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GPA 

Conhecido por Ácido Betaguanidino Propiô-

nico, é um análogo sintético da Creatina, 

constituinte fisiológico do plasma sanguíneo 

dos mamíferos bem como de seus eritróci-

tos, cérebro, fígado, rins, aorta e urina. 

Tem por função melhorar a sensibilidade à 

insulina dentro do organismo. 

Tem mostrado ser um inibidor competitivo 

do transportador de creatina através da 

membrana plasmática. É comumente en-

contrado adicionado à produtos que conte-

nham monohidrato de creatina e apesar de 

inicialmente diminuir a concentração de cre-

atina muscular - por competir com a creati-

na - após alguns dias de tratamento a con-

centração desta aumenta devido à sua ati-

vidade hipoglicemiante. [1], [2], [3], [4] 

 Aumenta sensibilidade à insulina 

 Diminui fadiga muscular 

 Melhora a contração muscular 

 Aumenta níveis de Creatina no organismo 

PROPRIEDADES: 

 



 

           INSULINA & MÚSCULOS 

 

A insulina é um hormônio anabólico, sintetizado pelas células beta nas ilhotas de Langerhans 

do pâncreas, sendo o hormônio mais importante na regulação do metabolismo energético. 

Sua principal função é regular o metabolismo da glicose por todos os tecidos do corpo, com 

exceção do cérebro. Ela aumenta a velocidade de transporte da glicose para dentro das célu-

las musculares e do tecido adiposo. Com a captação da glicose, se ela não for imediatamente 

catabolizada como fonte de obtenção energética, gera-se glicogênio nos músculos e triglicerí-

deos no tecido adiposo. Ou seja, o efeito da insulina é hipoglicemiante, visto que reduz a gli-

cemia sangüínea. A insulina atua ainda nos receptores de IGFs, o que pode contribuir de for-

ma adicional na promoção de efeitos anabólicos no organismo. 

Normalmente, a insulina é liberada em ocasiões nas quais existam altos índices de glicose 

plasmática, como acontece após as refeições, variando de acordo com a quantidade e o tipo 

de alimento ingerido. Quando os níveis sangüíneos de alguns aminoácidos forem elevados, 

principalmente os BCAA'S, também ocorre um aumento considerável na liberação de insulina. 

Ela atua primeiramente reabastecendo as reservas de glicogênio nos músculos e no fígado. 

Depois disso, se os níveis de glicose sangüínea ainda forem altos, a insulina estimula o seu 

armazenamento em tecido adiposo. Portanto,  a insulina pode auxiliar tanto no ganho de 

massa magra, devido à ótima captação de nutrientes e aceleração na re-síntese tecidual, co-

mo também pode ajudar no aumento da gordura corporal. 

Sempre que os níveis de insulina forem altos, os níveis de glucagon serão baixos e vice-

versa, visto que são hormônios contra-regulatórios.  

Como o exercício estimula a liberação de glucagon, a insulina tem sua liberação diminuída 

quando existe trabalho muscular, principalmente como forma de tornar a glicose mais dispo-

nível para a atividade, assim como usar gordura como fonte de energia.  

Além disso, as catecolaminas (adrenalina, por exemplo), que são liberadas durante o exercí-

cio, têm a propriedade de reduzir os níveis de insulina. A supressão na liberação de insulina é 

proporcional à intensidade do exercício, sendo que, em exercícios mais prolongados, existe 

um aumento progressivo na obtenção de energia a partir da mobilização de tecido gorduroso, 

decorrente da baixa observada nos níveis de glicose e da ação do glucagon.  
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Esse efeito do exercício sobre a secreção de insulina pode durar até 48 horas. 

A insulina exerce muitas funções, onde cinco delas são particularmente importantes durante 

ou após o exercício:  

1) estímulo da absorção de glicose na maioria das células do corpo; 

2)     inibição da liberação de glicose pelo fígado; 

3) inibição da liberação de ácidos graxos armazenados; 

4) facilitação da síntese protéica nas células do corpo; 

5) estímulo da ressíntese de glicogênio muscular após o exercício. [5] 

 

PAPEL DA INSULINA NO CONTROLE DO METABOLISMO 
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CREATINA QUINASE (CK)  X MÚSCULOS X FADIGA MUSCULAR 

Também conhecida por creatina fosfoquinase, é uma enzima funda-

mental  para o funcionamento do corpo humano, visto que está di-

retamente envolvida no fornecimento de energia para o músculo.  

Encontrada naturalmente em nosso corpo em pequenas quantida-

des em todos os tecidos musculares esqueléticos, tecido cardíaco e 

no cérebro. 

