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Cronograma de Elaboração da Avaliação 

 Abril-06 
• Reunião do Colégio de Auditores: escolha do tópico para avaliação e perguntas a serem 
respondidas. 
• Início dos trabalhos de busca e avaliação da literatura. 
 
 Abril-06 
• Análise dos trabalhos encontrados e elaboração do plano inicial de trabalho. 
• Reunião da Câmara Técnica de Medicina Baseada em Evidências para análise da literatura e 
criação da versão inicial da avaliação. 
 
  Maio-06 
• Reunião da Câmara Técnica com Médico Especialista e Auditor para apresentação dos resultados 
e discussão. 
• Revisão do formato final da avaliação: Câmara Técnica, Médico Especialista e Auditor. 
• Encaminhamento da versão inicial das Recomendações para os Médicos Auditores e Cooperados. 
 
  Junho-06 
• Apresentação da Recomendação na reunião do Colégio de Auditores. 
• Consulta pública através do site da UNIMED (unimed.com.br) 
• Encaminhamento e disponibilização da versão final para os Médicos Auditores e Médicos 
Cooperados. 



MÉTODO DE REVISÃO DA LITERATURA 

Estratégia de busca da literatura 

 Busca de avaliações e recomendações referentes ao tratamento com ondas de choque em 
tendinites calcificantes de ombro elaboradas por entidades internacionais reconhecidas em avaliação 
de tecnologias em saúde: 

 • National Institute for Clinical Excellence (NICE) 
 • Canadian Coordinating Office for Health Technology Assessment (CCOHTA) 
 • National Guideline Clearinghouse (NGC) 
 • Health Technology Assessment – (HTA – NHS) 

 
Busca de revisões sistemáticas e meta-análises (PUBMED, Cochrane e Sumsearch). 
Busca de ensaios clínicos randomizados não contemplados nas avaliações ou meta-análises 

identificadas anteriormente (PUBMED e Cochrane). Quando há meta-análises e ensaios clínicos, 
apenas estes estudos são contemplados. 

Na ausência de ensaios clínicos randomizados, busca e avaliação da melhor evidência 
disponível: estudos não-randomizados ou não-controlados. 

Identificação e avaliação de protocolos já realizados por comissões nacionais e dentro das 
UNIMEDs de cada cidade ou região. 

São avaliados os estudos metodologicamente mais adequados a cada situação. Estudos 
pequenos já contemplados em revisões sistemáticas ou meta-análises não são citados 
separadamente, a menos que justificado. 
 
  
 
 APRESENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 
 

Descrição sumária da situação clínica, da tecnologia a ser estudada e da questão respondida. 
Discussão dos principais achados dos estudos mais relevantes e, com base nestes achados, redação 
das recomendações específicas. Quando necessário, são anexadas classificações ou escalas 
relevantes para utilização mais prática das recomendações. 

Foi descrito o nível de evidência que sustenta cada recomendação, conforme a tabela 
abaixo. 
 
 

 
GRAUS DE RECOMENDAÇÃO 

A Resultados derivados de múltiplos ensaios clínicos randomizados ou de meta-análises ou 
revisões sistemáticas 

 

B Resultados derivados de um único ensaio clínico randomizado, ou de estudos controlados 
não-randomizados. 

 
C Recomendações baseadas em séries de casos ou diretrizes baseadas na opinião de 

especialistas. 
 



Fig. 1 - Uma típica onda de choque e sua variação de pressão em 
relação ao tempo, com um aumento súbito de pressão seguido de 
uma fase de pressão negativa. Adaptada de Wilbert et al1. 

 

1. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
1.1 Ondas de Choque 
 
Tratamentos com ondas de choque tiveram sua primeira aplicação clínica em 

métodos de litotripsia, com o objetivo de destruir depósitos sólidos (cálculos) em locais 
como rins, vesícula biliar ou glândulas salivares. Nos últimos quinze anos, essa tecnologia 
teve seu uso ampliado também para diversas condições musculoesqueléticas, tais como, 
tendinite calcificante de ombro, fasceíte plantar, epicondilite lateral, fraturas, entre outras. 

