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O que é?

A Creatina é um aminoácido presente tanto no corpo humano como também em

alguns alimentos (carne vermelha, aves e peixes), porém em quantidades insuficientes se

levarmos em conta que precisaríamos ingerir grandes porções de carne para chegarmos

a dose diária recomendada - 5g . Por isso, de um tempo para cá a substância passou a

ser  amplamente  utilizada  através  de  suplementação  por  atletas  com  o  objetivo  de

aumentar  a  sua  massa  muscular  e  performance  nas  suas  atividades.  No  nosso

organismo, temos três aminoácidos que participam do processo de síntese da Creatina:

Arginina, Glicina e Metionina.

Para que serve?

Conforme  muitos  estudos  vem  mostrando,  a  suplementação  de  Creatina  é

altamente  benéfica  para  praticantes  de  exercícios  de  alta  intensidade  e  para  ganho

muscular. Inclusive, há estudos que já ressaltam a sua relevância para manutenção da

massa  muscular  de  pessoas  que  já  atingiram  a  senilidade  ou  para  a  prevenção  de



doenças inerentes a essa fase da vida, como Alzheimer e Parkinson, por exemplo. Mas

espera, você deve estar se perguntando como ela age no nosso corpo…

Os  efeitos  positivos  da  substância  ocorrem  devido  ao  fato  de  que  no  nosso

organismo ela se transforma em fosfato de creatina – que auxilia em todo o processo de

formação de outra substância denominada Trifosfato de Adenosina (ATP), o qual é vital

para  as  células,  pois  armazena  e  fornece  energia  para  os  músculos  durante  as

contrações, por meio da liberação de uma das suas moléculas de fosfato, o que possibilita

que ele se torne um ADP (Fosfato de Adenosina).

De forma resumida, o uso da creatina potencializa essa quebra de molécula citada

acima. Assim, quando o ATP passa a ser escasso há um mecanismo que, adicionado ao

ADP,  permite  que  este  produza  mais  ATP para  ser  usado  durante  outras  contrações

musculares.

Veja abaixo os tipos de Creatina

●  Monohidratada: apresenta em sua composição 88% de cretina e 12% de água, sem

aditivos. Por enquanto, é a mais conhecida e estudada pelos cientistas, além de ser a

mais vendida no mundo todo e de menor preço. O ponto negativo é que possui baixa

absorção  –  em  média  apenas  1%  de  toda  a  substância  consumida  chega  até  os

músculos;

● Micronizada: caracteriza-se  pela  creatina  monohidratada  quebrada  em  pequenos

pedaços, o que facilita a sua absorção – há evidências de que é até 20 vezes mais bem

absorvida  em  comparação  com  a  monohidratada.  Portanto,  possui  um  preço  mais

elevado;

● Creatina de cavalo: a única diferença entre a creatina normal e a de cavalo é que ela foi

feita com a intenção de ser usada em equinos. Ou seja, provavelmente a sua fabricação

requer um menor controle de qualidade e higiene, além de os produtos utilizados nesse

processo  não  terem  estudos  sobre  os  seus  efeitos  no  organismo  humano.  O  que

acontece é que muita gente acredita que ela é mais pura, o que não é verdade.

Dúvidas frequentes: como tomar

Recomenda-se  que  o  seu  uso  seja  feito  sob  orientação  médica  ou  de  um

nutricionista. Pode ser consumida em comprimidos ou na versão em pó. A creatina possui



efeito acumulativo, logo os seus benefícios não são percebidos instantaneamente. 

Desse modo, de acordo com algumas pesquisas da  Queens Medical Center, em

Nottingham, Inglaterra,  é interessante que ela seja ingerida junto com carboidratos, uma

vez que estes melhoram substancialmente a sua absorção, considerando que a insulina

tem um protagonismo no transporte da creatina até as células presentes nos músculos.

Diante disso, uma boa opção pode ser a suplementação no pós-treino.

Benefícios da Creatina

Como já foi dito no começo desse artigo, a Creatina auxilia na regeneração do ATP,

que  é  a  fonte  de  energia  mais  importante  para  o  nosso  organismo.  Isso  favorece  a

hipertrofia muscular, já que ao fazer o uso do suplemento, o indivíduo consegue manter o

exercício por um período mais longo de tempo, além de promover um ganho de força e a

possibilidade de tempos melhores no que diz respeito a exercícios que envolvem corrida.

Além disso,  a  Creatina  melhora  o  desempenho  cognitivo  cerebral,  o  que  para

adeptos do Crossfit, ajuda na tomada rápida de decisões e, consequentemente, no tempo

e no número de repetições. Outro ponto que merece destaque é que ela também melhora

o ritmo de explosão e reduz o risco de inflamações que são comuns após treinos de

intensidade.

A cafeína afeta a Creatina?

Embora ainda restem dúvidas, conforme estudos que vem sendo desenvolvidos a

cafeína não interfere na absorção correta da Creatina.

A Creatina engorda?

Não,  a Creatina proporciona um aumento da massa muscular,  o  que pode até

propiciar a perda de gordura e o emagrecimento. Porém, isso depende também de outros

fatores.

A Creatina danifica os rins?

Até o momento todas as pesquisas realizadas nesse sentido revelaram que mesmo

a longo prazo a suplementação dessa substância não prejudica os rins, desde que estes



sejam saudáveis.

Será que devo fazer ciclo de Creatina?

Em primeiro lugar, é importante destacar que essa informação ainda necessita de

comprovação científica. Mas sim, o recomendado pelos profissionais da saúde é consumir

por até 90 dias e fazer um intervalo de um mês para recomeçar a sua utilização, pois isso

estimula o fígado e os rins a voltarem a produzir as quantidades normais necessárias ao

nosso corpo. Ainda, os defensores dessa forma de utilização da Creatina dizem que a sua

utilização ininterrupta é desperdício de dinheiro, visto que o excesso dela é eliminado pelo

organismo.

Onde comprar?

A Creatina pode ser encontrada em lojas físicas e online especializadas em vendas

de suplementos. Confira abaixo as melhores marcas disponíveis no mercado:

1) Creatina Universal Nutrition

2) Creatina Otimum Nutrition Creapure 



3) Creatina Interalmédica Hardcore Reolad

4) Creatina Dymatize

5) Creatina MuscleFarm Arnold Iron CRE3



6) Creatina Probiótica Creapure Professional


