esforços intennitentes máximos
com intervalos de recuperação prolongados (>2 minutos), tem sido sugerido
existir um aumento significante na contribuição do sistema aeróbio (TRUMP

et ai., 1996; GREER,

McLEAN & ~RAHAM, 1998), possibilitando que a PCr

seja ressintetizada aerobiamente mediante fosforilação oxidativa (BALSOM
et ai., 1992; GAITANOS et ai., 1993; BALSOM et ai., 1994).

Diferente dos estudos relatados anteriormente, o presente
experimento utilizou intervalos de dois minutos entre os testes de \Ningate, o
que parece ser suficiente para aumentar as reservas totais de creatina no
músculo e aumentar a ressíntese de PCr, possibilitando a realização de
esforços subseqüentes e, por outro lado, minimizando as interferências
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decorrentes da participação do metabolismo aeróbio (GAITANOS

et

ai.,

1993; GREENHAFF et ai., 1994; SMITH et ai., 2004).
Recentemente Green

et

ai. (2001), utilizando um protocolo de

esforço intennitente semelhante ao da presente investigação, não
observaram aumento na potência de pico relativa após a suplementação
com creatina (20 g/dia por um período de quatro dias). Assim, sugere-se que
o tempo de intervalo de recuperação entre os esforços parece não ser o
único fator que explique as divergências quanto ao efeito da suplementação
com creatina sobre a potência de pico relativa. Possivelmente, essas
discordâncias sejam explicadas por outros fatores, tais como o não controle
dos hábitos alimentares e dos níveis de aptidão física dos indivíduos, os
quais foram controlados no presente estudo.
Embora

nesta

pesquisa

não tenha

sido

determinado

a

contribuição dos sistemas energéticos durante a execução dos testes de
Wngate, bem como realizada biópsia muscular, pode-se possivelmente
sugerir que a ausência de modificações na potência de pico ao final do teste
intermitente (TVV3) após a suplementação com creatina possa ter ocorrido
em função de uma maior participação do sistema oxidativo na produção de
energia para a realização do esforço e, conseqüentemente, menor
contribuição da via anaeróbia. Segundo Gaitanos

et ai. (1993), a somatória

de esforços (séries consecutivas de testes com ou sem intervalos) conbibui
significativamente para o aumento da solicitação do metabolismo aeróbio,
podendo conseqüentemente resultar em uma maior taxa de ressintese de
PCr via sistema oxidativo.
Pode-se observar ainda neste estudo, que a potência relativa no
TW2 foi 11 % maior para o grupo CR no periodo de 0-5 s, indicando que a

suplementação com creatina parece ser determinante na melhora do
desempenho em esforços intennitentes de curtíssima duração, nos quais a
taxa de produção anaeróbia de ATP a partir da PCr é extremamente
acentuada.
Havenetidis

Esses resultados corroboraram

et ai.

com os

resultados de

(2003), que constataram que a melhora no desempenho

fisico em uma única série do teste de Wngate ocorreu nos segundos iniciais
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de esforço (10 s) após a suplementação com creatina (25 g/dia por quatro
dias). Kurosawa

et

ai. (2003), após observarem aumento na síntese

anaeróbia de ATP durante um único esforço isométrico máximo de 10 s
proporcionado pela suplementação com creatina {30 g/dia por duas
semanas), sugerem que a melhoria no desempenho físico em esforços
máximos de curta duração (10 s) está associada à maior disponibilidade de
PCr.
Quanto à potência média obtida no presente estudo, não foi
identificado aumento significante após a suplementação com creatina. Esses
resultados podem ser explicados, pelo menos em parte, pela magnitude da
contribuição do metabolismo aeróbio durante os 30 s do teste de 'Mngate
(18,6%), indicando que este teste parece não ser um bom preditor de
capacidade anaeróbia, pois considera a porção aeróbia na produção
energética durante os 30 s de teste (BENEKE

et ai., 2002).

