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Ondas de Choque 

       No fim do século passado, as ondas de 
choque passaram a ser utilizadas com 
êxito em fracturas que não consolidavam. 
Também tem dado bons resultados no 
tratamento de dores das partes moles do 
tornozelo, cotovelo e do ombro 
 
Para que serve? 
 
O tratamento extracorporal por ondas de 
choque serve para tratar as dores crónicas 
e pontuais principalmente nas zonas 
ósseas, tendinosas e de transição nas 
zonas de inserção dos músculos: 
 
- Calcificações tendinosas do ombro. 
- Epicondilite. 
- Epitrocleite. 
- Esporão do calcâneo. 
- Dores do tendão de Aquiles ( Tendinites 
do Aquiles ) 
- Tendinites do ombro. 
- Bursite ou tendinite de inserção  no osso               
ilíaco. 
- Dor de esforço na crista da tíbia. 
- Tendinite do rotuliano. 
- Pseudartroses. 
 
 

 
Alternativa à cirurgia 
   Este é o novo tratamento sem 
intervenção cirúrgica, das dores crónicas e 
em particular das calcificações  do ombro, 
da epicondilite (tenis-elbow e golf-
elbow),do esporão do calcâneo e da dor do 
tendão do Aquiles. 
 
Dores Crónicas que se tratam sem dor 
 
   Em todo o mundo e Portugal não é 
excepção, há milhares de pessoas que 
sofrem de dores crónicas. Estas dores são 
muito incapacitantes, o que leva a 
incapacidade de muitos meses com o 
consequente prejuízo para a economia do 
País. A famosa epicondilite que não 
acontece só no ténis ou golfe, o esporão 
do calcâneo ou as calcificações do ombro, 
estas patologias de evolução crónica com 
dores contínuas no repouso e nos 
movimentos durante anos. Os tratamentos 
clássicos e a cirurgia são muitas vezes 
decepcionantes. 
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-  Fibroses musculares. 
 
   Tratando-se de uma atitude terapêutica 
não invasiva ,o tratamento extracorporal 
por ondas de choque, apresenta-se como 
uma alternativa  às intervenções 
cirúrgicas.Com estes tratamentos as dores 
são atenuadas de 60 a 85% segundo a 
patologia e em alguns casos  
completamente suprimidas.Com este 
tratamento, as operações, as anestesias e 
as hospitalizações são supérfluas, quer 
dizer a pele não tem incisões ,não há 
riscos inerentes a qualquer intervenção 
cirúrgica. 

  Vantagens 

As vantagens do tratamento extracorporal 
por ondas de choque em relação a outros 
procedimentos clássicos do tratamento 
são: 
 
- Nenhum risco de alergia. 
- Não é necessária qualquer preparação.. 
- Tratamento ambulatório. 
- Tratamento rápido. 
- Normalmente só são necessários uma a 
três sessões. 
- Após dez dias, já se notam melhorias 

  
Como funciona o tratamento extracorporal 
por ondas de choque 

 
O aparelho produz no exterior do 

corpo (extracorporal),ondas sonoras de 
alta energia por um procedimento 
piezoeléctrica, sendo a sonda encostada 
ao corpo e protegida por um gel, 
exactamente no ponto doloroso. O doente 
sente curtas impulsões e ajuda  o médico 
a dirigir as ondas de choque ao ponto de 
dor máxima. 
O tratamento agradável para o doente é 
realizado em ambulatório e dura cerca de 
15 minutos. A aptidão para o trabalho ou 
para o desporto são geralmente 
asseguradas para o mesmo dia  ou no dia 
seguinte. 
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