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RESUMO 

 

Esse trabalho de conclusão de curso trata do assunto nutrição esportiva, mais 

especificamente sobre a suplementação de creatina por atletas da AMAN, tendo em vista a 

busca de melhores desempenhos nos treinos e consequentemente nas competições. Foram 

elencados objetivos de apresentar o que é a creatina, verificar sua atuação nos sistemas 

energéticos do corpo humano e elencar os benefícios e malefícios durante sua suplementação, 

para isso o método utilizado foi a revisão da literatura em trabalhos de conclusão de curso de 

faculdades de educação física, nutrição e de medicina e de trabalhos de mestrado voltados na 

área de nutrição esportiva. Assim sendo esse trabalho obteve resultados significantes no que 

toca o assunto de nutrição esportiva relativa a creatina atingindo todos os objetivos propostos. 

Portanto os resultados obtidos durante os estudos e pesquisas realizadas para a confecção do 

trabalho, mostram ainda a importância de se conhecer os suplementos entendendo o que são, 

onde atuam e como utilizar de maneira mais adequada para otimizar seus ganhos, trazendo 

assim melhorias no rendimento nos treinamentos e nas competições. 

 

Palavras-chave: Creatina. Energia. Suplementação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

ABSTRACTO 

 

Este trabajo de conclusión de curso trata del tema de la nutrición deportiva, más 

especificamente sobre la suplementación de creatina por atletas de AMAN, com el fin de 

buscar mejores resultados entrenamientos consecuentemente en las competiciones. Se 

plantearon algunos cuestionamentos que hicieron que los objetivos de presentar son: lo que es 

la creatina, como actúa em los sistemas energéticos del cuerpo humano y sus benefícios y 

malefícios durante la suplementación. Para ello el método utilizado fu ela revisión de la 

literatura em trabajos de conclusión de curso de facultades de educación física, nutrición y de 

medicina y trabajos desportivos. Em este trabajo se obtienen resultados significativos em lo 

que toca el tema de nutrición deportiva relativa a alcanzar todos los objetivos obtenidos 

durante los estúdios y investigaciones realizadas para la confección del trabajo, muestran 

todavia la importância de conocer los suplementos entendendo lo que son, donde actúan y 

como utilizar de manera más adecuada para aptimizar las ganancias sensibles, trayendo así 

rendimiento entrenamientos y competiciones. 

 

Palabras claves: Creatina. Energía. Suplementación. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o tema nutrição, tem adquirido relevância por parte de atletas de e 

pessoas praticantes de atividade física, pois, a junção de exercícios adequados e 

alimentação balanceada podem garantir que os objetivos buscados sejam alcançados mais 

facilmente. Dessa maneira a utilização de suplementos alimentares vem se tornando uma 

alternativa  

Seu estudo é relevante para o meio militar acadêmico, uma vez que os atletas 

treinam buscando melhorar seus rendimentos e nas competições que participam almejam 

os melhores resultados. 

A presente pesquisa busca tratar do tema sob a perspectiva da nutrição esportiva 

Delimitamos o nosso foco de pesquisa na utilização de suplementação de creatina 

por atletas da AMAN. 

Faz-se necessário definirmos alguns conceitos que entendemos como 

fundamentais para o desenvolvimento do assunto. 

 “Essencial à vida humana, a creatina é um derivado de aminoácido encontrado 

em tecidos humanos. Como recurso ergogênico, a creatina constantemente é utilizada com 

o objetivo de aumentar a massa magra, força e velocidade e retardar a fadiga muscular”. 

(SILVA & TIOGO, 2016) 

“Uma substância ergogênica se define como um agente que de alguma maneira 

ajuda o esportista a ter um melhor rendimento. Eles ajudam a aumentar o tecido muscular, 

a energia e a taxa de produção de energia no músculo”. (CARVAJAL, 2000). 

“A creatina (do grego  kreas, que significa carne) foi descoberta no ano 1832 pelo 

fisiologista francês Michel Chevreul como sendo um componente natural do músculo 

esquelético. Cerca de dez anos mais tarde, o fisiologista Lieberg confirmou que ela era um 

dos constituintes regulares da carne extraída de mamíferos” (VITAFOR, 2018) 

“No meio esportivo, esta substância foi popularizada nos Jogos Olímpicos de 

1992, em Barcelona, quando o corredor britânico Linford Christie, ganhador da medalha 

de ouro nos 100m rasos, creditou sua vitória ao consumo da creatina” (PERALTA,2002). 

A creatina foi identificada pelo cientista francês Michel Chevreu, em 1835, 

quando este relatou ter encontrado um novo constituinte orgânico nas carnes. 

Este constituinte foi então denominado creatina. Devido a problemas técnicos, 

apenas em 1847, outro cientista, Justus Liebig, foi capaz de confirmar a presença 

de creatina como um constituinte regular das carnes. Liebig também observou 

que a carne de raposas selvagens que sobreviviam da caça continha 10 vezes 
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mais creatina em comparação às raposas em cativeiro, concluindo que o 

trabalho muscular resultaria em acúmulo dessa substância. Na mesma época, os 

pesquisadores Heitz e Pettenkoffer descobriram uma nova substância presente na 

urina, mais tarde identificada por Liebig como creatinina, um subproduto da 

creatina. 

No início do século 20, as pesquisas sobre creatina começaram a ganhar espaço. 

Estudos relatavam que nem toda a creatina ingerida era encontrada na urina, 

indicando que o organismo armazenava uma parte. A partir dessa constatação, 

novas descobertas foram realizadas, tais como a influência da ingestão de 

creatina sobre seu conteúdo muscular, a concentração total de creatina em seres 

humanos, e até a existência de formas diferenciadas da creatina, como creatina 

livre e creatina fosforilada (MENDES E TIRAPEGUI, 2002). 