Por outro lado,

não se pode desconsiderar a possibilidade da participação do sistema
oxidativo na produção de energia nos esforços intermitentes, que pode ter
contribuído para o fato de não ter sido encontrada diferença significativa na
potência média após a suplementação com creatina no presente estudo.
Conforme relato anterior, algumas investigações têm constatado maior
participação do metabolismo aeróbio para a produção de energia com o
decorrer das séries de esforços intermitentes (GAITANOS et ai., 1993;
GREER, McLEAN & GRAHAM, 1998).
Resultados encontrados em estudos que utilizaram o teste de
Wngate para investig~ o efeito de curtos períodos de suplementação com
creatina (s 7 dias) sobre a potência média em esforços intermitentes máximos
corroboraram com os resultados obtidos na presente investigação {LEDFORD

& BRANCH, 1999; GREEN et ai., 2001; HAVENETIDIS et ai., 2003). Todavia,
também tem sido relatado pela literatura aumento na potência média neste tipo
de esforço a partir da suplementação com creatina (BIRCH, NOBLE &
GREENHAFF, 1994; EARNEST et ai., 1995; HAVENETIDIS et ai., 1995;
HAVENETIDIS

et ai., 2002;

HAVENETIDIS & BOURDAS, 2003). Estudos

que utilizaram metodologias mais precisas para a determinação da capacidade
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anaeróbia, como o máximo déficit acumulado de 0 2 (JACOBS, BLEUE &
GOODMAN, 1997) e o método de potência critica (STOUT et ai., 1999;
ECKERSON et ai., 2004), têm sugerido efeito ergogênico da creatina.
Com relação ao índice de fadiga obtido no presente estudo, não

foram constatadas reduções significantes após a suplementação com aeatina.
Os poucos estudos que investigaram o efeito da suplementação com

aeatina

sobre o índice de fadiga em esforços intermitentes máximos no cidoergômetro
têm demonstrado reduções significativas, mesmo após curtos períodos de
suplementação com creatina (s 7 dias) (HAVENETIDIS et ai., 1995; GREEN et
ai., 2001 ). Esses pesquisadores têm sugerido que a queda do desempenho

físico durante esforços intermitentes pode ser atenuada com a suplementação
de aeatina, uma vez que a ingestão desta parece estar associada a um
aumento da ressíntese de PCr entre os esforços e a ação tamponante da
creatina sobre o lactato. Contudo, esta hipótese parece não se aplicar aos
resultados encontrados no presente experimento.
Observou-se, ainda, neste estudo, aumento significativo do
trabalho total relativo (somatória do trabalho relativo em cada um dos três
testes de VVíngate) no grupo suplementado com creatina (3%) comparado ao
grupo PL. Esses resultados são semelhantes aos encontrados por Cooke et
a/. (1999), que constataram aumento significante do trabalho total relativo
(7%). Vale ressaltar que a melhora do desempenho tisico neste estudo foi
acompanhada por aumentos significantes nos estoques musculares de Cr,
PCr e CrT. Esses resultados estão de acordo com o que tem sido sugerido
por outros autores, os quais têm atribuído o aumento do trabalho total a um
possível aumento na ressíntese de PCr entre os esforços (FEBBRAIO et ai.,
1995; HAVENETIDIS et ai., 1995; CASEY et ai., 1996; NEVILL et ai., 1997;
HAVENETIDIS et ai., 2002; HAVENETIDIS & BOURDAS, 2003). O aumento
no trabalho total realizado em esforços intermitentes de alta intensidade e
curta duração tem sido relatado até mesmo em curtos períodos de
suplementação com creatina (s 7 dias) (BIRCH, NOBLE & GREENHAFF,
1994; HAVENETIDIS et ai., 1995; CASEY et ai., 1996; HAVENETIDIS et ai.,

2002; HAVENETIDIS & BOURDAS, 2003).
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7.3

