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EPÍGRAFE 

 
 

 
“A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu, mas pensar o 

que ninguém ainda pensou sobre aquilo que todo mundo vê.” (Arthur 
Schopenhauer) 



 

 

RESUMO 

 
Esta pesquisa teve como objetivo a comprovação através do exame 

ultrassonográfico, que mesmo com a tenotomia completa do tendão calcâneo 

com bisturi de lâmina nº 15 após técnica de Ponseti há uma regeneração 

completa do tendão. O estudo foi realizado através da avaliação de 42 

pacientes com Pé Torto Congênito (PTC) tratado pelo autor principal através do 

método de Ponseti no período de janeiro de 2004 a novembro de 2015, sendo 

17 pacientes com acometimento bilateral, 13 pacientes com acometimento à 

direita e 12 à esquerda com um total de 59 pés. O grupo tinha 37 pacientes do 

gênero masculino e 5 do gênero feminino. A avaliação ultrassonográfica foi 

realizada por um radiologista com experiência de mais de 20 anos em Imagem 

Musculoesquelética. O equipamento empregado foi HD11 Ultrasound System® 

da Philips Medical Systems com transdutor linear multifrequencial (de 5 a 13 

MHZ) e de alta resolução. As imagens foram obtidas nos planos longitudinais e 

transversais em relação ao tendão calcâneo permitindo a avaliação quanto à 

espessura, ecogenicidade, ecotextura, estruturas peritendíneas, a existência de 

“gap” entre os cotos e a presença de aderências da pele com o tendão. Foram 

analisadas as ultrassonografias de 42 pacientes. O exame ultrassonográfico se 

baseou na avaliação da cicatrização desses tendões após a tenotomia. A idade 

mediana de início do tratamento foi de 1,25 semanas, variando de 5 dias a 32 

semanas e 2 dias, com desvio padrão (DP) de 7,2 semanas e média de 9. 

Tanto a média quanto a mediana do número de trocas gessadas foram de 6 

trocas, com intervalo interquartil de 4, variando de 3 a 13 trocas gessadas com 

um desvio padrão (DP) de 2,19 trocas. A idade média no procedimento da 

tenotomia foi de 11 semanas e 6 dias, variando de 4 semanas a 43 semanas e 

1 dia com um desvio padrão (DP) de 10,43 e mediana de 6 semanas. O nosso 

tempo de seguimento foi de no mínimo de 1 ano e 5 meses e máximo de 10 

anos. Após no mínimo 1 ano de tenotomia, foi feita avaliação por meio de 

ultrassonografia quanto à espessura, contorno, estrutura fibrilar e peritendínea, 

evidenciado a cicatrização, e nos casos unilaterais quando comparados aos 

tendões contralaterais, que não foram submetidos à tenotomia, essas 

estruturas eram similares. A tenotomia percutânea do tendão calcâneo com 

bisturi de lâmina nº15 para tratamento do equinismo residual do PTC pela 

técnica de Ponseti é um método seguro que apresenta regeneração total do 

tendão comprovado pelo exame ultrassonográfico. 

 

Palavras chaves: Pé Torto Congênito; Tendão Calcâneo; 

Ultrassonografia; Ponseti. 



ABSTRACT 
 

 

 

The aim of this research was to investigate through ultrasound 

examination, that following the complete tenotomy of the calcaneus tendon with 

blade scalpel No. 15 following the Ponseti technique there is a complete 

regeneration of the tendon. The study was conducted with the enrollment of 42 

patients with congenital clubfoot (CC) treated by the main author using the 

Ponseti method from January 2004 to November 2015. In this group, 37 male 

and 5 female patients. In total, 17 patients were treated for bilateral CC, 13 

patients only for the right foot and 12 for the left foot, totalizing 59 feet. 

Ultrasound evaluation was performed by an independent musculoskeletal 

radiologist with more than 20 years of experience. The equipment used was 

HD11 Ultrasound System® Philips Medical Systems with a high resolution 

multifrequency linear (5 to 13 MHZ) transducer. The images were obtained in 

the longitudinal and transverse planes in relation to the calcaneus tendon, 

allowing the evaluation of thickness, echogenicity, ecotexture, peritendinous 

structures, the existence of a gap between the stumps and the presence of skin 

adhesions with the tendon. The study comprised the period from January 2004 

to November 2015 and the ultrasonograms of 42 patients were analyzed. 

Ultrasound examination was based on evaluation of the healing of these 

tendons after tenotomy. The median age at the beginning of treatment was 1.25 

weeks, ranging from 5 days to 32 weeks and 2 days, with standard deviation 

(SD) of 7,2 weeks and mean of 9 weeks. The mean and median number of 

plaster exchanges was 6 exchanges, ranging from 3 to 13 plaster exchanges 

with a standard deviation (SD) of 2.19 exchanges. The mean age in the 

tenotomy procedure was 11 weeks and 6 days, ranging from 4 weeks to 43 

weeks and 1 day with a standard deviation (SD) of 10.43 and a median of 6 

weeks. Our follow up was at least 1 year and 5 months and a maximum of 10 

years. After at least 1 year of tenotomy, ultrasonographic assessment was 

carried out regarding thickness, contour, fibrillar and peritendinous structure 

testified total healing, and in unilateral cases the tendon was similar when 

compared to contralateral tendons. Percutaneous tenotomy of the calcaneus 

tendon with blade scalpel No. 15 for the treatment of the residual equinism of 

the CC by the Ponseti technique is a safe method that results in total 

regeneration of the tendon evidenced by the ultrasonographic examination. 

