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1. INTRODUÇÃO:
O tendão calcâneo ou tendão de Aquiles é o mais resistente do corpo
humano, sendo formado pela união dos músculos gastrocnêmios e sóleo, com
inserção na tuberosidade posterior do osso calcâneo (1). Sua lesão é uma das
mais frequentes da região do tornozelo, ocorrendo tanto em atletas como não
atletas, estimando-se uma prevalência de ruptura de 6,3-37,3 por 100000
pessoas-ano, sendo que a maioria delas ocorre em pacientes previamente
portadores de algum sinal de tendinopatia (2).
A tendinopatia do calcâneo é um processo histopatológico degenerativo,
sem sinais de inflamação intratendínea, que se traduz clinicamente por dor,
edema e diminuição da sua função. Classicamente pode ser dividida em
tendinopatia não-insercional e insercional (quando afeta desde 2 cm proximal até
sua inserção na tuberosidade do osso calcâneo), sendo que a forma nãoinsercional é mais comum, com uma prevalência estimada de 66% em atletas
recreacionais e profissionais, enquanto que a forma insercional somada a bursite
retrocalcaneana representou 23% dos casos (3,4).
O diagnóstico de tendinopatia do calcâneo é realizado clinicamente na
maioria dos casos. Todavia, não há consenso em relação a pressão exercida
pelo examinador durante o exame físico, assim como da quantidade de dor
referida pelo paciente. Dessa maneira, a algometria, utilizada para mensurar a
pressão mínima para induzir dor na região de interesse (limiar de dor – LD), tem
sido utilizada de maneira promissora na aferição de dor e incapacidade através
de pressões constantes(5–8), já tendo resultados positivos nas artralgias
temporomandibulares (9), estresse tibial medial em atletas (10) e tendinopatia
patelar (11).
Frequentemente, a ultrassonografia modo B (US) é o primeiro exame
solicitado em casos de tendinopatia, pela sua alta disponibilidade, boa resolução
e ausência de radiação ionizante, além da possibilidade de estadiar a gravidade
da lesão e eventuais roturas associadas (1,12–15). No entanto, Klauser et al.
mostraram que a sensibilidade da US para tendinopatia (considerando padrão
ouro a histopatologia) é de 86%, enquanto sua especificidade é de 100% (16).
Outros estudos também foram consistentes com esses achados, mostrando que
tanto a US (mesmo ao utilizar o modo Doppler) como a ressonância magnética
(RM) detectam 65% e 56% de morfologia alterada nos tendões sintomáticos,
respectivamente (14).
Nesse contexto, a sonoelastrografia em tempo real (SE), uma técnica que
estima a rigidez do tecido através da sua tensão após compressão, tem se
mostrado eficiente na avaliação de pacientes com tendinopatia, devido a sua
maior sensibilidade (até 100% considerando a histopatologia como padrão ouro)
tanto para detecção tendinopatias em estágios mais iniciais, como para
acompanhamento terapêutico e evolução do paciente (13,16,17).
A sonoeleastografia pode ser realizada, fundamentalmente, através de
duas técnicas: por compressão (strain) e shair-wave. A primeira baseia-se nos
diferentes níveis de deslocamento tecidual, ao comparar imagens antes e após
a compressão manual aplicada a estrutura de estudo, enquanto a segunda

baseia-se na medida da distribuição tecidual da velocidade de propagação da
shair wave, produzida automaticamente pelo aparelho (18,19). Nesse estudo, foi
utilizada o método de sonoelastografia por compressão.
A maioria dos estudos é consistente em apontar que a tendinopatia do
calcâneo torna o tendão menos rígido (13,16,18). Esses estudos, no entanto,
abordaram primariamente a tendinopatia não insercional e, adicionalmente,
Zhang et al. apontaram diferenças na fisiopatologia da tendinopatia não
insercional e insercional, que resultam em padrões de rigidez tecidual diferentes:
a primeira normalmente envolve degeneração e desarranjo das fibras colágenas,
hipercelularidade e neovascularização, resultando em um tendão menos rígido,
enquanto que a segunda está mais comumente associada a esporões ósseos e
calcificações na inserção do tendão, resultando em um tendão mais rígido (17).
Dessa forma, nosso estudo se propõe a realizar a sonoelastografia da
região insercional do tendão calcâneo em pacientes normais e diagnosticados
clinicamente com tendinopatia insercional, estabelecendo um padrão de rigidez
para diagnóstico dessa condição.

2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo primário
Avaliar se existe relação do padrão de rigidez pela sonoelastografia com
o diagnóstico de tendinopatia insercional do tendão calcâneo, considerando o
diagnóstico clínico como padrão ouro.
2.2 Objetivo secundário
Estabelecer a correlação do diagnóstico clínico de tendinopatia
insercional com os sinais de tendinopatia da ultrassonografia modo-B.

3. MÉTODOS:
3.1 Desenho
Estudo transversal, observacional de centro único, avaliando o valor da
elastografia no diagnóstico de tendinopatia insercional do calcâneo.

3.2 Localidade:
O estudo foi realizado no Hospital São Paulo – Hospital Universitário da
UNIFESP (HSP-UNIFESP), no Ambulatório de Ortopedia do Departamento de
Ortopedia e Traumatologia (DOT) da EPM-UNIFESP e Centro de Traumatologia
do Esporte (CETE) do DOT/EPM-UNIFESP.