A produção de Creatina sintética começou por volta dos anos 60 e era usada em 

um princípio pelos países que formavam a extinta União Soviética. Alguns 

atletas olímpicos ingleses foram suplementados com Creatina antes e durante os 

Jogos olímpicos de Barcelona em 1992. Por outro lado os Jogos olímpicos de 

Atlanta é conhecido como "Os Jogos de Creatina", como um número importante 

de atletas suplementados com Creatina alcançando medalhas douradas ( 

OLIVOTO & ORDÁS, 2004). 

Nosso objetivo geral foi identificar os benefícios da suplementação de creatina, 

bem como identificar efeitos colaterais dessa suplementação por atletas da AMAN. 

Os objetivos específicos ficaram definidos em identificar os sistemas energéticos 

que utilizam a creatina; como ela age e potencializa esse sistema bem como identificar 

possíveis malefícios dessa suplementação. 

Esse tema vem desde décadas instigando os praticantes de esportes para saber se a 

utilização desse suplemento realmente causa benefícios ou malefícios no organismo, diante 

do contexto apresentado, vamos buscar responder o seguinte questionamento, o uso do 

suplemento de creatina causa benefícios no rendimento do atleta? Existe malefícios na 

utilização desse suplemento? 

Esse trabalho é um estudo bibliográfico sobre o tema. O procedimento 

metodológico é o seguinte: leituras preliminares para aprofundamento do tema. 

Nossas principais fontes foram Ana Maria Kelmer Bracht e Emerson Gimenes 

Bernardo da Silva em seu trabalho realizado a partir de monografia de conclusão de curso 

intitulada: Sistemas energéticos musculares, ciclo biológico da creatina como suplemento 

alimentar sobre o efeito da suplementação de creatina na performance e José Peralta, Olga 

M. Silvério Amancio na Revista de Nutrição de Campinas, e  Vinícius Dodgenski em sua 
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Dissertação de Mestrado sobre o efeito da suplementação de creatina na performance e 

em algumas variáveis bioquímicas e metabólicas em atletas da AMAN. 

A presente monografia está assim estruturada: 

No primeiro capítulo, procuramos fazer uma introdução ao assunto. Para a 

elaboração deste capítulo utilizamos como fontes principais foram SILVA & TIOGO, 

2016, CARVAJAL, 2000, VITAFOR, 2018, PERALTA,2002, MENDES E TIRAPEGUI, 

2002, OLIVOTO & ORDÁS, 2004. 

O segundo capítulo traz o referencial teórico-metodológico. As principais fontes 

utilizadas foram Emerson Gimenes Bernardo da Silva e Ana Maria Kelmer Bracht, 2001. 

No terceiro e último capítulo [sfc] apresentamos conceitos sobre a creatina. 

Utilizamos como fonte Rafael Deminice, Rodrigo Vilhena, Guilherme V. Portari, Alceu A. 

Jordão, Emerson Gimenes Bernardo da Silva e Ana Maria Kelmer Bracht, 2001, Amancio 

e Peralta. 

No quarto capítulo buscamos mostrar as necessidades de energia em atividades 

físicas, para isso utilizamos Ana Maria Kelmer Bracht e Emerson Gimenes Bernardo da Silva 

2001 e Vinícius Dobgenki, como fontes sobre o assunto. 

O quinto capítulo buscamos apresentar aspectos sobre a suplementação de 

creatina para isso usamos Vinícius Dobgenki e PERALTA e AMANCIO 2002. 

No sexto capítulo procuramos propor uma discussão a partir de pesquisas 

realizadas na área de nutrição esportiva voltada à suplementação de creatina. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

Será apresentado a construção da pesquisa nos seus aspectos de metodologia e 

fundamentação teórica. A proposta da pesquisa consiste em analisar os benefícios e os 

efeitos colaterais do uso de suplementação de creatina por atletas da AMAN. 

Por se tratar de um campo de investigação com produção de conhecimento 

incipiente quando se trata de desempenho de atletas de alto rendimento, realizamos uma 

pesquisa do tipo exploratória. 

Para melhor compreender o fenômeno, utilizamos da revisão da literatura para a 

obtenção dos principais dados do estudo. 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

Em busca de melhorar o rendimento atletas de diversas modalidades se utilizam 

de suplementos para atingir esse objetivo, entre esses suplementos a creatina se mostra 

muito presente. 

Buscando identificar o que de mais relevante e atualizado tem sido produzido 

sobre o tema, abordamos resultados obtidos por exames e pesquisas sobre o benefício, 

maneiras corretas de utilizar e explanações sobre a existência e causa de efeitos colaterais. 

Focando o emprego da creatina no ganho de força e resistência, e em seus efeitos 

colaterais decorrente do mau uso em longo prazo, pesquisamos os sistemas energéticos do 

corpo humano e como funcionam, pesquisamos o que é creatina e como ela atua nas 

capacidades energéticas do corpo com ênfase em atividades anaeróbicas. 

Emerson Gimenes Bernardo da Silva1 e Ana Maria Kelmer Bracht2 (2001, p. 29) 

descrevem: “o sistema do fosfagênio ( ATP + fosfocreatina) que dura cerca de 8 – 10 s e do 

sistema do glicogênio-ácido láctico que dura cerca de 1,3 – 1,6 min.”. Portanto a creatina 

atua diretamente nesses sistemas energéticos, auxiliando o atleta nos exercícios físicos.  

 

 

 

 

                                                 
1 Professor Especialista, pós-graduado pela Universidade Norte do Paraná, Técnico Desportivo do Município de 

Maringá. 

2
Professora Doutora do Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá  
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2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

 

Visando a confirmar o que é apresentado pela literatura formulamos o seguinte 

problema de pesquisa: Os benefícios e os efeitos colaterais da suplementação de creatina 

por atletas da AMAN. Esse tema vem desde décadas instigando os praticantes de esportes 

para saber se o uso desse suplemento realmente causa benefícios ou malefícios no 

organismo. Tendo em vista essa curiosidade vamos buscar responder o seguinte 

questionamento, o uso do suplemento de creatina causa benefícios no rendimento do 

atleta? Existem malefícios na utilização desse suplemento? Para chegar a essas conclusões 

faremos uma pesquisa pautada em estudos e experimentos já realizados por estudiosos na 

área. 

