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“Estudo da toxicidade renal e hepática de ratos suplementados com creatina.” 

 

RESUMO 

Introdução:Atualmente, analisam-se diferentes métodos de aperfeiçoar o desempenho, 

complementando o efeito do treinamento, dentre estes, a suplementação com creatina. A 

justificativa deste consumo tem sido a evidência de que sua disponibilidade melhoraria o 

desempenho muscular durante atividades de curta duração e alta intensidade. Porém, em virtude 

da intensa utilização como suplemento nutricional, faz-se necessário uma avaliação da possível 

toxicidade hepática e renal que este poderia desencadear. Objetivo: avaliar a função hepática e 

renal, através da análise bioquímica após 14 dias de suplementação com creatina em ratos não 

submetidos à atividade física. Materiais e Métodos: foram utilizados 24 ratos Wistar, com peso 

entre 200 e 250g e idade entre 60 e 90 dias, sendo mantidos em gaiolas metabólicas individuais, 

durante os 14 dias do experimento, e divididos em 04 grupos: 1) Controle: água destilada; 

2)Creatina 0,5g/Kg/dia; 3) Creatina 1g/Kg/dia; 4) Creatina 2g/Kg/dia. A diurese dos animais foi 

mensurada e coletada todos os dias, e também realizada a mensuração diária da 

ingestaalimentar e hídrica. Ao término do experimento, os animais foram eutanasiados e as 

amostras de soro obtidas foram armazenadas para análise bioquímica. Resultados:a 

suplementação com creatina nas doses apresentadas não produziu alterações significativas nos 

níveis plasmáticos de aspartatoaminotransferase, alanina aminotransferase, fosfatase alcalina, 

proteínas totais, albumina, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, colesterol VLDL, 

triglicérides, glicemia, creatinina, uréia e clearance de creatinina, comparado ao grupo controle (p 

>0,05). Ademais, demonstraram que a ingesta hídrica, diurese e a ingesta alimentar diária não 

sofreram alterações significativas entre os quatro grupos estudados. Conclusão: nas doses 

utilizadas a suplementação oral com creatina não induziu a nenhum tipo de efeito tóxico hepático 

e renal.  
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INTRODUÇÃO 

No início da era esportiva, a vantagem obtida pelos atletas de destaque era considerada 

uma barreira intransponível. Atualmente, analisa-se a busca de diferentes métodos de se 

aperfeiçoar o desempenho, complementando o efeito do treinamento.1-3 

Dados recentemente publicados sugerem que o uso de suplementos chega a atingir 46% 

dos atletas competitivos. 4 No início, surgiu compostos como o pólen de abelhas, a geleia real, a 



colina, seguidos pelos carboidratos, e atualmente, a creatina.1,4-6 Pesquisas realizadas estimam 

que 80% dos atletas participantes dos Jogos Olímpicos de Atlanta, realizados em 1996, 

utilizaram a creatina com finalidade ergogênica.7 A justificativa para tal consumo tem sido a 

evidência de que a disponibilidade desse composto seja uma das principais limitações para o 

desempenho muscular durante atividades de curta duração e alta intensidade, visto que sua 

depleção resulta na incapacidade de se ressintetizar adenosina trifosfato (ATP) nas quantidades 

necessárias.8-10 

A creatina é uma amina nitrogenada denominada ácido acético metilguanidina e sua 

importância sobre o organismo foi inicialmente demonstrada por Hunter em 1928.7 Na mesma 

época, os pesquisadores Heitz e Pettenkoffer descobriram uma nova substância presente na 

urina, identificada por Liebig como creatinina, um subproduto da creatina.11 A síntese de creatina 

é realizada no fígado, rins e pâncreas, tendo como precursores três aminoácidos distintos: 

arginina, glicina e metionina.12 A estocagem ocorre, principalmente, no músculo esquelético, 

correspondendo a 95%,onde pode se manter na forma livre(40%) ou fosforilada (60%); ademais, 

a mesma também é encontrada no cérebro, fígado, rins e testículos, com correspondência de 

5% do total. 13,14 Além da síntese de creatina no organismo (creatina endógena) a alimentação 

fornece cerca de 1 grama de creatina/dia, principalmente através do consumo de produtos de 

origem animal, tais como carnes bovinas e peixes.15,16 O requerimento diário médio é de 2 g/dia, 

sendo 1 grama proveniente da dieta e 1 grama da produção endógena.17-19 

O mecanismo de ação da creatina baseia-se emefeitos que provocam melhoria no 

metabolismo energético muscular, na qual a creatina fosforilada possui a capacidade de 

ressintetizar ATP, a partir da adenosina difosfato, aumentando seus depósitos em 6-8vezes. 19-21 