3.3 Recrutamento de pacientes:
Encaminhamento de pacientes com hipótese diagnóstica de tendinite
insercional do Aquiles ao Ambulatório de Ondas de Choque da UNIFESP (CPRT
– Centro de Pesquisa e Regeneração Tecidual), localizado Rua Estado de Israel
636, Vila Clementino, São Paulo – SP, terças-feiras às 7h, por médicos
ortopedistas ou profissionais de saúde. A divulgação aos ortopedistas foi
realizada através de e-mail endereçado diretamente aos mesmos e cartazes
fixados em locais de atendimento médico ortopédico (ambulatório, prontosocorro).
Os pacientes saudáveis foram recrutados dos ambulatórios de Medicina
Esportiva da UNIFESP, também localizados na Rua Estado de Israel 636, Vila
Clementino, São Paulo – SP. Também foram recrutados voluntários alunos de
graduação da Escola Paulista de Medicina da UNIFESP.

3.4 Critérios de inclusão no grupo doente:
•
•
•

Maior de 18 anos e menor de 80 anos, de ambos os sexos;
Sintoma de dor na região da inserção do tendão calcâneo há mais de 3
meses;
Diagnóstico clínico da tendinopatia: dor a palpação da inserção do tendão
calcâneo (até 2 cm da sua inserção) e presença de aumento do volume
local.
3.5 Critérios de exclusão do grupo doente:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

História pregressa de cirurgia no pé ou tornozelo acometido;
História ou evidência documentada de doença autoimune;
História ou evidência documentada de Diabetes Melitus tipo I ou II
(possibilidade de neuropatia periférica diabética);
História ou evidência documentada de doença inflamatória sistêmica
(artrite reumatoide, espondilite anquilosante, Síndrome de Reiter, etc.);
Tendinopatia não-insercional ou mista (insercional e não-insercional);
Infiltração prévia no tendão acometido nos 6 meses prévios da avaliação
inicial.
Início da dor atual devido a trauma;
Deformidade grosseira ou congênita que sobrecarregue o tríceps sural e
seja a etiologia principal da doença atual;
Gravidez;
Qualquer limitação física ou social que impossibilite o seguimento do
protocolo;
Impossibilidade ou incapacidade de assinar o termo de consentimento
livre esclarecido;
História ou evidência documentada de distúrbios de coagulação do
sangue (tratamento com anticoagulante, excluindo–se aspirina);
Uso de marca-passo cardíaco;

•
•
•

Processo infeccioso (superficial na pele e tecido celular subcutâneo ou
profundo no osso) ativo na área da região a ser tratada;
Pulso tibial posterior ou dorsal do pé não palpável ou enchimento capilar
anormal;
Lesões tumorais (tumores primários ou secundários), traumáticas (fratura)
ou infecciosas (osteomielite).

3.6 Critérios de inclusão do grupo controle (sadio):
•
•

Maior de 18 anos e menor de 80 anos, de ambos os sexos;
Sem sintoma de dor na região da inserção do calcâneo, pé ou tornozelo
nos últimos 10 anos.
3.7 Critérios de exclusão do grupo controle (sadio):

•
•
•
•
•

História pregressa de cirurgia no pé ou tornozelo acometido;
História ou evidência documentada de doença autoimune;
História ou evidência documentada de Diabetes Mellitus tipo I ou II
(possibilidade de neuropatia periférica diabética);
Impossibilidade ou incapacidade de assinar o termo de consentimento
livre e esclarecido;
Utilização de drogas analgésicas ou anti-inflamatórias nos últimos 7 dias.
3.8 Tamanho da amostra:

Estima-se que a incidência de tendinopatia insercional seja de 5% a 18%.
Utilizando a pirâmide populacional do IBGE 2010 para a cidade de São Paulo
(fonte: censo IBGE 2010) e selecionando a população entre 18 e 65 anos,
estimamos uma população alvo de 8 milhões de pessoas. Desta maneira a
população alvo estaria entre 400 mil até 1,4 milhões. Trabalhando com uma
estimativa média, teríamos 900 mil pessoas. Respeitando todos os critérios de
inclusão e/ou exclusão e tomando a fórmula mostrada abaixo para calcular o
tamanho amostral com um erro de 11,0%, temos uma amostragem total de 84
sujeitos, que foram divididos em dois grupos
Essa quantidade amostral foi definida conforme a metodologia expressa
abaixo onde com base no Teorema do Limite Central e a Leis dos Grandes
Números, esse tamanho amostral garante que análises estatísticas sejam
fidedignas.
Cinquenta e três pacientes com diagnóstico clínico de tendinopatia
insercional do calcâneo, que preenchiam os critérios de inclusão e não possuíam
critérios de exclusão, foram avaliados clinicamente e abrangidos por esse estudo
após consentimento.
Foram recrutados também quarenta e um voluntários saudáveis, sem
história prévia de dor ou doença no pé e tornozelo para o grupo controle.

