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Terapia por Ondas de Choque no Esporte de Primeira Classe 
Mito ou Evidência? 

 
Dr.med. Mark Henne, Clínica Ortopédica, Fürstenfeldbruck 
Prof. Dr.med. Christoph Schmitz, Instituto de Anatomia, Universidade Ludwig-Maximilians em Munique 

 
Durante muito tempo, discutiu-se, apenas às portas fechadas, sobre o tratamento de atletas de primeira classe 
pela Terapia por Ondas de Choque; não são encontrados estudos na literatura. O esquiador profissional 
norueguês Aksel Lund Svindal foi o primeiro a divulgar publicamente o sucesso de sua Terapia por Ondas de 
Choque, que lhe permitiu curar-se completamente de uma lesão grave no outono de 2009 muito antes do 
esperado, tornando-o, enfim, um dos atletas mais bem sucedidos nos jogos olímpicos de inverno de 2010 em 
Vancouver. Além disso, existem relatórios diretamente acessíveis ao público do Dr. Paco Biosca (antigo Diretor do 
Departamento de Medicina e Adaptação ao Esporte do FC Shakhtar Donetsk/Ucrânia; atualmente Diretor Médico 
do FC Chelsea em Londres) sobre a utilização bem sucedida por ondas de choque no futebol profissional. 
Fazemos, a seguir, uma breve avaliação da situação. 
 
Com base em mais de 10 estudos prospectivos, 
randomizados e controlados na literatura especializada
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internacional analisada por peritos, a terapia por ondas de 
choque moderna admitiu, atualmente, o seu o ponto mais 
forte no tratamento da fascite plantar, tendinopatias do 
tendão de Aquiles, sinovite do cotovelo, ombro calcáreo, 
síndrome da dor do trocanter maior, pseudoartrose e outras 
indicações para musculatura esquelética e sistema 
locomotor (toda a literatura dos respectivos autores). Para 
tanto, contribuíram ainda, de forma significativa, o início do 
esclarecimento dos mecanismos de efeitos moleculares e 
celulares das ondas de choque na musculatura esquelética 
e sistema locomotor.
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 De acordo com sistema de 

compensação específico dos países e com os métodos de 
tratamento aplicados individualmente, a terapia por ondas 
de choque é administrada, dependendo do caso, com mais 
facilidade nos casos crônicos ou nos casos agudos. Na 
Alemanha, essa terapia é frequentemente utilizada nos 
casos crônicos nos quais uma terapia inicial conservadora 
não obteve sucesso. Em contrapartida, utiliza-se, por 
exemplo, na Malásia, o tratamento por ondas de choque 
com grande êxito primariamente nos pacientes com 
sintomas agudos.
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 Neste sentido são relevantes dois 

aspectos econômicos da saúde, que  desempenharam um 
papel significativo nesse desenvolvimento da Malásia: (i) 
Qualquer tratamento com médico estabelecido deverá ser 
pago pelo próprio paciente; e (ii) não existe uma 
continuação de pagamento de salário em caso de doença 
(para maiores informações, consultar os autores). 
Entretanto, desses fatos surgem duas dificuldades: 
(i) abreviação máxima do tempo de reconvalesça já no 
estado agudo; e (ii) minimização dos riscos de tratamento. 
E exatamente essas propriedades, que são cumpridas na 
terapia por ondas de choque devido à sua eficácia e seu 
caráter não invasivo, tornaram o tratamento interessante 
para o esporte de primeira classe. Alguns relatórios de 
tempos recentes, disponibilizados gratuitamente ao público, 
revelam uma situação interessante do que acontecia nessa 
área até o momento, sobretudo, às portas fechadas. 