 

Key-words: Congenital Clubfoot; Achilles Tendon; Ultrasonography; 

Ponseti. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O pé torto congênito (PTC) é uma doença de alteração tridimensional 

do pé e do tornozelo que se caracteriza pelas deformidades em equino e varo 

do retropé e cavo e adução do médio e antepé. (Ponseti, 1996; Bergerault et al, 

2013). Essa é uma das alterações musculoesqueléticas mais frequentes no 

nascimento e afeta mais indivíduos do gênero masculino (2:1) (Liu et al., 2016). 

 

O tratamento do Pé Torto Congênito (PTC) apresenta inúmeras 

técnicas para a correção das deformidades, porém a técnica de Ponseti, na 

atualidade, tem mostrado bons resultados e com objetivos alcançados, que são 

um pé plantígrado, indolor, flexível, com função preservada, morfologicamente 

normal, sem calosidade e sem necessidade de calçados especiais (Ponseti, 

1992). A técnica consiste basicamente de manipulações e aplicações de 

aparelhos gessados cruropodálicos seriados, com um mínimo procedimento 

cirúrgico de tenotomia percutânea do Tendão de Aquiles, seguido de um curto 

período de três semanas com aparelho gessado cruropodálico, e após este 

período a utilização de órtese de Dennis Brown, inicialmente de uso contínuo 

por 3 meses, 23 horas diárias só retirando para banho e depois no período 

noturno, durante o sono da criança. 

 

Em relação ao procedimento cirúrgico de tenotomia percutânea do 

tendão calcâneo para a correção do equinismo residual após o tratamento de 

manipulações e gessos cruropodálicos pela técnica de Ponseti, cerca de 85% 

dos pés necessitam deste procedimento (Atlas et al., 1980; Handelsman & 

Badalamente, 1981; Ponseti, 1992, 1996; Cahuzac et al., 1999; Farrell et al., 

1999; Macnicol & Nadeem, 2000). 

 
O procedimento de secção do tendão calcâneo é simples com baixa 

morbidade, podendo ser realizado a nível ambulatorial com anestesia local 

conforme preconizado por Ponseti (Ponseti, 1996) ou em centro cirúrgico sob 

anestesia. Exames clínicos evidenciam que o Tendão Calcâneo regenera após 

a tenotomia percutânea e com a função preservada. Este estudo tem como 

objetivo a comprovação através do exame ultrassonográfico, da cicatrização do 
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Tendão Calcâneo após tenotomia percutânea com bisturi de lâmina nº15 para 

tratamento de Pé Torto Congênito (PTC) pelo método de Ponseti. 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES ANATÔMICAS 

 
Apesar de alguns estudos apontarem que a atrofia muscular da perna é 

um componente patológico primitivo do PTC que já está presente nos estágios 

iniciais do desenvolvimento do PTC fetal (Ippolito et al., 2009), a patogênese do 

PTC ainda continua obscura. A condição é multifatorial e dentre os fatores que 

correlacionados na literatura estão: fatores genéticos, sexo masculino, 

oligodramia, alta ingestão de álcool e café e consumo de cigarros na gestação, 

deformidade óssea, deformidade muscular, alterações neurológicas, causas 

virais, alterações vasculares, causas intrauterinas como posição fetal, pressão 

amniótica e compressão mecânica. (Atlas et al., 1980; Handelsman & 

Badalamente, 1981; Ponseti, 1992; Cahuzac et al., 1999; Farrell et al., 1999; 

Macnicol & Nadeem, 2000; Basit & Khoshhal, 2018) 

 

A anatomia do PTC apresenta alterações complexas. A revista 

científica The Lancet destaca uma publicação datada de 1839 (The Lancet, 

1839), na qual é mencionado que a ocorrência da deformidade e o tratamento 

já eram bem conhecidos mas a descrição da anatomia de tal apresentação 

patológica ainda merecia mais descrições. 

 

O pé é composto por 26 ossos. Os mais relevantes para essa 

deformidade congênita são o tálus, o calcâneo e o navicular. A deformidade 

subjacente do pé pode ser facilmente entendida se dividida em quatro 

componentes, cujas primeiras letras formam a palavra CAVE (cavo em inglês). 

Esses componentes são: cavo, aduto, varo e equino. Como deformidades cavo 

e aduto ocorrem no mediopé, enquanto as deformidades varo e equino 

ocorrem no retropé (Figura 1). (Maeseele et al., 2018 ) 
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Figura 1. Modelos para mostrar os componentes da deformidade do PTC: (A) 

cavo, (B) aduto, (C) varo, (D) equino. Fonte: (Maeseele et al., 2018) 

 