Uma onda de choque é uma perturbação transitória da pressão que se propaga 
rapidamente de forma tridimensional, causando contração e expansão alternadas que 
alteram a densidade do meio ao longo do qual a onda se propaga. Na transição entre meios 
de características diferentes (como músculo e ossos ou tecido pulmonar), a onda de choque 
sofre mudanças e emite grande quantidade de energia; nestes locais de transição os maiores 
efeitos biológicos são esperados. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 Há três técnicas principais de geração de ondas de choque: métodos eletro-
hidráulicos, eletromagnéticos e piezoelétricos; todos estes métodos de geração de ondas de 
choque dependem da conversão de energia elétrica em energia mecânica. Estes três 
métodos produzem diferentes quantidades de energia e permitem diferentes profundidades 
de penetração em tecidos humanos. Ainda não há ensaios clínicos randomizados 
comparando a eficácia dos diferentes métodos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A alta pressão positiva atingida rapidamente (10 ns) é 
responsável pelo efeito direto, em que a onda de choque é 
parcialmente convertida em energia cinética na transição entre 
meios de impedâncias acústicas diferentes, causando grande 
tensão nestas interfaces, podendo causar a destruição do 
material (depósitos de Cálcio, por exemplo), dependendo de 
sua elasticidade. 

 

A fase de pressão negativa (“tensile wave”) é 
responsável pelo efeito indireto das ondas de 
choque, em que são geradas cavidades – bolhas 
gasosas – no tecido-alvo após a perturbação de 
pressão, as quais podem causar microrupturas e 
efeitos celulares oxidativos que podem ser usados 
terapeuticamente. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Vantagens e Desvantagens Potenciais 
 
 A principal vantagem atribuída ao tratamento com ondas de choque para condições 

musculoesqueléticas em relação ao tratamento cirúrgico é o fato de ser um método não-
invasivo, esperando-se assim, menor morbidade pós-procedimento e retorno mais rápido às 
atividades do que se realizasse uma cirurgia. 

Algumas das potenciais desvantagens do tratamento com ondas de choque em relação 
ao tratamento cirúrgico estão ligados ao fato de tratar-se de tecnologia mais recente, 
havendo assim necessidade de utilização de equipamento específico e de custo 
significativamente maior em relação aos necessários para o tratamento cirúrgico, e 
treinamento específico para capacitação de profissionais. 
 
 

1.3 Efeitos Adversos 
  
 O tratamento com ondas de choque não é um método invasivo e tem sido associado 
a pequenas taxas de complicações. Hematomas subcutâneos no local é a complicação mais 
comum, ocorrendo na maioria dos pacientes. Se estruturas não tendinosas, como osso ou 
cartilagem, forem atingidas pelas ondas, pode haver lesão, assim como estimulação de 
crescimento do tecido ósseo4. O tecido pulmonar é considerado muito suscetível a danos 
causados por ondas de choque, o que reduz a aplicabilidade do método em transtornos 
torácicos (como fraturas de estresse de primeira costela) e justifica a necessidade de 

Fig. 3 - ReflecTron (HMT AG). Exemplo 
de aparelho de ondas de choque projetado 
para doenças musculoesqueléticas. 
Adaptado de Shrivastava et al3. 
 



cuidados especiais no tratamento de transtornos de ombro. Podem também, ainda que 
raramente, ocorrer dano renal e hepático, além de arritmias cardíacas, após exposição direta 
a ondas de choque. 

A ocorrência de efeitos adversos em pacientes tratados com ondas de choque foi 
estudada de forma sistemática por Haake et al5. Neste ensaio clínico randomizado uni-cego 
controlado por placebo, 272 pessoas com epicondilite lateral crônica provenientes de 15 
centros na Alemanha foram alocados aleatoriamente para receber tratamento com ondas de 
choque (3×2000 pulsos, densidade do fluxo de energia ED+ 0.04 a 0.22 mJ/mm2, sob 
anestesia local) ou placebo. Eventos adversos tais como eritema cutâneo, dor local, 
petéquias, sangramentos e hematomas, foram mais comuns entre pacientes tratados do que 
entre os pacientes do grupo placebo (OR=4,3, IC [2,9 - 6,3], p=0,0001). Foram relatados 
também quatro casos de enxaqueca, três episódios de síncope e uma morte súbita de causa 
cardiovascular. A relação causal entre esses eventos e o tratamento com ondas de choque 
não foi estabelecido. 
 
