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Resumo 
 
 
 

A terapia com ondas de choque extracorporais foi inicialmente desenvolvida na década 

de 80 em medicina humana. O sucesso alcançado levou então à aprovação das ondas de choque 

em cavalos no tratamento de lesões ortopédicas, e nos últimos anos, a sua aplicação tem vindo 

a crescer, nomeadamente no tratamento de lesões músculo-esqueléticas. 

As ondas de choque viajam através de fluídos e tecidos moles e os seus efeitos ocorrem 

em locais com diferentes impedâncias acústicas, tal como a interface osso-tecido. Ao 

encontrarem esta zona de junção, libertam energia cinética causando alterações nos tecidos. As 

ondas de choque podem ser diferenciadas em focais: electro-hidráulicas, piezoelétricas, 

eletromagnéticas; e radiais, sendo as primeiras mais indicadas para fins terapêuticos. Apesar do 

seu mecanismo de ação não ser ainda claro, sabe-se que as ondas de choque permitem a 

reconstituição dos tecidos lesados ao estimularem os osteoblastos e fibroblastos, promovendo 

efeitos condroprotetores, de neovascularização, anti-inflamatórios e supõe-se que também, 

efeitos analgésicos. 

O objetivo desta dissertação foi aprofundar os conhecimentos sobre a terapia de ondas 

de choque extracorporais, fazendo o paralelismo entre a prática clínica e a literatura, através da 

exposição de vários casos clínicos tratados com esta terapêutica. 

Deste trabalho faz parte um relato de atividades e casuística observada, uma revisão 

bibliográfica do tema, seguindo-se a apresentação de 4 casos clínicos com diferentes lesões, 

observados no Hospital Veterinário da Universidade do Tennessee e tratados com ondas de 

choque electro-hidráulicas, piezoelétricas ou mesmo ambas. Foi avaliada a progressão clínica 

destes animais, sendo possível verificar os efeitos benéficos desta terapia em doenças como a 

desmite proximal do ligamento suspensor do boleto, a desmite dos ramos do ligamento 

suspensor do boleto e a osteoartrite das facetas cervicais. A desmite do ligamento sesamoideu 

reto pode ser uma vertente a explorar, visto neste trabalho se terem verificado resultados 

positivos no animal em estudo. 

Em suma, a terapia com ondas de choque extracorporais constitui uma terapêutica a ter 

em atenção na medicina de equinos, no entanto, é necessário realizar mais estudos para melhor 

compreensão do mecanismo de ação e efeitos desta terapia nas várias afeções mú sculo- 

esqueléticas em cavalos. 
 
 
Palavras-chave: ondas de choque extracorporais; lesões músculo-esqueléticas; cavalo 
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Abstract 
 
 

The extracorporeal shock waves therapy was initially developed in human medicine. 

The success achieved in human medicine led to the approval of the shockwave in horses and is 

now a cutting-edge therapy for the treatment of various musculoskeletal injuries. 

Shockwaves travel through fluids and soft tissues and their effects occur at locations 

with different acoustic impedances, such as the bone-tissue interface. When they encounter this 

junction zone, shock waves release kinetic energy, which will lead to tissue changes. Shock 

waves can be differenciated into focal: electrohydraulic, piezoelectric, electromagnetic; and 

radial, being the first ones most suitable for medical treatment purposes.  Although their 

mechanism of action is unclear, it is known that shockwaves allow the reconstruction of 

damaged tissues by stimulating osteoblasts and fibroblasts, as well as promoting 

chondroprotective, neovascularization and anti-inflammatory effects. It is supposed also to 

have analgesic effects. 

The aim of this dissertation was to deepen the knowledge about extracorporeal 

shockwave therapy, making the parallel between the clinical practice and the literature, through 

the exposure of some clinical cases treated with this therapeutic modality. 

This work includes an activity report, the bibliographic review of the subject, followed 

by the presentation of 4 clinical cases of different pathologies observed at the University of 

Tennessee Veterinary Hospital, treated with electrohydraulic, piezoelectric shock waves or 

even both. It was evaluated the clinical progression of these animals, and the beneficial effects 

of this therapy on diseases such as the proximal suspensory desmitis, desmitis of the branches 

of the suspensory ligament and cervical facial osteoarthritis. Desmitis of the straight 

sesamoidean ligament can be an aspect to explore, since positive results have been found in the 

animal under study. 

In summary, extracorporeal shockwave therapy is a new therapeutic modality to be 

taken into consideration in equine medicine, however, further studies are needed to better 

understand the mechanism of action and effects of this therapy on various musculoskeletal 

disorders in horses. 

. 
 
 
 
Key-words: extracorporeal shockwaves; musculoskeletal injuries; horse. 
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Capítulo 1 – Introdução 

 
 
 

A terapia com ondas de choque extracorporais (TOCE) foi inicialmente desenvolvida 

na década de 80 como um método de litotripsia para a destruição de cálculos renais e vesicais 

no homem (Yocom & Bass, 2017).  Apesar do seu mecanismo de ação continuar em parte por 

descobrir, esta terapia é frequentemente utilizada para o tratamento de fraturas de difícil 

cicatrização ou que não cicatrizaram corretamente em medicina humana, bem como na terapia 

de desmopatias insercionais (Lischer et al., 2006; McClure & Weinberger, 2003). 
 

Com o avançar da terapia em medicina humana, as suas aplicações foram extrapoladas 

para a medicina de equinos, sendo a primeira lesão a ser tratada neste campo a desmite proximal 

do Ligamento Suspensor do Boleto (LSB) (McClure & Weinberger, 2003). Hoje em dia é 

largamente utilizada como terapia adjuvante de variadas lesões músculo-esqueléticas, tais como 

tendinites, desmopatias, osteoartrites, fraturas de não-união ou com união atrasada, entre outras 

(Yocom & Bass, 2017). A aplicação médico-veterinária da TOCE nas lesões ortopédicas em 

equinos tem aumentado exponencialmente nos últimos anos, quer em animais atletas de alta 

competição, quer em cavalos de lazer (Metheney, 2004). 
 

Este trabalho é constituído por cinco capítulos principais: Relatório de estágio e 

casuística observada, revisão bibliográfica, casos clínicos, discussão e conclusão. Na revisão 

bibliográfica, a TOCE será definida e caracterizada em termos da sua física e seus diferentes 

tipos. Será abordado também o seu mecanismo de ação e efeitos nos diversos tecidos (ósseos, 

tendões e ligamentos, articulações e estruturas sinoviais), bem como a pressuposta analgesia 

inerente, efeitos adversos e contraindicações e finalmente, indicações terapêuticas associadas. 
 

Na descrição de casos clínicos serão apresentados 4 cavalos com diferentes afeções 

músculo-esqueléticas tratados com TOCE. Serão descritos os sinais clínicos, bem como 

respetivos exames complementares de diagnóstico, protocolos terapêuticos de TOCE e o seu 

seguimento após terapia. 
 

Na discussão proceder-se-á a uma comparação entre os casos clínicos apresentados e o 

que está descrito na literatura, de modo a justificar os protocolos terapêuticos utilizados, 

avaliando também a qualidade e o tempo de recuperação dos animais. Após a discussão, serão 

enumeradas as conclusões extraídas do trabalho prático realizado. 
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Capítulo 2 – Relatório de Estágio 
 
 
 
Universidade de Liège 

 
 
O estágio curricular realizado na Universidade de Liège, teve a duração de 8 semanas, com 

início a 1 de Outubro e término a 1 de Dezembro de 2018. Neste hospital tive a oportunidade 

de trabalhar em diferentes especialidades: Medicina Interna, Cirurgia e Ortopedia de Equinos, 

Anestesia de Equinos e Reprodução de Equinos. 
 
Nas especialidades acima referidas, foi-me dada a possibilidade de acompanhar os cavalos 

hospitalizados, assistir e colaborar na realização de consultas, auxiliar em meios 

complementares de diagnósticos e desenvolver exames físicos que pretendem apoiar e 

suplementar as decisões médicas, bem como a administração de medicações. 
 
Na especialidade de Medicina Interna e Cirurgia realizavam-se reuniões semanais (quintas- 

feiras de manhã), onde os estudantes de cada especialidade apresentavam os casos clínicos pelos 

quais estavam responsáveis e os mesmos eram debatidos com todo o corpo clínico. Todas as 

manhãs eram também discutidas as consultas que se iriam realizar nesse mesmo dia. 
 
Estas duas vertentes envolviam tarefas e procedimentos distintos. Na especialidade de Medicina 

Interna pude colocar uma sonda nasogástrica e recolher sangue para realização de exames 

complementares (microhematócrito, proteínas totais e glicose), bem como a interpretação dos 

mesmos. 
 
No que diz respeito à especialidade de Cirurgia e Ortopedia tive a oportunidade de assistir a 

vários procedimentos cirúrgicos. Após as cirurgias, participei de forma ativa nos cuidados pós- 

cirúrgicos, como limpeza de feridas, troca de pensos, preparação e administração de medicação. 

Nesta especialidade, pode também colaborar nos exames de claudicação e presenciar a 

aplicação de diferentes tratamentos, nomeadamente: Plasma  rico em Plaquetas  e  Células 

Estaminais. 
 
Na especialidade de Anestesia, pude assistir e auxiliar na preparação dos animais para cirurgia, 

bem como na monotorização anestésica e recobro das mesmas. 
 
Na especialidade de Reprodução de Equinos, foi me dada a oportunidade de realizar exames 

ecográficos quer para observação do trato genital feminino de éguas não gestantes, quer para 

observar alterações morfológicas nesses mesmos órgãos durante a gestação. 
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HTS (Horse Therapy Services) 
 
 
O estágio curricular realizado na HTS (Horse Therapy Services), teve a duração de 4 

semanas, com início a 1 de Fevereiro e término a 1 de Dezembro de 2019. Esta clínica móvel 

fornecia serviços médico-veterinários ambulatórios durante um concurso de saltos 

internacional (Vilamoura Atlantic Tour 2019), no Algarve. 
 
Neste estágio pude auxiliar o corpo clínico no desempenho de tarefas como atendimento dos 

proprietários dos animais, preparação de medicações para posterior administração e realização 

de exames complementares de diagnóstico. Tive ainda a oportunidade de observar diversas 

modalidades terapêuticas, como a hidroterapia, mesoterapia, terapia de ondas de choque 

extracorporais e aplicação de células estaminas e PRP, bem como de realizar um tratamento 

com laser de grau IV. 
 
Nesta clínica contactei essencialmente com a especialidade de medicina desportiva e, embora 

me tenha deparado com uma grande variedade de casos, estes eram na sua grande maioria 

lesões do foro músculo-esquelético. 
 
 
 
 
Universidade do Tennessee 

 
 
O estágio curricular que  serviu  de  base a  esta  dissertação  de mestrado  foi  realizado  na 

Universidade do Tennessee, o qual teve a duração de 11 semanas, com início a 5 de Abril e 

término a 1 de Julho de 2019. Neste hospital tive a oportunidade de trabalhar em diferentes 

especialidades: Performance Desportiva e Reabilitação; Medicina Interna e Cirurgia de 

Equinos. 
 
Nas especialidades acima referidas, foi-me dada a possibilidade de acompanhar os cavalos 

hospitalizados, assistir e colaborar na realização de consultas, auxiliar e desenvolver meios 

complementares de diagnósticos e exames físicos que pretendem apoiar e suplementar as 

decisões médicas, administrar medicações e participar nas rondas matinais (debate dos casos 

hospitalizados e/ou temas que gostaríamos de abordar). 
 
Na especialidade de Performance Desportiva e Reabilitação, colaborei na fase de diagnóstico, 

colaborando na realização de exames de claudicação com a utilização do Lameness Locator®, 

nos quais realizava testes de flexão e bloqueios perineurais, assim como na execução de 

ecografias e raios-x. Nesta especialidade presenciei a aplicação de diferentes tratamentos, 
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nomeadamente: Plasma rico em Plaquetas; Células Estaminais; Fisioterapia. Para além destes, 

foi me dada a oportunidade de auxiliar também nas seguintes terapêuticas: com ondas de choque 

extracorporais focais (TOCEF); laser de grau IV e hidroterapia. Nos animais sob a minha 

responsabilidade, executei diariamente as seguintes intervenções: realização de exercícios de 

alongamentos, exercícios com o equicore (xairel no qual está costurado um sistema de 

“travagem” e 2 faixas elásticas, permitindo o fortalecimento dos músculos do cavalo) e balance 

pads (almofadas de equilíbrio, as quais estimulam um correto posicionamento dos membros e 

estabilidade do animal), colocar animais na guia elétrica e ajudar na realização de exercícios na 

passadeira de água. 
 
Na especialidade de Medicina Interna e Cirurgia realizavam-se reuniões semanais (quintas-

feiras de manhã), juntamente com o serviço ambulatório, onde os estudantes de cada 

especialidade, apresentavam um caso clínico da semana transata. 
 
Estas duas vertentes envolviam tarefas e procedimentos distintos, os quais passarei a citar: na 

especialidade de Medicina Interna pude realizar ECGs (Eletrocardiogramas), limagem das 

pontas dentárias, colocar catéteres, colocação de sonda nasogástrica, recolha de sangue para 

realização de exames complementares (microhematócrito, proteínas totais, glicose e gazes 

sanguíneos), bem como a interpretação dos mesmos. Retirei leite às éguas, administrei 

alimentação parenteral/enteral em poldros, realizei nebulizações e administrei vacinas. 
 
No que diz respeito à especialidade de Cirurgia tive a oportunidade de assistir a vários 

procedimentos cirúrgicos, desempenhando funções de instrumentista e ajudante de cirurgião, 

nas quais pude auxiliar a encerrar uma sutura abdominal, desbridar tecido necrótico na 3ª 

falange e ainda castrar um pónei, intervindo também no recobro dos animais. Realizei duas 

infiltrações intra-articulares com corticosteroides e antibiótico, suturei feridas de cavalos e 

ainda realizei uma biópsia para avaliação de líquido sinovial.  Após as cirurgias, participei de 

forma ativa nos cuidados pós-cirúrgicos, como limpeza de feridas, troca de pensos, realização 

de perfusão regional dos membros com antibiótico e preparação e administração de medicação. 

No entanto, em ambas as especialidades, tinha tarefas em comum, tais como, fazer registos 

médicos, estabelecer contacto com os donos informando-os do estado atual do seu cavalo e 

preparar altas médicas. 
 
Concluindo, ao longo do estágio fui aumentando o meu grau de autonomia na realização destas 

diferentes   intervenções, onde   fui   adquirindo   competências   práticas   em   diferentes 
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especialidades da medicina de equinos, despertando assim um particular afinco e interesse na 

área da medicina desportiva.  Na tabela abaixo encontra-se um resumo com a casuística 

observada. 
 

