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RESUMO 

A creatina é um dos poucos suplementos que realmente tem evidência sobre sua 

eficácia sob rendimento e composição corporal, porém, há outros benefícios que esta vem 

apresentando, no entanto, em grupos de idosos, e avaliando função cognitiva, ainda são 

escassos os estudos. O objetivo deste estudo foi levantar informações científicas sobre a 

suplementação com creatina associada ao treinamento força sobre a massa muscular e função 

cognitiva em idosos com demência. Para tanto, foi realizado revisão narrativa em base de 

dados: PubMed, PsycInfo, Scopus e SciELO  As palavras-chave de pesquisa foram 

“creatina”, “demência” ou doença de Alzheimer, “treino de força em idosos”, 

“suplementação de creatina em idoso”. Como critério de inclusão: artigos publicados 2000 a 

2020. Foram analisados um total de 60 artigos.  Os artigos evidenciaram que houve 

incrementos positivos na massa muscular e sobre a cognição. Os resultados indicam que a 

suplementação de creatina associada ao treinamento  tem efeitos positivos no envelhecimento 

da massa muscular e na força em comparação ao treinamento força sem suplementação e de 

fato pode potencializar as atividades cerebrais  sendo  capaz de melhorar a função cerebral de 

indivíduos idosos com  Doença de Alzheimer (DA) podendo retardar  quadro degenerativo da 

DA   quando iniciado a prescrição em fase de diagnóstico inicial.  

Palavras-chave: creatina, treinamento força, idoso, demência, Alzheimer. 

 

ABSTRACT: 

Creatine is one of the few supplements that really has evidence about its effectiveness 

under performance and body composition, however, there are other benefits that it has been 

presenting, however, in groups of elderly, and assessing cognitive function, there are still few 

studies. The objective of this study was to raise scientific information about creatine 

supplementation associated with resistance training on muscle mass and cognitive function in 

elderly with dementia. For this, a systematic review was performed in a database: PubMed, 
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PsycInfo, Scopus and SciELO. The research keywords were "creatine", "dementia" or 

Alzheimer's disease, "strength training in the elderly", "creatine supplementation in the 

elderly". As inclusion criteria: articles published from 2000 to 2019. A total of 60 articles 

were analyzed.  The articles showed that there were positive increases in muscle mass and on 

cognition. The results indicate that creatine supplementation associated to resistance training 

has positive effects on muscle mass aging and on upper body strength in comparison to 

resistance training without supplementation, and in fact it can potentiate brain activities being 

able to improve brain function in elderly individuals with Alzheimer's and may delay AD 

degenerative status when the prescription starts in the initial diagnosis phase.   

Keywords: creatine, resistance training, elderly, dementia, Alzheimer 

 

 

EFEITOS DO TREINAMENTO DE FORÇA ASSOCIADO À SUPLEMENTAÇÃO 

DE CREATINA SOBRE A MASSA, FUNÇÃO MUSCULAR E  NEUROPROTETORA EM 

IDOSOS COM DEMÊNCIA 

 

O envelhecimento é a consequência de inúmeros acontecimentos ao longo da história. 

No passado envelhecer era raro e, para muitos, a morte ocorria na fase adulta. Considerando a 

história evolutiva, no período entre o homem Neandertal e o da Era Clássica, na Grécia e em 

Roma (30.000 a.C. até 500 d.C.), a expectativa de vida média era de 30 anos. Nos séculos 

seguintes houve um aumento para médias entre 40 e 50 anos. No entanto, a partir da segunda 

parte da Revolução Industrial (1860 - 1945), após uma série de melhorias sanitárias e da 

qualidade de vida a expectativa de vida ultrapassou os 60 anos. Esse novo paradigma 

populacional tornou-se um desafio, tendo em visto que as pessoas viveriam mais e 

precisariam de medidas preventivas contra doenças de incidência crônica associadas ao 

processo de envelhecimento (Andrade, Marilia dos Santos, Lira, 2016) 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2005), a população mundial está 

envelhecendo rapidamente. As pessoas com 60 anos ou mais residentes em países em 

desenvolvimento, e com 65 anos ou mais em países desenvolvidos, são classificadas como 

idosas pela OMS. Acredita-se que essa população chegará à faixa dos dois bilhões de pessoas 

até o ano de 2050. Essa projeção levanta novos desafios para a saúde pública global, haja 
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visto que as doenças crônicas e o bem-estar da terceira idade devem ser contemplados nessa 

nova realidade (World health Organization, 2016a).  