O retropé apresenta o tálus e o calcâneo em equino acentuado, o 

calcâneo está posicionado medialmente e em varo e o navicular desviado 

medialmente e deslocado sobre a cabeça do tálus. Os ligamentos talocalcâneo 

e talotibial estão encurtados e espessados, o que mantém o equinismo do 

tornozelo. Os músculos tríceps sural, tibial posterior e flexores dos dedos e 

flexor do hálux estão encurtados. O tálus apresenta o colo angulado medial e 

plantarmente, podendo está encurtado e até ausente (Bechtol & Mossman, 

1950; Settle, 1963; Ippolito & Ponseti, 1980; Ponseti, 1992, 1996; Ippolito, 

1995; Pirani et al., 2001). O calcâneo apresenta medialmente, em equino, 

aduzido, invertido e em varo (Settle, 1963; Cahuzac et al., 1999). O cuboide 

apresenta deslocado medialmente em relação ao calcâneo (Settle, 1963; 
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Mckay, 1982; Pirani et al., 2001). O antepé está aduzido, que é causado pela 

medialização das articulações tarsometatarsais e dos metatarsianos (Ippolito, 

1995; Ponseti et al., 2006). A deformidade de cavo é causada pela angulação 

plantar do primeiro e segundo metatarso (Irani & Sherman, 1963). 

 

Os músculos da panturrilha, formada pelos músculos solear e 

gastrocnêmico, apresentam hipotrofia, sendo que o tamanho do pé também é 

menor em relação ao contralateral (Settle, 1963; Ponseti et al., 2006; Ippolito et 

al., 2009). As alterações vasculares são frequentes e a mais comum é a 

ausência ou hipoplasia da artéria tibial anterior. Em alguns casos, com 

alteração da artéria tibial posterior, a irrigação sanguínea ocorre pela artéria 

fibular (Sodré, 1994; Kruse et al., 2012). O conhecimento da anatomia 

adjacente ao tendão calcâneo é essencial para a segura realização da 

tenotomia (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Anatomia de estruturas adjacentes para a tenotomia do tendão 

calcâneo. Modificado de Azar et al., 2017. 
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1.2 CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS 

 
Os primeiros relatos de PTC foram há mais de 3000 anos. Hipócrates, 

400 a.C., descreveu que a causa da deformidade era mecânica e o tratamento 

deveria ser precoce com manipulações e de bandagens fortes para manter a 

correção, preconizando o uso de sapatos especiais para manter a correção. 

(Sanzarello et al, 2017) Francisco Arcaeus em 1550 d.C. descreveu técnica de 

manipulação e dispositivos de correção. No século XIX o tratamento realizado 

era basicamente com aparelhos denominados osteoclastos que corrigiam os 

pés com manipulações forçadas, provocando fraturas e compressões das 

estruturas dos pés. Antonius Mathysen em 1852 introduziu o uso de ataduras 

gessadas como forma de tratamento (Le Vay, 1990). 

 

O final do século XIX foi de grande avanço nas cirurgias ortopédicas 

com introdução de técnicas de assepsia e antissepsia (1867), da 

exsanguinação com faixa de Esmarch (1873), das radiografias e da anestesia. 

O tratamento se tornou complexo com cirurgias nos tendões, nas fáscias, nos 

ossos e nas articulações objetivando uma completa correção anatômica (Le 

Vay, 1990). 

 

Phephs em 1891 preconizava ampla liberação de partes moles e 

osteotomias no tálus e no calcâneo. Codivilla em 1906 operava pelo acesso 

medial em “J”. Elmslie e Ober, em 1920 faziam procedimentos menos 

complexos, com liberação da articulação talonavicular, do tendão calcâneo e  

da fáscia plantar. Dunn em 1920 introduziu as transposições tendinosas para a 

correção dos pés. Em 1932, Kite (1939, 1972) descreveu o seu método de 

manipulação pelo qual a correção do aduto consistia na abdução do pé com 

fulcro no mediopé e apoio na articulação calcaneocuboidea. A correção do varo 

era feita com eversão do retropé, com cunhas ou trocas gessadas. As 

manipulações forçavam sucessivamente a abdução e pronação do ante pé. 

Após a correção do aduto e da inversão, os equinos do antepé e do retropé 

eram corrigidos com a dorsiflexão progressiva. 

 

O método de Kite como outras técnicas de manipulação e troca 

gessada não permitiam correção completa das deformidades e resultavam em 
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pés com inúmeras alterações, tais como cavo residual, deformidade em "mata- 

borrão", torção lateral do tornozelo, achatamento e deformação da face 

superior do corpo do tálus, subluxação do navicular, rigidez ligamentar e 

capsular, entre outras alterações.(Ponseti, 1992) Frente ao insucesso, vários 

autores retomaram o tratamento cirúrgico quando não havia a correção pela 

técnica conservadora, sendo a liberação medial de Codivilla bastante realizada 

(Turco, 1971; 1979). 