Sua função principal é catalizar a fosforilação reversível da creatina 

(adição de um grupo fosfato à creatina) pela adenosina trifosfato 

(ATP) com a formação de fosfocreatina (composto rico em energi-

a), estando associada com a geração de ATP nos sistemas contrá-

teis ou de transporte. Cada ciclo de contração muscular promove o 

consumo de ATP com a formação de ADP 

Quando o corpo está sob grande estresse físico, pode ocorrer uma 

rápida diminuição na concentração de ATP nos músculos. A fosfo-

creatina armazenada no músculo previne essa diminuição forne-

cendo um fosfato rico em energia, que pode ser utilizado para re-

generar o ATP a partir do ADP (ocorrendo a reação reversa onde 

forma-se a creatina e libera o ATP). Dessa forma ocorre um grande 

aumento de energia nos tecidos musculares, tornando possível um 

grande esforço físico. 

 

Quanto mais danificadas estiverem as fibras musculares, maior se-

rá a quantidade de CK na corrente sanguínea. Dessa forma avalia-

se esta concentração como um indicador de dano muscular e fadi-

ga. Níveis sanguíneos elevado de CK também é um indicador de 

infarto do miocárdio, representando um grande esforço físico por 

parte do tecido muscular cardíaco.[6] 
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   Dados Científicos: 

 

 

GPA X METABOLISMO ENERGÉTICO 

 

Revisão de 2013, publicado na PLoS One e intitulada 

como ”O efeito do análogo da creatina - ácido beta-

guanidinopropiônico no metabolismo energético”, en-

controu como resultados a diminuição intracelular de 

creatina e fosfocreatina em todos os tecidos estudados 

após administração oral de ácido beta-

guanidinopropiônico. No músculo esquelético, houve 

maior captação de glucose celular e aumento da tole-

rância à fadiga. No tecido muscular cardíaco a contra-

ção do miocárdio foi modestamente reduzida. Nas a-

daptações de tecido cerebral  e no metabolismo ener-

gético resultou em maior estabilidade do ATP e sobre-

vivência durante a hipóxia. Conclui-se que o  Ácido be-

ta-guanidinopropiônico aumenta a tolerância a fadiga 

do músculo esquelético e sobrevivência durante a is-

quemia em estudos com animais, com contratilidade 

miocárdica modestamente reduzida. [7] 
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   Dados Científicos: 

 

GPA X DIABETES 

 

Estudo de 1993, publicado no Journal of Pharmacology and Experimental Therapeu-

tics e intitulado como “Ácido 3-guanidinopropiônico melhora hiperglicemia em Camundon-

gos diabéticos do tipo KKAy e C57BL6Job/ob e aumenta o desaparecimento de glicose em 

macacos rhesus”, consistiu em administrar a camundongos KKAy - modelo de diabetes não 

insulino-dependente, dois ácidos guanidinos: ácido 3-guanidinopropinico (3-GPA) e ácido 

guanidinoacético. Estes dois ácidos diminuíram o nível de glicose no plasma e outros com-

postos foram ineficazes. 3-GPA mostrou-se mais potente que a  metformina. Testes de su-

pressão de insulina em camundongos KKAy indicaram que o mecanismo de ação para o 3-

GPA  é a melhoria da sensibilidade à insulina.  Os efeitos glicêmicos em camundongos 

KKAy resultou do aumento da disponibilidade de glicose enquanto  que a gluconeogênese, 

o conteúdo de glicogênio hepático e absorção de glicose intestinal permaneceram inaltera-

dos. O efeito glicêmico de 3-GPA foi comprovado em outros dois modelos de diabetes não 

insulino-dependente. Em ratinhos ob / ob, o composto reduziu a hiperglicemia, poliúria, 

glicosúria e hiperinsulinemia. Em macacos rhesus insulino-resistentes, aumentou o desa-

parecimento de glicose intra venosa. Estes dados indicam que os derivados de ácidos gua-

nidinos podem melhorar a hiperglicemia em modelos animais de diabetes não-insulino-

dependente. [8] 
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   Dados Científicos: 

 

GPA X AUMENTO DA SENSIBILIDADE À INSULINA 

 

Estudo de 2001, publicado no Journal of Medicinal Chemistry e intitulado como “Síntese 

e atividade biológica de aminoguanidina e diaminoguanidina análogos do antidiabético / 

agente antiobesidade: ácido 3-guanidinopropiônico”, relatou que tando o ácido 3-

guanidinopropiônico quanto seus análogos demonstraram melhorar a sensibilidade à insuli-

na e também promoveram a perda de peso, seletivamente a partir de tecido adiposo em 

modelos animais com diabetes mellitus não-insulino-dependente. Também demonstrou ser 

um substrato tanto para o transportador de creatina quanto para a creatina-quinase, le-

vando ao acúmulo desta no tecido muscular. [9] 
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DADOS TÉCNICOS ... 
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NOME QUÍMICO:  3-Carbamimidamidopropanoic acid  

FÓRMULA MOLECULAR:  C4H9N3O2  

PESO MOLECULAR:  131.13 g mol−1  

FÓRMULA ESTRUTURAL:   

 

 

DOSAGEM USUAL: 500 mg, 2 vezes ao dia. 

Sugestão de Fórmula... 

GPA     500 mg 

Cinnamon Bark 500 mg 

Beta-Alanina  500 mg 

Mande aviar 60 doses. 

Tomar 1 dose VO, 2 vezes ao dia. 
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