Parametros bioquimicos
Constatou-se, no presente estudo, que no grupo suplementado com

creatina as concentrações de lactato sangüíneo nos testes de Wngate e o
delta de lactato (diferenças na concentração de lactato sangüíneo entre cada
teste de VVingate) não se alteraram significativamente. Embora não tenham
sido verificadas reduções significantes nas concentrações de lactato
sangüíneo neste estudo, vale ressaltar que o delta de lactato no TW2. foi
reduzjdo em 11 % no grupo suplementado com creatina.
Greer, Mclean e Graham (1998) verificaram, após a realização de
quatro testes de VVingate separados por quatro minutos, uma diminuição
significante da potência média nos três primeiros testes,

que foi

acompanhada de um aumento significante na concentração de lactato
sangüíneo no decorrer dos testes, sugerindo existir uma associação entre a
diminuição do desempenho físico em séries intermitentes de esforços
máximos e o aumento na concentração do lactato sangüíneo. Esta possível
relação entre o aumento nos níveis de lactato sangüíneo e a redução no
desempenho físico em esforços repetitivos de alta intensidade e curta
duração tem sido demonstrada em outros estudos (SPRIET et ai., 1989;
HULTMAN et ai., 1991; GAITANOS et ai., 1993).
Considerando

essas informações,

pode-se sugerir que a

diminuição de 11% no acúmulo de lactato sangüíneo observado no TWl.
após a suplementação com creatina pode ter contribuído para o aumento da
potência de pico no TWl., e para a redução de 5% no índice de fadiga no
TV\/3. Alguns estudos têm demonstrado que o aumento das reservas de PCr
induzjdo pela suplementação de creatina pode favorecer o tamponamento
dos íons H+ , permitindo a manutenção do esforço físico por um tempo mais
prolongado (GREENHAFF, 1994; GREENHAFF, 1997), uma vez que a PCr
exerce uma importante ação tamponante, convertendo ADP em ATP
(HULTMAN

et

ai., 1991). Além disso, uma maior contribuição do sistema

ATP-CP na síntese de ATP durante o esforço físico após a suplementação
com creatina pode ter reduzido de maneira considerável a participação da
via

glicolítica

na

produção

de

ATP,

diminuindo

a

formação

e,
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conseqüentemente, o acúmulo de lactato sangüíneo. De acordo com
Gaitanos et ai. (1993), no início de um esforço de alta intensidade e curta
duração, quando ocorre uma rápida degradação dos fosfatos de alta
energia, a glicólise anaeróbia é ativada para manter os níveis de ATP
requeridos durante o esforço físico, sendo que, com o decorrer do esforço, a
participação dessa via na produção de energia é aumentada de forma
significativa gerando maior formação de lactato sangüíneo.
A discussão acerca do efeito da suplementação de creatina sobre
a concentração de lactato sangüíneo após a execução de esforços
intermitentes de alta intensidade tem causado certa controversia. Enquanto
alguns estudos têm relatado queda (BALSOM et ai., 1993; BALSON et ai.,
1995; PREVOST, NELSON & MORRIS, 1997; ANDREVVS et ai., 1998),
outros têm indicado manutenção (GREENHAFF et ai., 1993; BIRCH, NOBLE
& GREENHAFF, 1994; STROUD et ai., 1994; DAv\lSON et ai., 1995; CASEY
et ai., 1996; BOSCO et ai., 1997; ODLAND et ai., 1997; TERRILION et ai.,
1997; SNOW

et

ai.,

1998; KINUGASA

et

ai., 2004) ou aumento

(GREENHAFF et ai., 1994; TARNOPOLSKY, ROY & MacDONALD, 1997)
nas concentrações de lactato sangüíneo após a suplementação. Os
diferentes resultados na concentração de lactato sangüíneo encontrados nos
estudos citados podem ser explicados, em parte, pela grande variabilidade
interindividual do lactato sangüíneo (RIEU et ai., 1988).
Com relação à taxa de excreção de creatinina na urina, embora
não tenha sido encontrado um aumento significativo da excreção de
creatinina no grupo que ingeriu creatina, após o período de suplementação,
um efeito entre grupo e tempo foi confirmado, indicando que o grupo
suplementado com creatina teve sua taxa de excreção aumentada (22%)
quando comparado ao grupo que ingeriu placebo. Desse modo, embora
neste estudo não tenha sido realizada biópsia muscular, os resultados
sugerem que os indivíduos suplementados com creatina tiveram seus
estoques intramusculares de Cr aumentados. Um estudo conduzido por
Harris, Sõder1und e Hultman (1992) demonstrou que a saturação de creatina
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no músculo esquelético está fortemente associada com níveis elevados de
creatinina urinária.
Embora o efeito de maior oferta de creatina ao organismo seja
melhor avaliado por meio de biópsia muscular, bem como a partir da análise
da creatina no plasma e na urina. a determinação da creatinina urinária tem
se mostrado eficiente para avaliar a retenção de creatina pelo organismo
(RAVVSON et ai., 2004). Assim, a maioria dos estudos tem utilizado coletas
de urina de 24 horas para determinar as concentrações de creatinina
urinária. Esses estudos têm encontrado taxas de excreção de creatinina
significativamente aumentadas após a