 

Nos anos 70, a partir dos trabalhos de Turco (1971; 1979), a liberação 

extensa de partes moles tornou-se popular, com ênfase na liberação 

posteromedial, sendo que a complicação de hipercorreção com valgismo no 

retropé ocorria com frequência. Variações da técnica surgiram nos anos 80 e 

90 (Mckay, 1983; Carroll, 1993), mas os resultados em longo prazo 

continuaram a ser insatisfatórios, com rigidez articular e ligamentar, anquilose, 

fraqueza do tríceps e dos dorsiflexores, deformidade residual devido à 

hipocorreção ou hipercorreção, deslocamento do navicular, achatamento e 

necrose do tálus, necrose de pele, infecções, cicatrizes com hipersensibilidade, 

distúrbios da marcha, dor e artrose tardia.(Mckay, 1983; Ponseti et al., 2006; 

Ippolito et al., 2009) A atual tendência é evitar cirurgias com extensas 

liberações articulares (Atlas et al, 1980; Ponseti, 1996), onde são liberadas 

apenas as estruturas necessárias para a obtenção da correção. (Bensahel et 

al., 1987) 

 

Outros métodos iniciais de tratamento como o uso de órtese de Denis 

Brown, fisioterapia, alongamentos e bandagens (método francês) podem ter 

relativo sucesso, quando adequadamente aplicados, mas é comum a falha na 

obtenção da correção completa da deformidade. (Ponseti, 1997; Ponseti, 2000) 

 

Frente ao insucesso das técnicas existentes, Ignacio Ponseti, cirurgião 

espanhol, no século XX, a partir da década de 40, desenvolveu e aprimorou 

método próprio de tratamento, em vista dos maus resultados obtidos com 

tratamentos cirúrgicos e não cirúrgicos, então em prática. Estabeleceu um 

protocolo para tratamento de PTC com detalhes sobre as manobras de 

manipulação e de confecção do gesso, bem como o seguimento após secção 

do tendão calcâneo, estratégias de prevenção de recidivas, e cirurgia de 
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transferência tendinosa para a correção da adução do antepé. Além disso, 

identificou e divulgou os erros mais comumente praticados. (Ponseti, 1997; 

Ponseti, 2000) 

 

1.3 TÉCNICA DE PONSETI 

 
Ponseti começou a desenvolver a sua técnica em 1940, publicando o 

seu método em 1963, dando ênfase na deformidade de rotação interna do 

calcâneo (adução) e a flexão plantar. Ele preconizava que durante a 

manipulação o dedo indicador do cirurgião deveria ser colocado no maléolo 

medial para estabilização da perna e o polegar pressionando a face lateral do 

da cabeça do tálus quando abduzisse o antepé em supinação, corrigindo o 

cavismo. Depois da manipulação, o gesso foi colocado com o joelho flexionado 

a 90º e bem moldado mantendo a abdução do antepé com pressão na face 

lateral da cabeça do tálus. As trocas são semanais e assim que se consegue a 

correção com o eixo perna e pé na posição de abdução de cerca de 60º, está 

indicado a tenotomia percutânea do tendão calcâneo para correção residual do 

equinismo. Após a tenotomia, o pé é mantido na dorsiflexão máxima e em 

abdução por 3 semanas no aparelho gessado cruropodálico e com o joelho 

flexionado a 90º. Após esse período, inicia a fase da órtese de Denis Browne, 

na qual o pé é posicionado em rotação externa de 70º, enquanto o pé que não 

for acometido de PTC em 45º. Inicialmente de uso contínuo por 3 meses, 23 

horas diárias só retirando para banho e depois de uso noturno até os 3 anos de 

idade (Ponseti, 1996). 

 

O método de Ponseti, composto, basicamente, por manipulações e 

trocas gessadas seriadas, secção percutânea do tendão calcâneo e uso de 

órtese de abdução tornou-se o método preferencial para o tratamento do PTC 

idiopático em muitos países, nos últimos dez anos. (Dobbs et al, 2004) Com a 

grande aceitação e sucesso, foi estendido para crianças mais velhas 

(Morcuende et al., 2004; Lourenco & Morcuende, 2007); pés complexos e 

resistentes (Ponseti et al., 2006); pés recidivados (Morcuende et al., 2004; 

Lourenco & Morcuende, 2007), inclusive recidivas após extensa liberação 

cirúrgica (Bor et al., 2006), e também, nos casos não idiopáticos, como na 
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mielomeningocele (Ponseti et al., 2006; Lourenco & Morcuende, 2007) e 

artrogripose distal (Morcuende et al., 2004). 

 

Pode-se resumir os conceitos de Ponseti em sua técnica com os 

seguintes tópicos em sequência (Dogan et al., 2009): (1) Os componentes da 

deformidade do PTC devem ser corrigidos simultaneamente, com exceção do 

equino, que deve ser corrigido por último; (2) O cavo resulta de uma pronação 

do antepé em relação ao retropé e é corrigido à medida que o pé é abduzido, 

supinando o antepé e, assim, colocando-o em alinhamento adequado com o 

mediopé; (3) O pé é mantido supinado e fletido, e é gentil e gradualmente 

abduzido sob o tálus, e protegido contra a rotação no encaixe do tornozelo, 

aplicando contrapressão com o polegar contra o aspecto lateral da cabeça do 

tálus; (4) O varismo do calcanhar e a supinação do pé se corrigirão quando 

todo o pé for totalmente abduzido em rotação externa máxima sob o gesso. O 

pé nunca deve ser evertido; (5) O equino pode ser corrigido pela dorsiflexão do 

pé. A tenotomia do tendão calcâneo pode ser necessária para facilitar essa 

correção. 

 

Atualmente, estão sendo discutidas modificações na técnica de Ponseti 

quanto ao acesso e aos instrumentais com o intuito de desenvolver formas 

mais eficientes e seguras de realizar a tenotomia do tendão calcâneo. 

Informações mais detalhadas seguirão na Discussão. 