Aksel Lund Svindal e Kristin Størmer Steira 

Após uma lesão muscular grave ocorrida em uma queda 
em Saas Fee no mês de Outubro de 2009, os médicos e 
fisioterapeutas de Aksel Lund Svindal (após consultoria 
médico-científica conosco [C.S.]) decidiram-se por um 
tratamento com ondas de choque focadas.
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 O tratamento 

obteve tanto sucesso que Aksel Lund Svindal pôde reiniciar 
o treinamento muito antes do que se esperava e, poucos 
meses depois, tornou-se um dos atletas mais bem sucedido 
nos jogos olímpicos internacionais de 2010 em Vancouver.
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Depois que a televisão norueguesa divulgou as notícias 
sobre o seu tratamento com ondas de choque,
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 outros 

esportistas de primeira classe noruegueses também 
decidiram submeter-se a um tratamento com ondas de 

choque (também após consultoria médico-científica 
individual conosco [C.S.]). O público tomou conhecimento 
do tratamento bem sucedido da esquiadora cross-country 
Kristin Størmer Steira, que também ganhou uma medalha 
de ouro, como Aksel Lund Svindal, nos jogos olímpicos de 
inverno de 2010 em Vancouver.
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Shaktjar Donetsk 

O Dr. Paco Biosca (antigo diretor do Departamento de 
Medicina e Adaptação ao Esporte do FC Shakhtar 
Donetsk/Ucrânia; atualmente Diretor Médico do FC Chelsea 
em Londres)
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 apresentou uma exposição, no 2º Congresso 

Internacional da Sociedade de Terapia Radial contra a Dor
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realizado no mês de outubro de 2010, em Berlim, sobre sua 
experiência com a terapia radial por ondas de choque no 
futebol profissional.
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Antes de sua atuação no Shakhtar 

Donetsk, o Dr. Biosca trabalhou, entre outros, como 
Presidente da European Federation of Orthopaedic Sports 
Traumatology (EFOST) e na Spanish Association of 
Football Club Doctors (AEMEF). Segundo o Dr. Biosca, os 

critérios para saber se uma determinada terapia é indicada 
ou não a jogadores de futebol profissionais, são 
simplesmente: "The treatment was good if the player returns 
to his maximum performance level without missing 
competitions (or missing only a small number of them; and 
the treatment was bad if the player cannot play or needs 
more time to recover than established on average."
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 O Dr. 

Biosca relatou sobre os bons resultados no tratamento de 
dores na área da espinha lombar, fascite plantar e diversas 
tendinopatias com ondas de choque radial, sendo que 
foram tomadas por base as tendinopatias de inserção 
proximal dos músculos adutores (de acordo com o UEFA 
Injury Study uma indicação muito frequente em jogadores 
de futebol profissionais)
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. As experiências do Dr. Biosca 

coincidem bem com as manifestações de Caccio et al. 
(2011)

12
, que revelam brevemente, em um estudo 

prospectivo, randomizado e controlado envolvendo um total 
de 40 atletas profissionais (entre eles, 9 jogadores de 
futebol profissionais), mostra as vantagens da terapia por 
ondas de choque radial em relação à terapia conservadora 
tradicional para tendinopatias de isenção proximal da 
musculatura isquiocrural. 

Jogos Olímpicos de Versão de 2004 e 2008  

Nos jogos olímpicos de verão de 2004 em Atenas e em 
2008 em Pequim, tratamos (M.H.) na policlínica oficial da 
respectiva vila olímpica, com ondas de choque radiais, um 
total de n=131 atletas de diversas modalidades esportivas 
com diferentes sintomas (Tabela 1; medida de 2,12 
tratamentos por atleta). Verificamos o sucesso terapêutico 
uma semana após o último tratamento em comparação à 
situação antes do primeiro tratamento com a escala 
análago-visual (VAS), bem como com as escalas Roles-
Maudsley modificados. As escala médias VAS 
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apresentaram uma melhora de 8,53 ± 0,09 (valor médio ± 
falha padrão do valor médio) antes do primeiro tratamento 
para 4,15 ± 0,28 uma semana após o último tratamento, e 
as escalas medidas Roles-Maudsley de 3,57 ± 0,04 para 

2,07 ± 0,08 (figura 1). Essas alterações foram significativas 
quanto ao aspecto estatístico (teste bilateral do X

2
; p < 

0,001).   
 