3.9 Alocação:
Para seleção dos pacientes inicialmente os mesmos preencheram um
questionário clínico inicial (anexos 1 e 2). Após esse, passaram pelo médico
assistente que realizou o exame físico diagnóstico. Os pacientes com
tendinopatia seguiram para avaliação secundária por ultrassonografia e
elastografia.
Os seguintes dados foram coletados para análise epidemiológica da lesão
e das intervenções: Índice de Massa Corpórea (IMC), Sexo, Idade, Prática
Esportiva (Sim/Não).
Após confirmação diagnóstica pela anamnese e exame físico, assinatura
do termo de consentimento livre esclarecido (TCLE – anexo 3), preenchimento
de todos os critérios de inclusão e não enquadramento em nenhum de exclusão,
o paciente foi incluído no protocolo e dividido em grupo doente e grupo controle.
O estudo foi realizado em conjunto com o projeto de tese de doutorado do
Dr. Nacime Salomão Barbachan Mansur (ortopedista do grupo do Pé do CETE
DOT EPM/UNIFESP): um ensaio clínico randomizado de intervenção para
investigar se as ondas de choque são efetivas no tratamento da tendinopatia
insercional do calcâneo.

3.10 Ultrassonografia e Sonoelastografia:
Todos os exames foram realizados por um observador ao longo de dois
anos de coleta de dados (residente do primeiro ao terceiro ano de Radiologia e
Diagnóstico por Imagem da UNIFESP). Foi utilizado transdutor linear com
frequência de 12 MHz (GE Healthcare Logiq P6) e gel específico de
ultrassonografia.
Os pacientes foram posicionados em decúbito ventral com o pé para fora
da mesa de exame. O tendão calcâneo foi dividido em três terços: terço proximal
(junção miotendínea), terço médio (2-6 cm acima da inserção no calcâneo) e
terço distal (na inserção do calcâneo). Foram obtidas imagens longitudinais de
todo comprimento tendíneo e longitudinais e transversais na região de inserção.
Em seguida, foi realizada sonoelastografia com imagens longitudinais
apenas da região insercional do tendão, por ser de aquisição mais fácil e
reprodutível quando comparada ao plano transversal (20), mantendo o
transdutor na perpendicular para evitar artefatos de anisotropia.
Foi delimitada área de interesse do tendão até o aspecto proximal do osso
calcâneo e realizada compressão manual leve e repetitiva do transdutor sobre o
tendão de calcâneo. A qualidade das compressões foi avaliada com o indicador
de pressão na região lateral da tela, a qual mostrou se a pressão manual foi
suficiente para obter pressões locais dentro da área de interesse. A codificação
por cores indica a rigidez relativa do tecido dentro da área de interesse, conforme
dados da literatura(16) e melhores descritos no item 3.12.
No plano de avaliação, pelo menos três ciclos de compressãorelaxamento foram aplicados. As imagens foram gravadas no sistema do

aparelho de ultrassonografia e no PACS da instituição, sendo que as
representativas foram definidas como figuras do trabalho.

3.11 Critérios de avaliação da ultrassonografia modo-B:
Foram avaliados oito parâmetros subjetivos da ultrassonografia modo-B,
já estabelecidos na literatura para avaliação de tendinopatia (3,4,12,19,21,22)
tanto no grupo controle como no grupo tendinopatia.
1. Espessura tendínea a 1,0 cm da inserção (em milímetros);
2. Hipoecogenicidade tendínea na região insercional: não, leve, moderada,
acentuada;
3. Perda do padrão fibrilar na região insercional: sim ou não;
4. Entesófitos: não, discreto, moderado, exuberante;
5. Bursite retrocalcaneana: não, leve, moderada, acentuada;
6. Edema da gordura de Kager: não, leve, moderada, acentuada;
7. Classificação subjetiva do grau de tendinopatia: não, leve, moderada,
acentuada.

3.12 Critérios de avaliação da elastografia:
As imagens de elastografia foram classificadas de acordo com De Zordo
et al. (13,16,19) tanto no grupo controle como no grupo tendinopatia.
•

Grau 1: azul (tecido mais rígido) ao verde (tecido rígido);

•

Grau 2: amarelo ou intermediário entre azul/verde e vermelho;

•

Grau 3: vermelho (tecido menos rígido).

3.13 Análise e estatística
Os resultados foram analisados e contabilizados pelo mesmo observador
que realizou os exames. Para comparação entre os grupos em relação a sexo,
atividade física, lateralidade, hipoecogenicidade, perda do padrão fibrilar, edema
da gordura de Kager, bursite retrocalcaneana, entesófitos, tendinopatia e
elastografia foi utilizado o teste do qui-quadrado.
Para comparar os grupos em relação a idade, IMC, espessura a 1,0 cm
da inserção tendínea, foi aplicado o teste de Shapiro-Wilk, para verificar a
hipótese de normalidade dos dados. Foram utilizados os testes de WilcoxonMann-Whitney para comparação da idade e da espessura e o teste t-Student
para amostras independentes para comparar o IMC.
Para verificar se havia correlação entre a espessura tendínea a 1,0 cm da
inserção com a idade e o IMC, foi utilizado o modelo linear generalizado. A idade
foi estratificada em 2 grupos (dos 20 aos 40 anos e acima dos 40 anos) e o IMC

foi estratificado em 3 grupos (entre 20 e 25, 25,1 a 30 e acima de 30). A
espessura também foi correlacionada de acordo com o sexo.
As análises foram realizadas com programa R versão 3.4.3 para
Windows, utilizando os pacotes base, ggplot2, glmmTMB, PMCMR e epiR. Em
todas as conclusões obtidas através das análises inferenciais foi utilizado o nível
de significância de 5% (p ≤ 0,05).