Partimos da hipótese de que a suplementação de creatina apresenta benefícios no 

desempenho de atletas da AMAN e que causam efeitos colaterais. Nossa intenção é 

identificar os benefícios trazidos e os efeitos colaterais ocasionados por essa 

suplementação. 

 Podem-se enunciar as hipóteses da seguinte maneira: 

a) De que maneira a creatina causa benefícios para o rendimento do atleta 

atuando no sistema energética necessitado; 

b) Se forem identificados efeitos colaterais sobre essa suplementação como 

minimiza-los;  

Nossos objetivos foram identificar os benefícios da suplementação de creatina, 

bem como identificar efeitos colaterais dessa suplementação por atletas da AMAN. 

Foram observados os seguintes objetivos específicos: identificar os sistemas 

energéticos; como a creatina age nesse sistema; como a suplementação de creatina 

potencializa esse sistema e identificar possíveis malefícios dessa suplementação. 

Com o propósito de operacionalizarmos a pesquisa, adotamos os procedimentos 

metodológicos descritos abaixo. 

Primeiramente, realizamos uma pesquisa bibliográfica visando a rever a literatura 

que nos fornecesse base teórica para prosseguirmos na pesquisa. Desse levantamento, 

destacam-se Ana Maria Kelmer Bracht e Emerson Gimenes Bernardo da Silva em seu trabalho 

realizado a partir de monografia de conclusão de curso intitulada: Sistemas energéticos 

musculares, ciclo biológico da creatina como suplemento alimentar sobre o efeito da 
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suplementação de creatina na performance e José Peralta, Olga M. Silvério Amancio na 

Revista de Nutrição de Campinas, e  Vinícius Dodgenski em sua Dissertação de Mestrado 

sobre o efeito da suplementação de creatina na performance e em algumas variáveis 

bioquímicas e metabólicas em nadadores do sexo masculino. 

Nossa primeira constatação foi que foram editados até o momento muitos títulos 

sobre o assunto. Quanto à qualidade das fontes encontradas, podemos dizer que as fontes 

existentes tem conteúdo expressivo que agregam conhecimentos e destacam-se, pela 

qualidade, pertinência e atualidade. 
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3.CREATINA 

 

3.1 Conceito 

 

Segundo Rafael Deminice3, Rodrigo Vilhena4, Guilherme V. Portari5, Alceu A. Jordão6, 

“a creatina (ácido -metilguanidinoacético) é um composto aminoacídico atípico 

encontrado naturalmente nos alimentos principalmente nas carnes e nos peixes.” 

Complementando esse pensamento Ana Maria Kelmer Bracht e Emerson Gimenes 

Bernardo da Silva descrevem: “A creatina é um composto orgânico derivado de aminoácidos. 

Uma vez dentro das células, é convertida em fosfocreatina e utilizada como reserva de 

energia, principalmente nas células do músculo esquelético.” 

Kreider (1998 apud Amancio7; Peralta8 2002) “A creatina é um aminoácido, ácido 

metilguanidina – acético”, “a qual se encontra presente tanto nos alimentos quanto no 

organismo humano, devido à síntese endógena.” completam Amancio e Peralta. 

 

 

3.2 Função 

 

Descoberta no século XX, a creatina tem função no metabolismo muscular e no 

desempenho físico. Por esse motivo tornou-se motivo de estudos mais recentes. No 

músculo, a creatina em sua forma fosforilada, creatina-fosfato (CP), constitui uma reserva 

de energia para a rapidamente regenerar o trifosfato de adenosina (ATP) gasto na 

respiração celular, principalmente em exercícios de alta intensidade e curta duração, como 

por exemplo, durante uma prova de 50 metros livre na natação ou em uma sequência de 

arremessos de pesos. (PERALTA e AMANCIO; Pg.84; 2002) 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Mestrando da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP 
4 Aluno. Curso de Nutrição e Metabolismo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP 
5 Doutorando da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP 

6 Docente. Divisão de Nutrologia. Departamento de Clínica Médica. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP 
7 Curso de Pós-graduação Ciências Aplicadas à Pediatria, Departamento de Pediatria, Universidade Federal de São Paulo/Escola 

Paulista de Medicina. Rua Botucatu, 703, 04023-062, São Paulo, SP, Brasil. Correspondência para/Correspondence to: J. 

PERALTA. 
8 Departamento de Pediatria, Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista de Medicina. 
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Fig 1 – Siatema Creatina-Fosfato 

 
 

Fonte: http://slideplayer.com.br/slide/7388322/ 

 

 

 

 

3.3 Fontes 

 

“Em humanos, 95% da creatina total são encontrados no músculo esquelético. Os 

5% restantes se distribuem entre o encéfalo, fígado, rins e testículos. No entanto, apenas 

metade da necessidade corporal diária de creatina (~1 g/dia) é obtida na dieta, o restante é 

obtido por meio de síntese endógena de creatina”, conforme Rafael Deminice, Rodrigo 

Vilhena, Guilherme V. Portari, Alceu A. Jordão em seu trabalho sobre suplementação de 

creatina, homocisteína e estresse. 

Complementam ainda essa questão de fonte da creatina, 

McARDLE; KATCH ( 1992 apud Ana Maria Kelmer Bracht e Emerson 

Gimenes Bernardo da Silva 2001) Uma das fontes da creatina é a endógena. 

Existe um aparato enzimático capaz de sintetizar a creatina a partir de unidade de 

aminoácidos: glicina, L-arginina e metionina. Outra fonte é a dieta, através da 

qual a creatina pode ser obtida pelo homem. Peixe, carne e outros produtos 
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animais são boas fontes de creatina, enquanto que somente insignificante 

quantidade pode ser obtida em alguns vegetais. 