Tabela 1 - Casuística observada durante o estágio curricular 
 

Doenças/ Situações                       Liège               HTS (Horse          Tennessee 
acompanhadas                                                         Therapy 

Services) 
Dermatologia    

Atopia   1 
Dermatite na quartela  10 3 
Dermatophilus Congolensis   1 
Sarna Sarcóptica 1   

Doenças Neonatais    
Encefalopatia Neonatal   4 
Úraco Persistente   1 

Infeccioso    
Doença de “Lyme” 1   
Empiema das bolsas guturais 1   
Infeção por Streptococcus Equi 
Sub-Espécies Equi 

  1 

Infeção por Rhodococcus equi 1   
Oftalmológico    

Enucleação 1   
Uveíte Recorrente 3   

Sistema Cardiovascular    
Arritmia Supraventricular   2 
Fibrilhação Atrial   1 
Taquicardia Ventricular   1 

Sistema Endócrino    
Hiperadrenocorticismo 1  3 
Hipotiroidismo  1  

Sistema Linfático    
Linfangite   1 

Sistema Musculoesquelético    
Abcesso no casco  2 1 
Artrite/Artrite sética   5 
Artroscopia 1  1 
Biópsia Muscular   2 
Bursite 1 3  
Calcificação do TFDP   1 
“Canker” do casco 5   
Celulite  3 1 
Core lesion no TFDS 5 1 1 



 

 

Desmite   do   ligamento   colateral 
lateral   e   medial   da   articulação 
metacarpofalangeana 

 1  

Desmite do ligamento sesamoideu 
oblíquo 

 1  

Desmite proximal do LSB  1 3 
Desmite no corpo do LSB 1 5 1 
Desmite nos ramos do LSB  3  
Fratura    de    stress    na    falange 
proximal 

2   

Fratura de stress na falange distal  1  
Fratura do carpo 1   
Fratura do esterno 1   
Fratura do olecrânio 1   
Fratura do osso navicular 1   
Fratura do osso sesamóide 1 1  
Injeção           intrarticular           de 
corticoesteródes 

 20 10 

Inflamação na baínha do tendão  1  
Lacerações nos membros anteriores 
e posteriores 

3 9 3 

Laminite 8  1 
Mesoterapia  1  
Osteíte   3 
Osteoartrite 3 4 3 
Tendinite do TFDS 1  1 
Tendinite do TFDP 2 2  
Tratamento com Células Estaminais 4  3 
Tratamento com Laser grau IV  5  
Tratamento com PRP 5 3 2 
Tratamento com TOCEF  7 5 

Sistema Neurológico    
“Headshaking” 1   
Narcolépsia 1   
Síndrome “Wobbler” 1  1 

Sistema Oral/Digestivo    
Abcesso dentário  1  
Colite 3  1 
Deslocamento da curvatura pélvica 5 1 4 
Deslocamento   do   colón   dorsal 
direito 

5 1 4 

Doença inflamatória intestinal 1  1 
Encarceramento     do     ligamento 
nefroesplénico 

5  1 

Enterite Granulomatosa   1 
Enterite Proximal 3  1 
Enterólitos   1 
Enteropatia por perda de proteínas 1   
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Eventração 1   
Extração Dentária   1 
Fecaloma 1   
Gastrófilos   1 
Gastroscopia 5  3 
Hemoperitoneu 1   
Hérnia Umbilical 1   
Impactação da curvatura pélvica 2   
Impactação do ceco  1 1 
Impactação do cólon menor 2 2 2 
Impactação do intestino delgado 1  1 
Impactação gástrica   1 
Infeção apical de dente 2   
Obstrução esofágica 1  1 
Rutura gástrica 1   
Sablose 1   
Sinusite 8   
Tiflocolite 1   
Torsão do cólon 3 1 1 
Torção do intestino delgado  1 2 
Torção do mesentério   2 
Úlceras gástricas 2  2 
Úlceras no Cólon   1 
Valgus 1   

Sistema Respiratório    
Abcessos pulmonares   1 
Endoscopia 3 2 2 
Lavagem broncoalveolar 1  1 
Obstrução aérea recorrente 2  1 
Pleuropneumonia  7 1 
Sinusite   1 

Sistema Reprodutor    
Castração 2  2 
Criptorquídeo 1  1 
Funiculite 1   
Parafimose 1  1 
Vulvoplastia de Caslick  1  

    
Sistema Urinário    

Cálculos vesicais   1 
Uretrostomia 1   

Tumores    
Carcinoma das células escamosas 3  3 
Melanoma   2 
Sarcoide 5  2 
Tumor no testículo   1 
Quimioterapia (sarcoma) 1   
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Outros    
Caquexia (maus tratos) 6  1 
Intoxicação por oleandro 1   
Miopatia atípica 17   
Necrópsias   1 
“Wry nose”   1 
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Capítulo 3 - Terapia com ondas de choque extracorporais focais em cavalos 
 

3.1 Definição de ondas de choque extracorporais e sua Física 
 
 
 
 

As ondas de choque extracorporais são ondas de pressão geradas exteriormente ao corpo 

(extracorporal) e que podem ser aplicadas a uma determinada região de dor ou local onde ocorre 

lesão (Mende, 2011; Yocom & Bass, 2017). As ondas de choque são caracterizadas por 

elevadas pressões positivas (>80 MPa) seguidas por pressões negativas (-20MPa), que 

retornam depois a valores basais (Figura 1), sendo que um MPa corresponde a dez vezes uma 

pressão atmosférica (Yalcin et al., 2012; Agostino et al., 2015). Estas têm um rápido tempo de 

subida de 30-120 nanossegundos e um curto período de duração de pulso  (5 milissegundos) 

(Mende, 2011), sendo que a pressão gerada varia, normalmente de 20 a 100MPa (McClure 

& Merritt, 2003). 
 
 
 

 
 

Figura 1 - Medidas de pressão (y) e tempo (x) das ondas de choque. O tempo de subida é de 5 a 10 nanossegundos. 
A pressão máxima positiva (P+) é a maior amplitude de pressão da onda de choque. -6dB representa a largura do 
pulso, no qual a pressão da onda é maior que 50% de P+. A área sombreada debaixo da curva (P-) representa a 
energia total positiva e negativa da onda de choque. (Adaptado de McClure & Dorfmüller, 2003) 

 
 
 

As ondas de choque comportam-se como as ondas de som nos tecidos (McClure & 

Merritt,2003), necessitando de um meio fluido ou tecido pelo qual se propagar, sendo refletidas 

por superfícies contendo ar tal como a superfície pleural ou intestinal (McClure & Dorfmüller, 

2003). Daí nunca deverem ser utilizadas em estruturas como o pulmão ou o intestino (Mcclure, 
 

2002). A maior deposição de energia e o maior ganho das ondas de choque conseguem-se em 

zonas anatómicas com diferentes densidades de tecidos, como a interface osso-tecido mole 

(Ogden et al.2001, citado por Yocom & Bass, 2017). Estas ondas são iniciadas com a deposição
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de energia em meio fluído (gerador de ondas), o qual tem uma impedância acústica semelhante 

aos tecidos moles do corpo.  Aquando a sua propagação, as ondas viajam através de tecidos 

com semelhante impedância acústica sem significativa perda de energia. A impedância acústica 

da gordura, músculo e água são semelhantes não se verificando o mesmo no tecido pulmonar, 

ar, osso e cálculos renais (McClure & Dorfmüller, 2003). 
 

Quando dentro dos tecidos, as ondas de choque têm efeitos diretos e indiretos. O efeito 

direto das ondas de choque é mediado na zona de limite entre 2 tecidos adjacentes com 

diferentes densidades, em que as ondas de choque são desviadas da zona de limite dos tecidos 

com diferente impedância acústica através de reflexão ou refração da onda. Isto resulta na 

libertação de energia cinética na zona de junção, o que pode causar alterações nos tecidos 

(Mende, 2011). Desta forma, a interface ar-líquido vai absorver uma grande quantidade de 

energia, contrariamente ao que se verifica na interface músculo-gordura, que absorve apenas 

uma pequena quantidade de energia (McClure & Merrit, 2003). A libertação de energia cinética 

nas interfaces de locais com diferentes impedâncias acústicas é crucial no planeamento da 

terapia com ondas de choque extracorporais (McClure & Dorfmüller, 2003). 
 

O efeito indireto das ondas de choque é mediado por cavitação. A cavitação é definida 

como o aparecimento de bolhas num fluído. No início da onda de choque, as moléculas de água 

separam-se e formam-se bolhas de vácuo. O vapor do fluído envolvente é agregado dentro das 

bolhas, fazendo com que estas expandam o seu volume original 10 vezes mais (Mende, 2011). 

No final da fase de pressão negativa, o retorno à pressão atmosférica provoca o colapso das 

bolhas, causando uma implosão, o que resulta na libertação destes pulsos (Mende, 2011), 

originando stress localizado nesses tecidos (Bosch et al., 2007). Em associação, surgem jatos 

de água, os quais podem ter um efeito negativo se em excesso ou incontrolados (Mende, 2011). 

No entanto, a informação disponível sobre o mecanismo de atuação de bolhas de cavitação nos 

tecidos é limitada (McClure & Dorfmüller, 2003). 
 

A energia contida nas ondas de choque é medida em mJ (milijoule) e a energia utilizada 

para o tecido alvo pode variar. A Densidade de Fluxo de Energia (DFE) é utilizada para 

descrever a dose de energia aplicada a um ponto focal dentro do tecido. Esta é a quantidade de 

energia aplicada em milijoule a um milímetro quadrado (mJ/mm2). Quando a mesma 

quantidade de energia é aplicada num pequeno ponto focal, este vai ter uma maior densidade 

de energia do que um maior ponto focal (Mcclure et al., 2004). Isto acontece porque com um 

menor volume focal, a energia é mais concentrada e quando este é maior, a energia é distribuída 
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por uma área maior (McClure & Merrit, 2003). A energia total aplicada durante a terapia é o 

total de energia por pulso, multiplicada pelo número de pulsos (McClure & Dorfmüller, 2003). 

A DFE é assumida convencionalmente como a dose utilizada. Em 1998, Rompe et al. 

classificaram o tratamento com ondas de choque extracorporais com base nesta unidade de 

medida, como baixo (<0.08mJ/mm2), médio (>0.08 e <0.28mJ/mm2) e elevado (>0.28 e 

<0.60mJ/mm2) (Rompe et al., 1998). Porém, embora se verifique um consenso na definição 

dos 3 níveis da DFE (baixa, média, elevada), o mesmo não se confirma quando se fala dos 

valores definidos para cada um deles (Yocom & Bass, 2017). 
 

Como a impedância acústica da água e tecidos moles é semelhante, a intensidade refletida 

das ondas de choque é insignificante quando viaja desde a água até aos tecidos moles. Como 

tal, as ondas de choque são geradas em água (McClure & Dorfmüller, 2003) e acopladas à pele 

por um gel, de modo a prevenir a reflecção da onda de choque (Mende, 2011). 
 
 
 
 

3.2 Diferentes tipos de Ondas de Choque 
 
 
 
 

As ondas de choque podem ser diferenciadas em focais e radiais (balística). Tendo em 

conta as ondas de choque focais, estas podem ser distinguidas em 3 tipos, consoante o seu 

gerador: piezoelétrica, electro-hidráulica e eletromagnética. Estes 3 métodos produzem ondas 

de choque focais pela conversão de eletricidade num rápido movimento físico dentro do fluído 

(Mcclure et al., 2004; Pulsevet, 2014). Estas ondas de choque convergem num pequeno ponto 

focal, não expondo os tecidos envolventes, conseguindo penetrar os mesmos a profundidades 

maiores (Chung & Wiley, 2002). Toma-se como exemplo a utilização dada pela medicina 

humana a esta terapêutica no caso da litíase renal, em que o cálculo é destruído sem danificar a 

estrutura do órgão (McClure & Dorfmüller, 2003). 
 

Cada um destes mecanismos utiliza um diferente gerador, o qual é carregado com 

diferentes voltagens. A mensagem elétrica é depois passada para os transdutores acústicos 

(McClure & Dorfmüller, 2003; Pulsevet, 2014). O volume focal e o fluxo de energia são os 

elementos que vão caracterizar a mensagem elétrica a passar. O volume focal corresponde ao 

tamanho da zona focal, ou seja, o local afetado pela onde de choque (McClure & Merrit, 2003). 
 

Relativamente à técnica piezoelétrica (Figura 2), esta envolve um elevado número de 

cristais piezo montados numa cerâmica côncava, na qual estão geometricamente arranjados, 
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permitindo a sua expansão ou contração quando excitados por um pulso de elevada voltagem. 

É gerada uma onda de pressão na água envolvente, levando à onda de choque. Estes elementos 

estão precisamente alinhados para que cada pulso de pressão gerado se foque numa determinada 

área. É devido a esta precisa focagem, que é criada uma onda de choque extremamente precisa 

e com elevada energia num definido volume focal (Next & Shockwave, n.d; McClure & 

Dorfmüller, 2003; Goldberg et al., 2018). Nos transdutores das ondas de choque piezoelétricas, 

os vários cristais podem estar dispersos numa única ou dupla camada, dependendo dos níveis 

de energia requeridos, os quais podem atingir 82MPa (McClure & Dorfmüller, 2003; Next & 

Shockwave, n.d). 
 

 
 

Figura 2 - Fonte de ondas de choque extracorporais piezoelétrica (Adaptado de: Schaden et al., 2018). 
 
 
 

A técnica electro-hidráulica ou o princípio “spark gap”(Pulsevet, 2014) (Figura 3), 

produz ondas acústicas de elevada energia (Goldberg et al., 2018). O gerador produz uma 

corrente elétrica de alta tensão, a qual é depois descarregada abruptamente no primeiro ponto 

focal, através de dois elétrodos que se encontram dentro de água (descarga elétrica dentro de 

água) (Pulsevet,2014). A faísca produzida aquece e vaporiza a água envolvente, gerando bolhas 

de gás. A expansão destas bolhas cria um pulso sónico e consequentemente uma implosão, 

criando a onda de choque (Ogden et al., 2001). A onda de choque criada pela evaporação da 

água (Pulsevet,2014) é focada por um refletor elipsoidal que liberta energia máxima no segundo 

ponto focal (Pulsevet, 2014; McClure & Dorfmüller, 2003). As ondas de choque electro-

hidráulicas são caracterizadas por elevados diâmetros axiais do volume focal e por uma energia 

total elevada dentro desse volume (Goldberg et al., 2018). 



13  

 

 
 

Figura 3 - Fonte de ondas de choque extracorporais electro-hidráulica (Adaptado de: Schaden et al., 2018). 
 
 
 

A técnica eletromagnética (Figura 4) envolve uma corrente elétrica que passa por uma 

bobina de indutância (Pulsevet, 2014; Goldberg et al., 2018), que produz um forte campo 

magnético (Goldberg et al., 2018) o qual é repelido por uma membrana metálica (Pulsevet, 

2014). O impulso acústico criado por essa repulsão é então focado por uma lente acústica 

(Pulsevet, 2014), com o ponto focal terapêutico definido pelo comprimento destas lentes focais 

(Goldberg et al., 2018). A amplitude das ondas focais aumenta de forma não linear, quando a 

onda acústica se propaga em direção ao ponto focal (Goldberg et al., 2018). 
 

 
 

Figura 4 - Fonte de ondas de choque extracorporais eletromagnética (Adaptado de: Schaden et al.,2018). 
 