2. CONDIÇÕES CLÍNICAS 
  

A tendinite calcificante é uma patologia na qual ocorrem depósitos de cristais de 
fosfato de cálcio em estruturas tendinosas. Esses depósitos, cujas possíveis causas incluem 
insuficiência vascular, alterações degenerativas, distúrbios metabólicos e metaplasia 
condróide6, comumente acometem a articulação do ombro, especificamente o tendão do 
músculo supra-espinhoso do manguito rotador. O deposito de cálcio resulta em aumento de 
pressão no tendão e irritação química. Geralmente é encontrada em adultos de 30 a 50 anos, 
sendo mais freqüente em mulheres que em homens e em ombros direitos que esquerdos. 

A tendinite calcificante pode ser assintomática ou causar sintomas. Quando 
sintomática, pode se apresentar como dor crônica no ombro, de intensidade moderada, com 
episódios esporádicos de dor aguda irradiada para o braço ou para o pescoço. A dor pode 
ser extremamente intensa e piorar com movimentos de “arremesso”, especialmente ao 
descer os braços. O diagnóstico é facilmente realizado através de radiografia. Ressonância 
magnética pode também ser utilizada para avaliação morfológica.  

 
O tratamento da tendinite calcificante inclui antiinflamatórios não esteróides, 

corticosteróides e fisioterapia. Para pacientes refratários a essas abordagens iniciais, 
cirurgia aberta (tratamento padrão) ou artroscópica de ombro podem ser oferecidas. 

 
 C. Indicações e Contra-Indicações

 
 

 
A terapia com ondas de choque vem sendo indicada como alternativa à cirurgia nos 

casos refratários ao manejo inicial. A disponibilidade crescente do método e seu caráter não 
invasivo, vem tornando sua indicação mais precoce. 
 

Os fabricantes de equipamentos de ondas de choque para o tratamento de condições 
musculoesqueléticas citam algumas situações em que o método está contra-indicado: 

- menores de 18 anos 
- gestantes 
- coagulopatas ou anticoagulados 



- pacientes com infecções, artrite, lesões nervosas ou tumores próximos ao local 
alvo da terapia. 

- pacientes com compressão medular 
- pacientes com marcapasso cardíaco 
- pacientes com tendinite calcificante em ambos os ombros 

 
3. OBJETIVO DA RECOMENDAÇÃO 
 

Determinar se há evidências científicas na literatura do benefício do tratamento com 
ondas de choque na tendinite calcificante do ombro e em que situações tem uma indicação 
clínica de uso.  
 
4.RESULTADOS DA BUSCA NA LITERATURA 
 
Avaliações de tecnologias em saúde e recomendações nacionais e internacionais: 

• NICE (NHS – Inglaterra): Interventional procedure overview of extracorporeal 
shock wave lithotripsy for calcific tendonitis (tendinopathy) of the shoulder (novembro de 
2003). 

• CCOHTA, NGC e HTA: não foram encontradas avaliações específicas.  
• Diretrizes internacionais: American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2001. 

Guideline sobre dor no ombro que não aborda especificamente indicações de tratamento 
com ondas de choque. Não cita referências que embasam as recomendações. 

• Diretrizes nacionais: não foram encontradas diretrizes nacionais ou do sistema 
UNIMED para esta condição. 
 
Meta-análises e revisões sistemáticas 

Foram localizadas 3 revisões sistemáticas, sendo que em uma é realizada meta-
análise. 

 
Ensaios Clínicos Randomizados 

A avaliação do NICE inclui 4 ECR e 1 quase-experimento. Foram localizados ainda 
5 ensaios clínicos publicados posteriormente. 

 
 

5. SÍNTESE DOS ESTUDOS ENCONTRADOS 
  

5.1 Avaliações de tecnologias em saúde  
 

�  NICE, no final de 2002, realizou avaliação de tecnologia para a qual localizou 
estudos que avaliassem a eficácia e segurança do tratamento com ondas de choque 
nas tendinites calcificantes de ombro. Foram encontrados 4 ensaios clínicos 
randomizados4, 7-9 e 1 quase-experimento10 avaliando pacientes com tendinite 
calcificante de ombro crônica e refratária ao manejo conservador (pelo menos 6 
meses de dor).  

  De forma geral, os quatro ensaios clínicos randomizados analisados mostraram 
ganho funcional e redução da dor com o procedimento. Entretanto, os autores 



consideram que a validade dos resultados desses estudos é questionável diante de 
importantes limitações metodológicas dos trabalhos.  

