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Introdução: A creatina é um dos suplementos nutricionais mais eficazes para manter ou aumentar os níveis de ATP intramusculares, com base nos possíveis efeitos do aumento do depósito de fosfocreatina no músculo, aumentando o rendimento durante o exercício. Os praticantes de atividade física tem aumentado o consumo de creatina e os efeitos adversos dessa
suplementação tem sido alvo de debates científicos, particularmente em relação à função renal.
Objetivos: Avaliar a condição que o exercício físico realizado com e sem o uso da suplementação de creatina exerce sobre a hemodinâmica e estrutura renal. Material e Métodos: Ratos
Wistar divididos em quatro grupos de 8 animais: sem exercício (ñExc), com exercício (Exc),
sem exercício e com suplementação de creatina (CRE/ñExc) e com exercício e com suplementação de creatina (CRE/Exc). Foram avaliados o fluxo sanguíneo renal (FSR, ultra-som
Doppler, ml/min), resistência vascular renal (RVR, mmHg/ml/min), pressão arterial média
(PAM, cateter intracarotídeo, mmHg). A análise histológica realizada pela coloração de hematoxilina-eosina para análise morfológica da estrutura renal, de modo semi-quantitativo, por um
único avaliador que desconhecia o tratamento dos animais (score 0 a 3). Análise morfométrica
dos corpúsculos renais realizada através do software ImageJ. Resultados: Após 10 semanas de
tratamento os animais que praticaram exercício apresentaram queda significante no FSR (Exc
2,72± 0,08 vs ñExc 4.28±0,2 p<0,001 e CRE/Exc 2,9±0,2 vs Cre/ñExc 5,22±0,3 p<0,001).
A RVR apresentou-se maior no grupo de animais que praticaram exercício (Exc 41,4±1,4 vs
ñExc 28±1,9 p<0,05 e CRE/Exc 41,2±5,6 vs CRE/ñExc 20,4±1,7 p<0,05). A PAM não apresentou diferenças estatisticamente significativas. Na análise histológica foi observado presença de material eosinofílico, perda da borda em escova e descamação do epitélio na luz tubular
nos animais suplementados com creatina. Conclusão: O exercício físico ocasionou alteração
na hemodinâmica renal, determinando queda do FSR. A suplementação de creatina ocasionou
alterações na estrutura dos túbulos proximais.
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