A diminuição da massa muscular que ocorre com o processo de envelhecimento é 

chamada de sarcopenia e está associada à diminuição da força, potência e resistência 

muscular, podendo também estar relacionada ao risco de obesidade, diabetes, hipertensão 

arterial, dislipidemia, infarto agudo do miocárdio e alterações nos aspectos da função geral, 

incluindo a capacidade de marcha, presentes em pacientes idosos frágeis(Cadore et al., 2013). 

A sarcopenia é uma consequência do envelhecimento biológico que é exacerbado pela 

diminuição da atividade física, o que causa um declínio na função geral (Cadore et al., 

2014a). Apesar da crescente evidência sobre os benefícios do exercício para a saúde e o 

funcionamento de idosos com distúrbios cognitivos, a literatura disponível carece de 

evidências clínicas que apoiem recomendações para diretrizes e testes de exercícios em 

idosos com demência e comprometimentos cognitivos relacionados.(Larry et al., 2016). 

A cada ano aumentam-se os índices de casos diagnosticados de demências que 

comprometem diretamente o sistema cognitivo. Alteração nas funções dos padrões corporais, 

massa muscular, densidade óssea, aumento do tecido adiposo, e perda das funções motoras e 

cognitivas são características do envelhecimento (Song et al., 2020). 

Com a descoberta da creatina em 1832, toda a comunidade cientifica ficou 

completamente deslumbrada com afunção no metabolismo do músculo esquelético. Em 

humanos a maior parte da creatina está localizada no músculo esquelético, chegando a mais 

de 95% do total de conteúdo de creatina (Balson; Soderlund; Ekblom, 1994) . 

 As evidências cientificas tem demonstrado aspectos positivos sobre a suplementação 

exógena de creatina. Potencializando o aumento da massa muscular envelhecida, 

automaticamente diminuindo o risco de quedas e atenuando o processo inflamatório e a perda 

de minerais ósseos (Candow et al., 2019). 

A suplementação de creatina tem ajudado várias pessoas com doenças degenerativas, 

osteoporose, sarcopenia, distrofia muscular, fibromialgia e outros acometimentos  devido ao 

envelhecimento biológico (Pinto et al., 2016).  

Cadore e Cols. (2014) publicaram um estudo dos efeitos positivos do treinamento 

força em  idosos debilitados. Eles investigaram os efeitos desse tipo de intervenção na força 
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muscular, incidência de quedas e nos resultados funcionais.  Houve uma redução significativa 

na incidência de quedas, além da melhora na força e outras capacidades funcionais como 

equilíbrio e marcha. 

Com base na importância do tema o presente estudo tem como objetivo avaliar os 

efeitos da suplementação de creatina associado ao treinamento força sobre a massa e função 

muscular e neuroproteção em um grupo de idosos com demência e seus desfechos. 

 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura por meio de dados científicos contidos 

em artigos científicos, revisões e livros de treinamentos, para compreendimento e 

argumentação da composição utilizada neste estudo. A revisão bibliográfica e do tipo 

narrativa com o propósito de investigar a temática no modo como é composta pela literatura 

científica no dia de hoje é de discorrer característica dos sujeitos em relação ao contexto 

inserido na pesquisa. 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos 

seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas 

exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. As pesquisas sobre ideologias, bem como 

aquelas que se propõem a análise das diversas posições acerca de um problema, também 

costumam ser desenvolvidas quase exclusivamente mediante fontes bibliográficas (Gil, 2002) 

Os artigos foram procurados nas bases de dados: Periódicos Capes, Google 

Acadêmico, Scielo e Pubmed e designados através de buscas utilizando as palavras-chave, de 

modo isolado ou combinado. Utilizamos artigos originais e publicados em um recorde 

temporal inferior (entre 2000 e 2020), os artigos foram selecionados para o estudo de acordo 

com sua relevância para atender aos objetivos geral e específico do presente estudo. 