Cada tipo de sistema de ondas de choque focal é único, tornando-se complicado fazer 

comparações diretas entre diferentes sistemas. Cada sistema de ondas de choque focal varia na 

forma da onda produzida, e não se sabe ao certo, se ocorrem diferentes efeitos nos tecidos. 
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Também existem diferenças no tamanho do ponto focal produzido e, portanto, a DFE que é 

distribuída para a zona de tratamento desejada, também varia. Ainda há que ter em conta, que 

as medidas de energia medidas em laboratório podem não indicar o que realmente acontece in 

vivo (Mcclure, 2002). Sabe-se, no entanto, que os sistemas piezoelétricos usualmente têm uma 

zona focal mais pequena e que a zona focal dos sistemas electro-hidráulicos é maior. Quando 

comparados com outros geradores, os sistemas piezo tem uma maior pressão máxima e DFE 

(McClure & Dorfmüller, 2003). 
 

As ondas de choque radiais (ou balísticas) (Figura 5) são ondas de choque não focais 

que atuam superficialmente nos tecidos e nas quais, a sua profundidade de penetração não é 

ajustável, contrariamente às ondas de choque focais (Speed 2013, citado por Yocom & Bass, 

2017).   Estas são geradas por um projétil acelerado a elevadas velocidades (McClure & 

Dorfmüller, 2003). As ondas de choque radias são capazes de tratar uma área mais ampla que 

as ondas de choque focais, sendo menos necessário o uso de ecografia ou outros métodos de 

diagnóstico para especificar a área a tratar (Loske, 2017, citado por Yocom & Bass, 2017). No 

entanto estas não são consideradas “verdadeiras” ondas de choque e podem não ser tão eficazes 

no tratamento de lesões músculo-esqueléticas mais profundas e focais (Yocom & Bass, 

2017). Assim, consideram-se as ondas de choque focais mais indicadas para fins de tratamento 

médico (Pulsevet, 2014). 
 

 
 

Figura 5 - Fonte de ondas de choque extracorporais radial (Adaptado de: Schaden et al.,2018)
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3.3  Mecanismo de Ação: 
 
 
 
 

Apesar do sucesso clínico do tratamento de lesões ocorridas na medicina de equinos com 

ondas de choque extracorporais, o seu mecanismo de ação continua parcialmente por 

descobrir (Schaden et al., 2018; McClure & Merrit, 2003), uma vez que existem poucos 

estudos que verifiquem os mecanismos através dos quais as ondas de choque afetam 

determinados tecidos (McClure & Merrit, 2003). 
 

Foram descritos quatro possíveis mecanismos de fases de reação das ondas de choque 

nos tecidos (Schaden et al., 2018): 
 

   Fase Física: nesta fase, a onda de choque causa uma pressão positiva que leva a absorção, 

reflecção, refração e transmissão de energia para os tecidos e células (Segundo Schaden et 

al.,2018, citado por Ogden et al.2001). Estas ondas vão também causar uma força tênsil, 

pela pressão negativa, a qual induz efeitos físicos, tais como: cavitação, ionização das 

moléculas biológicas (Schaden et al., 2018), alteração transiente da permeabilidade da 

membrana das células e estimulação dos organelos citoplasmáticos e núcleo causando 

deslocamento de células sem aquecimento (Chung and Wiley, 2002; Romeo et al., 2013 

citado por Mackay, 2019).  Entretanto, são também ativadas muitas vias de transdução de 

mensagem (Schaden et al., 2018). 
 

   Fase Físico-química: as ondas de choque extracorporais estimulam as células a libertar 

ATP, o que vai ativar as vias de sinalização (Schaden et al., 2018). 
 

   Fase Química: as ondas de choque vão alterar as funções dos canais de iões na membrana 

da célula e a mobilização do cálcio nas células (Schaden et al., 2018). 
 

 Fase Biológica: as ondas de choque induzem neovascularização, têm efeitos anti-

inflamatórios, ajudam na cicatrização de feridas e cicatrização óssea, através da estimulação 

e supressão de várias proteínas (Schaden et al., 2018). São exemplos destes processos, o 

aumento da expressão de fatores de crescimento (tais como TGF-β) (Caminoto et al., 2005; 

Schaden et al., 2018), aumento dos níveis de glicosaminoglicanos (Bosch et., 2007; Schaden 

et al., 2018), de óxido nítrico sintase endotelial (eNOS) e estimulação da produção de 

osteocalcina (Schaden et al., 2018; Martini et al., 2003); bem como a redução da expressão 

de mediadores inflamatórios (tais como metaloproteinases da matriz e interleucinas) 

(Notarnicola & Moretti, 2012). 
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O Óxido Nítrico é conhecido por intervir em muitas funções biológicas, tais como a 

vasodilatação, inflamação e neurotransmissão (Martini et al., 2003), tendo um efeito 

angiogénico e anti-inflamatório. Acredita-se que também possa contribuir para a 

diminuição da dor (Notarnicola & Moretti, 2012; Van den Boom et al., 2005). É igualmente 

conhecido o seu importante papel na osteogénese, modulando o metabolismo das células 

ósseas ao estimular a produção de osteoblastos e inibindo a reabsorção óssea (Martini et al., 

2003). Estes efeitos foram também demonstrados por Diwan et al, o qual descreveu que o 

Óxido Nítrico tinha um papel preponderante na cicatrização de fraturas, no qual a resposta 

de reparação de uma fratura criada no fémur de ratos foi reduzida, após a administração de 

um inibidor de NOS, o qual levou a um calo ósseo mecanicamente inferior (Diwan et al., 

2010). 
 

Graças a novos estudos, concluiu-se que as ondas de choque extracorporais têm também 

um papel importante como “imunomoduladores” na cicatrização de feridas e regeneração de 

tecidos, principalmente pelo seu papel anti-inflamatório (Agostino et al., 2015). Estas são 

capazes de estimular uma mudança no fenótipo dos macrófagos, de M1 (atuam na fase inicial 

da inflamação, atuando como pró-inflamatórios) para M2 (atuam na fase de resolução, gerando 

mediadores anti-inflamatórios) (Agostino et al., 2015; Schaden et al., 2018). 
 

Um dos possíveis mecanismos descritos refere que as ondas de choque de elevada 

energia podem causar a formação de microfraturas e hematomas, que por sua vez estimulam 

não só a neovascularização em locais de junção osso-tendão, mas também a cicatrização óssea 

e promovem alivio da dor (Wang et al., 2002). No entanto, foi também descrito que as ondas 

de choque promovem o recrutamento de células estaminais que levam à reparação destes 

tecidos, sendo hoje em dia reconhecido que os seus efeitos não se devem apenas à indução de 

microfraturas (Martini et al., 2003). No entanto, não existem dados suficientes que consigam 

suportar cientificamente qualquer das teorias relativamente ao mecanismo de ação das ondas 

de choque em lesões músculo-esqueléticas (Wang et al., 2003). 
 

Por outro lado, as ondas de choque podem também causar inflamação nos tecidos 

tratados (Wang et al., 2002). Os efeitos das ondas de choque são dose-dependentes, decorrendo 

a dose e o número de pulsos a aplicar do tipo de lesão e das estruturas envolvidas (Wang et al., 

2002; Mcclure et al., 2004). Assim, a baixa dose de energia e o baixo número de pulsos não 

garantem efeito terapêutico, tal como a elevada dose de energia e o elevado número de pulsos 

podem levar a efeitos negativos. A opção pela dose correta de energia e número de pulsos 
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adequada garantem o efeito terapêutico desejado (Mcclure et al., 2004). Ha et al., (2013) 

descreveu que quando utilizados elevados níveis de energia pode ocorrer apoptose e morte das 

células endoteliais. No entanto, quando utilizados baixos níveis de energia, as ondas de choque 

podem ativar a expressão angiogénica (Ha et al., 2013, citado por Yocom & Bass, 2017). Estes 

efeitos são suportados por estudos realizados em tecidos moles, tendões e osso (Yocom & Bass, 

2017; McClure et al., 2004). 
 

É possível que diferentes tipos e diferentes estruturas de tecidos respondam à terapia de 

maneira diferente. Contudo são necessários mais estudos para se perceber qual a relação entre 

as propriedades físicas das ondas de choque e os efeitos desejados (Mcclure et al., 2004). Pelo 

descrito na bibliografia consultada, podemos afirmar que as ondas de choque extracorporais 

participam no mecanismo de mecanotransdução, produzindo respostas biológicas através da 

estimulação mecânica nos tecidos (Schaden et al., 2018), promovendo um efeito regenerativo 

e de cicatrização dos tecidos músculo-esqueléticos (Notarnicola & Moretti, 2012). 
 
 
 
 

3.4 Efeitos nos tecidos: 
 
 
 

A TOCE para além de estimular os osteoblastos e fibroblastos, permitindo a 

reconstituição dos tecidos lesados, também promove efeitos condroprotetores, de 

neovascularização, anti-inflamatórios e anti-apoptose. Promove igualmente uma correta 

cicatrização de tendões e ligamentos, ajudando na diminuição da dor (Schaden et al., 2018; 

Metheney, 2004). Como os efeitos da TOCE nos tecidos são dose-dependentes, o nível de 

energia e a quantidade de pulsos utilizada têm que ser levados em consideração, quando 

comparamos resultados de diferentes estudos (Dart & Bischofberger, 2010). Nestes 

subcapítulos inclui-se a explicação dos efeitos da terapia com ondas de choque extracorporais 

focais nos diversos tecidos: tecidos ósseos, tendões e ligamentos, articulações e estruturas 

sinoviais. 
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3.4.1    Efeitos nos Tecidos Ósseos: 
 
 
 
 

Na Europa, a TOCE é frequentemente utilizada em medicina humana para tratar lesões 

ósseas com dificuldade de consolidação. As ondas de choque vão estimular o crescimento ósseo 

através do aumento da produção de óxido nítrico, osteocalcina e da diferenciação da medula 

óssea em osteoblastos, pela indução do TGF- β1. São também conhecidos os seus efeitos na 

inibição da reabsorção óssea (Martini et al., 2003); pelo que em cavalos, esta terapia tem 

verificado um forte incremento na sua utilização em diferentes lesões (McClure et al., 2004). 
 

Quando as ondas de choque são focadas no osso, 35% da energia é refletida e 65% é 

transmitida com cerca de 80-90% de redução de energia a 1-2 cm dentro do osso (Graff, 1990). 

A pressão transmitida pelo osso está correlacionada com a densidade óssea e a atenuação de 

energia é principalmente influenciada pela quantidade de osso esponjoso existente. No osso 

esponjoso, existem muitas interfaces entre tecidos moles-osso e como tal, a maior parte da 

energia é aí depositada. Assim, ocorre perturbação do osso esponjoso e uma resposta 

secundária de cicatrização osteoblástica (McClure et al., 2004). Sabe-se também que as ondas 

de choque afetam as células estromais da medula óssea (McClure et al., 2004). Num estudo 

realizado por Wang et al., foi demonstrado que as ondas de choque promoviam um 

crescimento das células estromais da medula óssea e também diferenciação em células 

osteogénicas, quando aplicadas no fémur proximal de ratos (Wang et al., 2002). 
 

Em cavalos, inicialmente pensava-se que o efeito da TOCE no osso seria apenas devido 

à indução de microfraturas e que a cicatrização ou cura se devia apenas ao efeito mecânico 

(McClure & Merrit, 2003), tal como o descrito no estudo realizado por Valchanou & Michailov 

(1991). Mais tarde, realizou-se um estudo sobre os efeitos agudos da TOCE no osso e respetivos 

tecidos moles, quando aplicadas nos ossos metacarpiano III (MC3) e metatarsiano III (MT3) 

(McClure et al., 2004). Aqui conclui-se que quando aplicadas ondas de choque, a uma energia 

até 1.8 mJ/mm2, no meio da diáfise do MC3/MT3, não se verificava nenhuma lesão associada 

aos tecidos moles nem existia evidência de microfraturas corticais (McClure et al., 2004). 
 

A avaliação histológica da região proximal do LSB em cavalos, após o tratamento com 

ondas de choque extracorporais, também revelou ausência de microfraturas, mas um aumento 

de osteoblastos nas regiões  tratadas,  quando  comparadas  com  os  membros  de  controlo 
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(Bischofberger et al., 2006). Como tal, o mecanismo primário para a estimulação de 

osteogenese não é só a indução de microfraturas (McClure et al., 2004). De forma a suportar 

esta informação McClure et al., descreveu que quando as ondas de choque são aplicadas a uma 

correta energia e número de pulsos, conseguem estimular a osteogénese no córtex próximo ao 

metacarpo e metatarso de cavalos, pela estimulação da produção de ósteons (McClure et al., 

2004). 
 

Devido aos seus conhecidos efeitos em medicina humana, no tratamento de fraturas que 

não consolidaram corretamente ou com dificuldades de consolidação (McClure & Weinberger, 

2003), foram os estudados os efeitos desta modalidade de tratamento da Doença Metacarpo 

Dorsal (Fraturas de Stress) em cavalos. Foi então descrito que as ondas de choque 

extracorporais radiais são um tratamento complementar eficaz para esta doença, quando 

acompanhadas com um correto programa de treino, permitindo que os Puro-Sangue pudessem 

retornar às corridas mais rapidamente, comparando com outras modalidades de tratamento 

(Palmer, 2002). 
 

Esta terapia é também utilizada no tratamento de fraturas do 4º Osso Metacarpiano. 

Foram analisados cavalos com fraturas fechadas e com fraturas abertas, infetadas e cominutivas 

da parte proximal do 4º osso metacarpiano. Após resolvidos os sinais de infeção, os cavalos 

foram tratados com 3 sessões de ondas de choque extracorporais. No final do tratamento e 

respetivo período de recuperação, todos os animais se encontravam sem sinais de claudicação, 

retornando à sua performance (McClure & Weinberger, 2003). 
 

O efeito osteogénico da TOCE pode ser dose-dependente. Num estudo realizado com 

coelhos, elevadas doses de energia de ondas de choque aplicadas no osso causaram fraturas e 

necrose asséptica, enquanto que utilizando doses menores, houve estimulação da osteogénese, 

existindo apenas diminuída destruição celular (Haupt,1997). Pelo contrário, um outro estudo 

demonstrou que as ondas de choque podem ter um efeito negativo no crescimento ósseo, se na 

zona focal se encontrar a placa de crescimento, quando utilizados elevados valores de energia 

e numero de pulsos (Yeaman et al., 1989). 
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3.4.2     Efeitos em Tendões e Ligamentos: 
 
 
 
 

A TOCE é frequentemente utilizada na clínica de cavalos (Bosch et al., 2009) e estudos 

recentes provaram que diminui o tempo de cicatrização e melhoram a imagem ecográfica em 

lesões de tendões e ligamentos (Yocom & Bass, 2017). 
 