  Além disso, como será visto na descrição dos estudos, a seleção inadequada da 
terapia a ser aplicada no grupo de comparação (alta energia versus baixa energia; 
tratamento focado na calcificação versus tratamento focado na inserção do músculo 
afetado, etc), não permite que o objetivo de comparar diretamente o método com 
outras opções terapêuticas, tais como medicações, fisioterapia ou mesmo cirurgia, 
seja alcançado.  

  A comparação do tratamento com ondas de choque com outros tratamentos 
possíveis no manejo de tendinites calcificantes refratárias às abordagens 
conservadoras (como cirurgia aberta ou artroscópica, por exemplo) limitou-se a 
apenas um ensaio não randomizado. Este estudo, após dois anos de seguimento, 
sugeriu superioridade da intervenção cirúrgica em relação às ondas de choque quanto 
aos desfechos clínicos (satisfação com os resultados do tratamento) e radiológicos 
(eliminação dos depósitos de cálcio), ainda que tenha demonstrado menor tempo de 
internação e de retorno ao trabalho nos pacientes tratados com ondas de choque do 
que nos pacientes submetidos a cirurgia. 

    
   O NICE, diante dos problemas metodológicos dos trabalhos encontrados, 

expressa as seguintes conclusões: 
   - Eficácia: a eficácia de tratamento com ondas de choque na tendinite 

calcificante de ombro é incerta, particularmente em relação à dose de energia 
utilizada. 

   - Segurança: poucas complicações foram relatadas, sendo a mais comum o 
surgimento de hematomas subcutâneos. Não se sabe se a baixa freqüência de relatos 
de complicações ocorre porque as mesmas são incomuns ou porque não são relatadas 
de forma correta na literatura. 
 
 Uma descrição dos principais estudos que embasaram as conclusões 

apresentadas pelo NICE estão no item a seguir: 
 

 
5.2 Ensaios Clínicos incluídos na avaliação do NICE  
 

�  Rompe et al4 conduziram um ensaio clínico randomizado comparando 50 pacientes 
que receberam ondas de choque de alta energia (0,28 mJ/mm2) associada a anestesia 
do plexo braquial (grupo intervenção) com  50 pacientes que receberam ondas de 
choque de baixa energia (0,06 mJ/mm2) sem anestesia do plexo braquial (grupo 
controle). Após 6 meses de seguimento, os desfechos avaliados (escore Constant de 
função de ombro; taxas de reabsorção da calcificação segundo o RX; graduação de 
satisfação do paciente com o  resultado do tratamento) favoreceram 
significativamente o grupo intervenção. 

 • Avaliação metodológica:  não há informações sobre métodos de randomização ou 
de manutenção do sigilo da alocação aleatória dos pacientes. Houve alta taxa de abandono 
(21,6%) do estudo nas primeiras 6 semanas de seguimento sem que as razões fossem 
descritas. 
  



�  Em estudo dividido em duas partes, Loew et al7 avaliaram o efeito de diferentes 
esquemas de aplicação de ondas de choque. Na primeira, 80 pacientes foram 
randomizados em 4 grupos de 20: sem tratamento (grupo 0), 1 sessão de ondas de 
choque de baixa energia (grupo 1), 1 sessão de ondas de choque de alta energia 
(grupo 2) e 2 sessões de ondas de choque de alta energia (grupo 3). Após 3 meses de 
seguimento, os desfechos avaliados (escore Constant de função de ombro, redução 
subjetiva da dor, desaparecimento da calcificação ao RX) foram significativamente 
maiores nos pacientes dos grupos 2 e 3 do que nos pacientes do grupo 0. Não houve 
diferença entre os desfechos dos grupos 0 e 1. 
  Na segunda parte, 115 pacientes foram randomizados para receber 1 sessão 
de tratamento com ondas de choque de alta energia (grupo 2B) ou 2 sessões de 
tratamento com ondas de choque de alta energia (grupo 3B). Após 6 meses de 
seguimento, o desaparecimento da calcificação ao RX foi significativamente maior 
nos pacientes do grupo 3B que nos pacientes do grupo 2B. Não houve diferença nos 
desfechos clínicos avaliados (escore Constant e o alívio subjetivo da dor). 

