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RESUMO 
 

 
A Creatina (Cr) é um dos recursos ergogênicos mais utilizados por atletas que 

buscam melhorar seus desempenhos esportivos. É usada principalmente nas 

atividades físicas de alta intensidade e curta duração. Entretanto, em algumas 

atividades como o salto vertical, ainda não foi possível confirmar seus benefícios, 

devido aos dados conflitantes encontrados na literatura. O principal objetivo desse 

trabalho foi investigar, a partir de uma revisão sistemática com metanálise se a 

suplementação de Cr pode melhorar o desempenho no salto vertical. Os artigos 

foram acessados na base de dados PubMed e Bireme. Foi possível incluir ao final 17 

estudos com um total de 458 sujeitos. Os estudos avaliaram o desempenho no salto 

vertical em testes de Countermovement jump (CMJ), Squat Jump (SJ), Drop Jump 

(DJ), e saltos contínuos (SC).  Os resultados apontam para um desempenho 

superior no CMJ, após a suplementação de creatina, com tamanho de efeito = 0,23 

(p = 0,02). Entretanto não foram encontradas diferenças entre o grupo creatina e o 

grupo controle, no SJ, no DJ e nos SC realizados durante cerca de 15 segundos. 

Devido à quantidade limitada de estudos encontrados e divergências metodológicas 

presentes nos estudos incluídos na metanálise, os dados aqui demonstrados devem 

ser interpretados com cautela.  Sendo necessário novos estudos com outros tipos de 

saltos. 
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1 INTRODUÇÃO                

 

Em busca de uma melhora na performance esportiva, muitos atletas têm recorrido a 

recursos externos, como métodos de treinamento específicos, dietas e o uso de 

auxílios ergogênicos para alcançar níveis mais altos de desempenho e superar seus 

limites (LIDDLE e CONNOR, 2013; FRACZEK et al., 2016). 

Segundo a medicina esportiva, qualquer mecanismo, efeito nutricional, fisiológico ou 

farmacológico que melhore a performance nas atividades físicas esportivas, ou 

mesmo ocupacionais é considerado “agente ergogênico” (BARROS NETO, 2001). 

Entre os ergogênicos mais utilizados podemos citar os suplementos proteicos, a 

cafeína, bebidas isotônicas e a creatina (FRACZEK et al., 2016; DOMINGUES et al., 

2007). 

A creatina (Cr) é uma substância orgânica, sintetizada no corpo humano, a partir de 

3 aminoácidos (glicina, L-arginina e metionina).  Inicialmente a arginina e a glicina 

combinam-se nos rins para formar guanidinoacetato, que segue em direção ao 

fígado e se liga a metionina completando o processo (PEREIRA et al., 2009).  Em 

um indivíduo adulto de porte médio (70 kg), é possível encontrar cerca de 120g de 

Cr. 95% do estoque corporal de Cr está contido nas células musculares 

esqueléticas, grande parte fosforilada na forma de fosfocreatina (PCr), e os outros 

5% estão localizados no cérebro, coração, fígado, rins e testículos (PERSKY e 

BRAZEAU, 2001). 

A síntese diária é responsável por aproximadamente 1g de Cr no organismo, 

enquanto outro 1g é obtido através da ingestão de carne (em uma dieta onívora). 

Assim, aliando dieta e síntese endógena, o corpo adquire cerca de 2g/dia, e essa 

quantidade é suficiente para suprir a quantidade de Cr que é degradada diariamente 

e excretada na forma de creatinina. (WALKER, 1979). 

O Colégio Americano de Medicina do Esporte (2000) aponta que a PCr localizada 

nos músculos esqueléticos é essencial para a realização de exercícios de alta 

intensidade e curta duração.  A PCr tem a função de fornecer energia de forma 

rápida através da resíntese de adenosina trifosfato (ATP) por meio da enzima 

http://pharmrev.aspetjournals.org/content/53/2/161#ref-126
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creatina quinase (CK), que quebra a PCr em creatina (Cr) e fosfato. O fosfato 

resultante da quebra se liga a uma molécula de ADP e forma ATP, que pode ser 

reutilizado no metabolismo energético celular. Outro ponto importante é a utilização 

de íons hidrogênio (H+) na hidrólise da PCr, auxiliando no efeito tamponador 

intramuscular durante o exercício.  

Assim, por desempenhar um importante papel na geração de energia para as 

atividades físicas, especialmente as de alta intensidade e curta duração, a 

suplementação de Cr vem sendo estudada a décadas. Os estudos analisando o 

potencial ergogênico da creatina acontecem desde o início do século passado. 

