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Novas formas de creatina – Uma
alternativa à creatina monohidratada?
Resumo:
A creatina monohidratada é claramente a forma mais estudada e eficaz de acordo com a
literatura, no entanto a indústria tem tentado por todos os meios melhorar parâmetros
inerentes à sua farmacocinética. Será que existem novos compostos promissores, que
poderão ser melhores do que a convencional creatina monohidratada?

Introdução
A creatina monohidratada é essencialmente uma molécula de creatina, na nossa
opinião não um aminoácido mas sim um amidinoácido (pela presença do grupo amidina
obtido pela arginina) em conjugação com uma molécula de água. Apesar dos efeitos
satisfatórios da creatina monohidratada, a indústria tem buscado uma alternativa a este
composto, em parte por que existe um pequeno número de indivíduos que não responde à
creatina monohidratada (1) mas também porque aumentar a eficácia da creatina seria
interessante do ponto de vista financeiro.
Quando olhamos para o mercado, encontramos uma vasta oferta de creatina ela vai
desde o nitrato de creatina até ao cloridrato. De forma a não tornar esta abordagem
demasiado extensiva tentaremos rever apenas aquelas que apresentam alguma evidência
científica, ainda que por vezes contraditória e de fraca qualidade metodológica. A indústria
dos suplementos tem trabalhado em torno de 3 abordagens em relação à creatina:

1) Sais e ésteres de creatina
2) Misturas de creatina
3) Precursores de creatina

Sais e ésteres
No que toca aos sais eles existem em diversas formas: Piruvato, gluconato, malato,
cloridrato, nitrato etc. Olhando para a literatura de forma mais objectiva, parece-nos claro
que apenas o piruvato, citrato e o quelato aminoácido de magnésio apresentam alguma
evidência. A creatina do ponto de vista químico é uma base fraca e como tal tem de reagir
com um ácido forte para formar um sal. Esta é a lógica por detrás da maioria dos sais de
creatina. A estratégia passa pela redução do pH utilizando estes ácidos, o que por sua vez
aumenta a solubilidade da creatina. Alguns trabalhos têm mostrado uma maior solubilidade
dos sais citrato (1,55 vezes) e piruvato (2,63 vezes) em relação à forma monohidratada (2).
Outra estratégia passa pela utilização de ácidos orgânicos com potencial ergogénico, casos
do piruvato, citrato, malato etc.
Alguns estudos têm olhado para o piruvato em diversos desportos/actividades (2–4).
Como reportamos inicialmente, a evidência é relativamente inconsistente. No entanto
alguns trabalhos referenciados mostram redução das concentrações de lactato, aumento da
taxa de trabalho e efeitos benéficos no metabolismo aeróbico. A principal crítica que
deixamos a estas abordagens é o facto de compararem o piruvato de creatina apenas com
outros sais e nunca com a forma monohidratada.
Se olharmos para o citrato de creatina (sal do ácido cítrico) três estudos parecem
indicar que melhora a capacidade de trabalho anaeróbico, reduz a fadiga e aumenta o limiar
ventilatório. No entanto as limitações são idênticas ao piruvato, ausência de comparação
com o gold standard creatina monohidratada (5–7). Olhando para a literatura parece
plausível que os sais possam funcionar, no entanto é de todo impossível perceber se serão
superiores à forma monohidratada.
Os quelatos aminoácidos são estruturas interessantes, sobretudo quando associados
a minerais ganhando complexidade organometálica. No caso da creatina estes compostos
são tipicamente de natureza heterocíclica através de um metal e um ligando. Na indústria
dos suplementos este ligando é geralmente um aminoácido, daí a designação quelato
aminoácido (note-se que em vez de quelato o termo complexo também é correcto).
Esta tecnologia começou por ser utilizada na indústria em relação aos suplementos
com minerais, tendo como suporte lógico o facto de estes serem absorvidos pelos
transportadores peptídicos em detrimento dos habituais transportadores de iões metálicos
livres. É bem documentada a competição entre iões por estes transportadores,