 • Avaliação metodológica: na primeira parte do estudo, apesar de atribuir-se a 
denominação “randomizado”, os pacientes foram alocados para os grupos conforme a 
ordem de entrada no estudo, e, portanto, de forma não randomizada. 
 Na segunda parte, não há informações sobre como os pacientes foram alocados para 
os grupos nem sobre métodos de manutenção do sigilo da alocação. Houve 21% de perdas 
que, apesar de distribuídas de maneira similar entre os grupos, pode comprometer a 
validade dos resultados. A análise da parte B não foi por intenção de tratamento. 
 
 

� Haake et al 8 realizaram ensaio clínico randomizado comparando a aplicação de 
ondas de choque focadas sobre o depósito de cálcio (n=24) ou sobre a inserção 
distal do músculo supra-espinhoso (n=25) em pacientes com tendinite calcificante do 
ombro. No seguimento de 1 ano o desfecho primário (escore de Constant de função 
de ombro) e os desfechos secundários (melhora subjetiva, redução da dor em 
repouso e em movimento) foram significativamente melhores nos pacientes cujas 
ondas foram focadas nos depósitos de cálcio. A análise foi realizada por intenção de 
tratamento. 

 
 
� Ensaio clínico randomizado realizado por Seil et al9 dividiu 50 pacientes em 2 grupos 

de tratamento com ondas de choque. Um dos grupos recebeu 1 sessão de tratamento 
com ondas de choque de alta energia com analgesia IV (intervenção), e o outro 
grupo recebeu 3 sessões de tratamento com ondas de choque de baixa energia sem 
anestesia (controle). Apesar das diferenças entre os protocolos de tratamento, o 
montante total de energia era igual entre os grupos. Foi realizado seguimento por 3 e 
6 meses, não tendo sido encontradas diferenças entre os grupos. 

 
 
� Rompe et al10 em ensaio não randomizado compararam os resultados de 29 pacientes 

tratados com cirurgia aberta de ombro com os resultados de 50 pacientes tratados 
com ondas de choque de alta energia (0,60 mJ/mm2). Os pacientes foram avaliados 
após 2 anos pelo escore UCLA de sucesso do tratamento e pela taxa de eliminação de 



depósitos de Cálcio ao RX. O grupo submetido a cirurgia apresentou melhor 
desempenho nesses dois desfechos em relação ao grupo tratado com ondas de 
choque. Não houve diferença entre os grupos quanto à percepção subjetiva da dor 
após 2 anos de seguimento. Entretanto, a duração da internação e o tempo até o 
retorno ao trabalho foram significativamente menores nos pacientes do grupo ondas 
de choque que nos pacientes do grupo cirurgia. 

 • Avaliação metodológica: não houve randomização. No seguimento de 2 anos, 
houve 25% de perdas (apenas 20/29 pacientes do grupo cirurgia e 39/50 pacientes do 
grupo ondas de choque completaram o seguimento). Os pacientes perdidos eram 
demograficamente semelhantes aos que permaneceram no estudo, mas não há informações 
sobre os motivos das perdas. Não há informações sobre análise segundo o pior cenário 
possível. 
  
5.3 Ensaios Clínicos não citados pelo NICE 
 
 5.3.1 Tratamento com ondas de choque versus placebo para tendinites calcificantes 
de ombro. 
 

� Cosetino R et al14 randomizaram 70 pacientes com tendinite calcificante crônica de 
ombro em 2 grupos: o grupo intervenção recebeu 4 sessões de tratamento com ondas 
de choque de alta energia (0,28 mJ/mm2) focado sobre o depósito de cálcio; o grupo 
controle recebeu 4 sessões de simulação de tratamento (0 mJ/mm2). Os grupos foram 
avaliados antes e logo após o procedimento e em seguimentos de 1 e 6 meses quanto 
a desfechos clínicos (dor e função do ombro medidos pela escala Constant) e 
radiológicos (pelo RX). O grupo que recebeu tratamento teve melhora 
significativamente maior na escala Constant (escala de recuperação da amplitude de 
movimento do ombro, dor, força e limitações) após 1 e 6 meses de seguimento. 
Quanto aos desfechos radiológicos, avaliados após 1 mês de tratamento, houve 
reabsorção radiológica significativa dos depósitos de Cálcio apenas no grupo que 
recebeu tratamento.  

 • Avaliação metodológica: não há qualquer informação sobre os métodos de 
randomização. Os grupos gerados na linha de base diferem quanto ao escore Constant antes 
do tratamento, sendo significativamente menor nos pacientes alocados para o grupo de 
tratamento ativo. Não há descrição de cegamento dos investigadores que aplicavam a escala 
de Constant no seguimento, sendo este fator potencial viés de aferição. 
  