Segundo BALSOM (1994 apud PERALTA e AMANCIO 2002) “Nos alimentos, 

a creatina é encontrada em maior quantidade nas carnes (todos os tipos): bacalhau - 3,0; 

linguado - 2,0; salmão - 4,5; atum - 4,0; e carne bovina - 4,5 g/kg Encontra- e também em 

outros alimentos, porém, em quantidades muito pequenas.” 

McGUIRE; GROSS; PILDUM; TOWLE ( 1984 apud Ana Maria Kelmer 

Bracht e Emerson Gimenes Bernardo da Silva 2001) A etapa limitante da 

biossíntese endógena é a reação catalisada pela enzima AGAT (Larginina: 

glycina amidinotransferase), através de um sistema de retroalimentação realizado 

pelo produto final desta creatina, podendo possuir origem endógena ou exógena. 

O sistema de biossíntese é capaz de suprir 100% das necessidades de creatina de 

um indivíduo saudável em condições normais. 

 

Fig 2 – Fonte de Creatina 

 

 

 
Fonte: http://clinicaesportivajaneteneves.blogspot.com/2011/09/creatina-e-atividade-fisica.html 

 

 

3.4 Metabolismo da Creatina 

 

O músculo não realiza síntese da creatina, sendo que a concentração intracelular 

de creatina depende de um balanço entre a entrada ou saída da creatina . O músculo 

absorve a creatina por meio de um processo de saturação do transporte de sódio que  

dependente de alta afinidade e de baixo Km. Sendo esse capaz de gerar uma concentração 

intracelular de creatina in vivo de cerca de 300 vezes a concentração extracelular  conforme 

WALLIMAM (1992 apud Ana Maria Kelmer Bracht e Emerson Gimenes Bernardo da 

Silva 2001).  

Sintetizado no homem, esse composto nitrogenado inicia sua formação nos rins. 

Primeiramente a síntese de creatina engloba a transferência reversível do grupo amidino da 
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arginina para glicina com a finalidade de formar ácido guanidinoacético e ornitina em 

uma reação catalisada pela enzima arginina: glicina amidinotransferase (AGAT). Essa 

reação ocorre nos rins e posteriormente o ácido guanidinoacético é transportado da 

corrente sanguínea para o fígado. Em sequência ocorre a transferência, irreversível, de um 

grupo metila da metionina através da S-adenosilmetionina para o ácido guanidinoacético, 

catalisada pela enzima S-adenosilmetionina: guanidinoacetato N-metiltransferase 

(GAMT). Dessa maneira, o "ponto crítico” da síntese de creatina é a formação de 

guanidinoacetato pela AGAT13. (Rafael Deminice, Rodrigo Vilhena, Guilherme V. 

Portari, Alceu A. Jordão; p. 369; 2007) 

O consumo de creatina pode inibir a enzima AGAT por um mecanismo de 

"feedback" que possibilita a inibição da síntese de Cr, ou seja, quando se consome pouca 

creatina, sua síntese endógena encontra- se aumentada para manter os níveis normais desse 

nutriente. Estudos têm mostrado que os vegetarianos devem sintetizar quase toda a creatina 

que precisam. Por outro lado, o aumento do consumo de creatina, em forma de 

suplementos, irá abaixar os níveis de enzimas amidinotransferase no fígado, suprimindo a 

síntese dessa substância. A síntese de creatina podem ser reguladas por outros fatores 

incluindo a regulação dos hormônios tireoideanos, do crescimento e testosterona, níveis de 

ornitina e deficiências na dieta. (Rafael Deminice, Rodrigo Vilhena, Guilherme V. Portari, 

Alceu A. Jordão; p.369; 2007)  

A glicose consumida juntamente com a creatina, cerca de 100 g, aumenta o 

conteúdo muscular deste composto em aproximadamente 10%, conforme exposto por 

Green et al. (1996). Existe uma elevação da absorção de creatina pela fibra muscular, e, 

por consequência, sua ingestão com este carboidrato simples pode aumentar o efeito 

ergogênico. Esse processo parece ser mediado pela insulina, a qual estimularia a enzima 

ATPase da bomba de Na+/K+, que por sua vez promoveria um transporte simultâneo de 

Na+/Creatina (duas moléculas de sódio para cada uma de creatina) para manter ou 

restaurar o gradiente normal de Na+ e o potencial de membrana segundo Odoom (1996 

apud PERALTA e AMANCIO 2002).  

A síntese de creatina é realizada no fígado, rins e pâncreas, tendo como 

precursores três aminoácidos distintos: arginina, glicina e metionina. Esse 

processo de síntese tem início a partir da arginina, da seguinte maneira: o grupo 

amino da arginina é transferido para glicina, formando guanidinoacetato e 

ornitina, através de uma reação mediada pela enzima glicina transaminase 

(GT). Em seguida, o guanidinoacetato é metilado pela s-adenosil-metionina, 



 

 

 

 

20  
através da ação da enzima guanidinoacetato N-metil transferase (MT), 

derivando, finalmente, a creatina (8). (MENDES & TIRAPEGUI, 2002). 

Fig 3 – Metabolismo da Creatina 

 
 

Fonte: http://www.medicinapratica.com.br/tag/fosfocreatina/ 

 

 

 

 

Fig 4 – Metabolismo da creatina 2 

 

 

 

 
Fonte: http://creatininametabolismo.blogspot.com/ 
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3.5 Extração  

 

No início das pesquisas envolvendo a suplementação de creatina, utilizava-se a 

extraída de carne animal. Com tudo, esse processo de extração mostratava-se 

extremamente custoso, o que levou os pesquisadores a buscar uma nova forma de obter a 

creatina: a síntese química. (MENDES & TIRAPEGUI). 

O mono-hidrato de creatina é a forma mais comum disponível no mercado, 

sendo consequentemente a forma mais utilizada nos estudos de pesquisa. Outras 

formas menos difundidas são vendidas em pequenas quantidades, como a 

creatina fosfato e o citrato de creatina (MENDES & TIRAPEGUI). 

