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Material

Para o estudo mediante ultra-sons utiliza-se um
ecógrafo de tempo real General Electric Logiq e
com transdutor lineal multifrequencia de 7 a 14
MHz.

Antecedentes

A disfunção do tendão tibial posterior observa-
se com maior frequência nas mulheres de idade
madura. Sua etiologia é multifatorial influencian-
do tanto o calçado como os fatores biomecânicos
(1).

O grupo dos tendões flexores decorrem pela
cara medial do terço distal da tíbia, sendo o mais
potente o tendão tibial posterior (2), que inter-
vém junto com o flexor longo dos dedos e o fle-
xor longo do primeiro dedo nos movimentos de
adução e inversão do pé.

Exploração física

No exame físico deste esportista veterano,
observa-se no traçado do tendão tibial posterior
a presença de uma área de tumefação junto a

uma zona deprimida que produzia a sensação de
forte dor. A exploração da cara medial do terço
distal da tíbia produzia uma intensa dor aguda e
hipersensibilidade à palpação. 

Esta dor se irradiava para a cara medial do pé
ate alcançar a zona de inserção do tendão.
Ademais, a dor se incrementava com a flexão
passiva do pé.

Exploração ecográfica

A exploração ecográfica axial do tendão tibial
posterior apresenta uma seção ampla e oval sem-
pre rodeada por um fino halo hipoecogênico que
o envolve (3). Este tendão aparece em contato
com uma membrana hiperecóico que correspon-
de ao retináculo flexor.

Neste paciente estuda-se mediante cortes lon-
gitudinais também na cara interna do tornozelo
direito para examinar os tendões flexores e o
espaço articular tibio astragalino. 

No corte sagital aprecia-se um predomínio
hipoecóico do tendão e uma irregularidade da
tíbia (Figura 1).

Tendão Tibial Posterior. Ruptura ou Tenssinovites?

José Fernando Jiménez Díaz, Jacobo Angel Rubio Arias, Domingo Jesús Ramos Del Campo, 
Cristina Fermín Rodríguez e Esperanza Trigueros Galán. Espanha. 

Figura 1. 

Realizando um corte 

longitudinal sobre o tercio

distal da tibia aparece o

tendão tibial posterior (TTP)

engrossado e com 

aparência hipoecóica

(setas).





Porem o exame axial permite observar como o tendão aparece rodeado de um fluido anecóico
(Figura 2). 

Na zona de eco palpação positiva se apreciava um engrossamento da cortical óssea da tibia (Figura
3).
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Figura 2. 

No exame transverso do

tendão tibial posterior (TTP)

este aparece rodeado por

um conteúdo anecóico

situado entre o tendão e a

bainha (setas) e que corres-

ponde a uma tenossinovi-

tes.

O tendão apresenta no seu

interior um setor hipoecóco.

Figura 3. 

O exame sagital do tendão

(TTP) permite ver sua rela-

ção anatômica com a tibia

que aparece rodeada por

uma zona hipercóica (setas)

derivada da formação de

um calo ósseo

A exploração dinâmica demonstrava a mobili-
dade normal do tendão.

Estas imagens são compatíveis com tenossino-
vites do tendão tibial posterior por provável afe-
tação da cortical tibial que tinha a aparência de

um calo ósseo.

Comentário

Em traumatologia do esporte a lesão do tendão



tibial posterior que é mais frequentemente apre-
senta-se é a tenossinovites por sobre-uso (4).

Sem embargo a ruptura é pouco habitual (5).
Não o bastante, ante a suspeita clinica de uma
ruptura parcial ou completa do tendão tibial pos-
terior no tornozelo, é necessário levar a cabo um
estudo ecográfico para realizar o diagnostico
diferencial entre uma ruptura do tendão e uma
tenossinovites em ocasiones secundaria a uma
lesão óssea. 

Para o estudo de estas lesões, a técnica de
ultra-sons tem uma sensibilidade e uma exatidão
maior que a ressonância magnética (6-8).

A tenossinovites esta caracterizada pela disten-
são da bainha do tendão que aparece ocupada
por uma imagem anecóica devido á presença do
conteúdo liquido claro (9, 10). 

Quando a rotura é de tipo parcial, através do
exame ecográfico longitudinal observa-se uma
clara interrupção das fibras, que aparecem ocu-
padas por espaços anecóicos que correspondem
ao liquido inflamatório ou hemorrágico, separan-
do os extremos das fibras.