4. RESULTADOS
Foram avaliados 41 pacientes no grupo controle e 53 pacientes no grupo
tendinopatia. 8 pacientes do grupo controle (19,5%) e 4 do grupo tendinopatia
(7,5%) não apresentavam dados sobre IMC no prontuário; 3 pacientes do grupo
controle (7,3%) e 5 do grupo tendinopatia (9,4%) não possuíam informações
sobre prática de atividade física no prontuário; em 1 paciente do grupo controle
(2,4%) e 1 do grupo tendinopatia (1,9%) não foi possível realizar sonoelastografia
devido a problema temporário com o software do equipamento disponível e,
portanto, esses pacientes foram desconsiderados da análise dessas variáveis
específicas.
Em relação à distribuição das amostras, a média de idade dos pacientes
do grupo tendinopatia foi estatisticamente significante maior que o do grupo
controle (54,1 anos x 29,8 anos), bem como o índice de massa corpórea (29,1
kg/m2 x 24,6 kg/m2). Houve diferença estatisticamente significante também na
proporção de pacientes do sexo masculino e feminino entre os grupos, sendo
que no grupo tendinopatia 30 pacientes (56,6%) eram mulheres, enquanto no
grupo controle 28 pacientes (68,3%) eram homens. Em relação à prática de
atividade física e à lateralidade, não houve diferença estatisticamente
significativa entre os grupos.
A espessura média do tendão a 1,0 cm da inserção foi estatisticamente
significante maior no grupo tendinopatia em relação ao grupo controle (92,6 mm
x 40,6 mm). Quando estratificado por sexo, faixa etária e IMC por faixa, foi
observado diferença estatisticamente significante na avaliação por faixa etária e
faixa de IMC, porém por sexo não se observou diferença estatisticamente
significativa, embora haja uma tendência de maior espessura no sexo feminino
neste estudo.
As características ultrassonográficas do modo-B para diagnóstico de
tendinopatia: hipoecogenicidade tendínea, perda do padrão fibrilar, edema da
gordura de Kager, bursite retrocalcaneana e entesófitos também apresentaram
diferença estatisticamente significante entre os grupos. Observou-se que apenas
7 pacientes (13,5%) do grupo tendinopatia não apresentaram hipoecogenicidade
tendínea e apenas 5 (9,4%) não apresentaram perda do padrão fibrilar.
32 pacientes (78%) do grupo controle não apresentaram edema da
gordura de Kager, enquanto apenas 10 (18,9%) do grupo tendinopatia não

apresentaram edema. Em relação à bursite retrocalcaneana, quase a totalidade
dos pacientes do grupo controle (97,6%) não apresentou sinais de bursite ao
exame ultrassonográfico, enquanto 18 pacientes (34,0%) do grupo tendinopatia
apresentou algum grau de bursite. De maneira semelhante, apenas 5 pacientes
(9,4%) do grupo tendinopatia não apresentaram entesófitos, enquanto 27
pacientes (65,9%) no grupo controle não apresentaram sinais de entesopatia.
Naturalmente, houve diferença estatisticamente significante na análise da
variável tendinopatia entre os grupos controle e tendinopatia, sendo que apenas
3 pacientes (5,7%) do grupo tendinopatia não apresentaram sinais
ultrassonográficos ao modo-B de tendinopatia, enquanto no grupo controle 23
(56,1%) pacientes não apresentaram sinais de tendinopatia e 18 pacientes
(43,9%) apresentaram graus de tendinopatia de leve a moderada pela
classificação subjetiva.
Em relação à elastografia, também foi observado que o padrão 3 (tendão
menos rígido/vermelho) foi estatisticamente significante mais comum no grupo
tendinopatia do que no grupo controle (65,4% x 20%). Por outro lado, apenas 11
pacientes (21,2%) do grupo tendinopatia apresentaram o padrão 1 de
elastografia (tendão mais rígido/verde-azul), enquanto no grupo controle esse
padrão correspondeu a 16 pacientes (40%).

5. DISCUSSÃO
A tendinopatia do calcâneo é uma das doenças mais frequentes do
tornozelo e tem etiologia multifatorial (microtraumas repetitivos, alterações
vasculares entre outras), podendo ocorrer tanto em atletas como na população
em geral (13,17,20). A ultrassonografia e ressonância magnética, aliados ao
quadro clínico, frequentemente são os exames solicitados para diagnóstico. No
entanto, alguns estudos já demonstraram a sensibilidade apenas moderada
desses exames para esse diagnóstico (14). Nesse contexto, a elastografia surge
como uma ferramenta promissora, já estabelecida em outras áreas do
diagnóstico (23), para determinar a rigidez tendínea, sendo um potencial método
diagnóstico e de follow-up do tratamento (20).
Nosso estudo avaliou 53 pacientes com diagnóstico clínico de
tendinopatia insercional e 41 voluntários assintomáticos foram submetidos a
ultrassonografia modo-B e elastografia. Observamos que os pacientes com
diagnóstico clínico de tendinopatia apresentaram maior espessura e
hipoecogenicidade tendínea, maior grau de entesopatia/entesófitos, mais
frequentemente perda do padrão fibrilar (12)(24), bem como edema da gordura
de Kager e bursite retrocalcaneana, dados já consolidados na literatura (4). Em
relação à espessura tendínea, alguns autores já demonstraram que aumento da
espessura tendínea na sua porção média é relacionada a maior risco de
desenvolvimento de tendinopatia em atletas de futebol (20,25).