suplementação com aeatina

(HULTMAN et ai.. 1996; BURKE et ai.. 2001; HAVENETIDIS et ai.. 2002;
RAVVSON et ai., 2002; HAVENETIDIS & BOURDAS, 2003; MENDES et ai.,
2004; RAVVSON et ai., 2004). Esse efeito tem sido atribuído à maior oferta
de creaüna ao organismo.
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8

CONCLUSÕES
A suplementação de creatina em doses de 20 g/dia durante os

cinco primeiros dias, seguida de uma dose de 3 g/dia por um período de 51
dias em adultos jovens treinados submetidos a esforços intermitentes
máximos no cicloergômetro, possibilitou as seguintes conclusões:

•

Aumentou em 6% a potência de pico relativa no TVV2;

•

Promoveu aumento de 11 o/o da potência relativa no período de

0-5 s do TVV2;
•

Aumentou em 3% o trabalho total relativo;

•

Não alterou a potência média nos esforços intermitentes máximos;

•

Não promoveu modificações do índice de fadiga nos esforços
intermitentes máximos;

•

Não alterou as concentrações de lactato sangüíneo após esforços
intermitentes máximos;

•

Aumentou em 22% a excreção de creatinina na urina;

Assim, pode-se sugerir que a suplementação de aeatina melhora
o desempenho físico em esforços intermitentes máximos no cicloergômetro,
e que essa melhora é determinada nos 5 s iniciais de esforço. Desse modo,
a suplementação de creatina pode otimizar os efeitos do treinamento de alta
intensidade e curta duração que tenha como características a intermitência,
potencializando os ganhos de potência muscular, bem como aumentando o
volume total de trabalho realizado durante o treinamento.
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ANEXO 1- Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Faculdade de Ciências Farmacêuticas
Comitê de Ética em Pesquisa - CEP

Oficio CEP n° 102

São Paulo, 30 de outubro de 2002.
Prezado(a) Senhor(a)

O Comitê de Ética em Pesquisa da FCF/USP, em reunião ·realizada em 28
do corrente, aprovou o projeto "Efeito da Suplementação de Creatina
sobre o DE;sempenho Físico em Tarefas Intermitentes Máximas
Anaeróbicas", apresentado por Vossa Senhoria, devendo apenas ser
apresen_tando um co-responsável médico, com carta de anuência do
mesmo.
Lembramos que após a execução de 50% do cronograma do projeto,
deverá ser apresentado um relatório parcial, de acordo com o Artigo 18 item C, da Portaria FCF-111/97.
Atenciosamente,

Prof. Tit. Dulcinéia Saes Parra Abdalla
Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa da FCF/USP

..
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" ..· C ências i=arniacéutica$
Faculdade oc , . . Paulo
Universidade de Sao
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Ilmo(a) Sr(a).
Leandro Ricardo Altimari
Orientador: Prof. Julio Orlando Tirapegui Toledo

FBA

Av. Prof. Llnou PIHIOS, n• 580, Bloco 13 A • Cld•dc Univoni!Uri• _- CEP 05508-900 • S.lo Paulo• SP
fone: (11) 3091.:J6n • F•• (li) 3031~986 • e-ma,t: ruigo@usp.br
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ANEXO 11- Termo de consentimento livre e esdarecido.

Universidade de São Paulo
Faculdade de Ciências Fannacêuticas

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
1- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU LEGAL RESPONSÁVEL

1. Nome do paciente:

............................

