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Resumo
O presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da associação da
suplementação de creatina com cafeína no desempenho de corredores de rua. Para
tanto foram avaliados 11 indivíduos, de ambos os gêneros, com idades entre 20 e 30
anos. Os indivíduos foram divididos em 2 grupos, Creatina/Cafeína (CRcaf; n=6) e
Amido resistente/Cafeína (AmCAF; n=5). Ambos os grupos receberam uma planilha de
treinamento padronizada para 4 sessões de corrida por semana, durante 4 semanas. A
suplementação foi realizada seguindo o modelo duplo-cego, sendo de 20g de creatina
ou amido resistente durante 5 dias e posteriormente 5g por 25 dias. A ingestão de
cafeína ocorreu de forma aguda na dose de 6mg/kg para ambos os grupos, no 20º dia e
2 dias após o término do protocolo de suplementação. As variáveis percentual de
gordura corporal, peso corporal, circunferências antropométricas, tempo total em
distância definida, percepção subjetiva de esforço (escala de borg) e percepção de dor
(escala EVA) pós a corrida foram coletadas pré, durante e pós protocolo de
suplementação e treinamento dos sujeitos, o VO2máx foi coletado pré e pós
suplementação. Os dados foram analisados através do teste T de Student
independente para a análise inter grupos, e teste T de Student de medidas repetidas
para a análise intra grupos, e a significância adotada p<0,05.

Introdução
O número de indivíduos que estão buscando a prática de algum tipo de atividade
física vem se tornando cada vez mais expressivo na atualidade, dentre as quais,
observa-se o crescimento das atividades físicas ao ar livre, como caminhadas e
corridas (SALGADO, CHACON-MIKAHIL, 2006). Em paralelo com o crescimento das
corridas de rua, ocorre também o crescimento da procura de recursos ergogênicos,
entre os quais se destacam a cafeína e a creatina (TARNOPOLSKY, 2010).
Segundo Altimari et al. (2006), um dos possíveis efeitos ergogênicos da cafeína
está relacionado a percepção subjetiva de esforço, o aumento da liberação de
catecolaminas, a mobilização de Ácidos Graxos Livres (AGL), entre outros.
A creatina é um aminoácido, o qual se encontra presente tanto nos alimentos
como carnes e peixes, quanto no organismo humano devido à síntese endógena. Cerca

de 95% da creatina do organismo encontra-se nos músculos esqueléticos. Um dos
possíveis efeitos ergogênicos da creatina, é o auxilio na ressíntese de ATP a partir do
ADP, contribuindo para a manutenção das concentrações intracelulares de ATP
(GOMES, AOKI, 2005).
Alguns estudos avaliaram a suplementação em combinação de creatina e
cafeína, quando ingeridas em momentos diferentes e simultaneamente, porém os
resultados ainda são contraditórios (DOHERTY et al. 2002; LEE et al. 2011;
VANDENBERGHE et al. 1996; HESPEL et al. 2002; VANAKOSKI et al. 1998). Essa
diferença de resultados sugere uma observação mais cuidadosa do protocolo a ser
utilizado quando se estuda a combinação das duas substâncias.

MATERIAIS E MÉTODOS
Amostra
Foram selecionados 11 indivíduos (20 a 30 anos), de ambos os gêneros. O
protocolo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade São Judas
Tadeu (CEP/ USJT), sob o parecer n° 309.368, e número de registro CAAE:
157140013.0.0000.0089.
Variáveis Analisadas:
Foram analisadas: VO2 máx., o esforço subjetivo através da escala de BORG, o
peso corporal, a composição corporal através do protocolo de POLOCK (7 dobras),
percepção de dor através da escala EVA, circunferências corporais e por fim o tempo
final que os sujeitos percorreram.
Delineamento Experimental:
Os praticantes foram divididos em dois grupos aleatoriamente, Grupo
Creatina/Cafeína (CrCAF; n= 6) e Grupo Amido/Cafeína (AmCAF; n=5). A
suplementação foi oferecida no modelo duplo-cego. O treinamento físico realizado foi
padronizado para todos os participantes.
Ambos os grupos seguiram o protocolo clássico de ingestão de creatina com
uma fase de acúmulo (20g por dia, divididas em 4 doses) seguida por uma fase de
manutenção (5g por dia), a suplementação foi associada a 10g de carboidratos simples
ou de amido resistente, conforme o grupo experimental.

A suplementação de cafeína foi realizada de forma aguda, para ambos os
grupos, com a ingestão de 6mg/Kg no 20º dia, 15 minutos antes do teste intermediário
(corrida 10Km), e 2 dias após o protocolo de suplementação, 15 minutos antes do teste
final (corrida 10Km). As variáveis foram coletados 2 dias antes, no 15º dia e 2 dias após
o término do protocolo de suplementação. O VO2máx. foi coletado 2 dias antes e 5 dias
pós suplementação.

Resultados preliminares
Os resultados iniciais mostram que houve diferença significativa no grupo
CrCAF, entre os momentos da pré suplementação (59,67 ± 12,18) e pós suplementação
(52,67 ± 7,31). Houve diferença no grupo AmCAF entre os momentos da pré
suplementação (55,40 ± 6,88) e pós suplementação (52,20 67 ± 6,65), porém não foi
significativo. Os demais dados ainda não foram coletados ou processados.
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