“A forma mais popular e econômica é o monohidrato de creatina, a qual é nada 

mais do que uma molécula de creatina conjugada a uma molécula de água, sendo que 12/% 

do total da molécula é composto por água. Trata-se em sua composição de um pó branco, 

fino, inodoro e arenoso.” 
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4. NECESSIDADE DE ENERGIA EM ATIVIDADES FÍSICAS 

 
Energia é um termo relacionado a um estado dinâmico, deste modo podemos 

dizer que é algo capaz de realizar trabalho. De acordo com a física o trabalho 

pode ser expresso pela força necessária para agir por determinada distância.  E 

segue o princípio básico da conservação de energia o qual não pode ser criada 

nem destruída somente transformada. Assim temos diferentes tipos de energia: 

Química, térmica, mecânica, luminosa, elétrica, nuclear. 

(https://nutrisdoexercicio.wordpress.com/2013/03/28/aula-12032013/ acessado 

em 26/06/2018) 

 

Fig 5 – Energia 

 
Fonte: https://nutrisdoexercicio.wordpress.com/2013/03/28/aula-12032013/ 

 

 
Através da alimentação ocorrem processos de oxidação de macronutrientes 

(Carboidratos, proteínas e lipídeos) em que essa energia potencial é conduzida e 

concentrada no ATP  (Adenosina trifosfato). Sendo essa a fonte fundamental de 

energia para realização de todo trabalho biológico, ou seja, metabolismo do 

organismo humano. O ATP é formado por uma adenina ligada a 3 fosfatos, 

sendo essas ligações altamente energéticas pois através da hidrólise promovida 
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pela ATPase (enzima que cliva o ATP) temos liberação 1 fosfato inorgânico 

com aproximadamente 7-12 Kcal/mol dependendo do ambiente em que ocorre 

(intra ou extracelular) (https://nutrisdoexercicio.wordpress.com/2013/03/28/aula-

12032013/           acessado em 26/06/2018) 

 

Fig 6 – Quebra da ATP em ADP 

 

                                                    
 

Fonte: https://nutrisdoexercicio.wordpress.com/2013/03/28/aula-12032013/ 

 

 

 

4.1 Sistema Energético 

 

Os seres vivos têm como característica a complexa capacidade de converter 

diferentes tipos de energia do ambiente, sendo que somente a energia química presente nas 

moléculas que compõem nossa dieta alimentar  pode ser utilizada como uma fonte de 

energia pelos seres humanos. 

Dependendo da intensidade e da duração do exercício, também como da aptidão 

do participante, as relações dos sistemas para a transferência de energia se diferem 

acentuadamente. Entre esses sistemas, podemos destacar: o sistema fosfagênico, que inclui 

o ATP e a fosfocreatina, o sistema do glicogênioácido lático e o sistema aeróbico. 

A energia é fornecida a medida que as células necessitam. O mecanismo que 

mantém o fornecimento de energia no corpo inicia-se a partir de um carreador especial 

para energia livre, chamado adenosina trifosfato (ATP), que é utilizado como a moeda 

energética da célula. O ATP é o veículo universal de energia metabólica e une o 

catabolismo e o anabolismo, que possuem as principais finalidades de atuar no 

desempenho do trabalho mecânico na contração muscular e em outros movimento 

celulares, no transporte ativo de moléculas e iontes e na síntese de macromoléculas e de 

outras biomoléculas a partir de precursores simples, segundo GUYTON; HALL ( 1997 

apud Ana Maria Kelmer Bracht e Emerson Gimenes Bernardo da Silva 2001). 

Forma-se ATP a partir de ADP e Pi quando as moléculas alimentares são 

oxidadas em seres quimiotróficos. Esse ciclo ATP-ADP é o modo fundamental 

de troca de energia em sistemas biológicos. No músculo, essa energia ativa 

https://nutrisdoexercicio.files.wordpress.com/2013/03/preview_html_22f3db19.png
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liberada pela quebra do ATP em ADP em locais específicos, sobre elementos 

contráteis, induz o encurtamento da fibra muscular. Apenas uma pequena parte 

de ATP fica armazenada dentro da célula. Essa situação gera um mecanismo 

sensível de manutenção e de regulação do metabolismo energético na célula. 

Por sua vez, essa mudança estimula imediatamente a decomposição dos 

nutrientes armazenados para fornecer energia para a ressíntese de ATP. Dessa 

forma, o metabolismo energético aumenta rapidamente nos estágios iniciais do 

exercício, sendo esse atlético ou apenas um movimento cotidiano que fará parte 

de um esforço de maior duração. (Ana Maria Kelmer Bracht e Emerson Gimenes 

Bernardo da Silva, p.28, 2001) 

 

 

4.1.1 Sistema do fosfagênio (ATP + fosfocreatina) 

 

A fosfocreatina celular, em conjunto com a ATP, fica conhecida como sistema 

energético do fosfagênio. Esse sistema pode proporcionar uma potência muscular máxima 

por um período de 8 a 10 segundos, quase o suficiente para uma corrida de 100 metros. 

Assim, a energia proveniente do sistema do fosfagênio é utilizada para os curtos picos 

máximos de potência muscular segundo GUYTON; HALL (1997 apud Ana Maria Kelmer 

Bracht e Emerson Gimenes Bernardo da Silva 2001). 

Segundo KREIDER (2003 apud Vinícius Dobgenki, 2007) “realmente maior 

efetividade relatada com o consumo de creatina e ganho de performance atlética encontra-

se em atividades que utilizem em maior grau o sistema ATP-CP”. JONES et. al. (2004 

apud Vinícius Dobgenki, 2007) “definem que as melhorias no desempenho, advindas da 

suplementação de creatina, devem-se ao aumento da PCr, otimizando a ressíntese de ATP. 

