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RESUMO

Veganos são indivíduos que, por motivos éticos, ambientais, sociais e de promoção da saúde, adotam dieta vegetariana extremamente restritiva 
em relação ao consumo de qualquer produto de origem animal. Apesar de evidenciado que vegetarianos apresentam menor morbidade e 
mortalidade por doenças metabólicas e cardiovasculares em relação a grupos de onívoros, preocupações ainda existem em relação ao impacto da 
deficiência de micronutrientes em dietas veganas sobre a função endotelial, cuja integridade é necessária para o controle do tônus vascular e 
prevenção da aterosclerose. Neste sentido, a exclusão absoluta de carnes na dieta vegana, reduz expressivamente a oferta de creatina e pode 
colaborar para disfunção vascular mediada por inflamação sistêmica e diretamente associada ao aumento dos níveis séricos de homocisteína. 
Diante do efeito anti-inflamatório da creatina e de seu potencial para melhorar a função endotelial em jovens onívoros saudáveis, o objetivo 
deste trabalho foi identificar o efeito da suplementação com creatina sobre a reatividade microvascular de indivíduos veganos e seus níveis 
séricos de homocisteína. Após aprovação do CEP do Instituto Nacional do Coração (parecer 53301), 44 indivíduos veganos a mais de 5 anos 
pareados por gênero, idade e IMC foram randomicamente alocados em grupos de suplementação com creatina (SCr; n=24; 5g de creatina 
monohidratada) ou placebo (SPl; n=20; 5g de maltodextrina) durante 3 semanas. Antes e após o período de suplementação, a perfusão capilar 
cutânea (PCC) foi avaliada através de video-microscopia intravital em microscópio de fibra ótica com epi-iluminação e a reatividade microvascular 
em resposta a acetilcolina (ACh) e após hiperemia reativa pós-oclusiva (HRPO) identificada por Fluxometria Laser Speckle (FLS) e os resultados 
associados com os elementos do sangue e analisados através de Teste-t Student’s pareado com valor de p<0,05. Apesar de não haverem 
alterações na resposta microvascular de dilatação mediada por ACh ou HRPO, em relação a SPl, a SCr reduz significativamente os níveis séricos de 
homocisteína (12,11± 1,1 x 10,58 ± 1,0; p><0,05) e aumenta o recrutamento e a perfusão de capilares nas condições basal (136 ± 8,411 x 147,8 ± 
13,59; p><0,05)  e após HRPO  (141,5 ± 9,519 x 155,9 ± 14,76; p><0,05), bem como o peso corporal (65,74 ± 10,31 x 66,60 ± 10,49; p><0,05) e os 
níveis séricos de creatinina (0,71 ± 0,1 x 0,87 ± 0,19; p><0,05). Tais resultados sugerem que a suplementação oral com creatina em indivíduos 
veganos, melhora o recrutamento de capilares cutâneos e reduz os níveis séricos de homocisteína podendo representar terapia preventiva contra 
a doença inflamatória 
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