Os critérios de inclusão foram: estudos clínicos, randomizados, observacionais, os 

resultados para treinamento força x suplementação com creatina houve resposta positiva para 
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melhora em indivíduos idosos com doenças neurodegenerativas como a Doença de 

Alzheimer em estágio inicial. 

RESULTADOS 

Mediante levantamento de dados os artigos evidenciaram que houve incrementos 

positivos na massa muscular e sobre a cognição. Os resultados indicam que a suplementação 

de creatina associada ao treinamento força de fato pode potencializar as atividades cerebral 

sendo capaz de melhorar a função cerebral de indivíduos idosos com Alzheimer podendo 

retardar quadro degenerativo da DA quando iniciado a prescrição em fase de diagnóstico 

inicial.  

Autores/ano Título Tipo estudo Resultados 

Dolan, E. et 

al, 2019 

Muscular atrophy 

and sarcopenia in 

the elderly: Is 

there a role for 

creatine 

supplementation? 

Pesquisa de 

campo 

Resposta positiva para 

suplementação de creatina 

para melhorar a função 

muscular é bem descrita, 

inclusive em populações 

mais velhas. 

Dolan et.al. 2019 Beyond muscle: the 

effects of creatine 

supplementation 

on brain creatine, 

cognitive 

processing, and 

traumatic brain 

injury 

Revisão Aumento da creatina cerebral 

pode ser eficaz na redução 

da gravidade ou no 

aprimoramento da 

recuperação de lesões 

cerebrais traumáticas leves 

Kreider, R. B. et 

al.,2017 

International 

Society of Sports 

Nutrition position 

stand: Safety and 

efficacy of 

creatine 

Revisão Benefícios significativos à 

saúde podem ser 

fornecidos, garantindo a 

ingestão habitual baixa de 

creatina na dieta (por 

exemplo, 3 g / dia) durante 
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supplementation 

in exercise, sport, 

and medicine. 

toda a vida útil 

Karlawish et 

al.2017 

Alzheimer’s & 

Dementia 13 

Estudos 

neuroquímicos 

em post-mortem 

 

Essa consideração é 

relevante para os déficits 

peptídicos relatados no 

presente estudo 

mas não foi 

significativamente reduzido 

na frente 

córtex, 

amígdalaouhipocampo. 

Pardo,et.Al 

,2019 

Efeitos de um 

treinamento em 

circuito de 

resistência de 

intensidade 

moderada a alta 

na massa gorda, 

capacidade 

funcional, força 

muscular e 

qualidade de vida 

em idosos 

Randomized O resultados obtidos 

sugerem que um programa 

de treino força  e capaz de 

proporcionar modificação 

benéficas em componentes 

da capacidade funcional de 

um grupo de idosos . Toda 

via sugere que o treino de 

força adotado não parece 

ter sido suficiente para 

induzir alterações 

significativas na capacidade 

funcional  como 

flexibilidade e equilíbrio 

dinâmico/ agilidade. 

Rijpmaa et 

al,2018 

Metabolismo 

cerebral alterado 

de fosfato de alta 

energia em 

pacientes com 

Revisão Os resultados de alguns 

estudos epidemiológicos, os 

quais utilizaram agentes 

antiinflamatórios, sugerem 

que a neuroinflamação 
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Alzheimer leve 

doença: 

possa exercer um papel 

inicial na patogênese da 

doença de Alzheimer; 

porém, estudos clínicos, 

especialmente envolvendo 

inibidores seletivos da 

COX-2, têm sido 

desapontadores. 

Zanelli, José 

Carlos Sales et 

al.,2015 

Creatina e 

treinamento 

resistido efeito na 

hidratação e 

massa corporal 

magra 

Non-randomized 

clinical trial 

Os resultados mostraram que 

houve efetivo aumento 

dessas medidas nos 

participantes do estudo, 

uma vez que os dados 

apresentaram variação 

significativa durante os 

primeiros sete dias de 

programa. Ainda, quando 

sujeitos à fase de 

manutenção, houve um 

decréscimo não 

significativo nas medidas 

Prince M, 

Wimo A, 

Guerchet M, 

Ali GC, Wu 

Yutzu, Prina 

M.2015 

The global impact 

of dementia: an 

analysis of 

prevalence, 

incidence, cost 

and trends 

Revised 

Systematized 

Evidências sobre tendências 

na prevalência de demência 

foram inconsistentes entre 

os estudos e não sugeriram 

nenhum efeito geral claro. 