Nesse aspecto, uma das possíveis limitações do nosso estudo foi que
houve diferença estatisticamente significante do perfil epidemiológico dos
pacientes dos grupos tendinopatia e controle (idade, sexo e IMC), devido à
dificuldade de recrutar voluntários pareáveis por essas variáveis para o estudo
no decorrer do ambulatório de Medicina Esportiva. Essa falta de pareamento
pode eventualmente justificar a diferença de espessura tendínea, embora essa
hipótese isoladamente seja pouco provável, uma vez que o grupo tendinopatia
apresentou espessura mais que duas vezes maior em relação ao controle (92,6
mm x 40,6 mm).
Interessantemente, alguns pacientes com diagnóstico clínico de
tendinopatia não apresentaram alterações ultrassonográficas, enquanto alguns
voluntários assintomáticos apresentaram sinais de tendinopatia, indicando que
pode haver algum grau de discordância clínico-radiológica para essa condição,
com falsos positivos e negativos (Figuras 3 e 4), assim como para outros grupos
de doenças que envolvem o sistema músculo-esquelético (26).
Quando o parâmetro de espessura tendínea foi subestratificado por sexo,
faixa etária e IMC por faixa, também observamos diferença nos dois últimos e
uma tendência a maior espessura tendínea no sexo feminino. Esses dados
também podem ser justificados pela heterogeneidade dos grupos, uma vez que
no grupo tendinopatia havia mais mulheres, mais pacientes acima dos 40 anos
e com maior IMC.
Nossos resultados mostraram uma diferença estatisticamente significante
no padrão de rigidez tendíneo, sendo que nos pacientes controle predomina um
tendão mais rígido (verde/azul – Figura 1), enquanto nos pacientes com
tendinopatia, há um predomínio de tendão menos rígido (vermelho – Figura 2),
consistente com a maioria dos estudos na literatura que abordavam
primariamente a tendinopatia não insercional (13,16,18,20), embora o estudo de
Zhang et al. tenha apontado diferenças na fisiopatologia da tendinopatia não
insercional e insercional, resultando em padrões de rigidez tecidual diferentes: a
primeira normalmente envolve degeneração e desarranjo das fibras colágenas,
hipercelularidade e neovascularização, resultando em um tendão menos rígido,
enquanto que a segunda está mais comumente associada a esporões ósseos e
calcificações na inserção do tendão, resultando em um tendão mais rígido (17),
diferentemente do observado no nosso estudo.
Outras limitações do estudo são a inexperiência do operador (apesar das
sessões de treinamento antes do início do estudo) e o modo strain da
elastografia utilizada neste estudo, que depende da compressão manual do
observador. É amplamente conhecido que a ultrassonografia é um exame
operador-dependente e, além disso, estudos mostram que a ultrassonografia de
músculo-esquelético é tecnicamente desafiador e possui uma curva de
aprendizado mais longa (28).

Particularmente, podemos interpretar a elastografia por compressão da
mesma maneira: mais operador-dependente que o modo shair-wave, já que
neste último a compressão é automatizada, permitindo a avaliação da rigidez
tecidual de forma quantitativa, porém indisponível no nosso serviço. Na
experiência do nosso grupo, no entanto, o método da elastografia por shair-wave
apresenta menor reprodutibilidade para estruturas superficiais, como é o caso
do tendão calcâneo.
A sonoelastografia por compressão é um método relativamente novo em
Músculo-Esquelético, com pouca familiaridade entre radiologistas e
ultrassonografistas, além de apresentar os resultados em um mapa de cores que
pode, muitas vezes, ter interpretação subjetiva como já discutido, embora o
estudo encontrado na literatura sobre esse tema mostre boa concordância intra
e interobservador para a sonoelastografia na avaliação do tendão do
supraespinal (29).
Interessantemente, observamos que alguns voluntários assintomáticos
(grupo controle) apresentavam sinais de tendinopatia na ultrassonografia, com
elastografia demonstrando tendão mais rígido (assim como a maioria do grupo
controle – Figura 5), indicando que a elastografia tem potencial para identificar
pacientes realmente com tendinopatia clínica, com possível melhor correlação
clínico-radiológica. No entanto, observamos também alguns pacientes do grupo
tendinopatia com tendão normal na ultrassonografia e com padrão mais rígido
na elastografia, inferindo a presença de eventuais falsos-negativos.
Em parte, por nosso estudo estar incluído em um ensaio clínico de
intervenção em que ondas de choque associado a fisioterapia estava sendo
comparada com placebo associado a fisioterapia para tratamento dos pacientes
do grupo tendinopatia, pudemos observar alguns aspectos interessantes: alguns
pacientes em que só foi possível realizar a ultrassonografia e elastografia ao final
do tratamento com ondas de choque, mantiveram sinais ultrassonográficos de
tendinopatia (apesar da melhora clínica dos sintomas).
Interessantemente, alguns desses pacientes apresentaram elastografia
com tendão com padrão mais rígido (verde/azul – Figura 3), mesmo padrão ao
observado majoritariamente no grupo controle (Figura 1), indicando que esse
método tem potencial também para ser útil no acompanhamento pós-tratamento,
de modo complementar a ultrassonografia e/ou ressonância magnética, uma vez
que as alterações anatômicas, vistas nesses últimos, tendem a permanecer
mesmo após melhora clínica.

