
A pesquisa realizada em 2006 sobre o rendimento do full swing de golfistas após o 

tratamento quiroprático fez um grande sucesso no 9o Congresso Internacional Bienal da 

WFC (World Federation of Chiropractic) que aconteceu em Maio de 2007, onde reuniu 

aproximadamente 800 quiropraxistas de 45 paises.  

Atualmente o estudo está em fase de publicação na Journal of Chiropracitc Medicine 

(revista de Medicina Quiroprática) e o banner será exposto no Nike World Campus 

(campus mundial da Nike) no Tiger Woods Center (centro Tiger Woods) para o 

simpósio anual do Conselho esportista da ACA (American Chiropractic Association) 
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Introdução: Houve um crescimento estável no tratamento quiroprático em várias 
modalidades desportivas para manter as condições competitivas ótimas de atletas. 
Muitas modalidades terapêuticas foram usadas, com uma ênfase na terapia de 
manipulação articular da coluna vertebral (SMT). Com atletas, o tratamento de 
quiropraxia normalmente almeja uma melhora do rendimento, ao invés do tratamento de 
condições ou somente disfunções. Foi argumentado que o mantimento e a melhora da 
função articular, balanço muscular e possivelmente a velocidade de reflexos 
neuromusculares, obtidos através deste tratamento, podem auxiliar na melhora do 
desempenho. Este estudo avalia o efeito do SMT no rendimento de golfistas. 
 
Métodos: Golfistas, membros de dois clubes de golfe em São Paulo, Brasil foram 
admitidos ao estudo após assinarem um termo de consentimento. O critério de inclusão 
foram homens entre 18 e 55 anos, com um handicap entre 0 e 15, que praticam golfe 
pelo menos uma vez por semana por quatro horas. Após a admissão, os pacientes foram 
randomizados por sorteio em um dos dois grupos: Grupo I: programa de alongamento; e 
grupo II: alongamento mais SMT. Os participantes de ambos os grupos realizaram um 
programa de alongamento padronizado sob supervisão e foram avaliados para a 
presença de disfunção lombar, torácica e cervical. Foi realizado SMT nos segmentos 
com disfunção por um quiropraxista apenas naqueles do grupo II. Antes do tratamento, 
todos os pacientes realizaram a medição inicial. Após o tratamento, os pacientes 
repetiram as mesmas manobras. Cada participante repetia esta seqüência de 
procedimentos quatro vezes em dias diferentes. Foi usado o teste de Student para 
amostras pareadas e amostras grupadas foram usadas para comparar o desenvolvimento 
de cada grupo entre os dois momentos em cada um das quatro repetições. 
 
Resultados: 43 pacientes foram admitidos de Fevereiro a Abril de 2006. Todos os 
pacientes completaram as quatro sessões abrangendo o protocolo. 20 participantes 
foram do grupo I e 23 do grupo II. A idade média, handicap e swing inicial em cada 
grupo foram comparáveis como segue: idade: GI: 37.15; GII: 32.1; handicap: GI: 11.95; 
GII: 8.17; swing inicial: GI: 205m; GII: 219m. Em cada um dos quatro dias de 
tratamentos, a melhora do rendimento da media do full swing foi observada no grupo II 
(alongamento + SMT), com significância estatística alcançada no quarto e ultimo dia 
apenas (p=0.005). No grupo I (alongamento), não foi observada a melhora no 
desenvolvimento do full swing durante os quatro dias. No segundo dia de procedimento, 
houve uma diminuição no rendimento após o tratamento (p=0.04) 
 
Conclusão: A terapia de manipulação vertebral em associação com alongamento 
muscular parece estar relacionada com a melhora no rendimento do full swing de 
golfistas, quando comparado com o alongamento sozinho. 
 



 