Vogel Camila, 

Roman Alex, 

Siqueira 

Luciano De 

Oliveira, 2019. 

Efeitos 

Neuroprotetores 

relacionados à 

suplementação 

com creatina 

Revisão Positivo para doenças de 

Huntington e Parkison. 

Sem resultados expressivos 

para Alzheimer e Esclorese 

Lateral Amiotrófica 



TREINAMENTO DE FORÇA ASSOCIADO À SUPLEMENTAÇÃO    

  Journal f Specialist | 02 de 2020 

 

Journal of Specialist, v (n), p. 00-00, Jan-Mar, Article X, YYYY 

 

 

 

ParmeraJacy 

Bezerra, 

Nitrini 

Ricardo, 2015. 

Demências: da 

investigação ao 

diagnóstico 

Estudo de Estudo 

de Caso 

Para definir as diversas 

demências faz se necessário 

um déficit cognitivo 

suficiente acarretando 

prejuízos funcionais. Hoje 

tem-se a disponibilidade 

biomarCadores que 

possibilitam o diagnostico 

prévio. 

Bell Kirsten E., 

Fang Hanna, 

Snijders Tim, 

Allison David 

J., Zulyniak 

Michael A., 

Chaboowski 

Adrian, Parise 

Gianni, 

Phillips Stuart 

M. and Heisz 

Jennifer J., 

2019. 

A multi-ingredient 

Nutritional 

Supplement in 

Combination 

With resistance 

exercise and High 

Intensity Interval 

Training 

improves 

Cognitive 

Function and 

Increases N-3 

Index in Healty 

Older Men: A 

Randomized 

Controlled Trial 

Estudo 

randomizado 

Positivo para melhora 

cognitiva e funções motoras 

a suplementação de creatina 

associado ao treinamento 

intervalado de alta 

intensidade. 

    

 

DISCUSSÃO 
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O envelhecimento e enfrentado como desgaste progressivo, não irreversível nem 

patológico, gerando uma dependência cumulativa em realizar atividades fisiológicas básicas, 

(Gomes, 2003). Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2005), a população 

mundial está envelhecendo rapidamente. As pessoas com 60 anos ou mais residentes em 

países em desenvolvimento, e com 65 anos ou mais em países desenvolvidos, são 

classificadas como idosas pela OMS. Acredita-se que essa população chegará à faixa dos dois 

bilhões de pessoas até o ano de 2050. Essa projeção levanta novos desafios para a saúde 

pública global, haja visto que as doenças crônicas e o bem-estar da terceira idade devem ser 

contemplados nessa nova realidade (World health organization , 2016). E as doenças que 

causam limitações na função cognitiva se torna um dos grandes problemas mundiais, e 

segundo manual de diagnósticos e estatística das perturbações mentais (DSM-IV)da 

American PsychiatricAssociation,  Demência e uma síndrome classificada clinicamente pela 

degeneração progressiva das funções mentais ou déficit de uma ou mais funções cognitivas ,  

capacidade motora  , intelectual , raciocínio , alterações emocionais  onde essa alterações 

interferem significativamente na  vida de uma pessoa em manter as atividade do dia a dia .    

De acordo com, Loguice (2002 ) a doença de Alzheimer (DA) se torna a principal 

causa mais comum das síndromes de demências existentes classificando cerca de 60% a 80 % 

dos casos. Rijpma et.al. (2018), Considera como a principal causa de demência em idosos, 

responsável por cerca de metade dos quase 47 milhões de casos de demência em todo o 

mundo. Alzheimer é uma doença progressiva, degenerativa e que causa lesões no cérebro, 

para (Gorini; Silva, 2006) estágios Leve, moderado e severo são características de processos 

evolutivos da doença considerando cada diferença individual do individuo.  

Embora seja uma doença incurável quando diagnosticada no inicio, é possível 

tratamento que retardam o seu avanço, a doença de Alzheimer é definida pelas alterações 

cerebrais, onde há acumulo de placas senis com proteínas beta amiloides e emaranhados 

nerofibrilares para, Caramelli (2000) , além de outras patologias  que são identificados como 

estresses oxidativo, disfunção vascular e inflamação. O cérebro humano é altamente 

vulnerável a distúrbios no metabolismo, devido ao seu consumo de energia relativamente 

grande.  

