
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: AÇÕES DA CREATINA SOBRE AS ESPÉCIES REATIVAS DO METABOLISMO DO OXIGÊNIOTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: NUTRIÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDASINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): AUDREY YULE COQUEIROAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): FERNANDA GALANTEORIENTADOR(ES): 



INTRODUÇÃO   

A geração endógena de radicais livres ocorre principalmente durante o 

metabolismo energético, quando pode ocorrer a redução incompleta do oxigênio 

(cerca de 2 a 5% do oxigênio consumido) na cadeia transportadora de elétrons, 

originando radicais superóxido (O2•), hidroxila (OH•) e peróxido de hidrogênio (H2O2) 

denominados EROs (espécies reativas do oxigênio) (BARBOSA et al., 2010; 

NASSER et al., 2010; SILVA et al., 2013).  

Quando são produzidas em quantidades adequadas as EROs participam em 

funções fisiológicas, tais como a fertilização do óvulo, ativação de genes e defesa 

em processos infecciosos (BARBOSA et al., 2010). No entanto, quando sua 

produção é superior do que a capacidade de atuação dos sistemas de defesa 

antioxidante o organismo passa por um estado de estresse oxidativo (NASSER et 

al., 2010; PRADO et al., 2012; SILVA et al., 2013) onde o excesso de radicais livres, 

os quais não foram removidos pelos mecanismos de defesa antioxidante, reagem 

com macromoléculas, como: lipídeos celulares, proteínas, DNA nuclear e 

mitocondrial, podendo assim transferir elétrons de outros compostos celulares e por 

consequência causar lesões oxidativas em várias moléculas, acarretando na perda 

total da função celular e diminuição da reserva endógena deantioxidantes não-

enzimáticos (AMORIM & TIRAPEGUI, 2008; REBELATTO et al., 2008; ANTUNES et 

al., 2008). 

A realização de exercícios físicos aumenta a síntese de radicais livres por 

elevar o consumo de oxigênio para obtenção de energia, bem como promove lesão 

muscular e inflamação, principalmente em indivíduos sedentários pelo fato de não 

estarem adaptados às alterações metabólicas resultantes do exercício (CRUZAT et 

al., 2007; BARBOSA et al., 2010). Suplementações realizadas em academia visam 

aumento da massa muscular, porém estudos vêm mostrando que um destes 

suplementos a creatina pode ajudar no combate aos radicais livres. 

OBJETIVO 

 Este trabalho tem por objetivo descrever os dados da literatura que mostram 

os benefícios do uso de creatina como antioxidante em praticantes de atividade 

física. 



METODOLOGIA 

O presente trabalho foi elaborado por meio de uma revisão sistemática e 

retrospectiva, de 2005 a 2013, de estudos científicos sobre a utilização de 

suplementos de creatina, em especial ao seu uso como antioxidante. As bases de 

dados consultadas foram: MEDLINE, LILACS e SCIELO. 

DESENVOLVIMENTO DO TEMA 

A creatina (ácido α-metil guanidino acético) é um nutriente natural sintetizado 

de forma endógena através dos aminoácidos arginina e glicina no fígado, pâncreas e 

rins. Nos alimentos é encontrada principalmente em produtos de origem animal, 

incluindo principalmente carne vermelha e peixes (CRUZAT et al., 2007; GUALANO 

et al., 2008; GUALANO et al., 2010).  

Esta amina é encontrada no corpo de duas formas: forma livre, que 

corresponde a 60 a 70% do total de creatina e forma fosforilada, que corresponde a 

30 a 40%, sendo que cerca de 95% de toda a creatina corpórea está estocada no 

músculo esquelético e o restante situa-se no coração, músculos lisos, cérebro e 

testículos (PERALTA & AMANCIO, 2002; COSTALLAT et al., 2007). Quando a 

demanda de energia se eleva, a fosfocreatina fornece seu fostato para a adenina 

difosfato (ADP), sintetizando a adenina trifosfato (ATP), com o intuito de fornecer 

energia de forma rápida para atividades físicas de alta intensidade e curta duração 

(CRUZAT et al., 2007; GUALANO et al., 2008; GUALANO et al., 2010). 

No esporte, a suplementação de creatina tem sido utilizada para melhorar o 

desempenho físico, aumentar a força e a massa muscular, reduzir o tempo de 

recuperação pós-fadiga, aumentar a potência, entre outros benefícios (FRANCO et 

al., 2012). Todavia seu uso não está relacionado apenas com o fornecimento de 

energia imediata, mas também ao combate de EROs produzidos durante o 

exercício. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Cruzat et al.,2007 avaliaram em células endoteliais a remoção de radicais O2• 

através da ação antioxidante da arginina, demonstrando que a creatina poderia ter 

ação antioxidante devido à presença deste aminoácido em sua estrutura molecular. 



Para explicar como a creatina pode exercer uma função antioxidante existem 

duas hipóteses, que são: ação direta, pelo fato do aminoácido arginina participar de 

sua estrutura molecular e ação indireta, pois a suplementação de creatina eleva a 

concentração de fosfocreatina e por consequência pode diminuir a geração de 

intermediários da degradação do ATP (SOUZA &PEREIRA., 2008). Os mesmos 

autores relatam que no exercício físico exaustivo a exigência de fosfocreativa e ATP 

se eleva, no entanto quando estes deixam de suprir a demanda de energia requerida 

pelo músculo, o ciclo de degradação das purinas (ciclo de Lowenstein) é ativado 

pela maior concentração de AMP (adenosina monofosfato).  Visto que esta via 

resulta na produção de: xantina, hipoxantina, amônia, urato e EROs, alguns estudos 

indicam que a suplementação de creatina, com consequente aumento da 

concentração de fosfocreatina possa servir como antioxidante indireto pelo fato de 

diminuir a ativação do ciclo de degradação das purinas. 
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