6. TABELAS
Tabela 1. Perfil epidemiológico dos
ultrassonográficas e sonoelastográficas analisadas

pacientes

e

variáveis

Parâmetros avaliados
n
Idade (anos), média (DP)
Sexo, n (%)
Masculino
Feminino
IMC (kg/m2), média (DP)
Atividade física, n (%)
Não
Sim
Lateralidade (%)
Esquerda
Direita
Espessura (mm), média (DP)
Hipoecogenicidade, n (%)
Não
Leve
Moderada
Acentuada
Perda do padrão fibrilar, n (%)
Não
Sim
Edema da gordura de Kager (%)
Não
Leve
Moderada
Acentuada
Bursite retrocalcaneana, n (%)
Não
Leve
Moderada
Acentuada
Entesófitos, n (%)
Não
Discreto
Moderado
Exuberante
Tendinopatia, n (%)
Não
Leve
Moderada
Acentuada
Elastografia semiquantitativa, n
(%)
1
2
3

Grupo
Controle
Tendinopatia
41
29,8 (10,1)

53
54,1 (11,3)

28 (68,3)
13 (31,7)
24,6 (3,3)

23 (43,4)
30 (56,6)
29,1 (4,8)

3 (7,3)
34 (89,5)

10 (18,9)
38 (79,2)

p

<0,001a
0,028b

<0,001c
0.321b

0,336b
19 (46,3)
22 (53,7)
40,6 (13,0)

31 (58,5)
22 (41,5)
92,6 (33,3)

30 (73,2)
8 (19,5)
3 (7,3)
0 (0,0)

7 (13,5)
13 (25,0)
20 (38,5)
12 (23,1)

<0,001a
<0,001b

<0,001b
25 (61,0)
16 (39,0)

5 (9,4)
48 (90,6)
<0,001b

32 (78,0)
9 (22,0)
0 (0,0)
0 (0,0)

10 (18,9)
20 (37,7)
20 (37,7)
3 (5,7)
0,002b

40 (97,6)
1 (2,4)
0 (0,0)
0 (0,0)

35 (66,0)
13 (24,5)
4 (7,5)
1 (1,9)
<0,001b

27 (65,9)
13 (31,7)
1 (2,4)
0 (0,0)

5 (9,4)
16 (30,2)
17 (32,1)
15 (28,3)
<0,001b

23 (56,1)
16 (39,0)
2 (4,9)
0 (0.0)

3 (5,7)
15 (28,3)
21 (39,6)
14 (26,4)
<0,001b

16 (40,0)
16 (40,0)
8 (20,0)

11 (21,2)
7 (13,5)
34 (65,4)

Legenda: n = número; DP = desvio-padrão; IMC = índice de massa corpórea; a
= teste de Wilcoxon-Mann-Whitney; b = teste do qui-quadrado e c = teste t de
Student para amostras independentes

Tabela 2. Espessura tendínea média por grupo estratificada por sexo,
faixa etária e faixa de IMC
Parâmetros avaliados

n

Espessura, média
(DP)

p

0,065a

Sexo
Masculino

51

63.3 (34,2)

Feminino

43

77.5 (38,9)

20-40 anos

41

41,8 (15,5)

Acima de 40 anos

53

91,6 (34,0)

20-25

32

49.3 (19.2)

25,1-30

26

70.1 (33.3)

Acima de 30

24

103.9 (36.3)

Faixa etária
<0,001a

IMC por faixa (kg/m2)
<0.001b

Legenda: n = número; DP = desvio-padrão; IMC = índice de massa corpórea; a = teste
t de Student para amostras independentes; b = ANOVA com correção de Bonferroni
Correção: 20-25 x 25,1-30; p = 0.028
20-25 x Acima de 30; p<0.001
25,1-30 x Acima de 30; p<0.001

7. FIGURAS

A

B

Figura 1. Paciente do sexo masculino, 21 anos, grupo controle. (A) Porção insercional
do tendão normal na ultrassonografia modo-B, sem sinais de tendinopatia. (B)
Elastografia com predomínio do padrão 1 (verde-azul), inferindo tendão mais rígido.

A

B

Figura 2. Paciente do sexo masculino, 52 anos, grupo tendinopatia. (A) Porção
insercional do tendão espessado, hipoecogênico, com perda do padrão fibrilar e
entesófitos moderados/exuberantes na sua inserção. (B) Elastografia com predomínio
do padrão 3 (vermelho), inferindo tendão menos rígido.

A

B

Figura 3. Paciente do sexo masculino, 40 anos, grupo tendinopatia. (A) Porção
insercional do tendão espessado, hipoecogênico, com perda do padrão fibrilar e
entesófitos discretos na sua inserção. (B) Elastografia com predomínio do padrão 1/2
(verde-azul/amarelo), inferindo tendão mais rígido/rigidez intermediária.

A

B

Figura 4. Paciente do sexo masculino, 26 anos, grupo controle. (A) Porção insercional
do tendão normal na ultrassonografia modo-B, sem sinais de tendinopatia. (B)
Elastografia com predomínio do padrão 3 (vermelho), inferindo tendão menos rígido.