nomeadamente no que diz respeito aos iões bivalentes. Alguma evidência também parece
suportar uma melhor solubilidade destes compostos por acção do ligando (8).
Um dos compostos mais conhecidos é o quelato aminoácido de magnésio-creatina.
Na prática trata-se de um ião de magnésio ligado a creatina. Este composto, ao contrário
dos sais anteriores, foi comparado à forma monohidratada. Os resultados parecem indicar
que é tão eficaz como a forma monohidratada (em quantidades equivalentes de creatina)
tendo aparentemente maior potencial para reter água intracelular (9,10). Outro argumento
utilizado pelo fabricante desta forma patenteada, é o facto de o magnésio ser cofactor do
enzima creatina cinase (CK).
A esterificação compreende a adição de um grupo funcional O=C-O-C a um
determinado composto, sendo esta uma estratégia muito comum na indústria farmacêutica
com o objectivo de aumentar a sua biodisponibilidade e propriedades químicas dos
fármacos. O grupo carboxílico presente na creatina facilita esta reacção na presença de um
álcool, da mesma forma que o glicerol esterifica com o grupo carboxílico de um ácido
gordo. O processo de esterificação acontece tanto pela adição de etanol (formando um éster
etílico) como de metanol (formando um éster metílico).
O éster etílico (CEE) é o mais comercializado sendo um dos compostos mais
controversos já que contrariamente ao que era publicitado mostra maior instabilidade do
que a forma monohidratada. A ciclização deste composto in vitro em creatinina, tanto a pH
ácido como alcalino parece ser imediata (11,12). Estudos em humanos parecem mostrar que
suplementar com este tipo de creatina não aumenta as suas concentrações musculares em
relação a um placebo de glucose, aumentando porém as concentrações de creatinina quando
comparando com o mesmo placebo ou com a forma monohidratada (13).
Suplementar com um tipo de creatina que não aumenta as concentrações de creatina
muscular em relação à glucose, e que ainda eleva mais os níveis de creatinina do que a
forma monohidratada, não parece de todo boa ideia. Não querendo ser alarmistas, existe até
um case report (Ok a forma mais fraca de evidência) de um doente com níveis de creatinina
de 227 µmol/L (limites normais andam entre 64-104 µmol/L) que se pensa serem resultado
da suplementação com CEE (14).

Misturas
A mistura mais comum utiliza polietileno glicosilado (PEG), é uma molécula
hidrossolúvel e de grande actividade osmótica (15). O PEG é usado no tratamento da
obstipação, em particular o composto de 3350 g/mol pela sua capacidade de sequestrar água
(16). A utilização deste composto não é de todo nova na indústria farmacêutica sobretudo
pela sua capacidade de alterar parâmetros de hidrossolubilidade, semi-vida e resistência à
degradação por variação de pH em vários fármacos (17).

Na expectativa de melhorar a solubilidade da creatina utiliza-se este composto, no
entanto pequenas quantidades têm de ser usadas de forma a evitar transtornos
gastrointestinais, pelas razões já enunciadas. Dois estudos em humanos foram efectuados
um comparando 1,25 g e 2,5 g de PEG Cr a 5 g de creatina monohidratada e outro a apenas
um placebo. Apesar deste tipo de creatina parecer funcionar, em doses baixas não apresenta
vantagens em relação à creatina monohidratada (18,19).

Precursores
O creatinol-O-fosfato (COP) não é na realidade creatina, apesar de ter
características semelhantes. Alguma evidência parece sugerir que possa actuar como
precursor da creatina no organismo (20). Apesar de alguns fabricantes afirmarem que este
precursor tem evidência científica que suporte a sua acção, apenas um estudo avaliou os
seus efeitos ergogénicos. Note-se que este estudo efectuado há mais de 40 anos, apenas
avaliou a força em dinamómetro e administrou o composto por via endovenosa (21). Até ao
momento a farmacocinética do COP por via oral permanece grandemente desconhecida.

Conclusão
Apesar de alguns compostos se apresentarem com algum potencial, até ao momento
ainda nenhuma forma de creatina se aproxima à forma monohidratada. A creatina
monohidrata aparenta possuir uma boa estabilidade (menos de 1% será convertida em
creatinina a um pH de 3,7 a cada 3,6 h), pelo que o único desafio passará por aumentar a
sua solubilidade, no entanto esse processo custará provavelmente a concentração de
creatina por grama de composto. Note-se a % de creatina em cada composto (2):
Cr anidra – 100%; Cr monohidratada 87,9%; éster etílico de Cr 82,4%, malato de Cr
74,7%; citrato de Cr 66%; piruvato de Cr 60%; orotato de Cr 45,8%; gluconato de Cr
40,2%.
Acreditamos ser possível melhorar a farmacocinética da creatina, esperamos em
breve poder apresentar esse produto na Proviant Labs…
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