Quando aplicadas em tendões saudáveis de cavalos, a TOCEF causa uma imediata 

desorganização da estrutura do tendão, incluindo um aumento da destruição enzimática do 

colagénio (Bosch et al., 2009). Esta perturbação da estrutura dos tecidos pode estimular a 

cicatrização de lesões, verificada pelo aumento da expressão de Metaloproteinase de Matriz 14 

(MMP14) e Colagénio tipo 1 (COL1) nos genes, bem como pela diminuição dos níveis de 

colagénio degradado, 6 semanas após o tratamento (Bosch et al., 2009). Isto indica que as 

ondas de choque extracorporais podem ter um efeito benéfico no tratamento de lesões crónicas 

de tendões, onde o tecido de cicatrização de inferior funcionalidade já estava formado, 

impedindo a recuperação do animal (Sems et al., 2006 citado por Bosch et al., 2009).  A MMP 

14 representa um papel importante durante a fase  de remodelação do processo de cicatrização 

do tendão que ocorre, por norma, algumas semanas após a lesão (Visco et al., 2014). 
 

Os efeitos das TOCE foram estudados em lesões criadas experimentalmente. Caminoto 

et al., (2005) observou que após o uso da TOCE em Desmites do LSB induzidas por 

colagenases, no membro posterior, o número de pequenas fibrilhas de colagénio aumentava, 

bem como o número de mitocôndrias, o que indica um aumento da taxa de reparação tecidular, 

pelos fibroblastos. Também neste estudo, a expressão de TGF-β1 aumentou após a utilização 

de ondas de choque, o que estimula a síntese de colagénio e componentes da matriz extracelular, 

pelos fibroblastos. Quando comparados ecograficamente com os membros de controlo, aqueles 

que foram tratados com as ondas de choque extracorporais demonstraram uma significativa 

diminuição da área do ligamento e da área da lesão dentro do ligamento (Caminoto et al., 2005). 

Um outro estudo similar foi efetuado, avaliando ecograficamente o ligamento suspensor dos 

membros anteriores, mostrando um aumento da taxa de reparação deste ligamento quando 

comparado com o grupo de controlo (McClure et al., 2004). 
 

Foram também realizados dois estudos avaliando o efeito da TOCE em tendinites do 

Tendão Flexor Digital Superficial (TFDS) induzidas por colagenases, localizadas na região 

média do metacarpo. Em ambos, a avalização ecográfica dos grupos de controlo e tratamento 
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foi semelhante durante os estudos. Quando avaliados histologicamente, num dos estudos os 

tendões tinham mais fibras paralelas de colagénio e em ambos, os tendões eram mais maduros, 

o que indica um processo de reparação mais rápido quando usada a TOCE. Também foi notada 

uma diminuição da inflamação com o inicio da TOCE (Mcclure, 2010). 
 

São também conhecidos os efeitos da TOCE na estimulação da angiogénese. Quando 

aplicadas próximas da junção tendão-osso do tendão de Aquiles em coelhos, verificou-se um 

aumento da neovascularização, melhoria no suprimento sanguíneo e a reparação de tecidos 

próximos da zona de junção (Wang et al., 2003). Também este aumento da neovascularização 

foi verificado quando aplicada a   TOCE em tendinites do TFDS criadas por colagenases, 

quando comparando com membros de controlo (Kersh et al., 2006). No entanto, são necessários 

mais estudos para determinar quais os reais efeitos da TOCE em lesões ocorridas naturalmente, 

quer em tendões, quer em ligamentos (Mackay, 2019). 
 

Em tendões e ligamentos, também os efeitos da TOCE são dose-dependentes (Yocom 
 

& Bass, 2017). Um estudo realizado por Chao et al., (2008) demonstrou que quando se aplicam 

níveis elevados de DFE (0,68 mJ/mm2) nos tenócitos de ratos, a viabilidade das células 

diminuía. Foi também possível neste estudo inferir que a estimulação  com menores níveis 

de  DFE (0,36 mJ/mm2) aumentava significativamente a síntese de colagénio pelos tenócitos 

(Chao et al., 2008, citado por Yocom & Bass, 2017). Importa referir que a utilização da 

TOCE em tendões e ligamentos deverá ter em conta a área especifica da lesão, evitando atingir 

tecidos saudáveis. A restrição de exercício físico no tempo subsequente é obrigatória de forma 

a garantir a correta cicatrização (Bosch et al., 2009). 
 
 
 
 

3.4.3    Efeitos em Articulações e Estruturas Sinoviais 
 
 
 
 

A TOCE tem sido utilizada no tratamento de variadas lesões ortopédicas. No entanto, 

apenas recentemente é que os Médicos Veterinários começaram a usar esta terapia em 

Osteoartrites, perante a falha de outras modalidades terapêuticas. O objetivo da utilização desta 

modalidade é a redução do grau de claudicação a longo prazo, sem graves efeitos secundários 

(Revenaugh, 2005). 
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Um estudo realizado em 74 cavalos com osteoartrite ocorrida de forma natural, na 

articulação do tarso, demonstrou que 80% dos animais melhorou pelo menos 1 grau de 

claudicação, 90 dias após o tratamento, utilizando a TOCE (McCarroll & McClure, 2000). No 

entanto, quando comparadas as radiografias pré-tratamento e 90 dias pós-tratamento, nenhuma 

alteração foi verificada. Neste estudo, não se pode estabelecer uma relação direta entre a 

melhoria clinica verificada e a aplicação da TOCE, dado não existir grupo de controlo 

(McCarroll & McClure, 2000). 
 

 
Frisbie et al., (2009) conduziram um estudo no qual foi induzida cirurgicamente 

osteoartrite na articulação mediocarpal. Foi possível verificar que a TOCE diminuiu o grau de 

claudicação dos cavalos, mesmo 42 dias após o último tratamento. Também houve uma 

diminuição das proteínas totais do fluido sinovial (um dos parâmetros para medir a existência 

de sinovite), sendo também possível inferir deste estudo que o ambiente sinovial da articulação 

melhorou após o tratamento; no entanto não houve melhorias na progressão da osteoartrite. 

Num estudo realizado mais tarde, na mesma articulação e no mesmo ambiente, foi descrito que 

a TOCE não alterava a densidade do osso subcondral, mas estimulava a concentração de 

osteocalcina, o que indica indução de remodelação óssea (Kawcak et al., 2011). 
 

Apesar do seu uso, o mecanismo de ação do funcionamento da TOCE em osteoartrites 

continua por descobrir (Revenaugh, 2005). Uma das possíveis explicações para a diminuição 

do grau de claudicação é a prolongada analgesia. No entanto a alteração da pressão intraóssea 

e a melhoria da estabilidade da articulação pelo fortalecimento dos tecidos moles dentro ou à 

volta da articulação, podem também contribuir para esta melhoria dos sinais clínicos 

(Revenaugh, 2005). 
 
 
 
 

3.5 Analgesia 
 
 
 

Em medicina humana, a TOCE promove alívio de dor até 3-4 dias após tratamento, no 

entanto o mecanismo pelo qual funciona ainda não é conhecido. O efeito analgésico obtido 

pode levar a camuflar lesões potencialmente agravadas na eventual continuidade da atividade 

do cavalo. Devido a este risco, foram também estudados os seus efeitos analgésicos nestes 

animais (McClure & Weinberger, 2003). Revenaugh (2005) descreveu uma série de casos 

clínicos utilizando as ondas de choque extracorporais focais em cavalos com osteoartrites 
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refratárias ao tratamento com injeções intra-articulares. Após o tratamento com TOCE, os 

cavalos melhoraram o grau de claudicação. No entanto, na ausência de explicação das melhorias 

verificadas, colocou-se a hipótese de ocorrer uma prolongada analgesia pela lesão de nervos. 

Foi também realizado um estudo em cavalos tratados com TOCEF, que apresentavam 

claudicação crónica unilateral nos membros anteriores. Após o tratamento não houve 

diminuição observável da claudicação; no entanto, foi verificado o aumento significativo do 

pico da força vertical do membro lesionado 8h e 2 dias após o tratamento. Este aumento na 

força vertical pode indicar que o cavalo consegue apoiar mais peso nesse membro e pode ser 

correlacionado com uma melhoria da claudicação. O autor sugere que a analgesia gerada pela 

TOCE pode durar até 2 dias pós tratamento (Mcclure et al., 2006). 
 

Também são sugeridos os seus efeitos analgésicos no tratamento de lombalgia ou dores 

no dorso, abrangendo variadas etiologias. Bathe, (2006) descreveu o uso desta terapia no 

tratamento de dor no dorso dos cavalos, a qual incluía diferentes patologias como síndrome de 

contato entre apófises espinhosas dorsais (“kissing spine syndrome”), distensões do ligamento 

supraespinhoso, artropatia torácica caudal e até mesmo dor em tecidos moles de origem não 

especifica. Este autor reportou que após 3 tratamentos sucessivos, o seu efeito analgésico se 

poderia prolongar até 5 meses, dependendo do cavalo. McClure & Weinberger, (2003) também 

descreveram a eficácia desta terapia na dor de dorso provocada pela síndrome de contacto entre 

apófises espinhosas dorsais, o qual demonstrou 100% de melhorias em animais com dor 

moderada e 65% de melhoria em animais severamente dolorosos. Reportou ainda a eficácia 

desta terapia em tecidos moles em cavalos de desporto que sofrem de dor de dorso, sem 

anomalias reportadas nos exames de diagnóstico. 
 

Vários autores tentaram encontrar uma explicação por detrás dos efeitos analgésicos das 

ondas de choque extracorporais (Imboden et al., 2009). Teorias como a diminuição da 

velocidade da condução nervosa sensorial devido à desmielinização dos axónios e inflamação 

perineural foram consideradas (Bolt et al.,2004b). No entanto, Imboden et al., (2009) revela 

que não foi observada uma perturbação dos nervos, pelo que utilizando níveis de energia 

indicados, é improvável que a destruição dos mesmos ou redução nas concentrações dos 

neurotransmissores tenham um papel na redução da claudicação. 
 

Pelo contrário, um estudo utilizando 16 cavalos com dor na região proximal palmar do 

metacarpo e região proximal plantar do metatarso com suspeita ou confirmada desmopatia 

insercional da origem do LSB, não conseguiu demonstrar um efeito analgésico resultante numa 
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imediata diminuição de claudicação, após um tratamento com TOCE. O autor não descura, no 

entanto, a possibilidade de este efeito analgésico poder ocorrer em alguns animais. Também 

neste estudo não se verificaram alterações nas imagens obtidas por termografia após o 

tratamento, o que indica que as ondas de choque não vão alterar a temperatura dos tecidos, 

apesar dos seus efeitos vasculares, nem levar a alterações na sensibilidade da pele (Imboden et 

al., 2009). Waldern et al. (2005) também descreveu que quando utilizando ondas de choque 

extracorporais focais diretamente sobre o nervo palmar digital, nenhuma atenuação na 

sensibilidade da pele foi observada até 48h pós tratamento. 
 

Metheney, (2004) relatou que o resultado da TOCE iria levar a uma redução de dor. 

Como tal, é importante um período de descanso e caso não seja respeitado o período de 

recuperação, existe o risco de agravamento de lesões existentes ou reincidência de lesão 

prévia. Devido a estes efeitos, o uso desta terapia é regulado nas competições equestres 

(Yocom & Bass, 2017). Atualmente, na Europa, a Federação Equestre Internacional proíbe o 

uso da TOCE durante o período do evento e 5 dias antes do início do mesmo (Fédération 

Equestre Internationale, 2018). Nos Estados Unidos da América, a TOCE apenas pode ser 

administrada por um Médico Veterinário, ou sob a sua prescrição. Esta não pode ser utilizada 

3 dias antes do evento à exceção do seu uso na região da pélvis e dorso, até 12 horas antes do 

início da competição (March, 2019). 
 
 
 

3.6 Indicações terapêuticas 
 
 
 

As lesões em tendões e ligamentos, a osteoartrite e as fraturas são causas frequentes de 

claudicação em cavalos e podem mesmo por em causa a carreira desportiva do animal. O 

tratamento deste tipo de lesões pode incluir restrição de movimentos e descanso em boxe , 

uso de anti-inflamatórios não esteroides, injeções intra-articulares com corticoesteroides, 

fisioterapia e mais recentemente, terapias regenerativas, como as ondas de choque 

extracorporais focais (Yocom & Bass, 2017; Revenaugh, 2005). 
 

Apesar da falta de estudos nesta área (McClure & Weinberger, 2003), foi descrito a sua 

utilização em diversas lesões músculo-esqueléticas de equinos, desde tendinites e desmites, a 

fraturas de stress e fraturas do 4º osso metacarpiano, tendo sido comprovados os seus efeitos 

benéficos na formação óssea e vascularização sanguínea, no realinhamento do padrão das 

fibras de tendões e na redução da inflamação e de calcificação dentro de tendões, reiniciando 
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processos de cicatrização que se encontravam estagnados e tendo um papel fulcral na 

evolução clinica de várias patologias (Wolf, n.d). No entanto a seleção de casos usados para 

estudos nesta modalidade pode ser um desafio. Ao se tratar de uma terapêutica recente, muitos 

animais apenas são utilizados para estudo quando outras terapias falham (McClure & 

Weinberger, 2003). 
 

Torna-se então importante definir a área a tratar, visto ser uma terapia focal (McClure 
 

& Weinberger, 2003). Tal é conseguido através de meios de diagnóstico, como a palpação, a 

ecografia, a radiografia e a ressonância magnética (Metheney, 2004; McClure & Weinberger, 

2003).  Com um diagnóstico preciso, o operador pode então direcionar a sonda para a área de 

tratamento da qual o animal mais vai beneficiar (Metheney, 2004). É importante também ter 

em atenção à janela de entrada, tendo em conta os locais onde a energia vai ser absorvida (Wolf, 

n.d). O nível de energia utilizado ainda é alvo de grande discussão por parte dos Médicos 

Veterinários; no entanto, existem certos parâmetros “standard” que têm sido utilizados, 

dependendo essencialmente, da lesão a tratar (Richard Wolf, n.d). Em lesões do ligamento 

suspensor do boleto, tendinites e lombalgia, estudos revelam melhores efeitos terapêuticos 

utilizando níveis de 0,15 mJ/mm2; por outro lado, lesões ósseas como osteoartrites e síndrome 

navicular requerem níveis de energia superiores, na ordem de 0,89 mJ/mm2 (McClure et al., 

2004) 
 

O número de choques necessários vai depender da idade do animal e da extensão da 

lesão. A área da superfície e a área de secção transversal da lesão vão determinar a extensão da 

área a tratar (Metheney, 2004; Wolf., n.d), sendo que lesões maiores, vão necessitar de maior 

número de choques para que a área imediatamente envolvente à lesão e a lesão em si possam 

ser expostas à terapia (Wolf., n.d). É necessária uma maior estimulação no tratamento de tecidos 

menos vasculares (Metheney,2004). Assim, as lesões crónicas de tecidos moles e as lesões 

ósseas necessitam de ser tratadas com maior energia e maior número de choques do que as 

lesões agudas, que devem ser tratadas com níveis intermédios (Wolf,, n.d). 
 