Quando a rotura é completa, se produz uma
ruptura brusca total das fibras, formando-se um
espaço anecóico entre os cabos do tendão, que
corresponde a restos do liquido hemorrágico e
sinovial.

Por outra parte as fraturas de stress, inicial-
mente podem passar desapercebidas na explora-
ção radiológica, ou bem podem apresentar-se
como uma pequena linha, que interrompe a cor-
tical do osso. 

Nas fases iniciais, a traves da ecografia apre-
cia-se uma irregularidade da superfície óssea
ainda que posteriormente, observa-se o processo
de crescimento ósseo, que da origem a uma
clara deformidade da cortical.

Neste paciente a traves da imagem ecográfica
observa-se a deformidade óssea que erosionava
a bainha tendinosa do tendão tibial posterior, ori-
ginando uma tenossinovites reativa.

Finalmente estabelecem-se as indicações da
técnica de ultra-sons no diagnostico de lesões
esportivas que afetem aos tendões do tornozelo:

- Dor do tornozelo de longa evolução.

- Limitação funcional dolorosa da articulação
do tornozelo, com ou sem origem traumático.

- Lesões do tornozelo e do pé que produzem cli-
nica de dor persistente quando outras técnicas
de imagem tem resultado negativas.
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Paciente de 58 anos, com diabetes mellitus
tipo 2, 15 anos de evolução, em tratamento com
hipoglucemiantes orais. Não fuma e tem alergia
á codeína.

Como antecedentes pessoais cabe destacar:
Histerectomía total em 1983, litiasis renal,

1990, tumoración anexial em 1993, túnel carpia-
no bilateral em 1997, amputação 5º dedo pé
direito em 2006, devido a complicação de ulcera,
hallux valgus pé esquerdo em 2012, e no mesmo
ano e após intervenção do hallux valgus, perfu-
rante plantar com desbridamento e amputação
falange primeiro dedo pé esquerdo.

Procura nosso serviço por apresentar desde faz
4 meses ulcera no pé esquerdo (Fig. 1) que com
múltiplos tratamentos não tem conseguido cica-
trizar. Trás radiografia de 1 semana atrás de
ambos os pés (Fig. 2), na qual não apresenta
imagens de osteites/osteomielites em cabeças
metatarsais 2, 3 e 4. Calcificações arteriais inter-
digitais, com destruição pós-cirúrgica da articu-
lação metatarso falangica primeiro dedo com
este supraductus.

Exploração física

No estudo dinâmico mediante podobarometro,
observa-se um marcado apoio no varo lateral
externo de todo o pé e na fase de apoio, com
importante sobrecarga no ante-pé concedendo a
máxima carga nas duas cabeças metatarsais
onde se localiza a ulcera.

Palpação pulsos pé esquerdo: Pedio palpável,
tibial posterior não palpável e peroneo anterior,
palpável. Índice tornozelo braço pé esquerdo:
Pedio: 170/170 = 1 (normal), tibial posterior:
130/170 = 0,76, Peroneo: 160/170 = 0,94 (nor-
mal).

Micro angiopatia diabética

Ausência total de sensibilidades
(Monofilamento, diapason Rydell, Pin-prik, bio-
tensiometro e reflexos Ulcera de diâmetro 2 x 2
situada entre a segunda e a terceira cabeça
metatarsal com fundo granulomatoso e bordas
hiperqueratosicas. 

Exsudação serosa moderada. Efetua cura tópi-
ca diária com aposito de prata e venda de crepe.
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Ulcera Plantar com Varo do Antepé e Microangiopatía
Associada

J. Viadé Julià y F. Girvent Montllor. Espanha.

Fig. 1

Fig. 2



Manifesta que faz dois meses tratou-se com
ciprofloxacino de 500mg/12 horas durante três
semanas. O primeiro dedo encontra-se em hipe-
rextensão, (retração do tendão do extensor longo
do primeiro dedo) devido, provavelmente, a cirúr-
gica praticada durante a intervenção do hallux
valgus e o posterior abscesso.

Tratamento

Decide-se tomar mostras do fundo da ulcera
para cultivo microbiológico (previamente lavado
exaustivo e exereses de todo o tecido hiperquera-
tosico, aplicação de descarga com filtro de 1,8
cm (Fig. 3), solicitar gammagrafia óssea com leu-
cócitos marcados para descartar possível afeta-
ção óssea. 

Cura tópica diária com Polihexanida e prescre-
veu-se Levofloxacino 750 mg/24 horas ate pos-
suir o resultado do cultivo.