Porém, os estudos se intensificaram especialmente após os jogos olímpicos de 

1990, no qual vários atletas alegaram ter utilizado a Cr para melhora do 

desempenho esportivo (PERALTA e AMANCIO, 2002). Foi demonstrado, também 

nessa época, que a suplementação de Cr (20g/dia por 5 a 7 dias) promove um 

aumento de 20% nas concentrações de Cr intramuscular (HARRIS et al., 1992).  

A área com mais estudos sobre suplementação com creatina é o treinamento de 

força, com algumas revisões e meta-análises discutindo os possíveis benefícios para 

esse tipo de atividade (GUALANO et al., 2010; LANHERS et al., 2015; LANHERS et 

al.,2016). 

No esporte o tema também foi bastante estudado. Em estudo realizado em 2009, 

atletas de mountain bike foram suplementados por 7 dias com Cr. Os autores 

verificaram melhoria na potência anaeróbia utilizando o teste de wingate. (MOLINA 

et al.,2009). Outro estudo, de 2007, demonstrou que a suplementação de Cr 

potencializou o desempenho em sprint consecutivos em atletas de basquetebol 

(PRADO et al., 2007). Entretanto, estudos analisando o efeito da suplementação de 

Cr no desempenho em exercício aeróbio não encontraram respostas positivas 

(KINGSLEY et al., 2009; LOON et al., 2003), demonstrando que tal suplementação 

se mostra eficaz apenas em atividade de alta intensidade e curta duração, onde a 

PCr atua como principal substrato para a ressíntese do ATP. Exemplo disso são os 

saltos verticais, utilizados com frequência na avaliação da potência muscular dos 

membros inferiores. 
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Ostojic (2004), realizou um estudo com 20 jogadores de futebol que foram 

suplementados com 30 gramas de Cr ou placebo, por 7 dias. O autor analisou o 

desempenho no salto vertical, além de outras habilidades relacionadas ao futebol, 

antes e após os 7 dias de suplementação. Os resultados demonstraram uma 

melhora significativa desempenho do salto vertical no grupo suplementado com Cr 

em relação ao grupo placebo. 

Isso vai ao encontro aos resultados de Bosco et al. (1996), que suplementaram 14 

atletas com 20g/dia por 5 dias consecutivos e avaliaram o desempenho em 3 saltos 

verticais consecutivos com intervalos de 15s. Foi verificado aumento de 15% e 12 % 

no primeiro e segundo saltos, respectivamente, em comparação com o grupo 

placebo. Porém esses dados não corroboram com os achados de Balsom et al. 

(1995), que não verificaram mudanças significativas na altura dos saltos verticais 

após suplementação com 20g/dia de Cr por 6 dias. 

Apesar da suplementação com Cr ser bastante estudada, os seus benefícios 

relacionados ao desempenho da potência muscular, ainda não estão completamente 

esclarecidos, com pesquisas confirmando os benefícios e outras não encontrando os 

mesmos resultados. Alguns autores atribuem esses desencontros a diferenças 

metodológicas e outras possíveis variáveis. As divergências entre os estudos tornam 

difícil tecer interpretações conclusivas a partir de estudos individuais, sendo assim 

necessária a realização de uma revisão sistemática aliada a uma metanálise. 

Após a busca nas principais bases de dados acadêmicos, não foi encontrada 

nenhuma revisão sistemática com ou sem metanálise que trate da suplementação 

de Cr no desempenho da potência dos membros inferiores.   
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2 MATERIAL E MÉTODOS                

 

No presente estudo, foi realizada uma revisão sistemática com metanálise, seguindo 

as etapas de revisão sistemática, propostas pelo Cochrane Handbook 

(HIGGINS;GREEN, 2005).  

 

2.1 FORMULAÇÃO DA PERGUNTA 

A suplementação de creatina gera efeitos positivos no desempenho da potência no 

salto vertical? 

 

2.2 LOCALIZAÇÃO E SELEÇÃO DOS ESTUDOS 

Os estudos foram acessados nas bases de dados eletrônicas PubMed 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) e Bireme  (http://www.bvsalud.org). No 

PubMed as buscas foram realizadas com as seguintes palavras chaves e posições: 

(creatine[Title/Abstract] AND supplementation[Title/Abstract]) AND 

jump[Title/Abstract] e para a busca no Bireme utilizou-se: (tw:(creatine)) AND 

(tw:(supplementation)) AND (tw:(jump)). 