� Gerdesmeyer L et al15, em um ensaio clínico duplo-cego multicêntrico, randomizaram 
144 pacientes com tendinite crônica do ombro em 3 grupos: 2 sessões de ondas de 
choque de alta energia (1500 ondas de 0,32 mJ/mm2; n=48), 2 sessões de ondas de 
choque de baixa energia (6000 ondas de 0,08 mJ/mm2; n=48) e 2 sessões de 
tratamento simulado (n=48). Todos foram acompanhados em seguimentos de 3, 6 e 
12 meses após o tratamento. O desfecho primário avaliado foi a mudança na média da 
escala Constant da linha de base até o seguimento de 6 meses, sendo estatisticamente 
maior nos grupos que receberam tratamento (alta energia: aumento de 31 pontos, IC 
95% 26,7-35,3; baixa energia: aumento de 15 pontos IC 95% 10,2-19,8) do que no 
grupo que recebeu tratamento simulado (aumento de 6,4 pontos, IC 95% 1,4-11,8), 
p<0,01 para ambas as comparações. Em uma análise post hoc entre os dois grupos 



que receberam tratamento, pacientes que receberam ondas de choque de alta energia 
também tiveram aumentos significativamente maiores na escala Constant após 6 
meses que pacientes que receberam ondas de choque de baixa energia. Na análise dos 
desfechos secundários (mudança na escala Constant em 3 e 12 meses; mudanças na dor pela 
escala análogo-visual (VAS); a presença ou não de calcificação ao RX) observou-se 
diferenças semelhantes a do desfecho principal. Nos seguimentos de 3 e 12 meses não 
houve diferença estatística entre o grupo que recebeu ondas de choque de baixa 
energia e o grupo controle quanto à maioria dos desfechos secundários; entretanto, a 
diferença entre o grupo de tratamento de alta energia e os demais se manteve. 
• Avaliação metodológica: o método de randomização é descrito e adequado. Houve 

7% de perdas no seguimento de 6 meses, as quais se distribuíram de maneira razoavelmente 
uniforme entre os grupos. Entre as perdas, a causa mais comum foi o uso concomitante de 
medicações não previstas no estudo. Pacientes e pesquisadores responsáveis pela 
verificação dos desfechos nos seguimentos eram cegados. As análises relacionadas ao 
desfecho primário foram feitas por intenção de tratamento. No seguimento de 12 meses 
houve 23% de perdas e não há análise segundo o pior cenário possível, portanto, esses 
resultados devem ser observados com mais cautela.  

 
� Wang CJ et al16 realizaram um estudo não-randomizado em que foram comparados os 

resultados de 37 pacientes (39 ombros) tratados com ondas de choque com os 
resultados de 6 pacientes não tratados (6 ombros) quanto a desfechos clínicos 
(medidos pela escala Constant e pela escala análogo-visual para avaliação subjetiva 
da dor) e radiológicos. Após uma média de 6 meses de seguimento, o grupo tratado 
teve desfechos clínicos e radiológicos estatisticamente melhores que o grupo controle. 
• Avaliação metodológica: as limitações metodológicas deste estudo impossibilitam 

a avaliação da validade e da relevância dos resultados encontrados. 
 

�  Em recente ensaio clínico randomizado19 o tratamento com ondas de choque foi 
comparado com o placebo em 90 pacientes. Dor e capacidade funcional foram 
avaliados antes e depois do tratamento, e após 6 meses de seguimento. Avaliação 
radiológica foi realizada antes e depois do tratamento. Os resultados revelaram que 
o grupo tratado (n=45) teve melhora em todos parâmetros clínicos avaliados. 
Calcificações desapareceram completamente em 86,6% dos indivíduos tratados, e 
parcialmente em 13.4%. No grupo controle nenhum paciente teve resolução 
completa das calcificações e 8.8% tiveram resolução parcial. 
• Avaliação metodológica: a recente publicação deste estudo (maio-2006) impediu 

acesso ao artigo em texto integral, limitando a avaliação metodológica. 
 