As lesões ósseas geralmente só requerem um tratamento enquanto que a maior parte das 

lesões crónicas/subagudas de tecidos moles necessitam de 2 tratamentos espaçados por 3 

semanas. As lesões agudas do Ligamento suspensor e tendões respondem bem com 2 a 4 

tratamentos, com 2 semanas de intervalo (Wolf., n.d). Richard Wolf descreveu o uso da 

TOCE utilizando um gerador piezoelétrico (Anexo 1), sendo que cerca de 75% dos cavalos 

demonstraram uma grande melhoria após o tratamento, nas seguintes patologias: (Wolf, n.d): 

• Desmopatias (origem, corpo e inserção do Ligamento Suspensor 
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• Tendinites 
• Fraturas de stress  
• Fratura do 4º osso metacarpiano 
• Periostite 
• Osteoartrite da Articulação Tarsal Distal (Esparavão Ósseo) 
• Síndrome do navicular 
• Lombalgia / Dor muscular na região do dorso 

 
 

Enquanto que após um correto diagnóstico, as lesões acima referidas demonstraram 

resultados constantemente positivos, alguns estudos continuam a ser realizados para avaliar os 

efeitos desta terapia em Osteocondrite Dissecante (OCD) e Desmite dos ligamentos acessórios 

do Tendão Flexor Digital Profundo (TFDP) superior e inferior (Wolf., n.d). Metheney (2004) 

descreveu protocolos para a utilização da TOCE, utilizando um gerador electro-hidráulico, nas 

lesões acima descritas e ainda, as que estão enumeradas na lista abaixo: (Anexo 2) 
 

• Fraturas por Avulsão 
• Dor na região Lombrosagrada 
• Dor na região Sacroilíaca 
• Sesamoidite 
• Contacto entre as apófises espinhosas dorsais (“kissing spine syndrome”) 
• Osteoartrite da articulação interfalângica distal e/ou proximal (sobremão) 
• Desmite do ligamento plantar do tarso 
• Distensões musculares 
• Quistos Ósseos do côndilo distal do 3º metacarpiano 
• Osteoartrite do carpo 

 
 
 

No pós-tratamento torna-se importante uma boa reabilitação, iniciando desde cedo o 

exercício controlado e bem estruturado, contrariamente ao que antigamente se pensava, no qual 

o descanso era recomendado. Devido aos seus efeitos de remodelação, observado em lesões 

como tendinites crónicas com processos de fibrose, e aos seus rápidos efeitos em lesões do 

ligamento suspensor, o programa de reabilitação deve ser objetivamente estruturado, sendo 

essencial na recuperação de lesões (Wolf., n.d). 
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3.7 Efeitos Adversos e Contraindicações 
 
 
 

A TOCE não é livre de efeitos adversos e deverá haver alguns cuidados aquando a sua 

utilização. Tal como acima descrito, interfaces gás/tecidos devem ser evitadas, devido ao perigo 

de danificar o pulmão e tecido intestinal (McClure & Weinberger, 2003). Os vasos sanguíneos 

importantes não se devem encontrar na zona focal, visto que as ondas de choque podem causar 

hemorragia e inflamação de estruturas vasculares e até mesmo destruição de artérias (Wang et 

al., 2002). O seu uso em placas de crescimento ativas também não está recomendado, visto que 

alguns estudos em animais de laboratório comprovam o seu encerramento prematuro (McClure 

& Weinberger, 2003). 
 

Bosch et al., (2009) aplicou a TOCE em tendões e ligamentos ecograficamente normais 

de póneis observando uma distribuição irregular dos tenócitos, interrupção do padrão normal 

do colagénio e alteração das fibras do mesmo, bem como tumefação e dor no TFDS 2-3 dias 

após o tratamento, pelo que esta terapia deve ser focada na área lesada e tentar não incidir em 

tecidos saudáveis. Foi ainda descrito que os níveis excessivos de energia ou pulsos podem levar 

à necrose de tecidos (McClure & Weinberger, 2003), como já foi referido anteriormente. 
 

Tal como acima descrito, os efeitos desta terapia são dose-dependentes (McClure & 

Weinberger, 2003),  e  há  que  ter  em  conta  a  possibilidade  de  dor/intolerância durante  a 

administração, ocorrência de microfraturas no osso e breve aumento da claudicação após a sua 

utilização (Revenaugh, 2005; Da Costa Gómez et al., 2004). 
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Capítulo 4 – Objetivos 
 
 

A TOCE constitui uma modalidade terapêutica não invasiva ainda pouco divulgada e 

utilizada em medicina desportiva de equinos em Portugal.  Deste modo, torna -se importante a 

realização de trabalhos experimentais e estudos para dar a conhecer este tratamento inovador e 

mostrar a sua eficácia no tratamento de lesões no sistema músculo-esquelético. 
 

Neste sentido, o objetivo desta dissertação é aprofundar o conhecimento sobre a TOCE, 

fazendo o paralelismo entre o que ocorre na prática clínica e o que é descrito na literatura, 

através da exposição de diferentes casos clínicos tratados com esta modalidade terapêutica. Para 

isso estabeleceram-se objetivos mais específicos: 

          Estudar os efeitos desta modalidade em várias lesões do sistema músculo- 
 

esquelético, avaliando o nível de claudicação e conforto do animal após terapia, utilizando o 
 

Lameness locator®; 
 

          Avaliar estruturalmente os efeitos  desta  modalidade  em  lesões  do  sistema 

músculo-esquelético, utilizando técnicas ultrassonográficas; 

          Avaliar a qualidade e o tempo de recuperação dos animais nas variadas lesões, 
 

utilizando a TOCE; 
 

          Estudar a eficácia da utilização de geradores electro-hidráulicos e piezoelétricos. 
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Capítulo 5 – Casos Clínicos 
 
 
 
 

5.1 Introdução 
 
 
 

Para a realização deste trabalho, foram cedidos gentilmente pela Universidade do 

Tennessee, 4 casos clínicos de equinos observados entre o ano de 2017 e 2019. Os animais 

incluídos no trabalho apresentavam diferentes raças, idades, práticas desportivas e com 

diferentes lesões agudas e crónicas/recorrentes do sistema músculo-esquelético em que a TOCE 

está indicada, bem como uma nova possível indicação terapêutica do uso desta terapia. 

Aquando a chegada dos animais ao serviço de Performance Desportiva e Reabilitação 

da Universidade do Tennessee, foi efetuado um rápido exame físico aos animais, em que para 

além dos sinais vitais, foi verificada a presença ou não de pulso digital; palpação do cavalo por 

todo, procurando zonas de dor/desconforto ou tumefação; palpação dos membros em busca de 

zonas com calor e/ou tumefação e verificação de presença de calor nos cascos. 

De seguida, foi realizado o exame de claudicação com a utilização do Lameness 

locator® (Figura 6), no piso duro e/ou mole, a passo e trote, normalmente em linha reta. O grau 

de claudicação foi avaliado de 1 a 5, segundo a escala AAEP: 

      Grau 1 – claudicação difícil de observar, não é 
 

muito evidente mesmo em algumas circunstâncias 

(superfícies duras e/ou inclinadas; círculo e quando há 

suporte do peso); 

      Grau 2 - claudicação difícil de observar a passo ou 
 

trote em linha reta, mas é consistentemente aparente em 

algumas circunstâncias (superfícies duras e/ou 

inclinadas; círculo e quando há suporte do peso); 

      Grau 3 – claudicação consistentemente observável 
 

a trote sob todas as circunstâncias; 
 

      Grau 4 - claudicação evidente com movimento 
 

Figura 6 - Localização dos sensores usados 
no Lameness Locator® (setas vermelhas). 
Imagem cedida pela Universidade do 
Tennessee. 

 

acentuado da cabeça ou passada encurtada; 
 

            Grau 5 – claudicação caracterizada pelo 

suporte de peso mínimo quer em movimento quer 

parado e incapacidade de movimentar. 
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Consoante o resultado, foram efetuados 

testes de flexão e bloqueios perineurais mais 

adequados ao tipo de lesão. O casco foi avaliado 

com a pinça de cascos. Nos cavalos com lesão 

bilateral e que o grau de claudicação diferia entre 

membros, foi considerado como grau de 

claudicação do cavalo o do membro com 

claudicação dominante. 

No caso de suspeita de doença neurológica, 
 

foi também realizado um exame neurológico. 

Após verificada a localização da lesão, 

foram    realizados    os    exames    diagnósticos 

 
 
sonda 

 
 
 
 
 
 
gerador 

 

complementares, como ecografia (no  caso  de 

desmite,   na   qual   foram   obtidas   imagens 

longitudinais e transversais, comparando com o 

 
Figura 7 - Aparelho de ondas de choque extracorporais 
VersaTron® utilizado no trabalho experimental (Adaptado 
de Pulsevet, n.d.b) 

 

membro contralateral; foi também medida a área 

de secção transversal dos mesmos), realizadas 

radiografias ou mesmo ressonância magnética 

(caso necessário), para então determinar qual a 

natureza da lesão. 

Após determinada a natureza da lesão, foi 

realizado o tratamento com TOCE, utilizando ou 

o aparelho de ondas de choque extracorporais 

VersaTron® (electro-hidráulico), distribuído pela 

marca Pulsevet® (Figura 7), ou o aparelho de 

 

sonda 
 
gerador 

 

ondas de choque extracorporais 

PiezoWave2Vet® (piezoelétrico), distribuído 

pela marca Musculoskeletal Therapies for 

Animals® (Figura 8). 

Figura 8 - Aparelho de ondas de choque extracorporais 
PiezoWave2Vet® utilizado no trabalho experimental 
(Adaptado deVet PTherapy LAvailable S et al., n.d) 
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Os protocolos utilizados neste trabalho experimental, utilizando o aparelho VersaTron®, têm 

em conta os que foram descritos por Metheney (2004) e pela marca Pulsevet® (Anexos 2 e 3, 

respetivamente). Quando utilizando o aparelho PiezoWave2Vet®, os protocolos utilizados têm 

em conta os que foram descritos por Richard Wolf (n.d) (Anexo 1), e se necessário, adaptação 

de protocolos existentes. 

Ao escolher a sonda a utilizar (Figura 9) foi 

considerada a profundidade e o volume da área a 

tratar (VersaTron®), bem como no caso da 

PiezoWave2Vet®, foram também escolhidas as 

sondas e diferentes “gel pads” (Figura 10), consoante 

a profundidade e volume de área a tratar. 

Nos animais mais ansiosos foi necessária 

uma ligeira sedação com detomidina 10mg/ml na 

dose   de   0.01 mg/kg.   Em   nenhum animal foi 

necessária tricotomia da zona, tendo sido apenas 
 

Figura 9 - Diferentes sondas do aparelho de 
ondas de choque extracorporais VersaTron® 
(Adaptado de Pulsevet,n.d.b) 

 

aplicado   um   gel   semelhante   ao   utilizado   em 

ecografia, com o objetivo de otimizar o contacto 

entre a pele e a sonda/”gel pad”. Foi então aplicada 
 

a TOCE nesse local a tratar. Em cada caso clínico é apresentada a caracterização do animal 

(género, raça, idade, prática desportiva), exame físico, diagnóstico, protocolo realizado e 

seguimento pós-tratamento. 
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Figura 10 - Diferentes Sondas e “Gel Pads” do aparelho de ondas de choque 
extracorporais PiezoWave2Vet® (Adaptado de https://elvation.de/en/piezo- 
stosswelle/eswt/piezowave-2/) 
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5.2 Resultados 
 
 
 

5.2.1    Caracterização dos casos clínicos 
 

A população era constituída por 4 machos, com idades compreendidas entre os 4 e os 
 

14 anos de idade. Foram incluídos um cavalo de raça Holsteiner, um American Quarter Horse, 

um Foreign Warm Blood Horse e um Mixed Breed Horse. Dois destes animais eram utilizados 

para efetuar a modalidade de saltos de obstáculos, um era utilizado para Dressage e o outro para 

atrelagem. Foram tratadas com TOCE as seguintes doenças: Osteoartrite das Facetas 

Cervicais, Desmite dos Ramos do Ligamento Suspensor do Boleto,  Desmite Proximal do  

Ligamento  Suspensor  do  Boleto (DPLSB)  e Desmite do Ligamento Sesamoideu Reto 

(Tabela 2). 
 

Tabela 2 - Identificação dos animais relativamente ao género, idade, raça, prática desportiva e patologia tratada 
com TOCE 

 
 
Caso 

 
Género 

 
Idade 

 
Raça 

Prática 
 

Desportiva 

 
Lesão tratada com TOCE 

1 Macho, 
 

inteiro 

14 
 

anos 

Holsteiner Saltos      de 
 

Obstáculos 

Osteoartrite das Facetas Cervicais e 
 

Desmite do Ramo Lateral do 

Ligamento Suspensor do Boleto, no 

membro posterior esquerdo. 

2 Macho, 
 

Castrado 

7 anos American 
 

Quarter 
 

Horse 

Dressage Desmite Proximal Bilateral Crónica 
 

do Ligamento Suspensor do Boleto, 

nos membros posteriores 

3 Macho, 
 

Castrado 

9 anos Foreign 
 

Warm 
 

Blood 

Saltos      de 
 

Obstáculos 

Desmite Proximal Bilateral Crónica 
 

do Ligamento Suspensor do Boleto, 

nos membros posteriores 

4 Macho, 
 

Inteiro 

5 anos Mixed 
 

Breed 
 

Horse 

Atrelagem Desmite do Ligamento Sesamoideu 
 

Reto,     no     membro     posterior 

esquerdo 
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5.2.2    Apresentação dos Casos Clínicos 
 
 
 
 

Caso Clínico 1: 
 
 
 

Identificação: cavalo inteiro de 14 anos de idade, raça Holsteiner, praticante da 

modalidade de saltos de obstáculos. 

História Clínica: o animal foi observado no serviço de Performance Desportiva e 

Reabilitação da Universidade do Tennessee por recusar de forma aguda os saltos e por ter 

menos “poder” sobre os saltos recentemente. Este animal tinha também história de Osteoartrite 

das Facetas Cervicais (C2-C3; C5-C6; C6-C7). 

Exame Físico e de Claudicação: os parâmetros vitais estavam dentro dos limites 

normais. O animal apresentava diminuição da musculatura epaxial (“top line”), dos bíceps 

femorais e glúteos, quando comparando ao que seria ideal para um cavalo da sua estatura. Estas 

alterações eram compatíveis com a sua história de doença das facetas cervicais. No entanto, foi 

iniciado um exame neurológico e de claudicação. No exame Neurológico, o cavalo demonstrou 

alguns sinais de fraqueza em ambos os membros posteriores, sendo pior no membro posterior 

esquerdo. O animal não apresentava défices neurológicos acentuados, no entanto a sua postura 

e colocação dos membros posteriores não era completamente normal. No exame de 

Claudicação, o animal demonstrou grau 2/5 (escala AAEP) de claudicação do membro posterior 

esquerdo, quando trotado em linha reta, em piso mole e duro. A claudicação não foi 

significativamente exacerbada pelos testes de flexão. Foi efetuado um bloqueio perineural 

abaxial, o qual não melhorou a claudicação. Foi então, realizado um bloqueio perineural 4 

pontos baixos, o qual eliminou a claudicação. 