Eles apontam ainda que a depleção de PCr e a redução na capacidade de produção de forca 

estão intimamente ligadas.” 
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Fig 7 – Sistema do Fosfogênio 

 

Fonte: https://sites.google.com/site/fisiologia9/fisiologia-do-exercicio/rotas-metabolicas-1/sistema-fosfagenio 

 

 

4.1.2 Sistema do glicogênio-ácido láctico 

 

O glicogênio armazenado no músculo pode ser desdobrado em glicose, que será 

então utilizada para energia. Essa transformação de glicose em energia é denominada de 

glicólise, ela ocorre totalmente sem o uso de oxigênio, ou seja um processo anaeróbico. 

Como a mitocôndria não tem a capacidade de metabolizar todos os subprodutos do 

glicogênio, grande parte do glicogênio muscular transforma se em ácido láctico; entretanto, 

ao fazê-lo, são formadas quantidades consideráveis de ATP, sem consumo de oxigênio 

segundo STRYER (1995 apud Ana Maria Kelmer Bracht e Emerson Gimenes Bernardo da 

Silva 2001). 

 

 

Fig 8 – Sistema do Glicogênio- Ácido Láctico 

                                              
 

Fonte: https://djalmasantos.wordpress.com/page/25/ 
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4.1.3 Sistema aeróbico 

 

O sistema do fosfagênio e do glicogênio-ácido lático são limitados, mesmo que 

apresentem velocidades de geração de potência mais rápida que o aeróbico, possuem um 

estoque disponível por tempo limitado a poucos segundos e de, no máximo, 2 minutos. Já o 

sistema aeróbico dispõe de estoques de ordem de grandeza mais extenso que o dos outros 

dois sistemas, havendo ainda a opção da degradação de componentes celulares para 

fornecer elementos para a transformar em energia. 

Desse mesmo jeito a energia proveniente da fosfocreatina pode ser utilizada para 

repor a ATP, a energia do sistema do glicogênio-ácido láctico também pode ser utilizada 

para reconstituir a fosfocreatina e o ATP. A seguir, a energia produzida no metabolismo 

oxidativo do sistema aeróbico pode ser utilizada como recompositor de todos os outros 

sistemas – ATP, a fosfocreatina e o sistema do glicogênio-ácido láctico, conforme tabela 1 

segundo LEHNINGER; NELSON; COX, (1995 apud Ana Maria Kelmer Bracht e 

Emerson Gimenes Bernardo da Silva 2001).  

 

Tabela 1 - Velocidades máximas relativas de geração de potência e resistência 

Sistema energético muscular 

 

mol de ATP min Resistência 

Sistema do fosfagênio (ATP + 

fosfocreatina) 

4  8 - 10 s 

 

Sistema do glicogênio-ácido láctico 2,5 1,3 1,6 min 

 

Sistema aeróbico 1 ilimitada 

LEHNINGER et al., (1995 apud Ana Maria Kelmer Bracht e Emerson Gimenes Bernardo da Silva 2001). 
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Fig 9 – Sistema Aeróbico 

 

Fonte: https://pt.slideshare.net/amarildoeducacaofisica/transferencias-de-energia 

 

 

 

5. SUPLEMENTAÇÃO DE CREATINA 

 

Cerca de 1 a 2g de creatina são o corpo humano produz de forma endógena, sendo 

uma alimentação adequada capaz de adicionar quantidade idêntica no pool aproximado de 

120g, considerando um homem de estatura média e de 70 Kg. 

(http://www.nutricaodealtaperformance.com.br/2013/02/creatina-da-bioquimica-

suplementacao.html , acessado em 26/06/2018) 

São determinantes a biodisponibilidade a captação de creatina na corrente 

sanguínea e no tecido alvo, aonde o aumento das concentrações plasmáticas pode significar 

baixa captação do tecido-alvo, e concentrações reduzidas o inverso. 

(http://www.nutricaodealtaperformance.com.br/2013/02/creatina-da-bioquimica-

suplementacao.html , acessado em 26/06/2018) 

A forma mais utilizada e estudada de suplementação de creatina é 

a monohidratada. O consumo de Creatina Monohidratada (CM) vem 

demonstrando aumento nas concentrações de creatina e a fosfocreatina muscular 

em aproximadamente 15 a 40 %, melhorando resposta anaeróbica, volume de 

treinamento e por consequência força com um aumento de 1,0 a 2,3 % de massa 
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livre de gordura, mais especificamente de massa muscular esquelética. 

(http://www.nutricaodealtaperformance.com.br/2013/02/creatina-da-bioquimica-

suplementacao.html , acessado em 26/06/2018) 

 

 

5.1. Benefícios da Suplementação  

 

“A creatina como suplemento parece não aumentar a concentração de ATP 

muscular de repouso, mas parece ajudar a manter os níveis de ATP durante um esforço 

físico máximo.” Greenhaffet al., (1993 apud PERALTA e AMANCIO 2002). “A suplementação 

com este composto aumenta o pool de creatina corporal, o que potencialmente facilitaria a 

geração de maior quantidade de CP. O efeito ergogênico pode ser específico para certos 

tipos de esforço físico, como por exemplo: exercícios repetitivos (intermitentes), de alta 

intensidade, curta duração e com períodos de recuperação muito curtos”. American 

College... (1999 apud PERALTA e AMANCIO 2002). “É possível ainda a suplementação com 

creatina permitir ao atleta se engajar em um treino físico mais intenso, o qual 

eventualmente poderia se traduzir em uma melhora do desempenho físico” Kreider; 

Williams, (1998 apud PERALTA e AMANCIO 2002).  

A creatina total e suas derivaçãoes, podem ser elevadas em ate 30% 

com a suplementação, o mecanismo pelo qual a suplementação 

com creatina poderia ter efeitos ergogênicos potenciais consistiria 

em um aumento do conteúdo muscular de creatina e fosfocreatina, 

o qual permitiria um aumento na velocidade de ressíntese de ATP, 

uma diminuição da fadiga muscular e uma melhor recuperação 

durante exercícios repetidos de alta intensidade KRIDER ( 2003  

apud Vinícius Dobgenski, 2007) 

“Portanto a suplementação com creatina pode trazer benefícios para atletas de alto 

rendimento, principalmente nos esportes de alta intensidade, como na diminuição da fadiga 

muscular durante os treinamentos, possibilitando a realização das sessões de treinamento 

com intensidades mais elevadas.” WILLIAMS et al.( 1999 apud Vinícius Dobgenski, 

2007).  