Para Román (2002) a Doença Vascular (DV) é considerada a segunda maior causa de 

demência por tanto não há um consenso exato que mecanismos fisiopatológicos possam levar a 
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demência, no entanto não existe um consenso exato dos mecanismos que levam à causa da 

demência, indivíduos que apresentam DV tem como sintomas inicias déficits na função 

executivas ou focais múltiplas. Tem como comprometimento principal a memoria, Apa (2000). 

DV ocorre em indivíduos com históricos clínicos de riscos para: hipertensão, diabetes mellitus, 

fibrilação atrial, trombose, uso excessivo de álcool e até mesmo fatores genéticos por Antônio 

Carlos Lopes ( 2006, p 807). 

A doença de Parkinson (DP) é um distúrbio de movimento comum observado na 

prática neurológica, mas o diagnóstico e o manejo são desafiadores. O diagnóstico é clínico e 

algumas vezes difícil, considerando um grande número de sintomas motores e não motores 

em pacientes com DP (Radhakrishnan; Goyal, 2018). Definida como distúrbio neurológica 

caracterizada por tremores, rigidez nas articulações, dificuldade na fala e movimentos. Os 

sintomas podem ser amenizados com medicação, porem há a possibilidade de provocar 

também efeitos colaterais incluem: alucinações, delírios, aumento temporário da confusão e 

movimentos anormais. 

 Tem como característica queda progressiva de domínios cognitivos capaz de interferir 

na vida social diária do individuo, a Demência de Corpos de Lewy esta associada ao 

desenvolvimento de sintomas como alucinações, tremores (parkinsoniso) podendo levar a 

perda de consciência, por  Leonardo Caixeta et.al.( 2012,p 41). A Demência de Corpos de 

Lewy pode ocorrer, por vezes, simultaneamente com a Doença de Alzheimer e/ou com a 

Demência Vascular. Alguns distúrbios de parkinsonianos podem ser associados como 

demência, por exemplo, DP primaria, DA com parkinsonismo e a DCL.   

Para Bang; Spina; Miller (2015), demência frontotemporal (DFT) é comum em 

pacientes com idade inferior a 65 anos, assemelha com diversos distúrbios psiquiátricos em 

decorrência as características comportamentais em que existe a degeneração de um ou de 

ambos os lobos cerebrais frontal ou temporais.  Caracterizada pela perda progressiva no 

comportamento, Alteração de personalidade, função executiva e linguagem.  

A creatina (ácido α-metil guanidino acético) é uma amina de ocorrência natural 

sintetizada endogenamente pelo fígado, rins e pâncreas, a partir dos aminoácidos glicina e 

arginina.(Walker, 2006) 
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Segundo (Walker, 2006; Gualano et al., 2010a) a creatina pode ser obtida via 

alimentação, especialmente pelo consumo de carne vermelha e peixes. A produção endógena 

(1g/dia) somada à obtida na dieta (1g/dia para uma dieta onívora) se iguala à taxa de 

degradação espontânea da creatina e fos-focreatina sob a forma de creatinina, por reação não 

enzimáticas. 

 A creatina é encontrada no corpo humano nas formas livre (60 a 70%) e fosforizada 

(30 a 40%). Cerca de 95% é armazenada no músculo esquelético, sendo que o restante situa-

se no coração, músculos lisos, cérebro e testículos (Terjung et al., 2000). 

Nos últimos tempos a creatina ganhou um espaço expressivo no meio científico, 

devido sua ação positiva na regulação metabólica do indivíduo, inclusive na população de 

idosos, eles podem se beneficiarem com suplementação de creatina quando administrado da 

forma correta e combinado com exercício físico. (Kreider et al., 2017; Dolan et al., 2019) 

Estudos tem demostrando que a suplementação de creatina pode ajudar o idoso com baixa 

capacidade cognitivas potencializando atividade cerebral.(Dolan; Gualano: Rawson, 2019). 