A

B

Figura 5. Paciente do sexo masculino, 25 anos, grupo controle. (A) Porção insercional
do tendão discretamente espessada e hipoecogênica, com alguns entesófitos
discretos/moderados na sua inserção. (B) Elastografia com predomínio do padrão 1/2
(verde-azul/amarelo), inferindo tendão mais rígido.

A

B

Figura 6. Paciente do sexo feminino, 22 anos, grupo tendinopatia. (A) Porção
insercional do tendão normal na ultrassonografia modo-B, sem sinais de tendinopatia.
(B) Elastografia com predomínio do padrão 1 (verde/azul), inferindo tendão mais rígido.

8. ANEXOS
Anexo 1: Fichas de Avaliação Pacientes com Tendinopatia e Sadios

Ficha de Avaliação Inicial do Paciente
Pacientes com Tendinopatia

Data de Inclusão:

Número:

Nome completo:
R.H.:
Sexo: ( ) masculino ( ) feminino
Cor: ( ) branco ( ) não branco
I.M.C.= ____Kg/m2
Data de Nascimento:______/_______/________
Prática esportiva: ( ) sim ( ) não
Tipo:
Endereço Residencial:
Rua/Av.:________________________________________________________
Número:__________________________Complemento:___________________
Bairro:________________________
CEP:_________________________
Telefone de contato fixo: (0_____) ____________________
Telefone de contato celular: (0_____) ____________________
Telefone: (0____) _________________________

Anamnese:
Tempo de sintomas (dor): ( ) semanas*
( ) menor que 3 semanas ( ) igual ou maior que 3 semanas
Lateralidade: ( ) bilateral ( ) unilateral E D

-História de cirurgia prévia no pé ou tornozelo.
( ) sim ( ) não
-Tratamento com infiltração local em menos de 180 dias.
( ) sim ( ) não
- História ou evidência documentada de doença autoimune ou vascular periférica
( ) sim ( ) não
- História ou evidência documentada de Diabetes Melitus tipo I ou II
(possibilidade de neuropatia periférica diabética).
( ) sim ( ) não
- História ou evidência documentada de neuropatia periférica (síndrome de
compressão nervosa, síndrome do túnel do tarso).
( ) sim ( ) não
- História ou evidência documentada de doença inflamatória sistêmica (artrite
reumatóide, espondilite anquilosante, Síndrome de Reiter, etc).
( ) sim ( ) não
- História ou evidência documentada de perda de sensibilidade no pé ou
tornozelo.
( ) sim ( ) não
- História de trauma na região.
( ) sim ( ) não
- Gravidez.
( ) sim ( ) não
-Distrofia Simpático-reflexa.
( ) sim ( ) não
- Deformidade grosseira ou congênita que sobrecarregue o tríceps sural e seja
a etiologia principal da doença atual
( ) sim ( ) não
- História ou evidência documentada de distúrbios de coagulação do sangue
(tratamento com anticoagulante, excluindo–se aspirina).
( ) sim ( ) não

- Uso de marcapasso cardíaco.
( ) sim ( ) não
- Afastamento do serviço ou litígio trabalhista
( ) sim ( ) não
- Utilização de medicações das seguintes classes: quinolonas, corticoides e
anabolizantes.
( ) sim ( ) não

Exame Físico:
- Dor a palpação da inserção do tendão calcâneo (até 2cm da sua inserção) e
presença de aumento do volume no local.
( ) não ( ) sim
- Dor a palpação do corpo do tendão calcâneo (2 a 6cm da sua inserção) ou dor
mista (na inserção e no corpo).
( ) sim ( ) não
- Processo infeccioso (superficial na pele e tecido celular subcutâneo ou
profundo no osso) ativo na área da região a ser tratada.
( ) sim ( ) não
- Pulsos tibial posterior ou pedioso não palpáveis ou enchimento capilar anormal.
( ) sim ( ) não
- Lesões tumorais (tumores primários ou secundários), traumáticas (fratura) ou
infecciosas (osteomielite).
( ) sim ( ) não

Subsidiários:
-Exame radiográfico do pé afetado em posição de perfil evidenciando a presença
de Haglund, Entesófito ou Calcificações Intra-Tendíneas.
( ) não ( ) sim
-Exame radiográfico do pé afetado em posição de frente e perfil mostrando
evidencias de processos infecciosos (osteomielite) ou neoplásicos (tumores
ósseos ou metastáticos).

( ) sim ( ) não
-Exame ultrassonográfico do pé afetado com sinais de tendinopatia e sem
presença de processos infecciosos ou tumorais.
( ) não ( ) sim
Presençade entesófito (esporão):
( ) sim ( ) não
Presença de Haglund:
( ) sim ( ) não

Ficha de Avaliação Inicial do Paciente
Pacientes Sadios
Data de Inclusão:

Número:

Nome completo:
R.H.:
Sexo: ( ) masculino ( ) feminino
Cor: ( ) branco ( ) não branco
I.M.C.= ____ Kg/m2
Data de Nascimento:______/_______/________
Prática esportiva: ( ) sim ( ) não
Tipo:
Endereço Residencial:
Rua/Av.:________________________________________________________
Número:__________________________Complemento:___________________
Bairro:________________________
CEP:_________________________
Telefone de contato fixo: (0_____) ____________________
Telefone de contato celular: (0_____) ____________________
Telefone: (0____)_________________________