Documento de Identidade NO : .........:::::::::::::::::::::: .......: ..................Sexo: ( )M
Data de Nascimento: ...........J ...........J .......... .

f;;:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;~=~~~i~~::::::::::::······ ..~...................

( )F

Apto:.........

2. Responsável
Legal: .........................................................................................................................................
Natureza (grau de parentesco, tutor, curador, etc.):................................................................. .
Documento de Identidade Nº: ..................•...•.•........................................Sexo: ( )M
( )F
Data de Nascimento:......... ./......... ./............ .
Endereço·...........................................................................................NO· ...............Apto·...........
Bairro:.........................•.........Cidade: .....................................CEP·........................Tet· ..............

li - DADOS SOBRE A PESQUISA
1. Titulo do Protocolo de Pesquisa: Efeito da suplementação de aeatina sobre o
desempenho fisico em tarefas intermitentes máximas anaeróbias.

2. Pesquisador: Leandro Ricardo Altimari
Cargo/Função: Professor de Educação Flsica
Inscrição Conselho Regional NO: Departamento da FCF/USP: Mestrando em Ciência dos Alimentos - Nutrição Experimental

3. Avaliação do RâsÇO da Pesquisa:
Sem Risco ( )
Risco Baixo ( )

Risco Mínimo (X)
Risco Maior
( )

Risco Médio ( )

1. Duração da Pesquisa: O experimento ser á conduzido em 3 (três) fases, sendo que
estas não ultrapassarão 28 semanas.
111 - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU

REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO:

1. Justiftcativa e objetivo: A creatina é uma amina nitrogenada, encontrada naturalmente
nos alimentos ricos em proteínas, particularmente nas carnes vermelhas e nos peixes.
Acredita-se que investigações sobre o impacto da suplementação de creatina em esforços
ffsicos intermitentes realizados sob alta intensidade, com controle prévio do treinamento e
dos hábitos alimentares dos indivlduos, podem contribuir para desvendar o verdadeiro
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pot~ncial dessa substancia nesse tipo de atividade. Assim, este projeto irá investigar os
~feit~ da suplem~ntação de creatina monoidratada sobre o desempenho ffsíco em tarefas
intermitentes máximas anaeróbias.
2. Procedimentos que serão adotados durante a pesquisa: Os participantes do estudo
serão inicialmente submetidos a programa sistematizado de treinamento de rrusculação. Os
programas de treinamento serão aplicados em 3 fases, cada qual com duração de 8 semanas
consecutivas. A passagem da fase 2 para 3 será intercalada por uma semana destinada à
recuperação do processo de treinamento e a coleta dos dados (controle nutricional, medidas
antropométricas, teste intermitente anaeróbio máximo), avaiação e reestruturação dos
programas.
As duas primeiras fases de treinamento iniciar-se-ão na ~ d a e na décima
primeira semanas, respectivamente, e servirão para equiparação dos nlveis de
condicionamento
neuromuscular
e
preparação
para
o
protocolo
de
treinamento/suplementação. A terceira fase do experimento será associada com a
suplementação de creatina. Os sujeitos envolvidos no estudo receberão suplementação de
creatina (5 g de creatina monoidratada) ou placebo (5 g de maltodextrina). As
suplementações de creatina ou placebo serão consumidas oralmente, quatro vezes por dia,
durante os 5 primeiros dias, e uma vez por dia nos 51 dias subseqüentes. Todos os
indivlduos serão instruídos a ingerirem a suplementação acompanhada por 250 mi de água
ou suco de frutas. O experimento será conduzido em fases distintas, relatadas acima, sendo
que estas não ultrapassarão 28 semanas.
Serão coletados 25 µI de sangue arterializado no lóbulo da orelha em situação
basal (pré-esforço) e um minuto após a realização de cada teste de Wngate (protocolo
ritermitente anaeróbio máximo). O experimento contará em todos os momentos com o
acompanhamento e a supervisão de profissionais e acadêmicos das áreas de Educação
Física e Nutrição.