 

1.4 CICATRIZAÇÃO TENDINOSA E AVALIAÇÃO ULTRASSONOGRÁFICA 

 
O tendão se regenera pela proliferação das células do epitendão e 

endotendão, e sem adesões (Manske et al., 1984; Lin et al, 2004), que é a 

regeneração intrínseca. A extrínseca a regeneração ocorre por adesões e 

infiltração de células inflamatórias e fibroblastos. (Potenza, 1963; Lin et al, 

2004) 

 

O processo de cicatrização compreende três fases: inflamatória, síntese 

do colágeno e remodelação. (Liu et al., 1995; Ingraham et al., 2003) A fase 

inflamatória é a primeira fase e inicia com a formação do hematoma, edema e 

fluido sérico (Manske et al., 1984; Lin et al., 2004) e entre sete e dez dias há 

migração de leucócitos e fibroblastos (Ingraham et al., 2003). Na fase 
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fibroblástica, o hematoma entre os cotos tendinosos se organiza com 

proliferação e diferenciação celular e deposição do colágeno tipo I e III (Lin et 

al., 2004). Na fase de remodelação, as fibras remodelam uniformemente com 

aparência macroscópica igual a do tendão íntegro (Ingraham et al., 2003; Lin et 

al., 2004). 

 

O fundamento da técnica de Ponseti é a correção das deformidades 

por meio da mudança plástica dos elementos contraturados e encurtados, que 

possuem elevada capacidade elástica na criança mais nova. Pirani e 

colaboradores (2001) confirmaram com o uso da Ressonância Magnética que, 

com o método de Ponseti, não há apenas correção da relação entre os ossos 

do pé, mas remodelamento ósseo orientado pelos estímulos mecânicos, 

baseado na Lei de Wolff. 

 

Na avaliação ultrassonográfica pode ser utilizada transdutor linear 

multifrequencial de alta resolução para obter imagens longitudinais e 

transversais do tendão calcâneo e avaliar a regeneração do tendão calcâneo 

em relação à espessura, ecogenicidade, ecotextura, estruturas peritendíneas, 

existência de “gap” entre os cotos e a presença de aderência da pele com o 

tendão. Após tenotomia do tendão ocorre um afastamento e o espaço entre os 

tendões provocado pela retração do coto proximal é preenchido por hematoma 

caracterizado por debris ecográfico e, com a evolução, por um tecido fibroso. O 

exame ultrassonográfico do tendão calcâneo evidencia na imagem longitudinal 

abaixo das camadas superficiais da pele e tecido celular subcutâneo, um feixe 

de textura fibrilar, homogêneo e ecogênico que se insere na região posterior do 

calcâneo. As linhas paralelas homogeneamente ecogênicas definem a 

ecotextura fibrilar. O peritendão é visualizado através de duas linhas 

hipercogênicas paralelas que contornam o tendão. A Gordura de Kager, que é 

o tecido gorduroso localizado anterior ao tendão, apresenta uma imagem 

hiperecogênica (Radler et al, 2007). 

 

A ultrassonografia é uma ferramenta não-invasiva e dinâmica para a 

avaliação da gravidade do pé torto e da regeneração do tendão calcâneo, 

permitindo acompanhar a regeneração, mensuração quantitativa da espessura 

do tendão e comprimento do tecido reparativo. (Barker & Lavy, 2006; Mangat et 
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al., 2010; Agarwal et al., 2012; Niki et al., 2013). As fases de cicatrização do 

tendão foram popularizadas por Weigl e podem ser divididas em fase 

inflamatória com a presença do hematoma e posterior organização do mesmo, 

fase proliferativa com surgimento e subsequente maturação de fibras de tecido 

conjuntivo no gap e fase remodeladora com organização da estrutura tendínea 

semelhante ao tecido original. (Agarwal et al., 2012; Niki et al., 2013) 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GERAL 

 
Comprovar através do exame ultrassonográfico que mesmo com a 

tenotomia completa do tendão calcâneo através da técnica de Ponseti, há uma 

regeneração completa do tendão. 

 
 
 
2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Correlacionar os achados ultrassonográficos pós tenotomia com os 

tendões não tenotomizados. 
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3. PACIENTES, MATERIAL E MÉTODOS 

 
O nosso estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em 

Seres Humanos do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) através do 

Parecer 677598 em 6 de junho de 2014 (Anexo I). 

 

3.1 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 
Os pais e responsáveis dos pacientes que estavam em tratamento de 

PTC foram informados sobre a elaboração deste estudo e da avaliação através 

do exame ultrassonográfico dos tendões de calcâneos. A importância deste 

estudo e do exame ultrassonográfico para a comprovação da regeneração do 

tendão de calcâneo após a tenotomia, bem como as explicações sobre o 

exame, riscos e benefícios foram passados para os responsáveis em 

entrevistas. Após serem informados e livremente concordarem a participar do 

estudo, assinaram o TCLE (Anexo II). 

 

O diagnóstico de PTC foi realizado pela avaliação clínica como no 

método de Ponseti que não solicita exames radiográficos de rotina (Ponseti et 

al., 2006). Os pacientes avaliados e com diagnóstico de PTC foram tratados 

exclusivamente pelo autor principal deste estudo. 

 

Os critérios de inclusão foram: pacientes com PTC tratados pelo autor 

e submetidos à tenotomia do tendão calcâneo com bisturi de lâmina nº 15 pela 

técnica de Ponseti, assinatura do TCLE e tempo mínimo de um ano após 

tenotomia para ser avaliado ultrassonograficamente. 