O cérebro, embora constitua apenas 2% da massa corporal, pode ser responsável por 

até 20% do consumo energético total. Portanto, um substancial turnover de ATP se faz 

necessário para manter potenciais de membrana, assim como as atividades de sinalização do 

sistema nervoso central (SNC) e periférico. A presença de isoformas de CK no cérebro e na 

medula sugere que o sistema CP-CK exerce papel essencial na provisão energética do SNC 

(Andres et al., 2008). 

De acordo com essa hipótese, evidências apontam que a depleção de CR no cérebro é 

associada às severas disfunções neuronais típicas em encefalomiopatias e miopatias 

mitocondriais (IN ’T Zandt et al., 2004). Além disso, síndromes que comprometem a síntese 

ou transporte de CR levam a retardos mentais, autismo, epilepsia e distúrbios de fala 

(Salomons et al., 2003). Esses achados em conjunto revelam o potencial terapêutico da 

suplementação de creatina sobre o sistema nervoso central.  

Acredita-se que os efeitos neuroprotetor seja resultado de vasodilatação mediado por 

este suplemento. Estudo randomizado   apresentou que crianças  e adolescente acometidos 

por danos traumáticos cerebrais e submetido à suplementação de creatina apresentaram 
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resultados positivos  no quadro clínico (aspectos de cognição, comportamento e 

comunicação) quando comparado ao  grupo não suplementados (Sakellaris et al., 2006). 

Neste estudo a suplementação de creatina em jovens adultos não apresentou 

respostas no processamento cognitivo e desempenho psicomotor em não sono. Porém, houve 

uma melhora significativa apenas em indivíduo com baixo desempenho cognitivo e 

psicomotor ou seja, a suplementação de creatina é extremamente importante para 

potencializar a melhora das funções cognitivas em indivíduos com baixa capacidades e 

habilidades psicomotoras (Rawson et al., 2008). 

Já neste estudo o paciente foi suplementando com 4-8 gramas de creatina por dia a 

longo prazo tiveram respostas positivas na função neuronal em pessoas com erro inatas e 

após 25 meses, as concentrações de creatina no cérebro e no corpo total se normalizaram 

(Watanebe; Kato; Kato, 2002). 

 

  A presença de creatina melhora a estimulação da membrana mitocondrial 

intracelular, mecanismo antioxidante que potencializa a recaptação de glutamato nas 

vesículas sinápticas funcionando como um neuroprotetor preservando a memória (Ellis; 

Rosenfeld, 2004). 

A dopamina é um importante neurotransmissor no desempenho da memória o 

glutamato tem a sua particularidade além de ser um neurotransmissor excitatório que em 

níveis mais elevados pode comprometer o desempenho cognitivo devido à excitatocidade de 

neurônios em paciente com Huntington, Bender et al. (2005).  

Mesmo na ausência de treinamento de força, a suplementação com creatina parece ter 

um efeito benéfico na força muscular, como o aumento dos conteúdos intramusculares de 

fosfocreatina; aumento da velocidade de regeneração de fosfocreatina durante o exercício; 

melhora na atividade da via glicolítica pelo tamponamento de íons H+; diminuição do tempo 

de relaxamento no processo contração-relaxamento da musculatura esquelética, em 

decorrência da melhora na atividade da bomba sarcoendoplasmática de cálcio e aumento da 

concentração de glicogênio muscular (Gualano et. al., 2010b). 

Porém, nesta meta-análises que indicam que a suplementação de creatina combinada 

com o treinamento de resistência tem efeitos positivos no envelhecimento da massa muscular 

e na força da parte superior do corpo em comparação com o treinamento de resistência 
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sozinho. A creatina também se mostra promissora para melhorar a densidade mineral óssea e 

os índices da biologia óssea (Candow, Chilibeck, Forbes, 2014).  

De acordo com Butts et. Al. (2018) o uso da creatina como suplemento dietético 

tornou-se cada vez mais popular nas últimas décadas. Apesar da popularidade da creatina, 

permanecem dúvidas quanto à dosagem, efeitos no desempenho esportivo e segurança. O uso 

a curto prazo de creatina é considerado seguro e sem efeitos adversos significativos, embora 

deva-se ter cautela recomendado, pois o número de estudos de longo prazo é limitado. A 

dosagem sugerida é variável, com muitos esquemas diferentes mostrando benefícios. A 

segurança da suplementação de creatina não foi estudada em crianças e adolescentes. 