Outro efeito benéfico da suplementação de creatina é o aumento do tamanho das fibras 

musculares, bem como da massa magra corporal, visto que há um aumento na síntese de 

proteínas e uma redução de seu catabolismo. 14, 22,23 

A diminuição dos níveis teciduais de creatina tem sido associada a uma série de doenças, 

razão pela qual os efeitos de sua suplementação vêm sendo estudados. 24,25 A título de 

exemplificar tal conduta, trabalhos sobre seu potencial antioxidante vem sendo desenvolvidos, 

visto que com a maior disponibilidade de ATP, obtidos a partir da fosfocreatina, menor será a 

produção de hipoxantina, associada à redução paralela de seu catabolismo em xantina e urato, 

resultando em menor produção de espécies reativas de oxigênio na fibra muscular.26-28 

Nesse contexto, observa-se que os níveis fisiológicos de creatina apresentam efeitos 

benéficos ao organismo 8,29. Porém, em virtude da intensa utilização da mesma como 

suplemento nutricional, faz-se necessário a realização de uma criteriosa avaliação da possível 



toxicidade sobre o metabolismo e morfologia hepática, bem como à função renal que tal 

suplementação poderia desencadear, visto que seu efeito toxicológico ainda apresenta-se 

controverso pela literatura científica. 30 Estudos demonstraram que a suplementação com 

creatina não causaram danos à função renal e hepática em ratos.31,32 Entretanto, alguns 

trabalhos experimentais e clínicos têm associado à sua suplementação à alguns efeitos 

colaterais, como o aparecimento de um quadro de hepatite, e efeitos prejudiciais no ritmo de 

filtração glomerular, bem como no fluxo renal plasmático.33,34 

Considerando tais divergências sobre o efeito toxicológico da suplementação de creatina 

no metabolismo hepático e renal, através dos estudos realizados, é necessário o 

desenvolvimento de novas pesquisas com a finalidade de comprovar cientificamente a efetiva 

fisiopatologia de sua suplementação. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a realização do experimento, foram utilizados 24 ratos Wistar. Os animais tinham 

peso entre 200 e 250g com idade entre 60 e 90 dias, todos provenientes do biotério da FMIt. O 

estudo foi realizado na sala de experimentação animal do Biotério e no Laboratório de 

Bioquímica da FMIt, obedecendo a Lei Federal 11.794 e às orientações do Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (COBEA). 

 

Tratamento e dosagens 

Os animais foram mantidos em gaiolas metabólicas individuais e submetidos a ciclo claro-

escuro de 12 horas, durante os 14 dias do experimento, e tiveram livre acesso à água e a ração 

para animais de laboratório.32 

Os animais foram divididos, aleatoriamente, em 04 grupos de 06 ratos (n=06). Os ratos 

receberam os tratamentos descritos abaixo, em dose única diária por via oral (gavagem), no 

período da tarde, durante os quatorze dias: 

 Grupo 01 (controle – n = 6) - água destilada – VO (gavagem); 

 Grupo 02 (n = 6) - creatina micronizada diluída em água (15 ml) – 0,5g/kg/dia – VO 

(gavagem)32; 

 Grupo 03 (n = 6) – creatina micronizada diluída em água (15 ml) - 1g/kg/dia – VO 

(gavagem); 

 Grupo 04 (n = 6) – creatina micronizada diluída em água (15 ml) - 2g/kg/dia – VO 

(gavagem). 

Cabe ressaltar que o suplemento utilizado será a creatina micronizada HPLC, Probiótica®. 32 



A urina dos animais foi mensurada todos os dias, durante todo o período experimental. 

Foram utilizadas provetas graduadas para mensuração do volume urinário de 24 horas. Em 

seguida as amostras de urina do 14ª dia do experimento foram coletadas e centrifugadas em 

centrífuga clínica (Excelsa, Fanen) a 2000rpm durante 5 minutos e o sobrenadante obtido foi 

guardado em tubos fechados em congelador (-4oC), para análises laboratoriais. 