Exames Complementares: as radiografias da região cervical não demonstraram sinais 

óbvios de compressão e avaliando os rácios intravertebral, o canal espinhal apresentava 

dimensões adequadas. As radiografias do boleto do membro posterior esquerdo não 

demonstraram lesões evidentes. Foi então efetuada uma ecografia na mesma região (Figura 11), 

onde se observou um ligeiro aumento da área de secção transversal e alteração no padrão das 

fibras do ramo lateral do ligamento suspensor do boleto (sem nenhuma “core lesion” ou rutura 

notadas). 
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Figura 11 - Ecografia, em corte transversal do 
ramo lateral do ligamento suspensor do boleto 
no membro posterior esquerdo, antes da 
aplicação da TOCE. A seta vermelha 
representa o aumento da área secção 
transversal do ramo lateral do LSB, bem 
como as alterações no padrão das fibras. 
Imagem cedida pela Universidade do 
Tennessee 

 
 
 
 
 
 
 

Diagnóstico: alterações progressivas da Osteoartrite das Facetas Cervicais e Ligeiras 

alterações no padrão das fibras do Ramo Lateral do Ligamento Suspensor do Boleto, no 

membro posterior esquerdo. Considerou-se que a principal causa da diminuição da performance 

eram as alterações verificadas no ramo lateral do ligamento suspensor do boleto. 

Protocolo Utilizado: foi utilizado o equipamento VersaTron®. Para o tratamento do 

Ramo Lateral do Ligamento Suspensor do Boleto, foi elegida a Sonda R05, Intensidade E6 

(0,15 mJ/mm2), 800 choques. Para tratamento da osteoartrite cervical, foi utilizada a Sonda 

R20, intensidade E6 (0,15 mJ/mm2), total de 1500 choques em cada lado. Total de 3 tratamentos, 

intercalados por 2 semanas. 
 

Recomendações para casa: foi recomendado que o animal fosse libertado num pequeno 

“paddock” durante 30 dias, mas com limitação dos movimentos, tentando que este permaneça 

sossegado e sem movimentos bruscos. Não poderia realizar exercícios forçados. 

Seguimento: o animal foi reavaliado duas semanas depois e sujeito ao 2º tratamento de 

TOCE, tendo sido aplicado ainda um 3º tratamento passados 15 dias. Aquando desta última 

sessão, o cavalo foi hospitalizado na unidade de Performance Desportiva e Reabilitação do 

hospital da Universidade do Tennessee para um programa de condicionamento de 1 mês, no 

qual recebia diariamente exercícios de extensão do pescoço, 45-60 minutos de guia mecânica e 

5 dias por semana, exercícios na passadeira rolante sub-aquática. Após este programa de 

condicionamento, retornou ao trabalho em casa, com as seguintes recomendações: começar 

trabalho devagar, já montado; com 30 minutos todos os dias na primeira semana (passo, trote, 

galope). Aumentar a intensidade de trabalho nas 2-4 semanas seguintes e depois início de 

exercício com obstáculos. 

Duas semanas após o recomeço do trabalho, o cavalo retornou ao hospital porque os 

tutores se queixavam que sentiam o cavalo irregular e não o sentiam “bem” debaixo da sela. 
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Quando realizado o exame de claudicação, apresentava claudicação grau 1/5 (escala AAEP) do 

membro posterior esquerdo, quando trotado em linha reta e piso duro. Quando realizado o bloqueio 4 

pontos baixos, a claudicação desapareceu. Foi então realizada novamente uma ecografia do boleto e 

quartela, a qual não demonstrou nenhuma anomalia (Figuras 12 e 13). Foi então realizada uma 

Ressonância Magnética de ambos boletos posteriores e quartelas revelando uma lesão (moderada 

desmopatia insercional do aspeto medial do ligamento anular digital distal), que por sua vez se 

mostrou resolvida. 

Atualmente o cavalo continua a receber tratamento de TOCE, com o aparelho 

PiezoWave2Vet®, conforme necessário para a gestão da sua osteoartrite crónica das facetas 

cervicais. No último tratamento, foi utilizada a sonda F10G4, intensidade E20 (0,82 

mJ/mm2), total de 2000 choques em cada lado. 
 
 
 
 

Figura 12 - Ecografia, em corte transversal, 
do ramo lateral do ligamento suspensor do 
boleto no membro posterior esquerdo, após o 
tratamento com TOCE. A seta vermelha 
representa o ramo lateral do LSB, 
observando-se uma menor área de secção 
transversal e melhoria no padrão das fibras. 
Imagem gentilmente cedida pela 
Universidade do Tennessee. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 - Ecografia, em corte transversal, do 
ramo lateral do ligamento suspensor do boleto 
no membro posterior esquerdo, comparando o 
dia da 1ªavaliação, antes da aplicação da TOCE 
(seta vermelha à esquerda) com o da última 
avaliação a esta zona (seta vermelha à direita). 
Imagem cedida pela Universidade do 
Tennessee. 
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Caso Clínico 2: 
 
 

Identificação: cavalo castrado de 5 anos de idade, raça American Quarter Horse, 

praticante da modalidade de dressage. 

História Clínica: o animal foi observado no serviço de Performance Desportiva e 

Reabilitação da Universidade do Tennessee oito semanas após a consulta inicial, para 

reavaliação de claudicação grau 1/5 do membro posterior esquerdo e de doença neurológica 

bilateral dos membros posteriores. Estas alterações neurológicas eram consistentes com 

síndrome de Wobbler secundário a alterações degenerativas progressivas verificadas por 

radiografia em C6-C7, apesar de não ter sido realizado um mielograma para diagnóstico 

definitivo. 

Exame Físico e de Claudicação: os parâmetros vitais estavam dentro dos limites 

normais. No exame físico, foi notada uma moderada atrofia muscular nos músculos epaxiais 

(top line) e glúteos, sendo esta pior no membro posterior esquerdo. No exame Neurológico foi 

reportado grau 1 de fraqueza em ambos os membros posteriores. 

No exame de Claudicação, foi observada claudicação grau 3/5 (escala AAEP) no 

membro posterior esquerdo, quando trotado em linha reta, em piso mole e duro. A flexão do 

curvilhão foi marcadamente positiva. Quando montado na superfície mole, o cavalo 

demonstrou uma claudicação e fraqueza bilateral dos membros posteriores. Esta sintomatologia 

piorou no membro posterior direito quando montado no sentido dos ponteiros do relógio e 

piorou também no membro posterior esquerdo, quando montado no sentido contrário aos 

ponteiros do relógio. Quanto mais apertado o círculo em ambas as direções, pior a 

correspondente claudicação. Foi realizado o bloqueio 4 pontos baixos para excluir fontes de dor 

mais distal no membro, cujo resultado foi negativo. Quando realizado o bloqueio do ramo 

profundo do nervo plantar lateral no membro posterior esquerdo, a claudicação melhorou 

bastante neste membro, mas o animal começou a demonstrar claudicação no membro 

contralateral, quando trotado em linha reta, em piso duro. Foi então depois positivo quando 

efetuada a flexão do curvilhão direito. Quando efetuado o bloqueio do ramo profundo do nervo 

plantar lateral no membro posterior direito, a claudicação desapareceu.  Também quando 

montado, o animal melhorou bastante a claudicação e demonstrou maior impulsão. 

Exames Complementares:  foi realizada uma ecografia de ambos os membros 

posteriores, na região proximal do LSB. Esta ecografia demonstrou uma evidente remodelação 
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crónica na sua inserção na porção proximal do metatarso III de ambos os LSB, com alteração 

no padrão das fibras e aumento da área de secção transversal. 

Diagnóstico: Desmite Proximal Bilateral Crónica do Ligamento Suspensor do Boleto, 

em ambos membros posteriores. 

Protocolo Utilizado: foi utilizado o equipamento VersaTron®, no qual foi elegida a 

Sonda R35, Intensidade E4 (0,14 mJ/mm2), total de 1500 choques por membro, aplicados na 

origem do LSB, a nível do metatarso III. Foram realizados 2 tratamentos intercalados por 2 

semanas. 

Recomendações para casa:   foi recomendado que o animal fosse libertado num 

pequeno “paddock”, com limitação dos movimentos, tentando que este permaneça sossegado 

e sem movimentos bruscos. 

Seguimento: o animal foi reavaliado 6 semanas após o primeiro tratamento, não 

apresentando claudicação e podendo iniciar um programa de exercício controlado, no qual cada 

semana era gradualmente aumentada a intensidade de trabalho. No final deste programa (5 

meses após consulta inicial), o animal continuava sem sinais de claudicação, pelo que pode 

voltar ao seu exercício regular. 



39  

 

Caso Clínico 3: 
 

Identificação: cavalo castrado de 9 anos de idade, raça Foreign Warm Blood, 

praticante da modalidade de saltos de obstáculos. 

História Clínica: o animal foi observado no serviço de Performance Desportiva e 
 

Reabilitação da Universidade do Tennessee com história de claudicação em vários membros. 
 

Exame Físico e de Claudicação: os parâmetros vitais estavam dentro dos limites 

normais. No exame físico, nenhuma das articulações se encontrava com tumefação ou efusão. 

No exame de claudicação, foi observada claudicação grau 3/5 (escala AAEP) no membro 

posterior direito e também no membro posterior esquerdo, quando trotado em linha reta e em 

piso duro. A claudicação piorou no piso mole. Quando movimentado no sentido contrário dos 

ponteiros do relógio, a claudicação do membro posterior direito era exacerbada. Foi realizado 

o bloqueio 4 pontos baixos para excluir fontes de dor mais distal no membro, cujo resultado foi 

negativo. Quando realizado o bloqueio do ramo profundo do nervo plantar lateral do membro 

posterior direito, a claudicação melhorou, tendo piorado a claudicação do membro contralateral. 

Quando realizado o bloqueio do ramo profundo do nervo plantar lateral, no membro posterior 

esquerdo, a claudicação melhorou cerca de 60%, mas não ficou resolvida por completo. 

Exames Complementares: foram realizadas radiografias a ambos os curvilhões, as 

quais demonstraram leves a moderadas alterações osteoartríticas em ambas as articulações 

intertársica distal e tarsometatársica. Foi realizada uma ecografia na região proximal de ambos 

os ligamentos suspensores do boleto dos membros posteriores. Esta ecografia demonstrou que 

a área de secção transversal de ambos os ligamentos se encontrava aumentada, com alteração 

no padrão das fibras e evidente remodelação crónica na sua inserção na porção proximal do 

metatarso III. O membro posterior direito também apresentava calcificação do ligamento, o que 

evidenciava a irritação crónica. 

Diagnóstico: Desmite Proximal Bilateral Crónica do Ligamento Suspensor do Boleto 

e osteoartrite das articulações intertársica distal e tarsometatársica, em ambos membros 

posteriores. Considerou-se que a principal causa da diminuição da claudicação observada eram 

as alterações verificadas em ambos os ligamentos suspensores do boleto. 

Protocolo Utilizado: foi utilizado o equipamento PiezoWave2Vet®, no qual foi 

elegida a Sonda F10G4, Intensidade E12-15 (0,15 mJ/mm2), total de 1500 choques em cada 

membro, aplicados na origem do LSB, a nível do III metatarso. Foram realizados 3 

tratamentos, intercalados por 2 semanas. 
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Recomendações para casa: foi aconselhado o animal permanecer em box, ou então 

libertado num pequeno “paddock”, limitando os movimentos do animal e evitando movimentos 

bruscos. 
 

Seguimento: o animal foi reavaliado 12 semanas após o primeiro tratamento com 

TOCE. À palpação, ambos os ligamentos suspensores não se encontravam efusivos, quentes ou 

com sinais de dor. No exame de claudicação, foi detetada uma claudicação de grau 3/5 (escala 

AAEP), no membro posterior esquerdo, quando trotado em linha reta e em superfície dura. 

Quando trotado em piso mole, o animal melhorou a claudicação do membro posterior esquerdo 

e tornou-se evidente a claudicação do membro posterior direito (grau 2/5 da escala AAEP). Foi 

então realizada uma ecografia às regiões anteriormente afetadas que demonstrou uma melhoria 

significativa da porção proximal do ligamento suspensor do boleto no membro posterior direito, 

caracterizada por uma diminuição da área de secção transversal, melhoria do padrão das fibras 

e uma superfície mais uniforme do osso na inserção da origem do ligamento (Figuras 15 e 17). 

A ecografia do membro posterior esquerdo demonstrou uma melhoria na área de secção 

transversal (Figuras 14 e 16).  Foi então decidido tratar a osteoartrite encontrada em ambos os 

curvilhões do animal com  injeções  intra-articulares  de  corticosteroides,  resolvendo  a 

claudicação. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 - Ecografia de comparação do 
membro posterior esquerdo, em corte 
transversal, da região proximal do 
Ligamento Suspensor do Boleto 
(indicada pelas setas vermelhas). Antes 
(lado esquerdo) e após o tratamento com 
TOCE (à direita). Imagem cedida pela 
Universidade do Tennessee 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 - Ecografia de comparação do 
membro posterior direito, em corte 
transversal, da região proximal do 
Ligamento Suspensor do Boleto (indicada 
pelas setas vermelhas). Antes (lado 
esquerdo) e após o tratamento com TOCE 
(à direita). Imagem cedida pela 
Universidade do Tennessee. 
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[Cite a sua fonte aqui.] 

 
 

 
 

 
 
 

Figura 17 - - Ecografia de comparação do 
membro posterior esquerdo, em corte 
longitudinal, da região proximal do 
Ligamento Suspensor do Boleto (indicada 
pelas setas vermelhas). Antes (lado 
esquerdo) e após (lado direito) o 
tratamento com TOCE. Imagem cedida 
pela Universidade do Tennessee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16 - Ecografia de comparação do 
membro posterior direito, em corte 
longitudinal, da região proximal do 
Ligamento Suspensor do Boleto (indicada 
pelas setas vermelhas). Antes (lado 
esquerdo) e após (lado direito) o 
tratamento com TOCE. Imagem cedida 
pela Universidade do Tennessee. 
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Caso Clínico 4: 
 
 
 

Identificação: cavalo inteiro de 5 anos, raça Equine Mixed Breed, praticante da 

modalidade de atrelagem. 

História Clínica: o animal tinha sido observado há 3 meses no serviço de Performance 

Desportiva e Reabilitação da Universidade do Tennessee, para primeira consulta, com história 

de claudicação do membro posterior esquerdo. Quando realizado o exame de claudicação, o 

animal apresentava claudicação grau 3/5 (escala AAEP) no membro posterior esquerdo, quando 

trotado em linha reta, em piso duro. Esta não melhorou quando trotado no piso mole, nem no 

final do “aquecimento”. Após o completo exame de claudicação, e realizados os respetivos 

exames complementares, foi diagnosticada, através de ecografia, uma lesão no ligamento 

sesamóideu reto, na quartela do membro afetado. Apesar de ter sido recomendado ao 

proprietário tratamento com TOCE, este preferiu tratamento conservativo com descanso em 

box ou num pequeno “paddock”, com apenas de 10 minutos a passo, à mão, todos os dias. 