2.3 AVALIAÇÃO CRÍTICA DOS ESTUDOS  

Após obtenção dos estudos, os resumos/abstracts foram arquivados seguindo os 

seguintes critérios: 1º) Identificação dos estudos: Todos os estudos encontrados no 

processo de seleção foram identificados por número, título, autores. 2º) Estudos não 

selecionados: Estudos identificados que, após leitura do resumo/abstract, 

claramente não preencheram os critérios de inclusão. 3º) Estudos selecionados: 

Estudos identificados que, após leitura dos resumos, apresentaram elementos 

suficientes para interpretar que podem preencher os critérios de inclusão. 4º) Busca 

nas referências bibliográficas: Dentro dos artigos encontrados foi realizada busca 

adicional por artigos nas referências bibliográficas. 5º) Estudos excluídos: Estudos 

selecionados que, após leitura do texto completo, claramente não preencheram os 

critérios de inclusão. 6º) Estudos incluídos: Estudos selecionados que, após a 

http://bvsalud.org/
http://www.bvsalud.org/
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avaliação do texto completo, preencheram os critérios de inclusão na revisão 

sistemática. 

Os critérios de inclusão exigidos na busca, além dos termos supramencionados, 

foram estudos feitos com humanos, que descrevam o desempenho no teste de salto 

vertical e que apresentem pelo menos um grupo suplementado com creatina, além 

do grupo placebo. Os critérios para exclusão de estudos foram os seguintes: estudos 

não intervencionais, estudos que não apresentam delineamento com controle duplo 

cego ou estudos que não apresentaram dados em média e/ou desvio padrão dos 

dados obtidos nos testes realizados antes e após as intervenções, com ausência de 

dados necessários para a metanálise. 

 

2.4 COLETA DE DADOS  

Os dados foram coletados considerando o tipo e características metodológicas dos 

estudos, características dos sujeitos, tipo de intervenção e os resultados. Foi 

utilizado o programa Microsoft Excel para armazenamento dos dados. 

 

2.5 QUALIDADE DOS ESTUDOS 

Para avaliar a qualidade metodológica dos estudos foi utilizada a escala PEDro, 

disponível online (http://www.pedro.org.au). A escala PEDro apresenta boa 

confiabilidade e validade (MAHER et al., 2003; MORTON et al., 2009) e vem sendo 

frequentemente utilizada em metanálise na área da saúde e do treinamento (ROIG 

et al., 2008; WARREN et al., 2010). 

A escala é composta por uma lista de 11 itens que recebe a pontuação de 1 quando 

um critério do método científico é claramente satisfeito ou pontuação 0 (zero) 

quando existe a possibilidade de um critério do método científico não ter sido 

satisfeito. A pontuação vai de 0 a 10, sendo que o primeiro item (critério de 

elegibilidade) não recebe pontuação por se tratar de um item relacionado a validade 

externa e, portanto, não reflete as dimensões de qualidade avaliadas pela escala 

PEDro (<http://www.pedro.org.au/>).  
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A escala PEDro é composta pelos seguintes itens em forma de perguntas: 1) Os 

critérios de elegibilidade foram especificados?; 2) Os sujeitos foram aleatoriamente 

distribuídos por grupos (num estudo crossover, os sujeitos foram colocados em 

grupos de forma aleatória de acordo com o tratamento recebido)?; 3) A distribuição 

dos sujeitos foi cega?; 4) Inicialmente, os grupos eram semelhantes no que diz 

respeito aos indicadores de prognóstico mais importantes?; 5) Todos os 

participantes participaram de forma cega no estudo?; 6) Todos os 

fisioterapeutas/treinadores que administraram a terapia/treinamento fizeram-no de 

forma cega?; 7) Todos os avaliadores que mediram pelo menos um resultado-chave, 

fizeram-no de forma cega?; 8) Medições de pelo menos um resultado-chave foram 

obtidas em mais de 85% dos sujeitos inicialmente distribuídos pelos grupos?; 9) 

Todos os sujeitos, a partir dos quais apresentaram medições de resultados, 

receberam o tratamento ou a condição de controle conforme a distribuição ou, 

quando não foi esse o caso, fez-se a análise dos dados para pelo menos um dos 

resultados-chave por “intenção de tratamento?; 10) Os resultados das comparações 

estatísticas intergrupos foram descritos para pelo menos um resultado chave?; 11) O 

estudo apresenta tanto medidas de precisão como medidas de variabilidade para 

pelo menos um resultado-chave?  
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3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram processados estatisticamente com o uso do Software RevMan 

(Version 5.2, THE COCHARANE CENTER, 2012). Foram utilizados dados contínuos 

dos resultados dos estudos, com extração da média e desvio padrão, e o número de 

sujeitos em cada grupo de treinamento nos momentos pré-suplementação e pós-

suplementação. Os resultados pré-suplementação foram utilizados para avaliar se os 

grupos apresentavam diferença estatística antes da suplementação com Cr. Os 

resultados pós-suplementação foram usados para comparar as diferenças entre os 

sujeitos suplementados com Cr e os suplementados com placebo.  