Atualmente, o conhecimento científico. A literatura apoia melhor a suplementação de 

creatina para aumentar o desempenho em resistência de curta duração e intensidade máxima.  

Para Kreider et. Al. (2017) a creatina é um dos auxiliares ergogênicos mais populares 

para atletas. Estudos têm mostrado consistentemente que a creatina suplementação aumenta 

as concentrações intramusculares de creatina, o que pode ajudar a explicar as melhorias 

observadas no desempenho do exercício de alta intensidade, levando a maiores adaptações do 

treinamento. Além de esportes e exercícios pesquisas mostram que a suplementação de 

creatina pode melhorar a recuperação pós-exercício, prevenção de lesões, termo regulação, 

reabilitação e convulsão e / ou neuroproteção da medula espinhal. Além disso, uma série de 

aplicações da suplementação de creatina foram estudadas envolvendo doenças 

neurodegenerativas (por exemplo, distrofia, Parkinson, doença de Huntington), diabetes, 

osteoartrite, fibromialgia, envelhecimento, isquemia cerebral e cardíaca, depressão na 

adolescência e gravidez. Esses estudos fornecem um grande conjunto de evidências de que a 

creatina pode não apenas melhorar o desempenho do exercício, mas pode desempenhar um 

papel na prevenção e / ou redução da gravidade da lesão, melhorando reabilitação de lesões e 

ajudar os atletas a tolerar cargas pesadas de treinamento.  

Além disso, os pesquisadores identificaram um número de usos clínicos 

potencialmente benéficos da suplementação de creatina. Esses estudos mostram que a curto e 

longo prazo a suplementação (até 30 g / dia por 5 anos) é segura e bem tolerada em 

indivíduos saudáveis e em vários pacientes populações que variam de bebês a idosos. Para 

Gualano (2010), benefícios significativos à saúde podem ser fornecidos, garantindo baixa 

ingestão habitual de creatina na dieta (por exemplo, 3 g / dia) durante toda a vida útil.     
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Watanabe et. Al. (2002), relata que com pequenas doses homeopáticas é possível ter 

resultados surpreendentes com CR, neste estudo Mcmorris et. al.(2007), diz que com 5g 

houve resposta positiva para aumento da cognição, Stout et al. (2007), encontrou que doses 

de até  20g tem aumento de força e diminuição da fadiga, e doses acima de 20g  pode 

provocar  um desequilíbrio osmótico para um indivíduo  idoso, que se o objetivo  é  

potencializar atividades  cerebral  recomenda-se  doses abaixo de 20g para pessoas que 

apresentam doenças  crônicas . Os estudos demonstram que a quantidade ideal de creatina 

para grupos especiais com demências gira em média de 3g chegando ao máximo de 20g por 

dia, portanto quantidade superior a quantidade de gramas citadas a mesma deixa de ser 

benéfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treinamento Força também conhecido como treinamento de força, ou treinamento 

com pesos, tem se tornado uma das modalidades mais populares para melhora da aptidão 

física e no tratamento de diversas doenças consequências do envelhecimento. Doenças tais 

como osteoporose, sarcopenia, hipertensão e doenças neurodegenerativas como DA, DP e 

DC. 

Silva et.al. (2018 p 251 ) Caderno de Educação Física e Esporte, ISSN 2318-5104, ISSN-e 2318-5090, 
Vol. 16, Nº. 1, 2018, páginas 247-257 
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Costa, et.al. (2015) em seu estudo afirma que no processo de envelhecimento existem 

modificações físico-funcionais importantes, tais como declínio da força e massa muscular, 

perdas das habilidades motoras, redução nas funções neurais e déficit de equilíbrio, 

promovendo assim aumento do risco de quedas, doenças crônicas degenerativas e lesões 

articulares. O processo de envelhecimento é também caracterizado pelo declínio na 

capacidade cognitiva, decorrentes das alterações em células e tecidos neurais, aumentando o 

risco de demência. 

Segundo ACSM (2009) O exercício físico regular é umas das principais formas de 

intervenção para manter e/ou recuperar a força além de efeito positivo sobre o 

restabelecimento funcional nos idosos. O treinamento de força tem sido sugerido como uma 

das principais formas de exercício para a população idosa para prevenção e recuperação da 

função muscular e melhora da funcionalidade. 