 

Os critérios de exclusão foram: pacientes que apresentavam 

síndromes, neuropatias, outras más formações associadas, que realizaram 

cirurgia cruenta do tendão calcâneo antes da avaliação com US, sem 

seguimento para avaliação e não concordância para participar do estudo. 
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3.2 MÉTODO DE PONSETI 

 
O tratamento realizado foi preconizado por Ponseti (Ponseti, 1996), 

seguindo esse protocolo: 

 

O paciente na primeira consulta tinha o diagnóstico firmado e tinha os 

pés fotografados para servir de parâmetro de acompanhamento e correção. A 

primeira manipulação objetiva à correção do cavismo. Isto é feito através da 

supinação do pé e abdução do ante pé por meio de pressão na cabeça do 

tálus, e é alcançado com imobilização gessada cruropodálico na posição de 

correção conseguida. 

 

Após uma semana, o gesso era retirado pelos responsáveis da criança, 

e, constatada a correção do cavismo, eram iniciadas as manipulações visando 

à correção do varismo e adução do antepé. O nosso tratamento com 

manipulação e aparelho gessado objetiva à correção do cavismo, varismo e 

adução do antepé. Não nos preocupamos em corrigir o equinismo e indicamos 

a tenotomia do tendão calcâneo assim que essas deformidades eram 

corrigidas. 

 

3.2 TENOTOMIA PERCUTÂNEA 

 
Os procedimentos de tenotomia percutânea do tendão calcâneo foram 

realizados pelo autor em unidade cirúrgica hospitalar com anestesia geral sob 

cuidados de médico anestesista. Na Figura 3 é mostrado o preparo dos 

materiais para o procedimento. 
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Figura 3. Preparo dos instrumentais cirúrgicos para a tenotomia. 

 
O paciente foi posicionado em decúbito dorsal, e após a sedação foram 

feitas as medidas dos pés para a confecção da órtese de Denis Brown (Figura 

4): medida do pé longitudinal, transversa, circunferência do médiopé e 

circunferência do tornozelo a cerca de 2 cm da articulação do tornozelo. As 

medidas dos pés foram realizadas com fita métrica após a sedação dos 

pacientes. 
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Figura 4. Modelo das medidas dos pés para a confecção da órtese de 

Denis Brown, utilizada em um dos pacientes deste estudo 

 

Após assepsia realizada com solução de clorexidina degermante 2,0% 

e depois com solução alcoólica de clorexidina a 0,5%, o membro foi isolado em 

campos estéreis, o pé foi forçado na posição de dorsiflexão e o tendão 

calcâneo foi palpado. A tenotomia foi realizada cerca de 1,5 cm acima do 

calcâneo (Figura 5). A lâmina do bisturi de n° 15 entrou medialmente e paralela 

ao tendão e girando a lâmina 45º fez-se a tenotomia, que foi sentida como um 

ressalto e pode ser confirmado com uma pinça de Kelly bem delicada. 

Completou-se o procedimento com anestesia local, usando solução de 

lidocaína 1,0% (0,5ml) e procaína a 0,5% (0,5 ml) no local da incisão cirúrgica. 

Curativo de Micropore® foi aplicado sem a necessidade de sutura. 
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Figura 5. Imagem ilustrativa da porção posterior do pé pós tenotomia, de um 

dos pacientes deste estudo. 

 

O gesso cruropodálico (Figura 6) foi colocado com o joelho flexionado a 

90º e o pé abduzido em 60º a 70º com o tornozelo em dorsiflexão. O tempo de 

imobilização foi de 3 semanas e após esse tempo iniciou-se o tratamento com 

a órtese de Denis Brown (Figura 7), inicialmente por 3 semanas continuamente 

e depois apenas a noite até os 3 a 4 anos anos de idade. 
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Figura 6. Gesso cruropodálico aplicado logo após o procedimento de 

tenotomia, de um dos pacientes deste estudo 

 

 
Figura 7. Órtese de Denis Brown aplicada ao final do tratamento de um dos 

pacientes deste estudo. 
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3.3 EXAME CLÍNICO 

 
O exame clínico foi realizado para avaliar a força e funcionalidade do 

tendão regenerado após a tenotomia. O exame baseou-se na palpação do 

tendão calcâneo e na utilização da manobra de Thompson, teste que avalia a 

integridade da estrutura tendínea pela compressão da panturrilha, utilizando 

como resposta negativa ao teste a flexão plantar. No caso de indivíduos 

maiores de um ano, realizou-se o teste da manutenção na ponta dos pés em 

posição ortostática para avaliar a força e funcionalidade do tendão calcâneo 

regenerado. O aspecto final de um caso com exame clínico positivo é 

exemplificado na Figura 8, com apresentação de correção da deformidade. 