O tamanho de efeito foi calculado como diferença média padronizada (standardised 

mean difference), pois permite avaliar resultados apresentados em diferentes 

unidades de medidas. As diferenças médias padronizadas de cada estudo foram 

agrupadas (pooled) com um modelo de análise de efeito randômico, porque permite 

avaliar o tamanho de efeito com incorporação da heterogeneidade dos estudos. 

O peso de cada estudo foi obtido com o método da variância inversa (inverse 

variance method), o qual considera o tamanho amostral (n) dos estudos, a 

variabilidade e o tamanho do efeito para estabelecimento do peso. 

Para quantificar a heterogeneidade dos estudos foi usada a técnica estatística qui-

quadrado (Chi2). Para determinação do percentual da variabilidade dos tamanhos de 

efeitos causados pela heterogeneidade foi usado o teste I-quadrado (I²) (HIGGINS et 

al., 2009).  

Todos os algoritmos que foram utilizados para as análises dos dados estão 

detalhados em documento inserido no RevMan (Help/statistical algorithms in 

revman). Valores de p<0,05 serão considerados estatisticamente significativos. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 BUSCA E SELEÇÃO DOS ESTUDOS 

Após a etapa de localização e seleção dos estudos, 22 trabalhos foram incluídos 

para a análise qualitativa. Após leitura na integra dos estudos, 5 trabalhos foram 

excluídos pelas seguintes razões: 

a) Estudos que não apresentaram dados em média e/ou desvio padrão dos dados 

obtidos nos testes realizados antes e após as intervenções, portanto não puderam 

ser usados na metanálise (LAMONTAGNE-LACASSE et al., 2011; KOENIG et al., 

2008; RAMÍREZ-CAMPILLO et al., 2015). 

b) O estudo de Haff et al. (2000) foi excluído pois os resultados e dados obtidos no 

artigo, eram iguais aos resultados encontrados no estudo de Kirskey et al. (1999). 

c) Estudo que não utilizou uma comparação da Cr com um grupo controle para medir 

os efeitos da substancia e minimizar o viés do efeito placebo no estudo (BALSOM et 

al., 1995). 

 A figura 1 resume o passo a passo das tomadas de decisões para busca e seleção 

dos estudos. Foi possível incluir 17 estudos na metanálise. 
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Foram encontrados 77 resumos nos bancos 
de dados PubMed (37), Bireme (39). 

 

Após análise dos resumos 17 Trabalhos 
puderam ser mantidos, PubMed (11), Bireme 

(6). 
 

Total de 22 estudos foram incluídos e 
arquivados. 

Os 17 artigos puderam ser mantidos para a 
revisão Sistemática e análise quantitativa 

(metanálise). 
 

Leitura Criteriosa dos 22 artigos arquivados. 

 

Outros 5 trabalhos puderam ser 
adicionados após busca nas referências 
bibliográficas dos artigos encontrados. 
 

5 estudos foram excluídos por não 
atenderem os critérios de inclusão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Busca e seleção dos estudos para inclusão na metanálise. 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS DOS ESTUDOS E SUJEITOS  

Dos 17 estudos, o total de participantes (amostra) foi de 481, sendo 430 homens 

(89,4%) e 51 mulheres (10,6%). 2 estudos (11,7%) utilizaram grupos mistos de 
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homens e mulheres (tabela 1). Em todos os estudos incluídos os participantes eram 

indivíduos saudáveis.  

16 estudos (94,1%) informaram a idade dos participantes (Tabela 1). A idade de 

cada grupo foi expressa em faixa etária (ex.: 19 à 25 anos) de acordo com os dados 

oferecidos de média e desvio padrão. Todos os estudos foram com pessoas entre 16 

a 30 anos.  

Quanto ao nível de experiência dos sujeitos, 5 estudos (29,4%) utilizaram atletas 

universitários ( corredores, saltadores, etc..)  e 4 estudos (23,5%) utilizaram 

jogadores de futebol. Em 3 estudos (17,6%), realizado com homens, os autores não 

descrevem o nível de treinamento, porém descrevem que os sujeitos realizam mais 

de 150 min de atividades físicas vigoras por semana, podendo ser classificados 

como fisicamente ativos (CRAIG et al., 2003). 4 estudos (23,5%) foram realizados 

com praticantes de outros esportes e um estudo (Camic et al., 2014) utilizou 

participantes do sexo masculino que realizavam menos de 150 min de atividades 

físicas vigoras por semana, sendo assim classificados como não ativos (Tabela 1). 

Em relação aos saltos, 13 estudos (76,5%) avaliaram o Counter Movement Jump 

(CMJ), 1 estudo (5,9%) avaliou o Drop Jump (DJ), enquanto outros 3 estudos 

(17,6%) avaliaram o Squat Jump (SJ) e 4 estudos (22,5%) utilizaram saltos 

contínuos (continuous jumps - CJ) . 