“A suplementação de creatina eleva os estoques corporais tanto de fosfocreatina 

quanto de creatina livre, auxiliando na ressíntese de ATP.” WILLIAMS & BRANCH ( 

1999 apud Vinícius Dobgenski, 2007).  
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“As atividades físicas de alta intensidade e curta duração se beneficiam em 

maior grau da suplementação com creatina, pois nessas atividades a velocidade e a 

potência muscular são decisivas e o melhor rendimento esta associado, também, aos 

estoques elevados de adenosina trifosfato (ATP) e fosfocreatina (PCr).” WILLIAMS, 

(1998 apud Vinícius Dobgenski, 2007) 

 

 

5.2 Efeitos colaterais da Suplementação 

 

O efeito colateral citado na literatura como consistência em relação à 

suplementação de creatina é quanto ao ganho de peso corporal. Autores têm demonstrado 

um aumento em torno de 1 a 2 kg em 5 a 8 dias de suplementação. Todavia, muitos estudos 

têm descrito efeitos como desconfortos gastrintestinais, cãibras, desidratação, diarreias e 

vômitos principalmente em atletas. Em relação as funções renais os efeitos são poucos 

conhecidos mas têm demonstrado que a suplementação com essa substância não afeta a 

função renal, com base em testes em animais com falência renal crônica, em atletas e em 

estudos clínicos com pacientes em hemodiálise. Wyss e Schulze afirmam que são 

necessários estudos periódicos, melhor controlados e com métodos mais aprofundados e 

precisos para mensurar a função glomerular para comprovar os possíveis efeitos 

degradantes da ingestão de creatina sobre a função renal. (Rafael Deminice, Rodrigo 

Vilhena, Guilherme V. Portari, Alceu A. Jordão; p.375; 2007). 

Algumas descobertas buscam possíveis efeitos adversos da creatina ou mesmo a 

relação da hipertrofia muscular esquelética em relação a retenção hídrica em um contexto 

de massa corporal total. O que se sabe é que no começo da suplementação de creatina 

ocorre uma diminuição na excreção de urina juntamente com o aumento da retenção de 

hídrica.  Explicado pela necessidade de moléculas de água para o co-transporte por CreaT1 

que contém íons sódio. (http://www.nutricaodealtaperformance.com.br/2013/02/creatina-

da-bioquimica-suplementacao.html, acessado em 26/06/2018)     

Apenas 10% da creatina ingerida não é recolhida pelo plasma, pelos rins é não é 

excretada na urina. Os estudos realizados em pessoas em condições renais 

saudáveis sugerem que a função excretória de creatinina permanece em parâmetros 

normais, mesmo com grandes cargas de suplementação como em fases de ataque, de 

maneira a não alterar função renal. Entretanto, esta situação não ocorre em sujeitos com 

injúrias renais ou problemas de filtração glomerular. Neste sentido, a principal 



 

 

 

 

30  

recomendação são os cuidados de suplementação a longo prazo, mesmo que não exista 

literatura consistente demonstrando efeitos deletérios. 

(http://www.nutricaodealtaperformance.com.br/2013/02/creatina-da-bioquimica-

suplementacao.html, acessado em 26/06/2018)    

O que se pode discutir com mais afinco é a possível interferência pró stress 

oxidativo e redução do status de antioxidantes de indivíduos suplementados de 

creatina que realizam exercícios de força, como demonstrou o trabalho recente 

de Percário e 

colaboradores. (http://www.nutricaodealtaperformance.com.br/2013/02/creatina-

da-bioquimica-suplementacao.html, acessado em 26/06/2018)     
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6. DISCUSSÃO 

 

Vinícius Dognenski em sua dissertação de mestrado realizou testes em 

dois grupos de pessoas que não apresentam diferenças significativas nas 

variáveis idade, peso, % de gordura, massa magra, massa gorda e melhor tempo 

nos 100m nado livre, no início do estudo. 

O ganho de peso, vindo sua maior parte do peso magro, devido a suplementação 

com creatina, e amplamente descrita na literatura e em geral atribuído a retenção 

hídrica (também devido ao curto período entre as medidas – 7 dias) (RAWSON 

E VOLEK, 2004), (KREIDER, 2003). Ainda, no grupo placebo, foi encontrado 

quase a mesma redução encontrada no grupo creatina, devido ao período de 

treino (começo de temporada) onde os atletas buscam ainda sua melhor forma. 

Analisando o lactato sanguíneo as diferenças estatisticamente significativas 

dentro dos grupos foram observadas no repouso e nos tiros a 65 e 75% no grupo 

placebo e 85% no grupo creatina. No entanto no grupo placebo houve aumento 

do lactato  enquanto no grupo creatina existiu redução. A redução do lactato 

sanguíneo no grupo suplementado com creatina foi mais evidente nas 

porcentagens de esforço de 75, 85 e 95%. O principal motivo dessa redução 

certamente ocorre porque a suplementação de creatina promove uma menor 

degradação de nucleotídeos e menor por consequência reduz a participação da 

fonte glicólica na produção de energia. Vale ainda salientar que durante os testes 

a única porcentagem sem redução no grupo creatina foi a de 100%. Porém a 

performance máxima foi significativamente melhor no grupo suplementado com 

creatina, gerando certamente um maior estresse metabólico global 

(BALSON,2005). As diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 

ocorreram nas porcentagens de 75 e 85%, apontando maior efetividade do grupo 

suplementado com creatina nessas intensidades, corroborando com (MENDES 

et. al. 2004). (DOGNENSKI, 2007) 

 

Já Rodrigo Vitasovic Gomes e Marcelo Saldanha Aoki em seu artigo sobre a 

suplementação de creatina e exercício de endurance utilizaram a metodologia experimental 

assim foram selecionadas 16 mulheres com média de idade de 20 anos que praticavam 

exercícios de força pelo menos três vezes por semana, assim como exercícios de endurance 

com pelo menos 30 minutos de duração em dias alternados ou simultâneos e de no mínimo 

12 meses em treinamento. 