 
 
 
 

 
 

Figura 8. Resultado clínico mostrando resolução da deformidade congênita de 

um dos pacientes deste estudo. 
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3.4 ANÁLISE ULTRASSONOGRÁFICA 

 
A avaliação ultrassonográfica foi realizada por um radiologista 

independente com experiência de mais de 20 anos na avaliação 

ultrassonográfica de estruturas musculoesqueléticas com a utilização de um 

transdutor linear de 5 a 13 MHz multifrequencial de alta resolução, HD11 

Ultrasound System Philips Medical® Systems. Foram obtidas imagens 

longitudinais e transversais do tendão calcâneo (Figuras 9 e 10) para avaliar a 

regeneração do tendão calcâneo em relação à espessura, ecogenicidade, 

ecotextura, estruturas peritendíneas, existência de “gap” entre os cotos e a 

presença de aderência da pele com o tendão. A tenotomia do tendão foi 

avaliada pelo exame ultrassonográfico, ocorrendo um afastamento e espaço 

entre os tendões provocados pela retração do coto proximal, sendo esse 

espaço preenchido por hematoma caracterizado por debris ecográfico e com a 

evolução por um tecido fibroso. A avaliação foi feita com no mínimo um ano 

após a tenotomia. 

 

Segue abaixo a descrição exata de cada fase de cicatrização do 

tendão de Aquiles após o tratamento de Ponseti para a correção do PTC 

(Maranho et al., 2009; Mangat et al., 2010; Niki et al., 2013): 

 

• Antes da tenotomia: estrutura hiperecogênica com margens 

definidas e textura fibrilar. 

 

• 1 a 2 semanas após tenotomia: ecogenicidade mista com 

aparência bulhosa correspondendo a hematoma. 

 

• 2 a 3 semanas: preenchimento da lacuna com tecido hipoecoico 

irregular. 

 

• 3 a 6 semanas: fibras dispostas aleatoriamente dentro da zona 

de “gap” e observa-se continuidade entre as extremidades ao 

exame dinâmico. 

 

• 6 a 12 semanas: fibras com aparência linear, mas em menor 

número e menos densas que em um tendão normal. 
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• Mais de 12 semanas: aparência fibrilar homogênea semelhante 

a um tendão normal, tanto na aparência quanto na dimensão. 

 

Na Figura 9 pode-se ver um exemplo da regeneração do tendão 

calcâneo direito e esquerdo pós tenotomia. 

 
 
 
 

 

Figura 9. Ultrassonografia corte longitudinal com evidência de regeneração do 

tendão calcâneo, exemplo de paciente deste estudo. 

 
 
 

Na Figura 10 ilustra-se o tendão calcâneo direito: tendão calcâneo 

direito de espessura e contornos normais; Estrutura fibrilar  preservada; 

Gordura de Kager e peritendínea de aspecto normal. Tendão calcâneo 

esquerdo: Tendão calcâneo apresentando discreta heterogenicidade de sua 

ecotextura e afilamento focal de 2,0 cm na sua inserção no calcâneo; Estrutura 

fibrilar preservada; Gordura de Kager e peritendínea de aspecto normal. 
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Figura 10. Ultrassonografia corte transversal com evidência de regeneração do 

tendão calcâneo, exemplo de paciente deste estudo 

 
 
 
3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 
A análise estatística descritiva foi realizada com a utilização do 

software GraphPad Prism 5.0 (La Jolla, CA, EUA). Por se tratar de estudo 

descritivo e não comparativo, não houve aplicação de testes inferenciais 

específicos. 
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4. RESULTADOS 

 
4.1 PARTICIPANTES E CIRURGIAS 

 
O estudo compreendeu o período de janeiro de 2004 a novembro de 

2015. A casuística inicial era de 58 pacientes, e após triagem segundo os 

critérios de inclusão e exclusão foram incluídos 42 pacientes tratados pelo 

método de Ponseti. Destes, 17 eram bilaterais, e 13 pacientes com 

acometimento à direita e 12 à esquerda. A triagem dos potenciais 

participantes do estudo está mostrada na Figura 11. 

 

 

 
Figura 11. Resumo da triagem e inclusão de participantes segundo os critérios 

do estudo. 
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Dos 42 pacientes incluídos, 37 eram do sexo masculino e cinco do 

sexo feminino. O nosso acompanhamento foi de no mínimo de 1 ano e 5 

meses e máximo de 10 anos. Os dados podem ser vistos na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Dados demográficos  

Número total de casos 42 
Sexo (M/F) 37/5 
Total de pés tratados 59 
Membros tratados (D/E/Bilateral) 13/12/17 
Tempo de acompanhamento médio (meses) 50 (18-120) 
(M) Masculino 
(F) Feminino 
(D) Direito 
(E) Esquerdo 

 

 
 
 

Durante o procedimento cirúrgico, a perda sanguínea estimada foi 

mínima (volume insignificante). Após a cirurgia, o tempo médio de permanência 

hospitalar foi de 2 horas. Nenhum caso de infecção ocorreu durante o 

seguimento. 

 

A mediana da idade de início do tratamento foi de 1,25 semanas 

(Figura 12). Por apresentar alguns casos com idade mais avançada, o valor 

médio foi de 1,25 semanas. O paciente mais novo tinha 5 dias de vida e o mais 

velho, 32 semanas e 2 dias. O desvio padrão da média foi de 7,6 semanas. 
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Figura 12. Distribuição em bloxplot da idade no início do tratamento 

 
A mediana e a média do número de trocas gessadas foram de 6  

variando de 3 a 13 trocas gessadas com um desvio padrão de 2,19 trocas. 