Os sujeitos de 13 estudos (76,5%) realizaram algum tipo de treinamento físico 

(treinamento de força, treinamento pliométrico ou treinamento específico do esporte) 

durante o período de intervenção, enquanto outros 4 estudos (23,5%) não 

mencionaram se os sujeitos fizeram algum tipo de treinamento físico durante o 

período de intervenção.  

Em relação a dose da substância ingerida, os estudos foram divididos em 2 grupos: 

1) Estudos que utilizaram algum tipo de saturação (administraram uma dose maior 

da substancia durante o início da intervenção e reduziram a dose até o termino do 

período): 3 estudos utilizaram um período de saturação. 
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2) Estudos que não utilizaram saturação (estudos que não mudaram a dose de 

substancia ingerida ao longo da intervenção): 14 estudos não utilizaram saturação. 

Quanto a duração das intervenções, 7 Estudos (41,2%) avaliaram o efeito da 

creatina à curto prazo (duração de 5 a 7 dias), e outros 10 estudos (39,8%) 

avaliaram o efeito da creatina a longo prazo com estudo de 14 a 70 dias (Tabela 1). 
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Tabela 1. Principais características dos sujeitos e estudos incluídos na metanálise. 

Autor ( ano)  Sexo
Idade

(anos)
Nivel de treinamento Tipo de Salto Aliado a Treinamento? Nº de Sujeitos Total Dose  Duração 

Bosco et al 1997 Homens 19 e 21 Atletas de Atletismo Saltos Contínuos treinamento de força e potência 14 20g /dia 5 dias 

Camic et al (2014) Homens 20 e 24 Não ativos CMJ ND 77 5g / 1,25g / 2,5g por dia 28 dias

Claudino et el (2014) Homens 17 e 19 Jogadores de Futebol CMJ treinamento esportivo 14
20g/dia  (1ª semana) - 

5 g /dia (5 semanas)
28 dias

Herda et al (2009) Homens 19 e 23 Ativos fisicamente CMJ ND 58 5g / 1,25g / 2,5g por dia 30 dias

Hoffman et al (2006) Homens Não Desc Atletas Universitários Saltos Contínuos Treinamento de força 33 10,5g / dia 70 dias 

Izquierdo et al (2001) Mulheres 16 a 28 Jogadoras de Handebol CMJ treinamento esportivo 19 20 g 5 dias 

Juhsz et al 2009 Homens 14 a 17 Nadadores Saltos Contínuos treinamento esportivo 16 20g /dia 5 dias 

Kirksey et al (1999) Misto 19 e 20 Atletas Universitários CMJ / SVJ treinamento de força e potência 36 ( 20 M / 16 H) 0,3g/kg/dia 42 dias

Lehmkuhl et al (2003) Misto 19 a 21 Atletas escolares CMJ / SVJ treinamento de força 29 ( 12 M / 17 H)
0.3/kg/dia (1ª semana) 

 0.03g/kg/dia ( 7 semanas)
56 dias

Mujika et al (1998) Homens 19 e 21 Jogadores de Futebol CMJ treinamento esportivo 17 20 g /dia 7 dias

Ostojic et al (2014) Homens 14 a 18 Jogadores de Futebol CMJ ND 20 30 g 7 dias

Stone et al (2009) Homens 17 a 18 Jogadores 
futebol americano CMJ / SVJ treinamento de força 42 0,09/kg/dia 35 dias

Stout et al (1999) Homens 18 e 20 
Jogadores de Futebol

 americano
CMJ treinamento de força 24 5,25g/dia 56 dias

Volek et al (1997) Homens 19 a 29 Treinados em força Saltos Contínuos treinamento de força 14 25g / dia 14 dias

Wang et al (2016) Homens 18 a 21 Atletas Universitários CMJ treinamento esportivo 30 20g /dia 6 dias

Wastford et al (2003) Homens 19 a 28 Ativos fisicamente CMJ / DJ ND 22
20g /dia (1 semana) 

10 g/dia (3 semanas)
28 dias

Williams et al (2014) Homens 21 e 30 Jogadores de Futebol CMJ treinamento esportivo 16 20g/dia 7 dias

ND = Não Descrito ; CMJ = Counter moviment jump; SVJ = Squat Vertical Jump; DJ = Drop Jump.
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4.3 QUALIDADE DOS ESTUDOS  

 

Utilizando a escala PEDro, identificou-se: 

 

1) Critérios de elegibilidade: Estudos que descrevem a origem dos sujeitos e a lista 

de requisitos utilizados para determinar quais eram os sujeitos elegíveis para 

participarem no estudo representaram 89,3% (15 estudos), enquanto 2 estudos 

(11,7%) não descreveram.  