 
 5.3.2 Tratamento com ondas de choque versus outros tratamentos para tendinites 
calcificantes de ombro. 
  

� Pan PJ et al 17 randomizaram 60 pacientes portadores de tendinite calcificante crônica 
de ombro para receberem 2 sessões de tratamento com ondas de choque de alta 
energia (0,26-0,32 mJ/mm2; n=32) ou 3 tratamentos semanais de estimulação 
nervosa elétrica transcutânea por 4 semanas (n=28). Os grupos foram comparados 
quanto a escala Constant; escala análogo-visual para dor e Manual Muscle Test para a 



avaliação funcional do ombro, além de desfechos ultra-sonográficos (tamanho e 
formato dos depósitos de Cálcio) em seguimentos de 2, 4 e 12 semanas. Pacientes 
tratados com ondas de choque tiveram melhora funcional pela escala Constant e 
redução mais expressiva de dor pela escala análogo-visual após todos os 3 
seguimentos realizados (p<0,05). O Manual Muscle Test de função do ombro, não foi 
diferente entre os grupos ou dentro dos grupos em análises do tipo antes versus 
depois. Após o seguimento de 4 e 12 semanas, a redução do tamanho da calcificação 
foi estatisticamente maior no grupo que recebeu ondas de choque. 
• Avaliação metodológica: não há informação sobre métodos de randomização. O 

escore do Manual Muscle Test na linha de base era maior nos pacientes do grupo que 
recebeu ondas de choque (os pacientes que receberam ondas de choque tinham melhor 
função de ombro na linha de base). 

 
 

 5.3.3 Tratamento com ondas de choque: seguimento em longo prazo 
 
Daecke18 et al, publicaram em 2002, ensaio clínico não randomizado com 115 

pacientes com tendinite calcificante crônica, comparando os resultados de uma (grupo 
controle; n=56) versus duas (grupo intervenção; n=59) sessões de ondas de choque de alta 
energia em relação a desfechos clínicos (escore Constant, sucesso subjetivo) e radiológicos 
(reabsorção das calcificações ao RX) em seguimentos realizados após 3 meses, 6 meses e 4 
anos. Não houve diferença estatística entre os grupos quanto aos desfechos clínicos em 
nenhum dos seguimentos realizados. Houve diferença estatística entre os grupos quanto às 
mudanças radiológicas apenas no seguimento de 6 meses. Em análises do tipo antes x 
depois do tratamento, houve melhora significativa de desfechos clínicos e radiológicos 
dentro de ambos os grupos em todos os seguimentos realizados. Após 4 anos de 
seguimento, mais de 20% da população do estudo tinha realizado cirurgia para tratamento 
da tendinite. 

Avaliação metodológica: o estudo não foi randomizado e não há informações sobre a 
comparabilidade dos grupos na linha de base. O seguimento foi bastante incompleto: 87%, 
72% e 59% dos pacientes foram avaliados em 3 meses, 6 meses e 4 anos, respectivamente. 
Não houve análise por intenção de tratamento. Este estudo, apesar apresentar vieses que 
limitam substancialmente sua capacidade de subsidiar conclusões, apresenta importância na 
medida em que revela que em um período de 4 anos, 20% dos pacientes que puderam ser 
acompanhados acabaram por realizar cirurgia para a doença inicialmente tratada com ondas 
de choque.  

 
  
Observação: A escala de Constant avalia recuperação da amplitude de movimento 
do ombro, dor, força e limitações. Apesar de frequentemente usada nos estudos, não 
foi descrita validação deste instrumento. 
 
 
5.4 Meta-análises e revisões sistemáticas 
 

� Heller KD et al11 em 1998 realizaram uma revisão sistemática com o objetivo de 
avaliar o uso de ondas de choque em ortopedia. Dos 105 artigos que faziam menção 



ao tratamento com ondas de choque, apenas 24 foram considerados 
metodologicamente adequados e foram incluídos. Os autores reconhecem a 
necessidade de estudar melhor o assunto e, em uma análise exploratória da eficácia do 
método a partir das evidências disponíveis na época, concluem que o tratamento da 
tendinite calcificante com ondas de choque parece oferecer quase os mesmos 
resultados que outros tratamentos melhor estabelecidos. Não há informação, 
entretanto, de qual o nível de evidência que sustenta esta conclusão. 
Obs: Tivemos acesso apenas ao resumo desta revisão sistemática, publicada 
integralmente em Alemão. 
 

�  Revisão sistemática elaborada por Grant HJ et al12 em 2004 avaliou artigos em língua 
inglesa que estudaram a eficácia de manejo cirúrgico ou conservador no tratamento 
de doenças do manguito rotador. A revisão encontrou apenas três ensaios clínicos 
randomizados avaliando o tratamento com ondas de choque e considerou 
inconsistentes os resultados dos mesmos. 