Ao término do experimento,respeitando-se um período de jejum de 12 horas,os animais 

foram anestesiados com Ketamina(50mg/Kg) / Xylazina (25mg/Kg), por via intramuscular(IM), e 

submetidos à punçãointracardíaca aspirativa para eutanásia e coletade amostras. O sangue 

colhido foi centrifugadoem centrífuga clínica (Excelsa, Fanen) a2000rpm durante 10 minutos e o 

soro obtido(+/- 2mL/rato) foi guardado em tubos fechadosem congelador (-4oC), para 

análiseslaboratoriais. 

As amostras de soro armazenadas foram utilizadas para determinação dos seguintes 

parâmetros bioquímicos, utilizando espectrofotômetro (Quimis Q-108DRD): 

aspartatoaminotransferase (AST), alanina aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina (ALP), 

proteínas totais, albumina, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, colesterol VLDL, 

triglicérides, glicemia de jejum, creatinina, uréia e clearance de creatinina. Para adeterminação 

das concentrações foram utilizados os Kits da marca Labtest.  

Para análise estatística, utilizou-se o programa BioEstat, versão 5.0. O teste t de Student foi 

utilizado entre duas populações independentes, para a comparação dos grupos em cada 

momento, com o cálculo da estatística p. Os dados obtidos também foram submetidos ao teste 

ANOVA, para verificação de discordância entre os quatro grupos. Nos casos de p menor que 

0,05, a estatística foi considerada significativa.35 

 

RESULTADOS 

A suplementação com creatina nas doses 0,5g/kg/dia; 1g/kg/dia e 2g/kg/dia não 

produziram alterações significativas nas dosagens laboratoriais de glicemia, creatinina, colesterol 

total, triglicérides, HDLc, LDLc, VLDLc, AST, ALT, fosfatase alcalina, proteínas totais, albumina, 

uréia e clearance de creatinina, comparado ao grupo controle, nos teste t de Student e ANOVA. 

(Tabela 1).  

A análise da ingesta hídrica, durante os quatorze dias de experimento, não demonstrou 

alterações significativas diárias (p= 0,1195) entre os quatro grupos estudados, através do teste t 

de Student e ANOVA. (Gráfico 1).  

 

 



Tabela 1. Níveis plasmáticos dos parâmetros avaliados para o grupo Controle e os grupos 

Creatina. Resultados expressos como média e desvio padrão.  

PARÂMETROS 

AVALIADOS 
CONTROLE 

CREATINA 

0,5g/kg/dia 

CREATINA 

1g/kg/dia 

CREATINA 

2g/kg/dia 

     Glicemia (mg/dl) 185,33±29,89 197,33±33,45 190,00±21,03 181,66±26,69 

Creatinina (mg/dl) 0,28±0,14 0,24±0,16 0,26±0,12 0,31±0,10 

Colesterol total (mg/dl) 59,50±18,11 53,33±8,42 54,16±15,76 40,16±6,41 

Triglicérides (mg/dl) 43,16±13,32 41,50±10,98 39,00±15,77 35,00±7,02 

HDLc (mg/dl) 13,83±7,73 10,83±4,14 12,00±5,16 8,33±4,27 

LDLc (mg/dl) 37,03±12,18 34,20±11,00 34,30±11,79 24,83±9,17 

VLDLc (mg/dl) 8,63±2,66 8,30±2,20 7,80±3,15 7,00±1,40 

AST (U/L) 111,16±31,80 153,50±84,20 144,00±96,03 177,33±91,29 

ALT (U/L) 13,16±4,34 19,16±6,91 25,83±31,99 22,16±11,57 

Fosfatase Alcalina(U/L) 155,83±71,40 219,33±68,04 185,50±66,11 165,50±32,49 

Proteínas totais (g/dl) 6,01±0,74 6,81±0,51 6,41±0,53 6,63±0,39 

Albumina (g/dl) 3,55±0,18 3,80±0,19 3,80±0,32 3,76±0,33 

Uréia (mg/dl) 8,55±4,21 7,10±4,92 8,05±3,49 9,45±3,09 

Clearance de 

creatinina (ml/min) 0,39±0,42 0,62±0,78 0,51±0,47 0,23±0,10 

 

Gráfico 1. Alteração temporal da ingesta hídrica entre os grupos, durante os quatorze dias 

do experimento.  
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A análise da diurese, durante os quatorze dias de experimento, não demonstrou alterações 

significativas diárias (p= 0,6381) entre os quatro grupos estudados, através do teste t de Student 

e ANOVA. (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Alteração temporal da diurese entre os grupos, durante os quatorze dias do 

experimento.  