2) Distribuição dos grupos: Estudos em que os grupos foram distribuídos de forma 

aleatória, representaram 89,3% (15 estudos), e os outros 11,7% (2 estudos) não 

utilizaram uma distribuição aleatória. 

3) Distribuição dos sujeitos às cegas: Estudos em que o responsável pela 

elegibilidade dos sujeitos desconhecia em que grupo os participantes iriam 

pertencer. Todos os estudos analisados conseguiram atender esse requisito. 

4) Semelhança entre os grupos nos indicadores de prognóstico mais importantes: 

Todos os estudos alegaram apresentar semelhanças nos principais indicadores de 

prognósticos entre os sujeitos.  

5) Controle cego dos sujeitos no estudo: Todos os sujeitos que participaram do 

estudo não sabiam no momento da intervenção qual substancia estavam ingerindo. 

Este critério foi atendido por todos os estudos. 

6) Controle cego dos pesquisadores no estudo: Os pesquisadores que 

administraram as substancias para os sujeitos não sabiam no momento da 

intervenção qual substancia cada sujeito ingeriu. 16 estudos (94,1 %) cumpriram 

esse requisito e apenas o estudo de (Ostojic et al, 2014) não cumpriu. 

7) Controle cego dos avaliadores: Os avaliadores que realizaram os testes nos 

sujeitos, não sabiam no momento da intervenção, a qual grupo cada sujeito 

pertencia. 16 estudos (94,1 %) cumpriram esse requisito, entretanto o estudo de 

Ostojic et al (2014), não conseguiu cumprir. 
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8) Medições de pelo menos um resultado-chave em mais de 85% dos sujeitos: Esse 

critério foi cumprido por 94,1% (16 estudos). Contudo, o estudo de Claudino et al 

(2014) não cumpriu este critério. 

9) Intenção de tratamento: Ou seja, se os sujeitos receberam o tratamento ou a 

condição de controle conforme a distribuição. Todos os estudos incluídos na análise 

atenderam este critério. 

 10) Comparações estatísticas intergrupos: todos os estudos descreveram para pelo 

menos um resultado-chave, as comparações estatísticas intergrupos. 

11) Dimensão do efeito do tratamento: Os estudos que apresentaram, tanto medidas 

de precisão, como medidas de variabilidade para pelo menos um resultado-chave. 

Este critério foi atendido por todos estudos.  

Os estudos classificados pela escala PEDro que receberam a pontuação 8 

representaram 5,9% (1 estudo), pontuação 7, representaram 5,9% (1 estudo), 

pontuação 9 representaram 17,6% (3 estudos) e pontuação 10 representaram 70,6% 

(12 estudos).  Portanto, a classificação da qualidade dos estudos ficou entre 8 - 10, 

para um valor máximo de 10 pontos. A Tabela 2 resume os resultados referentes a 

avaliação da qualidade dos estudos.
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Tabela 2. Avaliação da qualidade dos estudos considerando os critérios da escala PEDro

Autor ( ano)  
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Bosco et al 1997 SIM 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Camic et al (2014) SIM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Claudino et el (2014) SIM 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9

Herda et al (2009) SIM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Hoffman et al 2006 Não Desc. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

IZQUIERDO et al (2001) SIM 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9

Juhsz et al 2009 sim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Kirksey et al (199) SIM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

LEHMKUHL et al (2003) SIM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Mujika et al (1998) SIM 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Ostojic et al (2014) SIM 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 7

Stone et al (2009) SIM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Stout et al (1999) SIM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Volek et al 1997 SIM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Wang et al 2016 SIM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

WASTFORD et al (2003) Não Desc. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Williams et al (2014) SIM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
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4.4 DESEMPENHO  

Os resultados foram divididos de acordo com o tipo de salto utilizado: counter 

movement jump (CMJ), squat jump (SJ), drop jump (DJ), e saltos contínuos (CJ). 

Primeiramente foi necessário avaliar se havia alguma diferença estatística entre os 

grupos nos testes de desempenho antes da intervenção experimental. Isso foi 

necessário para deixar claro se os grupos eram homogêneos em relação aos 

resultados obtidos nos saltos antes das intervenções. Assim, foi realizada uma 

metanálise dos resultados pré-intervenção entre os grupos: Cr e placebo. 

Como esperado, não foi encontrada nenhuma diferença estatística entre os grupos 

pré-intervenção para os testes: SJ, DJ, SC e CMJ. Porém uma diferença estatística 

foi encontrada nos valores iniciais do estudo de Izquierdo et al (2001), e por 

apresentar esse viés o estudo teve que ser retirado da metanálise. Após as análises 

dos dados pré-intervenção, realizamos a metanálise com dados pós-intervenção. 