 
Tabela 1: Modalidades esportivas e lesões dos n=131 atletas, que foram tratados por nós (M.H.) durante os jogos olímpicos de 

verão de 2004 e 2008 com ondas de choque radiais.  

Modalidade esportiva n Lesão n 

Atleta de pista e campo 86 Muscular (aguda) 34 
Taekwando 8 Aquilodinia 27 
Handebol 6 Muscular (crônica) 22 
Judô 5 Fascite plantar 16 
Levantamento de peso 4 Síndrome do vértice patelar 12 
Tênis 4 Tendinite no ombro 8 
Voleibol 3 Epicondilite radial/ulnar 7 
Box 3 Tendinite do tendão quadríceps 3 
Luta livre 3 Bursite trocatérica 2 
Badminton 2   
Esgrima 2   
Triátlon 2   
Tiro ao Alvo 2   
Pentatlo 1   

 
Figura 1: Escalas VAS (esquerda) e Escalas Roles-Maudsley (direita) dos n=131 atletas, que foram tratados por nós (M.H.) 

durante os jogos olímpicos de verão de 2004 e 2008 com ondas de choque radiais (vermelho: escalas antes do primeiro 
tratamento; verde: escalas uma semana após o último tratamento). Escalas VAS: 0 – sem dor; 10 – dores intoleráveis. Escalas 
Roles-Maudsley: 1 – excelente qualidade de vida; sem dores; 4 – sintomas muito fortes; impossível participação no 
campeonato mundial.  

 
 

[Legenda: Anzahl Athleten = Quantidade de Atletas; VAS Score = Escala VAS; Roles-Maudsley Score = Escala Roles-

Maudsley] 
 
Terapia por ondas de choque individualmente ou em 
combinação? 

Recomendamos basicamente a combinação da terapia por 
ondas de choque com outras formas de tratamento médico-
esportivo, com base na experiência individual do terapeuta 
do quadro sintomático individual do atleta (fisioterapia, 
inclusive intervenções osteopáticas e quiroterapêuticas, 
crioterapia e termoterapia, terapia de ultra-som e 
eletroterapia, infiltrações antiinflamatórias locais com o 
medicamento homeopático Traumeel®, Kinésio-Taping, 
acupuntura, etc.). Mais detalhes iriam extrapolar os limites 
deste artigo; maiores informação serão disponibilizadas 
pelos autores. 
 
Resumo 

A moderna terapia por ondas de choque na musculatura 
esquelética e  sistema locomotor também teve sucesso no 

tratamento de esportistas de primeira classe – sobretudo, 
com base nos (i) rápidos êxitos terapêuticos com o mínimo 
de riscos de tratamento, (ii) quando administrado de forma 
adequada, praticamente isento de todos os efeitos 
colaterais indesejados, (iii) no método não-invasivo, e (iv) 
na compatibilidade com as normas doping. O 
desenvolvimento de aparelhos de ondas de choque 
pequenos e móveis também permite atualmente a aplicação 
em competições ou jogos externos. Com base em nossa 
compreensão atual dos mecanismos de efeito moleculares 
e celulares, foi iniciada uma pesquisa pré-clínica e clínica 
intensa para combinar a terapia por ondas de choque com 
outras formas terapêuticas (como por exemplo, a injeção de 
plasma rico em plaquetas plasma, PRP), com a intenção de 
continuar aumentando a efetividade da moderna terapia por 
ondas de choque nos esportes de primeira classe. 
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Texto original em alemão e traduzido para o português pela empresa de tradução Alpha & Omega 
Traduções Ltda. 
 
 
 

Artigo da empresa Enimed sobre o sucesso no tratamento do esquiador profissional, Aksel  Lund 
Svindal, da Noruega.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O tratamento com o Swiss PiezoClast e a Equipe nos Jogos de Inverno em Fevereiro 2010 
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