Foram realizadas duas coletas de dados em dias distintos, separadas por 12 dias. 

No início do protocolo de suplementação, ambos os grupos foram submetidos 
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inicialmente ao teste de 1-RM e ao teste de repetições máximas no leg press 

45o (80%-1RM). Após 12 dias de suplementação (creatina e placebo), foram 

realizados novamente ambos os testes (1-RM e repetições máximas) 

imediatamente após o teste de corrida de 20 minutos. Portanto, o objetivo foi 

verificar o efeito do exercício de endurance (corrida) sobre o desempenho de 

força no grupo placebo e no grupo suplementado com creatina por 12 dias. Os 

resultados foram analisados utilizando teste de análise de variância (ANOVA – 

two way) (fator tempo x fator suplementação) seguido pelo teste de Tukey 

(software GraphPAD). O nível mínimo de significância adotado no presente 

estudo foi de p < 0,05. Os resultados estão expressos em média e desvio-padrão. 

O valor obtido no teste de 1-RM não apresentou alteração entre os grupos 

placebo e creatina, com ou sem a execução prévia do exercício de endurance. A 

razão entre o valor de 1-RM e o peso corporal também permaneceu inalterada 

em relação aos grupos placebo e creatina, no início (sem a prévia realização do 

exercício de “endurance”) e ao final do experimento (com a execução prévia do 

exercício de “endurance”). Entretanto, no teste de repetições máximas foi 

observado decréscimo no número de repetições executadas pelo grupo placebo 

após a realização do exercício aeróbico nos dois últimos sets em relação ao início 

do experimento. Essa resposta não foi observada no grupo creatina. 

Ao final do experimento, após o exercício de endurance, a média do número de 

repetições máximas realizadas pelo grupo creatina, nos dois últimos sets, foi 

superior à do grupo placebo. (VITASOVIC E AOKI, p.134; 2005). 

 

Enquanto Vitasovic e Aoki estudaram a ação da creatina em exercícios de 

endurance, Renan Irineu Delafiori de Oliveira, Charles Ricardo Lopes, Murilo Bortolotti 

Feltrin, Clodoaldo José Dechechi, Gustavo Ribeiro da Mota, Alexandre Lopes Evangelista, 

Paulo Henrique Marchetti, Antonio Coppi Navarro estudaram a ação da creatina em 

velocistas, para isso foram selecionados doze atletas homens entre 18 e 25 anos, com no 

mínimo 3 anos de experiência e com alto nível de treinamento. Esse grupo de atletas foram 

divididos em grupos um grupo Creatina e um grupo Placebo ambos com 6 integrantes. 

Foram realizados teste de velocidade (T30m), sprint de 100 metros rasos (T100M) e teste 

de corrida de 40 segundos (40s) (resistência anaeróbica). 

Os testes aplicados no experimento mostraram uma melhora na performance dos 

Sprints de 100 metros por meio de uma redução significativa na média dos 

tempos do grupo creatina em relação ao grupo placebo. Já os testes de 30 metros 

e de corrida de 40 segundos não mostraram diferenças significativas entre 

grupos. (DELAFIORI, RICARDO, BORLOTTI, DECHECHI, RIBEIRO, 

EVANGELISTA, MARCHETTI e NAVARRO; 2013) 
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Tendo por base os resultados dos estudos realizados, mostrando os benefícios 

da suplementação de creatina tanto em endurances quanto em provas rápidas de atletismo 

e nas provas curtas de natação e as modalidades praticadas pelos atletas da AMAN, como 

por exemplo, o pentatlo militar como endurance, tiros de 100m rasos no atletismo como 

exemplo de prova de velocidade e as provas de natação de 50m e 100m, pode-se levar em 

conta que a suplementação por parte dos atletas pode trazer melhores rendimentos tanto 

nos treinos quanto nas competições. 
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7. CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise da suplementação 

de creatina por atletas da AMAN, possibilitando compreender o que é a creatina, como ela 

atua no organismo humano e como funciona e analisar a suplementação desse suplemento 

mostrando seus benefícios e seus malefícios utilizando de revisão de literatura. 

De um modo geral, os trabalhos consultados demonstram que os estudos nesta 

área vêm crescendo e se aperfeiçoando, esclarecendo assim às perguntas propostas sobre 

este aminoácido, mas ainda possuem algumas dificuldades, como a melhor forma de se 

suplementar a creatina e seus malefícios. 

As pesquisas demonstraram muitas informações pertinentes sobre a creatina e sua 

suplementação. Diante, as pesquisas fica evidente que a creatina é um aminoácido 

importante para a vida, mas principalmente para atletas que visam melhorar o 

desemprenho no esporte e que a sua suplementação até o momento não acarreta malefícios 

para as funções vitais do corpo humano deixando claro que os objetivos do trabalho foram 

alcançados. 

Os trabalhos de conclusão de curso forneceram um ambiente enriquecedor e 

motivador que permitiram entender alguns conceitos que antes não se tinham 

conhecimento e tirar dúvidas. 

As teses de mestrado embasaram novos conhecimentos principalmente sobre a 

metabolização da creatina no organismo e como a suplementação traz benefícios e melhora 

significante no rendimento de atletas. 

Dada a importância do tema, torna se necessário o desenvolvimento de projetos 

que visem à melhor maneira de suplementar a creatina, que possam desencadear melhorias 

nos rendimento dos atletas de maneira mais eficaz. 

Nesse sentido, a utilização da suplementação de creatina por atleta na AMAN 

permite os atletas a obterem melhores índices e melhorar o desempenho nas práticas 

desportivas nas competições e nos treinos. 
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