 

4.4.1 Creatina vs Controle 

 

Obteve-se um total de 27 tamanhos de efeito (TE), sendo 15 para CMJ, 4 para SC, 3 

para SJ e 3 para DJ. 

Countermovement Jump –  12 estudos foram utilizados para a análise dos testes de 

CMJ. Os autores utilizaram equipamentos diferentes para avaliar os testes em cada 

estudo. Sete estudos utilizaram um modelo de Vertec para saltos verticais, dois 

estudos utilizaram plataformas de contato, e os dados dos outros três estudos foram 

obtidos através de plataformas de força. Os resultados encontrados após a 

metanálise dos dados pós-intervenção apontam para uma superioridade do grupo Cr 

em relação ao grupo controle (p = 0,02; TE = 0,23; IC95% = 0,03 a 0,43) (figura 2). 
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Squat Jump – Para a análise do SJ, três estudos foram encontrados. Nos estudos os 

autores pediam para que os sujeitos ficassem com os joelhos flexionados em 90º 

durante 3 segundos e então que saltassem o mais alto que conseguissem. Apenas 3 

tamanhos de efeito foram utilizados. A partir dos dados obtidos, não foi encontrada 

diferença estatística entre os grupos que foram suplementados com Cr e os grupos 

controle, que receberam placebo (p = 0,68) (Figura 3). 

Drop Jump – 3 tamanhos de efeito foram usados na análise do DJ, porém os três 

vieram do mesmo estudo. Os autores avaliaram o DJ, com o salto sendo executados 

partindo de três alturas diferentes: à 20 cm, à 40 cm e à 60 cm do solo.  Utilizando 

os dados obtidos neste estudo, não foi possível encontrar diferenças significantes 

entre o grupo experimental e o grupo controle (p = 0,47) (figura 4). 

Saltos Contínuos –  para a obter os dados referentes aos saltos contínuos, 4 

estudos foram utilizados. Os autores avaliam saltos que são executados 

continuamente sobre uma plataforma de força ou plataforma de contato com 

duração entre 5 e 60 segundos. Porém, para homogeneizar os dados, apenas os 

resultados obtidos até por volta dos 15 segundos foram considerados na análise. 

Nenhuma diferença significante foi encontrada nos SC (p = 0,08) entre o grupo Cr e 

o grupo controle na análise pós intervenção (figura 5).
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Figura 2 – Forest Plot dos resultados obtidos no teste de Countermoviment Jump. 

 

 



24 

 

 

 

Figura 3 – Forest Plot dos resultados obtidos nos testes de Squat Vertical Jump 

Figura 4 – Forest Plot dos resultados obtidos nos testes de Drop Jump. 
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Figura 5 – Forest Plot dos resultados obtidos nos testes de Saltos Contínuos. 
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5 DISCUSSÃO 
 

O presente estudo teve como objetivo analisar efeitos da suplementação de Cr no 

desempenho do salto vertical empregando uma revisão sistemática e meta-análise. 

Devido aos diferentes protocolos de saltos utilizados nos estudos, optou-se por 

dividir os saltos em quatro tipos: CMJ, SJ, DJ e SC e então realizar a comparação 

para cada protocolo utilizado. Os resultados apontaram para uma melhora no teste 

do CMJ (tamanho de efeito = 0,23 e p = 0,02) em favor do grupo Cr quando 

comparado ao grupo controle. Já nas análises dos testes do SJ, DJ e SC, nenhuma 

diferença significativa foi encontrada em favor os sujeitos que suplementaram Cr.  

Um dos principais objetivos do uso de ergogênicos nutricionais é potencializar os 

efeitos do treinamento e aumentar a capacidade de realização de trabalho, obtendo 

assim uma melhora de desempenho (NETO, 2001). Já é conhecido que a Cr, 

quando suplementada, pode apresentar ação ergogênica e melhorar o desempenho 

em diversas valências físicas (CHILIBECK et al., 2017; KREIDER et al., 2017; 

AVGERINOS et al., 2018). Seus benefícios , entretanto, são mais aparentes em 

atividades de alta intensidade e curta duração (GUALANO et al., 2010; LANHERS et 

al., 2015; LANHERS et al.,2016).  

Na primeira comparação, foi possível observar o efeito positivo da suplementação de 

Cr no desempenho do CMJ. A análise demonstrou valores superiores em favor do 

grupo Cr quando comparado ao grupo controle, com tamanho de efeito 0,23. Mesmo 

que segundo Mcgough e Faraone, (2009), tamanhos de efeito próximos a 0,2 sejam 

considerados pequenos pela literatura, foi encontrado significância entre as 

condições (P=0,02). Diante disso, pode-se interpretar que a suplementação de Cr é 

eficaz para promover melhoras no desempenho do salto vertical. Esse achado pode 

ser útil, principalmente para atletas nos quais a potência dos membros inferiores é 

importante para o sucesso no desporto.  