Cerca de 2 meses depois o cavalo foi reavaliado e a claudicação não melhorou; no entanto o 

proprietário decidiu continuar com o tratamento conservativo.  Por fim, quando regressou 

novamente à consulta, já se encontrava há 3 meses em descanso num pequeno “paddock” e com 

controlado exercício a passo. 

Exame Físico e de Claudicação: os parâmetros vitais estavam dentro dos limites 

normais. No exame físico, a região da quartela não se apresentava tumefacta ou com efusão, 

nem quente ou com dor à palpação. No exame de Claudicação, apresentava claudicação grau 

3/5 (escala AAEP) no membro posterior esquerdo e também uma leve claudicação (grau 2/5, 

escala AAEP) do membro anterior esquerdo, quando trotado em linha reta, em piso duro. Esta 

claudicação do membro anterior podia ser compensatória, devido à claudicação do membro 

posterior. A claudicação não melhorou quando trotado o animal no piso mole. Segundo o 

“Lameness Locator®”, a claudicação não melhorou desde a sua primeira consulta. Quando 

realizado o bloqueio perineural abaxial, a claudicação do animal desapareceu (tal como tinha 

acontecido na primeira consulta). 

Exames Complementares: foi realizada uma nova ecografia para avaliar a progressão 

da lesão no Ligamento Sesamoideu Reto. Nesta foi encontrada uma extensa lesão desta 

estrutura, com tecido de cicatrização caracterizado por uma ligeira melhoria na ecogenecidade. 

No entanto, o ligamento ainda se encontrava bastante aumentado, aparência heterogénea e com 

significativa alteração no padrão das fibras. 
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Diagnóstico: Desmopatia do Ligamento Sesamoideu Reto, no membro posterior 

esquerdo. 

Protocolo Utilizado: considerando a extensão da lesão e a mínima melhoria com a 

terapia conservativa, foi elegido o tratamento com TOCE. Foi utilizada o equipamento 

PiezoWave2Vet®, no qual foi elegida a Sonda Linear 20mm, Intensidade E 12-15 (0,079 – 

0,106 mJ/mm2) total de 1000 choques. Foram realizados 3 tratamentos, intercalados por 2 

semanas. 
 

Recomendações para casa: foi recomendado que o animal fosse libertado num 

pequeno “paddock”, com limitação dos movimentos, tentando que este permaneça sossegado 

e sem movimentos bruscos. 

Seguimento:  o animal foi reavaliado 12 semanas após o primeiro tratamento. A 

claudicação melhorou bastante, no entanto ainda se notou um grau leve de claudicação (1/5 

escala AAEP). O proprietário optou por não realizar ecografia de controlo e foi aconselhado a 

introduzir um protocolo de reabilitação e verificar qual a reação do animal ao mesmo. 

Atualmente o animal ainda se encontra no programa de reabilitação. 
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5.3 Discussão 
 
 

A TOCE é uma modalidade emergente na clínica de equinos, que tem ganho cada vez 

mais popularidade no tratamento de patologias músculo-esqueléticas (Bolt et al., 2004). 

Os casos clínicos apresentados nesta dissertação refletem exemplos da utilização da 

TOCE na clínica de equinos, em ambiente hospitalar. Foram abordadas algumas lesões em 

animais com diferentes faixas etárias, praticantes também de diferentes modalidades 

desportivas, demonstrando a diversidade da utilização deste método de tratamento. Foi feito o 

seguimento de cada caso, avaliando a progressão clínica de cada um. 
 

Dos quatro animais incluídos no estudo, todos eram machos, o que vai de encontro ao 

estudo realizado por Sousa et al., (2017), que demonstra maior percentagem de machos afetados 

por lesões ortopédicas. A idade dos animais do estudo variou entre os 5 e os 14 anos, o que 

pode ser relacionado com a intensidade de trabalho a que estes animais estão sujeitos nesta faixa 

etária (Sousa et al., 2017). Todos os animais do estudo eram praticantes de uma modalidade 

desportiva, pelo que se pode justificar a maior propensão a lesões, sendo estes animais sujeitos 

a uma maior intensidade de trabalho, quando comparando com cavalos ainda em desbaste ou 

utilizados para lazer, o que é descrito pela literatura (Sousa et al., 2017). Também nos animais 

de desporto existe um maior interesse e investimento dos proprietários no tratamento de lesões, 

devido ao valor e potencial comercial que estes animais representam. 
 

Foram diagnosticadas diferentes lesões do sistema-músculo-esquelético nos quatro 

casos estudados, tendo sido descrito em 50% dos casos, a DPLSB nos membros posteriores. A 

DPLSB crónica nos membros posteriores é reconhecida como uma das causas mais frequentes 

de claudicação em cavalos atletas (Endrikat, et al., n.d), sendo mais comum em animais 

praticantes da modalidade de Dressage (Kane, 2014), tal como ocorrido no caso clínico nº 2. 

No entanto, é também bastante frequente em cavalos praticantes das modalidades de saltos de 

obstáculos e “eventing” (Kane, 2014), tal como ocorrido no caso clínico nº 3. Em ambos os 

casos clínicos nº 2 e nº 3, a doença foi diagnosticada por ecografia, a qual apresentava evidência 

de remodelação crónica na inserção do LSB na porção proximal do metatarso III de ambos os 

membros, com alteração no padrão das fibras e aumento da área de secção transversal, sendo 

estas alterações compatíveis com as descritas por Dyson, (1994). Ainda no caso clínico nº 3, o 

membro posterior direito também apresentava calcificação do ligamento, o que evidencia 
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irritação crónica do ligamento, sendo este achado também compatível com o descrito na 

literatura (Dyson, 2000). 
 

Existem várias modalidades terapêuticas descritas para o tratamento desta doença. No 

entanto, quando utilizando terapias mais convencionais como apenas descanso ou protocolos 

de exercícios controlados; ou mesmo a administração de anti-inflamatórios, a taxa de insucesso 

e recidiva das lesões é bastante elevada (Caminoto et al., 2005). A DPLSB nos membros 

posteriores pode condicionar a carreira desportiva do animal, sendo que quando numa fase 

crónica, o seu prognóstico para retorno à atividade desportiva é bastante reservado (Endrikat, 

et al., n.d). 
 

No caso clínico nº 2 foi utilizado o equipamento VersaTron® e o protocolo utilizado 

está em concordância com o descrito pela Pulsevet® (Anexo 3). Cinco meses após a consulta 

inicial e após ter sido introduzido um protocolo de reabilitação específico, o animal encontrava- 

se livre de claudicação e estava pronto para retomar o trabalho anterior à lesão, o que está de 

acordo com os resultados descritos por Lischer et al., (2006), o qual descreve que ao fim de 3 

meses, 18.2% de cavalos tratados com um  gerador  electro-hidráulico,  estavam livres de 

claudicação e cerca de 68.2% melhoraram o grau de claudicação. Neste estudo, ao final de 6 

meses, cerca de 41% de cavalos estavam de volta ao trabalho anterior à lesão; demonstrando 

melhores resultados quando comparando com um estudo realizado por Dyson, (1994), em 

animais apenas tratados com exercício controlado e que 6 meses após o tratamento, apenas 13% 

retornaram ao seu antigo trabalho. No entanto, apesar do animal ter respondido bem ao 

tratamento, não é somente possível atribuir a sua recuperação à TOCE, visto que o exercício 

controlado também tem um papel importante na recuperação destas lesões (Lischer et al., 2006; 

Crowe et al., 2004). De notar que os protocolos utilizados na presente dissertação são diferentes 

dos utilizados no trabalho de Lischer et al., (2006). No entanto, estes variam consoante o tipo 

de gerador e aparelho a ser utilizado (Mcclure, 2002), tendo sido utilizado o protocolo indicado 

pela distribuidora do equipamento utilizado. Neste caso clínico nº 2 também não foi realizada 

uma ecografia de controlo, visto o animal ter melhorado a claudicação. Foi extrapolado que a 

melhoria da claudicação se deveu também a uma melhoria da lesão tratada. 
 

No caso clínico nº 3, foi utilizado o equipamento PiezoWave2Vet® e o protocolo 

utilizado está em concordância com o descrito por Wolf., (n.d) (Anexo 1). Três meses após a 

primeira sessão, a claudicação do animal permanecia. Foi então realizada uma ecografia na 

região afetada, a qual demonstrou uma melhoria significativa da porção proximal do ligamento 
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suspensor do boleto no membro posterior direito, caracterizada por uma diminuição da área de 

secção transversal, melhoria do padrão das fibras e uma superfície mais uniforme do osso na 

inserção da origem do ligamento. A ecografia do membro posterior esquerdo demonstrou uma 

melhoria na área de secção transversal. Estes achados estão de acordo com o estudo Endrikat, 

et al., (n.d), o qual também utiliza um gerador piezoelétrico. Neste estudo foram também 

verificadas melhorias ecográficas nos animais tratados, no qual 43% dos animais não 

demonstravam nenhuma anomalia ecográfica e 32% demonstravam significativas melhorias 4 

semanas após última sessão de TOCE. Também neste estudo foi possível verificar que cerca de 

70% dos animais tratados atualmente não apresentavam quaisquer sinais de claudicação, e 

destes, 59% retornaram à sua carreira desportiva. 
 

Neste caso clínico nº 3, dadas as melhorias verificadas por ecografia e a persistência de 

claudicação, foi decidido tratar os curvilhões do animal, o que por sua vez demonstrou resolver 

a claudicação. A melhorias na claudicação bem como nas imagens ecográficas obtidas após 

TOCE, podem ser explicadas por um estudo realizado por Caminoto et al., (2005) em Desmites 

do Ligamento Suspensor induzida por colagenases, que demonstra o aumento de fibrilhas de 

colagénio e número de mitocôndrias, bem como da expressão de TGF-β1 após TOCE, o que 

indica um aumento da taxa de reparação tecidular pelos fibroblastos; Também Bosh et al., 

(2009) refere que em lesões crónicas, a TOCE inicia processos de remodelação celular, o que 

permite  o realinhamento do padrão de fibras dos tendões e ligamentos e reiniciar processos de 

cicatrização que se encontravam estagnados. 
 

Em suma, nestes 2 casos clínicos é possível concluir que a TOCE foi capaz de estimular 

a cicatrização da DPLSB crónica, levando a um menor tempo de recuperação desta doença e a 

um melhor prognóstico para retorno à atividade desportiva, quando comparando com métodos 

mais convencionais, como o descanso. Os resultados obtidos estão de acordo com o descrito 

por Mcclure & Evans, (2002) e Norvall et al., (2015). 
 

No caso clínico nº 1 é apresentado um animal com dois problemas diferentes, ambos 

tratados com TOCE. O primeiro a abordar será a Desmite do Ramo Lateral do LSB. A Desmite 

dos Ramos do LSB é uma doença encontrada frequentemente na clínica de equinos, podendo 

afetar cavalos praticantes de todas as modalidades, em várias faixas etárias e diferentes raças 

(Hinnigan, 2016). No presente caso clinico, esta lesão foi diagnosticada através da ecografia, 

sendo esta o principal meio de diagnóstico para a Desmite dos Ramos do LSB (Hinnigan, 

2016). Foi verificado um ligeiro aumento (1.35 cm2 de área de secção transversal, sendo que 
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na sua inserção o máximo desta medição é 1.2cm2 (Chope et al. ,2019)) e alteração no padrão 

das fibras do ramo lateral do ligamento suspensor do boleto (sem nenhuma “core lesion” ou 

rutura notadas); estas alterações ecográficas estão de acordo com as descritas com a literatura 

descrita por Hinnigan, (2016). Os tratamentos mais convencionais para esta lesão são o 

descanso e o exercício controlado, com correta ferração, no entanto não existem muitos 

artigos que comparem as taxas de sucesso entre diferentes tratamentos (Hinnigan, 2016). 
 

O animal em questão foi tratado com o equipamento VersaTron® e o protocolo utilizado 

está em concordância com o descrito por Metheney (2004) (Anexo 2). Três meses após a 

consulta inicial e após ter sido introduzido um específico protocolo de reabilitação, o animal 

continuava irregular, segundo os proprietários. Foi realizada uma ecografia de controlo na 

região afetada, a qual demonstrou melhorias bastantes significativas no ramo lateral do LSB 

caracterizadas por uma diminuição da área de secção transversal (1.14cm2 após tratamento) e 

melhoria no padrão das fibras. Apesar de o animal apresentar na consulta de controlo 

claudicação grau 1/5 (escala AAEP) após TOCE, este melhorou bastante, quando comparando 

com a avaliação inicial. Dado as melhorias verificadas por ecografia, melhoria no grau de 

claudicação e posterior descoberta de uma outra lesão concomitante, que depois de tratada 

resolveu por completo a claudicação do animal, foi possível verificar o efeito terapêutico das 

ondas de choque. Como tal, a TOCE teve um efeito benéfico no tratamento desta lesão e as 

melhorias podem ser explicadas pelo estudo realizado por Caminoto et al., (2005). No entanto, 

apesar de esta terapia ser frequentemente aplicada no tratamento de Desmites dos Ramos do 

LSB na prática clínica, ainda existem muitos poucos estudos que comprovem a sua eficácia 

(Hinnigan, 2016). 
 

O animal do caso clínico nº1 apresentava também Osteoartrite das Facetas Cervicais. 

Esta doença é uma causa incomum, mas documentada, de perda de performance e claudicação 

em várias modalidades de cavalos de desporto (Chope, 2008). Os sinais de fraqueza em ambos 

os membros posteriores e os ligeiros défices neurológicos observados podem ser explicados por 

esta doença. Esta é mais severa entre C3-C4 e C5-T1, e como uma doença degenerativa 

progressiva que é, a sua severidade aumenta com a idade do animal (Story, n.d.). 

Normalmente o seu diagnóstico é feito por radiografias (Chope, 2008), tal como o que 

aconteceu neste caso clínico. Existem variados tratamentos descritos, sendo os mais comuns a 

administração de anti-inflamatórios não esteroides e injeções intra-articulares com 

corticosteroides. No entanto outras terapias estão a ser estudadas como a mesoterapia, TOCE e 

acupuntura (Group, 2019). O animal em questão foi tratado com ambos equipamentos 
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VersaTron® e PiezoWave2Vet®. O protocolo utilizado no equipamento VersaTron® está de 

acordo com aquele descrito pela Pulsevet® (Anexo 3). Já o utilizado pela PiezoWave2Vet® foi 

adaptado ao utilizado pela Pulsevet®, pelo que não existe um ainda protocolo definido. 

Atualmente o animal encontra-se em competição, continuando a fazer tratamentos de TOCE 

consoante o necessário para o controlo da sua artrite crónica das facetas cervicais. 
 

Atualmente, a TOCE não é utilizada como uma terapia “curativa” para processos de 

Osteoartrites, mas sim para a sua gestão, mesmo em estados avançados. No entanto, o seu papel 

nesta doença continua por descobrir bem como o seu mecanismo de ação, sendo que não se 

sabe se esta terapia devera apenas ser utilizada quando outras modalidades terapêuticas falham; 

em conjunto com outras terapias, ou mesmo se deverá ser aplicada em fases iniciais da doença 

(Revenaugh, 2005). 
 