 

 

A análise da ingesta de ração, durante os quatorze dias de experimento, não demonstrou 

alterações significativas diárias (p= 0,7161) entre os quatro grupos estudados, através do teste t 

de Student e ANOVA. (Gráfico 3).  

 

Gráfico 3. Alteração temporal da ingesta alimentar entre os grupos, durante os quatorze 

dias do experimento.  
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DISCUSSÃO 

O presente estudo demonstrou que a suplementação com creatina nas doses 

apresentadas não produziu alterações significativas nos níveis plasmáticos de 

aspartatoaminotransferase (AST), alanina aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina, proteínas 

totais, albumina, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, colesterol VLDL, triglicérides, 

glicemia, creatinina, uréia, bem como no clearance de creatinina, comparado ao grupo controle. 

Ademais, demonstrou que a ingesta hídrica, diurese e a ingesta alimentar diária, durante os 

quatorze dias de experimento, não sofreram alterações significativas entre os quatro grupos 

estudados.  

Estes resultados obtidos estão de acordo com a escassa literatura e dados experimentais 

sobre o assunto. Segundo Vieira et al.(32), a análise histológica e bioquímica (níveis de 

aspartatoaminotransferase (AST), alanina aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina (ALP), 

gama glutamitransferase (GGT), proteínas totais, albumina, colesterol total, colesterol HDL, 

colesterol LDL, colesterol VLDL e triglicérides) não revelou nenhuma alteração hepática 

significativa em ratos suplementados com creatina na dose de 0,5 g/kg/dia durante os quatorze 

dias de experimento. Entretanto, tal estudo analisou a possível hepatotoxicidade utilizando 

apenas uma única dose de suplementação; ademais, foram observados apenas parâmetros 

hepáticos, não sendo analisada a possível toxicidade renal, como analisada no presente estudo.  

Outros estudos encontrados na literatura científica também avaliam a toxicidade hepática e 

renal de ratos suplementados com creatina. No entanto, as metodologias utilizadas nos referidos 

estudos são distintas daquela apresentada neste. Por exemplo, Taeset al.(31) investigaram o 

efeito da suplementação de creatina quando da doença renal pré-existente. Para tanto, utilizaram 

ratos com insuficiência renal induzida pela remoção cirúrgica de 2/3 do tecido renal. Os autores 

concluíram que tal suplementação não causa danos à função renal, mesmo havendo doença 

renal pré-existente. Por outro lado, Edmundset al.(36) investigaram o efeito da creatina na função 

renal utilizando ratos Han:SpragueDawley (SPRD-cy), modelo aceito de doença renal policística. 

Neste caso, a creatina provocou a progressão da doença renal policística, já que os ratos tiveram 

valores maiores de peso renal e conteúdo de fluido renal. Da mesma forma, Tarnopolskyet al.(33) 

avaliaram a função hepática de ratos transgênicos suplementados com creatina, evidenciando 

ao final do experimento que o suplemento utilizado desenvolveu um quadro de hepatite nos 

animais. No entanto, não existem trabalhos na literatura que demonstrem claramente o potencial 

nefro e hepatotóxico da suplementação com creatina em ratos com a função renal e hepática 

íntegra, como no presente estudo.  



 

CONCLUSÃO 

Em suma, verificou-se que a suplementação com creatina nas doses de 0,5g/kg/dia; 

1g/kg/dia e 2g/kg/dia, por 14 dias, não alterou de forma significativa os níveis plasmáticos de 

aspartatoaminotransferase (AST), alanina aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina, proteínas 

totais, albumina, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, colesterol VLDL, triglicérides, 

glicemia, creatinina, uréia, bem como no clearance de creatinina, comparado ao grupo controle. 

Portanto, o presente estudo, demonstrou que nas doses utilizadas a suplementação oral com 

creatina não induziu a nenhum tipo de efeito tóxico sobre o fígado e rim. Entretanto, estudos 

sobre os efeitos hepáticos e renais da suplementação com creatina em animais submetidos a 

treinamento físico também são necessários, tendo em vista que, apesar das várias aplicações 

clínicas da creatina, a maior parte de seu uso está associada à prática esportiva.  
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