Anamnese:
Dor na região do tendão de Aquiles, pé ou tornozelo nos últimos 5 anos:
( ) sim ( ) não
-História de cirurgia prévia no pé ou tornozelo.
( ) sim ( ) não
-Tratamento com infiltração local em menos de 180 dias.
( ) sim ( ) não
- História ou evidência documentada de doença autoimune ou vascular periférica
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( ) sim ( ) não
- História ou evidência documentada de Diabetes Melitus tipo I ou II
(possibilidade de neuropatia periférica diabética).
( ) sim ( ) não
- História ou evidência documentada de neuropatia periférica (síndrome de
compressão nervosa, síndrome do túnel do tarso).
( ) sim ( ) não
- História ou evidência documentada de doença inflamatória sistêmica (artrite
reumatóide, espondilite anquilosante, Síndrome de Reiter, etc).
( ) sim ( ) não
- História ou evidência documentada de perda de sensibilidade no pé ou
tornozelo.
( ) sim ( ) não
- História de trauma na região.
( ) sim ( ) não
- Gravidez.
( ) sim ( ) não

Exame Físico:
- Dor a palpação do tendão calcâneo e/ou presença de aumento do volume no
local.
( ) sim ( ) não
- Dor a palpação do pé e tornozelo.
( ) sim ( ) não

Anexo 2: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Diagnóstico das Tendinopatias Insercionais do Aquiles pela Algometria
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Carta de Informação
Este projeto tem como objetivo averiguar a qualidade e a eficácia da
Algometria no diagnóstico da tendinopatia insercional (tendinite do calcanhar).
Sua justificativa reside na tentativa de buscar melhores resultados e alternativas
para o tratamento dessa doença.
Cada paciente será submetido à uma avaliação clínica e à algometria da
região do tendão. Esse teste utiliza um aparelho que exerce uma pressão na
região estudada. Essa pressão é medida e, dessa maneira, podemos determinar
o quanto dela é necessária para provocar dor. O objetivo deste estudo é
justamente comparar os resultados dessa aferição em paciente doentes e nãodoentes, tentando determinar um valor padrão.
Serão utilizadas duas aferições do limiar da sua dor em intervalos de 5
minutos. Uma escala de avaliação da dor (escala visual analógica-EVA) que
serve para medir a dor (uma régua de dez centímetros onde sem dor é zero e a
dor mais forte possível é dez) também será utilizada para medir a sua dor em
um certo nível de pressão.
É garantida a sua liberdade de retirada do consentimento e abandono do
estudo a qualquer momento sem qualquer prejuízo à continuidade do seu
tratamento na Instituição.
Não existem complicações relatadas à esse método. Não há chance de
se desenvolver qualquer doença após a algometria.
Se ocorrer qualquer problema ou dano pessoal decorrente dos
procedimentos ou tratamentos aos quais o Sr(a). será submetido, lhe será
garantido o direito a tratamento imediato e gratuito na Instituição, pelo tempo que
for necessário para sua recuperação.
O Sr(a). não receberá nenhuma compensação financeira relacionada à
sua participação neste estudo. Da mesma forma, o Sr(a). não terá nenhuma
despesa pessoal em qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas.
Os dados obtidos serão avaliados sem divulgação da identificação do
paciente participante do estudo. Todas as informações obtidas a seu respeito
neste estudo, serão analisadas em conjunto com as de outros voluntários, não
sendo divulgado a sua identificação ou a de outros pacientes em nenhum
momento.

As informações coletadas serão utilizadas somente para esta pesquisa.
Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do
estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua
participação.
Em qualquer etapa do estudo você terá acesso aos profissionais
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O
principal investigador é Nacime Salomão Barbachan Mansur que pode ser
encontrado no Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Universidade
Federal de São Paulo, na cidade de São Paulo, Rua Botucatu, 740 CEP 04023900 Tel.: (11) 5576-4000 / 5576-4522.
Se tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa entre
em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) na Rua Botucatu 572,
Primeiro andar, conjunto 14, telefone 55711062, fax 55397162.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Eu, __________________________________________________________,
portador do RG número ______________________________________, após
ter lido a Carta de Informação e ter sido esclarecido (a) pelo Dr Nacime Salomão
Barbachan Mansur a respeito do projeto de pesquisa Estudo Clínico
Randomizado comparativo do tratamento da tendinopatia insercional do
calcâneo com Ondas de Choque e Fortalecimento Excêntrico concordo em
participar deste estudo. Estou ciente de que não serei identificado (a) em
momento algum, que minhas respostas não influenciarão meu tratamento e que
não corro riscos ao submeter-me este estudo. Ficou claro que a minha
participação é isenta de despesas e que tenho garantia de acesso a tratamento
hospitalar, quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste
estudo e sei que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento sem
punição ou qualquer prejuízo ao meu tratamento.

___________________________________________ Data _____ /_____ /____
(assinatura do paciente ou representante legal)

____________________________________________ Data _____/ ____/ ____
(assinatura da testemunha)

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o consentimento livre e
esclarecido deste (a) paciente para sua participação neste estudo.
____________________________________________ Data _____/ ____/ ____
Nacime Salomão Barbachan Mansur

Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que uma
ficará com o paciente e a outra com a equipe do Estudo.
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