3. Desconfortos e riscos: O único efeito colateral relatado em pesquisas clinicas
envolvendo dosagens de creatina que variaram de 35 g/dia por 3 dias a 1,5 g/dia durante 5
anos em indivlduos destreinados, treinados, atletas e portadores de doenças tem sido o
ganho de peso corporal (FRANCAUX & POORTMANS, 1999; KELLY & JENKJNS, 1998;
KREIDER et ai., 1998; MAGANARIS & MAUGHAN, 1998; McNAUGHTON et ai., 1998;
NOONAN et ai.• 1998; PEETERS et ai., 1999; SNOWet ai., 1998; STONE et ai., 1999).
Nenhum estudo <isponlvel na literatura evidenciou posslveis efeitos colaterais da
suplementação de creatina em indivlwos saudáveis (POORTMANS et ai., 1997;
POORTMANS & FRANCAUX, 1999; ROBINSON et ai., 2000; VOGEL et ai., 2000), tais como
redJção da slntese endógena de creatina quando utilizada por longos períodos (GUERREROONTIVEROS & WALUMANN, 1998), danos hepáticos ou renais, desidratação, alteração no
status eletrolltico, aumento da pressão arterial, cãibras rwswlares eloo promover lesões
durante o treinamento (GRAHAM & HATTON, 1999).
Em contrapartida, existem algumas evidências de que a suplementação de
creatina pode produzir beneflcios terapêuticos em indivíduos que apresentam deficiência na
slntese de creatina, insuficiência cardíaca, doenças neuromusculares e lesões ortopédicas
hqüentes (GORDON et ai., 1995; POORTMANS et ai., 1997; POORTMANS &
FRANCAUX, 1999). No presente estudo, todo o esforço será feito para minimizar os
posslveis riscos à integridade tisica ~ partici_pantes, a~v~ de infonn~ções pretiminares
relacionadas aos níveis de saúde e aptidão f1S1Ca desses mdivlduos mediante observações
reaMzadas durante o perlodo experimental.
,. Beneficio esperado: Os resultados obtidos a partir desse experimento podem auxiliar na
compreensão dos efeitos da suplem~ntação de creatina sobre o d~empenho ffsico em
tarefas intermitentes máximas anaeróbias e, conseqüentemente, da saúde.

f
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V - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO
SUJEITO DA PESQUISA

1. Exposição dos resultados e preservação da privacidade dos volunürios: Os
resultados obtidos nesse estudo serão publicados, independente dos resultados
encontrados, contudo sem que haja a identificação dos indivíduos (J.le prestaram sua
contribuição como indivíduos da amostra, conforme as normas éticas.
2. Despesas decorrentes da participação no projeto de pesquisa: Os voluntários
estarão isentos de qualquer despesa ou ressarcimento decorrente desse projeto de
pesquisa.
3. Liberdade de consentimento: Sua permissão para participar desse projeto é voluntária.
Você está livre para negar esse consentimento ou parar de participar em qualquer momento
desse estudo, se desejar, sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência.

4. Questionamentos: O individuo envolvidos no experimento terão acesso, a qualquer
tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e beneffcíos relacionados à pesquisa.
Quaisquer perguntas sobre os procedimentos experimentais utilizados nesse projeto serão
encorajadas. Se você tiver qualquer oovida ou questão a colocar, por favor nos solicite
informações acicionais.

5. Responsabilidade do participante: As informações que você possuí sobre o seu estado

de saúde ou experiências prévias de sensações incomuns com o esforço ffsico poderão afetar
a segurança e o valor do seu desempenho. O seu relato imediato das sensações durante os
esforços também são de !J'ande importancia. Você é responsável por fornecer por completo
tais informações (J.lando solicitado pelos avaliadores.

V- INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS
PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE
INTERCORRÊNCIAS CÚNICAS E REAÇÕES ADVERSAS.
Prof. Leandro Ricardo Altimari
Av. Garibaldi Deliberador, 325
Quinta da Boa Vista - Bloco 4 -Apto 53
Telefone: (43) 337-8340
londrina - Paraná

Prof. Edilson Sepertoni Cyrino
Rua professor Samuel Moura, 328
Edifício Araxá, Apto 1604
Telefone: (43) 3275898
Londrina - Paraná

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ~er entendido o que
me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa.
Londrina - Paraná, _ _ _ _ de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de _ _ _ __

Assinatura do sujeito de pesquisa
ou responsável legal

Assinatura do pesquisador
( carimbo ou nome legfvel)

91

ANEXO Ili -Certificado de análise da creatina.