O resultado do cultivo foi de abundantes colô-
nias de Pseudomona aureoginosa, pelo que con-
tinuou o mesmo tratamento antibiótico durante
duas semanas. 

Nos estudos gammagraficos ósseos e com leu-
cócitos marcados, mostram sinais sugestivos de
afetação séptica com comprometimento ósseo
na segunda articulação metatars-falangica e é as
partes brandas adjacentes do pé esquerdo.
Igualmente sinais de atividade séptica na falange

distal do segundo dedo do mesmo pé. Sinais
moderada artropatia na segunda e terceira arti-
culação metatarso falangica e na falange distal
do terceiro dedo pé esquerdo.

Lesão moderadamente osteogenica no terço
distal do primeiro metatarsiano sugestivo de
sobrecarga vs osteopatia diabética. 

Na gammagrafia com leucócitos marcados,
observam-se focos de atividade leucocitária no
pé esquerdo na zona da segunda e terceira arti-
culações metatarso-falangicas e falange distal do
segundo dedo.

Aos 10 dias, a ulcera tinha melhorado mas
pouco (Fig. 4) e existia um problema adicionado
e é que o feltro estava provocando mais pressão
no nível do 4o metatarsiano (Fig. 5), com o risco
de que a ulcera aumentasse de tamanho.
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Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5





Ante o resultado gammagrafico negativo para osteomielites e devido a grande sobrecarga existen-
te no nível do 2o e 3o metatarsiano e ao não existir contra-indicação cirurgica plantou-se a opção de
realizar osteotomia oblíqua de Weil do segundo e terceiro metatarsiano, a fim de reequilibrar a pres-
são do ante-pé e reduzir a pressão na zona da ulcera.

Procedimento cirúrgico

Baixo anestesia local e mediante cirurgia de mínima incisão realizou-se a osteotomia oblíqua (45º
caudo craneal) do 2o e 3o metatarsiano (Fig 6); 

No mesmo ato também se realizou tenoplastia tendão do extensor longo do primeiro dedo, ficando
perfeitamente alinhado aos demais dedos. (Usou-se esparadrapo hipoalergênico durante 4 semanas).

O resultado obtido, mediante as osteotomias, foi bom (Fig. 7), ainda que aconteceu uma compli-
cação: (fig 8), devido a fricção da venda crepe aparecerão umas flictenas nos dedos (que cirurgia vas-
cular considerou por causa de sua microangiopatia), que posteriormente se ulceraram e complica-
ram o processo. Resolveu-se mediante curas com gaza impregnado com povidona (Betatul®).
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Fig. 6 Fig. 7

Fig. 8
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A ulcera foi cicatrizando (curas em dias alternados com Polihexanida) e reduzindo seu diâmetro
(Figs. 9 e 10), mas sem conseguir fechar completamente. (Fig 11).

Revisamos o caso, e chegamos a conclusão que a causa de que não terminara de curar a ulcera,
era devido a duas causas.

A cabeça do quarto metatarsiano, que não se lhe fez a osteotomia obliqua por ficar muito atrasa-
do, em relação as demais cabeças metatarsiais, estava proporcionando uma pressão que se via incre-
mentada pelo apoio em varo que tinha o paciente. 

Fig. 9 Fig. 10

Fig. 11





Tudo isso dava como resultado uma tensão no ante-pé que impedia a total cicatrização da ulcera
ainda que se utilizaram, como se fez, diferentes tipos de descarga com feltro adesivo.

Ante este novo contratempo, plantou-se uma nova intervenção, igual que a primeira a que o pacien-
te aceitou sem nenhum problema.

Igual que na vez anterior, e baixo anestesia local praticou-se osteotomia obliqua do quarto meta-
tarsiano (45 º caudo craneal) (Fig. 12).
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Fig. 12



www.revistapodologia.com 16

A melhora foi evidente, a ulcera no prazo de três semanas conseguiu fechar completamente, com
cura tópica em dias alternados e sem administração de antibióticos. (Figs. 13, 14 e 15)

Durante todo este tempo o paciente utilizou feltro adesivo (Fig. 16) ate realizar os suportes planta-
res.

AUTORES
J. Viadé Julià

Podólogo especialista en Pie Dabético
F. Girvent Montllor

Cirujano ortopédico. Peu Diabètic Sabadell (Barcelona)

Materia extraída da
Revista Pie Dibético Nº 21 - Junho 2014
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Fig. 13 Fig. 14

Fig. 15 Fig. 16
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