Barbosa, W., & Agner, V. (2016), cita como alguns dos principais benefícios do 

treinamento força o aumento de força, aumento de massa magra, diminuição de gordura 

corporal e melhoria do desempenho das atividades diárias, bem como melhora na pressão 

arterial e melhora da sensibilidade à insulina. 

A prática da atividade física trás benefícios em todos os aspectos: biológicos, 

psicológicos e sociais, auxilia a reintegração do idoso na sociedade e melhora seu bem estar 

no geral. Isto nos trás uma perspectiva diferente sob âmbito fisiológico da prática da 

atividade física sistematizada. Faz-nos rever os aspectos físicos e ampliar, sobretudo para 

bem-estar emocional e psicológico do idoso.  

Baptista, W. F. (2014), em seu estudo de treinamento de força para idosos elencou os 

principais benefícios no treinamento de força para idoso tais como aumento da massa 

muscular, melhora da flexibilidade, melhora da densidade óssea, melhora na variabilidade da 

frequência cardíaca, redução no percentual de gordura corporal, melhora da coordenação 

motora, aumento do tônus muscular, melhora do humor, bem como um efeito positivo sob 

distúrbios comportamentais como ansiedade e depressão, além disso o treinamento de força 

teve impacto positivo sob aspecto cognitivo. 
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Quando analisamos o treinamento de força associado ao uso da Creatina temos 

importantes dados que nos afirmam o efeito benéfico sobre a composição antropométrica dos 

indivíduos idosos submetidos à sessões sistematizadas. 

Silva, et al. (2018), em estudo de revisão sistemática sobre a efetividade da 

suplementação com creatina associada ao treinamento de força na composição corporal de 

idosos observaram que de um total de 9 estudos analisados dentro dos critérios de inclusão e 

exclusão, 7 estudos apresentaram efeitos positivos sob a composição corporal em idosos.  

"Ao analisar os principais achados dos estudos, observou-se que 

os grupos que associaram a suplementação com creatina ao treinamento 

resistido demonstraram aumentos significativamente maiores no 

incremento da massa magra, massa muscular e densidade mineral óssea 

quando comparado aos demais grupos" Silva et al. (2018). 

Barros, Xavier (2019) em estudo de revisão sobre suplementação de creatina para o 

treinamento de força concluiu-se que a maior parte dos estudos que foram analisados 

demonstraram aumentos significativos nos dados antropométricos dos grupos suplementados, 

positivando para o aumento de massa magra bem como aumento do componente força 

quando analisado sob este aspecto.  

“De acordo com os resultados observados em todos os estudos 

que utilizaram o exercício força como modelo de intervenção, podemos 

concluir eles são muito úteis para a população idosa, haja vista que os 

mesmos se mostraram eficazes na melhora de variáveis fisiológicas e 

parâmetros funcionais, tais como: força, pressão arterial, equilíbrio, 

marcha e agilidade, além de ser capazes de retardar as alterações no 

organismo oriundas do processo de envelhecimento.” Costa 

et.al.(2015). 

Em relação ao o seu efeito neuroprotetor,associado à siuplementaão de creatina, 

Kreider et al. (2017), em seus estudos sobre o efeito terapêutico da suplementação de creatina 

afirma diversos benefícios associados ao uso regular deste suplemento. Benefícios estes tais 
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como: melhora no desempenho em exercícios de alta intensidade, melhora na recuperação 

pós exercício, prevenção de lesões, termo regulação e neuroproteção da medula espinhal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A suplementação de creatina associado a treinamento de força mostra que tem efeito 

na força e hipertrofia de indivíduos com demência além de neuroprotetor  em idosos 

diagnosticados em estagio inicial, podendo ser sugerido como tratamento de prevenção contra 

doenças neurais. 

Pesquisas que visam avaliar os efeitos de suplementação de creatina e exercícios  com 

parâmetros de força , hipertrofia e neuroproteção , dentre outros, se faz necessário mais 

estudos visando melhoria na qualidade de vida e funcionalidade de indivíduos que estão 

envelhecendo, contextualizando uma prescrição mais assertiva de suplementação de CR e 

exercício.   Portanto é necessário realizar  novos  estudos   para então destacar este 

suplemento como possível intervenção terapêutica. 
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