-k.i!ft~t11141 iA 00 F,t-W ~ -;tf' f~0 JJ
DALIAN F.T.Z. \VENDA INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.
ROOM 811. HUI NENG BU!LDING. FREE TRADE ZONE, DAl.lAN. CI-IINA
TEL: 0'186-4II-7300122
FAX: 0086-411-7300124

--wFN'IJJ:,..__ -··· - - - - - - -

Certificate of Analysis
INVOICE NO.: VVEN603051
Commodity: Creafü,e Mcnohydrata
Batch no: 030121

Date of manufacturing: Jan.19,2003 -

Quantity: 1,000KGs

Date of testing: Jan.19,2003

Particle size: 200 Mesh

Date of expiry: Jan.18,2005

Item

Specification

Result

Appearance

White qystalline powder
99.0%Min

Conform
100.8%

Clear and colorless
0.1%Max
12.5% Max
0.1% Max
10PPM Max

Clear, colorless
O.OS%
11.02%
<0_ 1·%

Assay (on dry basis)
Clarity and color of solution
Residue on ignition
loss on drying(105'C)
Sulphate
Heavy metais (as Pb)

-10PPM ivi~x
Arsenic
Dicyandiamide(tested by HPLC}

1PPM Max
10PPM Max

Cyclocreatine(tested by HPLC)

10PPM Max

Oihydrotriazine

10PPM Max

Conclusion: Up to the standards.
We hereby certify that above Is true and correct.

ac Managec

d~

Signature:

.:_
1

'

<10PPM
<10PPM
<1PPM
<10PPM
<10PPM
<10PPM
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ANEXO IV - Ficha de anamnese alimentar.

ANAMNESEALIMENTAR
Nome:

Data nasc.:
Est. Cívil:
Naturalidade:

Idade:
Escolaridade:

Profissão:

Telefone:
HISTÓRIA CLÍNICA

Você tem interesse em realizar um acompanhamento nutricional? ( ) sim ( ) não
Você tem condição e disposição para seguir uma dieta? ( ) sim ( ) não
Você já fez controle alimentar? ( ) sim ( ) não Durante quanto tempo? _ _ _ _ _ _ __
Perdeu peso? ( ) sim ( ) não
Recuperou peso? ( ) sim ( ) não Depois de quanto tempo?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Você já tomou medicamentos para emagrecimento? ( ) sim ( ) não Durante quanto tempo?_ _
Qual?________ Perdeu peso? ( ) sim ( ) não Quanto? _ _ _ _ _ __
Já se consultou com: endocrinologista ( ) nutricionista ( )

Antecedentes Pessoais:
( ) HA
( ) Anemia
( ) Obesidade

( ) Verminoses

( ) Câncer

( ) Infecção

( ) Cardiopatias

( ) DM

( )Doença
renal
( ) outros

Você faz algum tratamento para a saúde? ( ) sim ( ) não Qual? _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Você usa algum medicamento freqüentemente? ( ) sim ( ) não Qual? _ _ _ _ _ _ _ __
Você tem algum problema na mastigação? ( ) sim ( ) não Qual? _ _ _ _ _ _ _ _ __
Você tem algum problema na deglutição? ( ) sim ( ) não Qual? _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Apetite: ( ) pouco ( ) normal ( ) muito
Alergias: _ _ _ _ _ _ _ _ Intolerância e/ou aversões:._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Refeições: velocidade
Acompanhante _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
outras _ _ __
almoço____ jantar _ _ __
Local: café da manhã
Preferências: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __
Freqüência evacuatória:
Ingestão hídrica (copos/dia): _ _ _ _ __
Quem prepara as suas refeições:_ _ _ _ _ _ N" refeições diárias: _ _ _ _ _ _ _ __