No caso clinico nº 4 é apresentado um cavalo diagnosticado com Desmite do Ligamento 

Sesamoideu Reto. A Desmite do Ligamento Sesamoideu Reto é uma causa reconhecida de 

claudicação em cavalos de desporto, especialmente em casos de claudicação localizada na 

porção distal do membro anterior ou posterior, sem alterações radiográficas (Schneider et al., 

2003).  Os dados encontrados na ecografia que permitiram o diagnóstico da lesão são 

compatíveis com os descritos por Schneider et al., (2003). Neste tipo de lesões recomenda-se 

como tratamento primário descanso e exercício controlado durante 6 meses (Carpenter & 

Baxter, 2011; Schneider et al., 2003). Alguns tratamentos adicionais incluem a divisão cirúrgica 

do ligamento, injeção de ácido hialurónico e corticosteroides na bainha do TFDP (Schneider et 

al.,2003), aplicação local de células estaminais e PRP e utilização da TOCE (Carpenter & 

Baxter, 2011). No entanto, não existem estudos que avaliem a eficácia destas últimas 3 opções 

terapêuticas no tratamento da Desmite do Ligamento Sesamoideu Reto (Carpenter & Baxter, 

2011). No presente caso clínico devido à extensão e cronicidade da lesão, e à mínima melhoria 

com a terapia conservativa, foi decido utilizar a TOCE. As orientações terapêuticas (tipo de 

sonda utilizada, nível de energia e número de choques) foram determinadas pelo corpo clínico 

da Universidade do Tennessee. Três meses após a terapêutica (6 meses após consulta inicial), 

a claudicação do animal melhorou bastante. Apesar de não ter sido realizada uma ecografia de 

controlo, pressupõe-se que as melhorias nos sinais clínicos do animal se devam à utilização das 

ondas de choque extracorporais.  A aplicação da TOCE nesta doença poderá ser uma área a 

explorar, visto a melhoria observada nos sinais clínicos do animal. No entanto, considerando 

que está recomendado um período de descanso e reabilitação de 6 meses para tratamento desta 

lesão e a inexistência de estudos, não nos permite afirmar, neste caso em concreto, que as 
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melhorias verificadas estão diretamente relacionadas com a TOCE. 
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Capítulo 6 - Conclusão 
 
 

A realização deste trabalho permitiu dar a conhecer e compreender melhor a TOCE, 

uma terapia inovadora e ainda pouco utilizada em Portugal. Espera-se que esta modalidade 

terapêutica venha a adquirir uma maior aceitação na área de medicina desportiva, dado a 

elevada exigência física e rendimento desportivo requerido aos animais. 
 

As ondas de choque extracorporais focais são as mais indicadas para o tratamento de 

lesões músculo-esqueléticas, visto estimularem de forma mais focal a osteogénese, a 

neovascularização e a taxa de reparação tecidular dos fibroblastos nos tecidos lesados, bem 

como promovendo um bom efeito anti-inflamatório e extrapola-se que provavelmente, 

promovam também um bom efeito analgésico. Quando comparados diferentes tipos de 

geradores de ondas de choque focais, nomeadamente electro-hidráulicos e piezoelétricos, 

nenhuma diferença foi notada na recuperação das lesões. 
 

Em suma, através deste trabalho, foi possível estabelecer a influência benéfica da TOCE 

no sucesso da evolução clínica em lesões músculo-esqueléticas ocorridas na medicina de 

equinos, sendo que 2 dos animais demonstraram melhorias ecográficas e 3 dos animais 

melhoraram pelo menos 1 grau de claudicação, sendo importante referir que tanto o animal 

número 1 e 3 apresentavam lesões concomitantes que impediam a recuperação dos mesmos. 

Também no caso clínico nº 2 a TOCE promoveu um retorno mais rápido do animal à antiga 

atividade desportiva. 

 No entanto, visto se tratar de uma terapia recente e ainda pouco utilizada, o reduzido 

número de casos recolhidos durante o estágio curricular e falta de estudos disponíveis, não 

foi permitido demonstrar, em absoluto, a eficácia deste tratamento. Serão necessários mais 

estudos para definir quais os melhores protocolos terapêuticos para cada lesão, de modo a 

levar a uma recuperação mais rápida e efetiva, bem como a descoberta de novas aplicações 

terapêuticas (tendo sido verificados neste trabalho, os efeitos benéficos desta terapia no 

ligamento sesamoideu reto) e aprofundar os conhecimentos sobre os efeitos a longo termo 

desta terapia. Seria também interessante comparar animais tratados somente com TOCE, 

terapias regenerativas e grupos de controlo, pois é comum na clínica de equinos a utilização de 

terapias concomitantes, tornando- se complicado definir qual o tratamento mais benéfico. 
 

Visto ter adquirido ao longo dos estágios efetuados um interesse particular em medicina 

desportiva e a TOCE estar na vanguarda do tratamento de variadas patologias frequentemente 
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encontradas nesta especialidade de medicina de equinos, considero que a realização desta 

dissertação contribuiu muito para a minha formação profissional. 
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Anexos: 
 
 
 

Anexo 1 - Protocolos para o tratamento com ondas de choque extracorporais 
com o equipamento Piezovet 100 plus ® (Adaptado de Wolf, n.d) 

 
 

Zona de 
aplicação 

Sonda/”Gel 
Pad” 

Intensidade Número 
de 
choques 

Intervalo 
entre 
tratamentos 

Ligamento Suspensor do Boleto (proximal) – lesão aguda/sub-aguda 

Medial e Lateral, 
por cima do 4º osso 
metacarpiano; 

De acordo com a 
profundidade da 
zona a tratar 

E1 a E3 800 a 
1200 

1 a 2 tratamentos, 
intercalados por 14 
dias 

Dorsal ao TFDS e 
direcionando sonda 
sagitalmente 

De acordo com a 
profundidade da 
zona a tratar 

E1 a E3 800 a 
1200 

1 a 2 tratamentos, 
intercalados por 14 
dias 

Ligamento Suspensor do Boleto (proximal) – Lesão crónica 

Medial e Lateral, por 
cima do 4º osso 
metacarpiano; 

De acordo com a 
profundidade da 
zona a tratar 

Níveis 
superiores 
de energia 

mais de 
1200 

2 a 3 tratamentos, 
intercalados por 21 
dias 

Dorsal ao TFDS e 
direcionando sonda 
sagitalmente 

De acordo com a 
profundidade da 
zona a tratar 

Níveis 
superiores 
de energia 

mais de 
1200 

2 a 3 tratamentos, 
intercalados por 21 
dias 

Tendinite 

Depende da área 
afetada 

De acordo 
com a 
profundidade 
da zona a 
tratar 

Esquema 
semelhante 
à da lesão 
do 
Ligamento 
Suspensor 
do Boleto; 

Esquema 
semelhante à da 
lesão do Ligamento 
Suspensor do 
Boleto; No entanto, 
no caso de “core 
lesions”, pode ser 
necessário menor nº 
de choques. 
No caso de lesões 
fibróticas, pode ser 
necessário um nº 
maior de choques 

Esquema 
semelhante à 
da lesão do 
Ligamento 
Suspensor do 
Boleto 

Fraturas de Stress 



 

 

Depende da área 
afetada; importante 
focar na zona de 
interface osso-tecido 
mole e incidir 
também a região de 
osso saudável, 
adjacente ao local de 
fratura 

Depende da 
profundidade da 
área afetada 

E3 2000 2 tratamentos, 
intercalados 
por 14 a 20 
dias 

Fraturas do 4º osso metacarpiano 

Focar no local da 
fratura 

Depende da 
profundidade da 
área afetada 

Elevada 
Energia 

2000 1 tratamento 

Periostite 

Face dorsal, medial 
e lateral do 3º 
metacarpiano, ao 
longo de todo o 
osso 

Depende da 
profundidade da 
área afetada 

Elevada 
energia 

- - 

Osteoartrite do Curvilhão (Esparavaão Ósseo) 

Diretamente 
na área 
afetada; 
Aproximação 
lateral ou 
medial na 
articulação 

Depende da 
profundidade da 
área afetada 

Elevada 
Energia 

1200 a 2000 O necessário 
dependendo dos sinais 
clínicos 

Síndrome Navicular 

Ranilha e talões, 
sendo que não é 
recomendado tratar 
somente os talões 

Depende da 
profundidade da 
área afetada 

- - - 

Dor muscular no dorso 

Sobre a região 
afetado 

Depende da 
profundidade da 
área afetada 

- 400 a 1200 por 
local afetado, 
dependo da 
extensão da lesão 

Quando voltar 
a exibir sinais 
clínicos 
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Anexo 2 – Protocolos para o tratamento com ondas de choque extracorporais 
com o equipamento Versatron® (Adaptado de Metheney, 2004) 

 
 
 

 

Zona de 
aplicação 

 
Sonda 

 
Intensidade 

Número 
de 

choques 

Intervalo 
entre 

tratamentos 
 

Ligamento Suspensor do Boleto (proximal, primeiro 1/3) 

 
Dorsopalmar 

(sagital) 

 
R20 e 
R35 

 
 

E4 a E6 

 
 

500 

2-3 
tratamentos 
, 10 dias a 
3 semanas 

 
Medial e 
Lateral 

 
 

R05 

 
 

E4 a E6 

 

500 em 
cada 
lado 

2-3 
tratamentos 
, 10 dias a 
3 semanas 

Ligamento Suspensor do Boleto (distal) 
 

Ramos Lateral e 
medial 

 
 

R05 

 
 

E4 a E6 

 
800 em 

cada lado 

2-3 
tratamentos, 
10 dias a 3 
semanas 

Tendinite ou Tenosinovite 
 

Palmar, medial e 
lateral, desde o carpo 

até ao boleto 

 
 

R05 

 
 

E4 a E6 

 
1000 ao longo de 

todo o tendão 

2-3 
tratamentos, 
10 dias a 3 
semanas 

Fraturas de Stress 
 
 
 
 

Depende da 
área afetada 

 
 
 

Depende da 
profundidade 

da área afetada 

 
 
 
 
 

E4 a E6 

 
 
 

1000 a 3000 
dependendo do 
grau de lesão 

Fraturas 
agudas: 1-2 
tratamentos; 

Fraturas 
crónicas: 3-4 
tratamentos; 

3 a 4 
semanas 

Fratura por Avulsão 
 
 
 
 

Diretamente 
na área afetada 

 
 
 
 
 

R05 

 
 
 
 
 

E6 

 
 

800 a 1500 
dependendo da 

extensão e 
gravidade da 

lesão 

Fraturas 
agudas: 1-2 
tratamentos; 

Fraturas 
crónicas: 3-4 
tratamentos; 

3 a 4 
semanas 

Periostite do 3º metacarpiano 
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Face dorsal, medial e 
lateral do 3º 

metacarpiano, ao 
longo de todo o osso 

 
 

R05 

 
 

E6 

 
 

1000 

Por norma, em 
casos menos graves 
é apenas necessário 

um tratamento 
Fratura proximal do 4º osso metacarpiano 

 
 

Diretamente 
na área afetada 

 
 
 

R05 

 
 
 

E6 

800 a 1200 
dependendo da 
gravidade e da 
cronicidade da 

lesão 

 
2 

tratamentos; 
14 a 30 dias 

Osteoartrite do Curvilhão (Esparavaão Ósseo) 
 

Diretamente 
na área afetada 

 
R05 e 
R20 

 
 

E6 

1500 a 2000 
divididos 

igualmente entre 
as duas sondas 

 

O necessário 
dependendo dos 
sinais clínicos 

Dor Sacroilíaca 
 
 

Lado esquerdo e 
direito da articulação 

sacroilíaca 

 
 
 

R35 e 
R80 

 
 
 

E6 

1000 em cada 
lado divididos 
igualemente 
pelas duas 

sondas (total 
2000) 

 
 

O necessário 
dependente dos 
sinais clínicos 

Dor Lombossagrada 
 
 

Lado esquerdo e 
direito, cranial e 
caudal ao espaço 

articular 

 
 
 

R35 e 
R80 

 
 
 
 

E6 

500 em cada 
incidência, 
divididos 

igualmente 
pelas duas 

sondas (total 
2000) 

 
 
 

O necessário 
dependendo dos 
sinais clínicos 

Sesamoidite 
 
 
 

Sobre o osso 
sesamoide 

 
 
 
 

R05 

 
 
 
 

E6 

 
 
 

500 por cada 
sesamoide 

Frequentemente 
resolvido apenas 

com 1 
tratamento; caso 

contrário: 
2 tratamentos; 
10 a 21 dias 

Contacto entre os processos espinhosos (“Kissing Spine Syndrome”) 
 

Toda a área afetada 
 

R35 
 

E6 2000 a 
3000 

2 tratamentos; 
2 a 4 semanas 

Lesão do ligamento interósseo – associado a exostose 
 

Sobre a exostose e o 
ligamento 

 
R05 

 
E4 a E6 

 

500 a 
1000 

Frequenteme 
nte resolvido 

com 1 
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    tratamento; 
caso 

contrário: 2 
tratamentos; 
10 dias a 3 
semanas 

Síndrome Navicular 
 
 

Ranilha e talões 
 

R35- Ranilha 
R20- Talões 

 
 

E6 
 
1000 na ranilha e 
1000 nos talões 

Corresponde 
nte à 

ferração 

Osteoartrite da articulação interfalângica distal e/ou proximal 
 

Dorsal 
 

R05 e 520 
 

E6 
 

800 a 
2000 

conforme o 
necessário 10 dias a 

3 semanas 
Desmite do ligamento plantar do tarso 

 
Sobre o ligamento 

 
R05 

 
E4 a E6 

 

800 a 
1500 

conforme o 
necessário 10 dias a 

3 semanas 
Distensões Musculares 

 
 
 

Sobre o músculo 
afetado 

 
R05, R20 e 

R35 
dependendo 
da espessura 
do músculo 

 
 
 
 

E6 

1000 a 4000 
dependendo da 
área afetada e 

dividido 
igualmente entre 

as sondas 
utilizadas 

 
 

Quando 
voltar a 

exibir sinais 
clínicos 

 

Quistos Ósseos do côndilo distal do 3º metacarpiano/metatarsiano 
 

Sobre a lesão 
 

R05 e R20 
 

E6 1000 com cada 
sonda 

3-4 tratamentos; 
2 a 4 semanas 

Carp 
ite 

 
Sobre o carpo 

 
R05 

 
E6 

 

500 a 
1000 

conforme o 
necessário 

2 a 4 semanas 
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Anexo 3 – Esquema Representativo dos Protocolos utilizados para o Tratamento 
com Ondas de Choque Extracorporais com o equipamento VersaTron® 
(Adaptado de Pulsevet, 2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendações 
gerais: 1-3 
tratamentos, 
intercalados por 2-3 
semanas; 

 
Outros: 

 
- 4º osso 
metacarpiano: 
5mm/20mm; 1500 
pulsos; E6 
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