Estudo com jogadores de voleibol encontrou correlação positiva e significativa entre 

o desempenho obtido no CMJ e parâmetros de agilidade (BARNES et al., 2007), 

sugerindo que o aumento do desempenho em saltos verticais poderia também 

representar melhora em outras valências importantes para o atleta, como a 

agilidade. De fato, também foram encontradas evidencias de correlação entre o 
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desempenho no CMJ e testes de velocidade (CRONIN e HANSEN, 2005; e SILVA-

JUNIOR et Al., 2011).  

A segunda comparação teve por objetivo testar a eficácia da Cr na melhora do SJ. 

Como mencionado anteriormente, não foi possível encontrar diferenças significativas 

entre as condições, sugerindo que a suplementação de Cr não resulta em melhoria 

do desempenho neste tipo de salto. Porém alguns fatores podem explicar esse 

achado. O primeiro é a pequena quantidade de estudos analisados (apenas 3 

estudos utilizaram o SJ). O Segundo fator que pode explicar a diferença ao resultado 

observado com o CMJ é o próprio padrão de movimento de cada salto. Enquanto no 

CMJ é utilizado o ciclo de alongamento e encurtamento, esse mesmo processo não 

acontece no SJ. O ciclo de alongamento e encurtamento atua em atividades nas 

quais há uma fase de alongamento (fase excêntrica) que precede uma fase de 

encurtamento (fase concêntrica). Essa combinação de ações excêntricas e 

concêntricas forma um tipo natural de função muscular que pode armazenar a 

energia elástica nos tecidos musculares durante a fase excêntrica e favorecer o 

desempenho de força na fase concêntrica (KOMI, 2006).  No SJ apenas a ação 

concêntrica é executada. Não aproveitando do processo de alongamento e 

encurtamento das fibras motoras. Não está claro, entretanto, o possível papel da Cr 

no ciclo alongamento encurtamento. 

A terceira comparação foi feita analisando os sujeitos suplementados com creatina 

ou placebo na performance do DJ. Assim como observado para o SJ, não foi 

encontrada diferença entre os grupos. Durante a execução do DJ há semelhanças 

na ação motora com o CMJ, pois existe uma fase excêntrica controlada, seguida 

imediatamente de uma ação concêntrica, tentando aproveitar o máximo do processo 

de alongamento e encurtamento. A escassez de estudos pode ser um fator que 

explique essa diferença (havia apenas 1 estudo que avaliou o DJ). No estudo, 

Wastford et al., (2003), obtiveram três medidas para o DJ, realizando o teste a partir 

de três alturas diferentes. A falta de mais estudos torna difícil a conclusão sobre os 

efeitos da creatina nesse salto, pois limita a analise à apenas os dados de um 

estudo.   

Tendo em vista a suplementação de Cr leva ao aumento dos estoques de PCr 

(HARRIS et al., 1992) , que atua diretamente na ressíntese de ATP, é possível 
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especular que a suplementação promoveria a atenuação da perda de potência ao 

longo do teste de SC. Entretanto, na comparação realizada não foi possível 

encontrar diferença estatística entre os valores apresentados pelos grupos Cr e 

placebo. Porém, é importante destacar que para que houvesse uma homogeneidade 

nos dados analisados, apenas foram utilizados nesta análise os valores obtidos nos 

testes durante cerca de 15 segundos.  Esse fator é importante levando em conta que 

a segundo a literatura já citada, a PCr atuaria principalmente sendo fonte primária de 

energia para atividade de curta duração.  Entretanto novos estudos, que analisem a 

suplementação de Cr nos saltos contínuos são necessários, visto que mesmo nesta 

analise apenas 4 estudos puderam ser utilizados, e estudos que analisam séries de 

saltos mais longas também eram escassos. 

Em resumo pode-se concluir com os dados obtidos que a suplementação de creatina 

pode proporcionar desempenho levemente superior no CMJ (TE = 0,23; p=0,02), 

entretanto não se mostrou eficaz na melhora do SJ, do DJ e dos SC realizados 

durante cerca de 15 segundos. Devido à quantidade limitada de estudos 

encontrados e divergências metodológicas presentes nos estudos incluídos na 

metanálise, os dados aqui demonstrados devem ser interpretados com cautela. O 

presente estudo apontou um efeito significante, porém moderado, dado o tamanho 

de efeito observado (0,23) em favor da Cr no desempenho do CMJ. Mais estudos 

são necessários com outros tipos de saltos. 
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