Já fez uso de algum tipo de suplemento ou complemento alimentar: ( ) sim ( ) não

Qual (is)? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Motivo (s):._ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Qual a base da fórmula do produto?
( ) Aminoácidos ( ) Carboidratos ( ) Vitaminas ( ) Minerais ( ) outros. Qual (is)? _ _ _
Qual a freqüência de u s o _ _ _ _ _ _ _ Durante quanto tempo você usa (ou) o produto? _ _
O que levou a usar o produto? ( ) amigos ( ) propaganda ( ) iniciativa própria ( ) orientação
profissional (médico, nutricionista) ( ) outros. Quais? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Quais os resultados observados com o uso? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Recebeu acoropanbameoto de algwna nutricionista? ( ) sim ( ) não
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ANEXO IV - Ficha de anamnese alimentar (continuação).

Nome:
Data nasc.:

Telefone:

Profissão:

RECORDATÓRIO
Desjejum: _ _h
Leite:_ _ _ _ _ __
Café: _ _ _ _ __
Pão: _ _ _ _ _ __
Marg/Mant: _ _ _ __
Queijo: _ _ _ _ __
Presunto: _ _ _ __
Fruta: _ _ _ _ _ __
Cereal: _ _ _ _ __
Açúcar: _ _ _ _ __

Lanche manhã _ _h

Arroz: _ _ _ _ __
Feijão: _ _ _ __
Carne: _ _ _ __
Vegetal: _ _ _ __
Massa: _ _ _ __
Sobremesa: _ _ __

Suco: _ _ _ _ __

Outros: _ _ _ _ __

Lanche tarde _ _h

Almoço _ _h

Outros: _ _ _ __
Jantar _ _h
Arroz: _ _ _ _ _ _ __
Feijão: _ _ _ _ _ __
Carne: _ _ _ _ _ __
Vegetal: _ _ _ _ _ __
Massa: _ _ _ _ _ __
Sobremesa: _ _ _ __
Suco: _ _ _ _ _ _ __

Ceia _ _h

Outros: _ _ _ _ _ _ __

HÁBITOS AUMENTARES

ALIMENTO
Leite e iogurte
Ovo
Queijo
Carne
Ralzes e tubérculos
Leguminosas
Cereais
Vegetais
Frutas
Oleo/manteiga
Açúcares
Alcool
Condimentados
Adoçante
Refriaerante

DIA.RIO

OCASIONAL

NUNCA

12/10/8/6

12/10/8/6

12/10/8/6

12/10/8/6

12/10/8/6

150 a 300

3) Desenvolvimento pela frente

4) Elevação lateral de ombros

5) Encolhimento simultâneo com halteres

6) Tríceps na testa

7) Extensão de braços unilateral no puxador

8) Seqüência abdominal (infra/supra/oblíquos)

1

1

1

1A E MÊS)

FREQUÊN 1A AO TRElrMENTO

,o

12/10/8/6

SERIES/
REPETIÇÕES
12/10/8/6

2) Cross over

1) Supino em banco horizontal com halteres

SEQUÊNCIA DE EXERCICIOS

ANEXO V - Ficha de controle do treinamento de musculação.
PROGRESSÃO DA CARGA UTILIZADA (ka)
11 sem 21 Sem 31 Sem 41 Sem S1Sem 61 Sem ?ªSem 51. sem

12/10/8/6

4) Rosca alternada sentado

12/10/8/6

8) Leg press 45°

1

FREQUÊNllA AO TRElrMENTO (llA E MÊS)

4 X 15 a 20

12/10/8/6

7) Mesa extensora

9) Pantunilha em pé

12/10/8/6

6) Agachamento

4X12a15

12/10/8/6

3) Rosca direta

5) Rosca direta de punho

12/10/8/6

SÉRIES/
REPETIÇÕES
12/10/8/6

2) Puxador alto pela frente

1) Pu/1 overna máquina

SEQUENCIA DE EXERCICIOS

..

. - .. .

PROGRESSAO DA CARGA UTILIZADA kg)
1A Sem 2ASem 3!!Sem 4.D. Sem 5iiSem 6ªSem ?ªSem S!! Sem

ANEXO V - Ficha de controle do treinamento de musculação (continuação).