 
� Harniman E et al13, em 2004, realizaram revisão sistemática com o objetivo de avaliar 

a eficácia do tratamento com ondas de choque em tendinites calcificantes e não-
calcificantes do manguito rotador. A seleção dos estudos, a extração dos dados e a 
avaliação da qualidade metodológica dos estudos selecionados foram feitas por dois 
revisores. As evidências foram classificadas como fortes, moderadas, limitadas ou 
conflitantes. Dos dezesseis estudos que preencheram os critérios de inclusão, apenas 
três ensaios clínicos randomizados avaliando o tratamento com ondas de choque nas 
tendinites calcificantes (todos eles com pacientes que tinham tendinite calcificante há 
mais de três meses no momento do estudo) foram incluídos, sendo apenas um ensaio 
clínico considerado de alta qualidade metodológica. Os autores concluem que há 
evidência moderada de que ondas de choque de alta energia são eficazes no 
tratamento de tendinite calcificante crônica de manguito rotador quando as ondas de 
choque são focadas sobre os depósitos de Cálcio.  

  
 
 

6. BENEFÍCIOS ESPERADOS 
 
Desfechos primordiais 
 

� O fator em estudo não é esperado que tenha impacto em desfechos primordiais 
(mortalidade). 

 
 
Desfechos secundários 
 

� Melhora funcional, redução de dor e reabsorção radiológica de calcificações: 
 
 Cinco ensaios clínicos, alguns com importantes limitações metodológicas, e, pelo 
menos um ensaio clínico randomizado de boa qualidade metodológica, demonstraram 
melhora funcional e redução da dor, além de maiores índices de reabsorção de 



calcificações em pacientes tratados com ondas de choque em relação a pacientes 
tratados com placebo, especialmente com ondas de choque de alta energia (0,32 
mJ/mm2).  
 Também um ensaio clínico randomizado demonstrou superioridade do tratamento 
com ondas de choque em relação à estimulação nervosa elétrica transcutânea. 
 A comparação com cirurgia, baseada em um ensaio clínico não randomizado, 
mostrou desfechos clínicos e radiológicos (índice de satisfação com o tratamento e taxa 
de reabsorção dos depósitos de cálcio) melhores entre os pacientes submetidos à 
cirurgia. Não houve diferença entre os grupos quanto à percepção subjetiva da dor. A 
duração da internação e o tempo até o retorno ao trabalho foram significativamente 
menores nos pacientes submetidos ao tratamento com ondas de choque. 
 O benefício ao longo prazo do tratamento com ondas de choque, tanto em termos de 
manutenção da melhora clínica e radiológica, como em evitar cirurgia, não está 
estabelecida. 
 
 
  7. INTERPRETAÇÃO E RECOMENDAÇÕES 

 
 

1. Não há qualquer evidência científica que embase o uso do tratamento com ondas de 
choque no manejo inicial da tendinite calcificante do ombro.   
 
 Esta recomendação baseia-se na ausência de estudos que tenham utilizado o tratamento 
com ondas de choque no manejo inicial de pacientes com esta patologia. Os estudos 
realizados dedicam-se a indivíduos considerados “refratários”. 
 
2. Em casos considerados crônicos (dor há mais de 6 meses) e refratários ao tratamento 
conservador (com analgésicos, AINES, fisioterapia, injeções de corticóides): 
  
 a) o tratamento com ondas de choque demonstrou maior eficácia clínica (melhora da 
função do ombro e redução da dor) e radiológica (redução do tamanho ou eliminação da 
calcificação) na comparação com placebo.   

(Recomendação GRAU A) 
 
 b) não há evidências conclusivas em relação à eficácia do tratamento com ondas de 
choque comparativamente ao tratamento cirúrgico, devendo-se considerar para a 
decisão, a experiência local com os procedimentos, as preferências e condições clínicas 
do paciente e o custo relacionado aos procedimentos. 

(Recomendação GRAU C) 
 

 c) os efeitos ao longo prazo em comparação com o tratamento cirúrgico ou placebo 
não estão definidos, no entanto, dados iniciais sugerem uma recidiva alta de sintomas 
com necessidade subseqüente de retratamento. 

(Recomendação GRAU C) 
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