
A Fasceíte Plantar é uma das lesões mais frequentes em pessoas que praticam esportes de
corrida e de salto. É a causa mais frequente de dor no calcanhar em atletas.

O paciente normalmente se queixa de dor, de início insidiosa, na face interna do calcanhar. Em
raras ocasiões pode ocorrer dor intensa, com início abrupto, causada por avulsão traumática da
fáscia plantar na sua inserção junto à tuberosidade calcânea.

A dor é pior logo de manhã, ao apoiar o pé no solo pela primeira vez, e torna-se menos intensa
após iniciar os primeiros passos. No fim do dia a dor torna-se mais intensa e é aliviada pelo
repouso do pé.

Quando a dor torna-se mais intensa, o paciente não é capaz de apoiar o peso do corpo nos
calcanhares. Edema leve e eritema eventualmente estão presentes. Os sintomas podem persistir
durante poucas semanas ou mesmo até alguns anos.

Estudos recentes reforçam que a primeira linha do tratamento conservador deve incluir um
programa domiciliar com exercícios para alongamento da fáscia plantar.

O protocolo tradicional envolve exercícios para alongamento e contração excêntrica do tendão de
Aquiles, feitos simultaneamente a exercícios para alongar a fáscia plantar.

A terapia por ondas de choque como uma tecnologia aplicada como modalidade de tratamento
conservador da fasceíte plantar, o método tem como princípio a aplicação de ondas de choque
com objetivo de promover a cicatrização do tecido inflamado da fáscia plantar.

Alguns estudos não controlados demonstram resultado com ampla variabilidade de sucesso
clínico, com percentuais que se estendem de 56% a 94% de satisfação. tratamento cirúrgico
devem ser feitas somente quando persistirem os sintomas que interferem na vida diária ou
atividade atlética desejada, sem melhoria significativa, após pelo menos seis meses de uso das
várias modalidades de tratamento conservador supervisionadas diretamente pelo médico.
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