Nota-se que a distribuição foi relativamente homogênea, sendo que somente 

um caso com 13 trocas ficou mais díspar do grupo (Figura 13). 
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Figura 13. Distribuição em bloxplot do número de trocas gessadas 

 
A idade média dos pacientes no momento do procedimento da 

tenotomia foi de 11 semanas e 6 dias, variando de 4 a 51 semanas e 3 dias 

com um desvio padrão de 10,4. A mediana da idade no momento da tenotomia 

foi de 8 semanas (Figura 14). Houve alguns casos que se separaram mais da 

mediana gerando 4 outliers nesta distribuição. 
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Figura 14. Distribuição em bloxplot da idade (em semanas) do paciente no 

momento da tenotomia. 

 

Na Tabela 2 são mostrados os parâmetros clínicos dos participantes do 

estudo. 
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Tabela 2. Parâmetros clínicos dos participantes incluídos no estudo 
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4.2 RESULTADOS CLÍNICOS 

 
A tenotomia completa do tendão calcâneo possibilitou a dorsoflexão 

aumentada do tornozelo e a palpação de uma depressão entre os cotos. O 

sangramento em todos os casos foi mínimo e resolvido com uma compressão 

local. Não houve nenhum caso de infecção pós - tenotomia e os pacientes 

receberam alta hospitalar, em média, após 2 horas da cirurgia. A dieta foi 

liberada assim que a criança acordava do ato anestésico. 

 

O exame clínico para a comprovação da regeneração do tendão 

calcâneo após a tenotomia quanto à força e a funcionalidade constou 

basicamente da palpação do tendão calcâneo, manobra de Thompson, que é o 

teste para avaliar a integridade do tendão calcâneo por meio de compressão da 

panturrilha e que tem como resposta negativa a flexão plantar, e a observação 

que nas crianças maiores, acima de 1 ano, estas se mantinham na ponta dos 

pés. 

 

Dois (4,8%) casos recidivaram e necessitaram de uma nova tenotomia 

e três (7,1%) apresentaram um discreto varismo ao final do tempo de 

acompanhamento, mas não foram submetidos a novo procedimento. 

 
 
 
4.3 RESULTADOS ULTRASSONOGRÁFICOS 

 
O exame ultrassonográfico se baseou na avaliação da regeneração 

desses tendões após, no mínimo, um ano da tenotomia. A avaliação 

ultrassonográfica quanto à espessura, contorno, estrutura fibrilar e peritendínea 

não evidenciaram alteração, e nos casos unilaterais quando comparados aos 

tendões contralaterais, que não foram submetidos à tenotomia, essas 

estruturas eram similares. Alguns casos foram observados um espessamento 

focal na região da tenotomia, mas sem alteração de significância da clínica- 

radiológica. 
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5. DISCUSSÃO 
 

Os primeiros relatos sobre a doença de pé torto congênito são antigos 

e o tratamento dessa deformidade evoluiu de maneira acelerada, 

principalmente a partir do final do século XIX com o avanço das cirurgias 

ortopédicas pela introdução de técnicas de assepsia e antissepsia, das 

radiografias e da anestesia. Surgiram, então, várias técnicas para o tratamento 

desta doença, desde os tratamentos conservadores até intervenções cirúrgicas 

mais agressivas, até que, na década de 1940, Ignacio Ponseti criou o método 

que leva o seu nome, cujo fundamento é a correção das deformidades por 

meio da mudança plástica dos elementos contraturados e encurtados (Ponseti, 

1996). O presente trabalho avaliou a eficácia, possíveis eventos adversos da 

utilização percutânea da técnica de Ponseti utilizando o bisturi de nº15 para a 

tenotomia do calcâneo no total de 42 casos. A idade média foi de oito semanas 

no início do tratamento e de 11 semanas no momento da tenotomia percutânea 

do calcâneo, com uma média de 6 trocas gessadas pré-tenotomia. 

 

A técnica de Ponseti para tratamento de PTC idiopático não só se limita 

à correção desses pés como também de pés sindrômicos como de portadores 

de mielomeningocele, artrogripose e pés inveterados. O nosso estudo de 

avaliação ultrassonográfica se limitou nos pacientes portadores de PTC 

idiopáticos e sem cirurgias prévias. 

 

A correção na técnica de Ponseti é baseada na remodelação dos 

elementos anatômicos contraídos e encurtados. A idade da criança no início do 

tratamento é relatada como um fator que pode influenciar os resultados. As 

moldagens de Ponseti são geralmente aplicadas durante as primeiras semanas 

de vida, pois o recém-nascido ainda apresenta deformidades flexíveis, com 

melhor correção. No entanto, o método também pode ser realizado após a 

idade da caminhada e, até mesmo, segundo alguns autores, até a idade de 9 

anos. (Alves et al., 2009) A idade mediana dos pacientes deste trabalho foi de 

1,25 semanas no início do tratamento. Alves e colaboradores (2009) não 

observaram diferença em crianças menores de 6 meses de idade ou mais, 

entretanto, os pacientes mais velhos já haviam sido submetidos a tratamento 
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conservador antes da correção definitiva. Do outro lado, Patil e colaboradores 

(2014) criaram dois grupos com indivíduos sem qualquer tratamento prévio e 

observaram um aumento do número de trocas gessadas em pacientes mais 

velhos, e destacaram a importância do tratamento precoce devido à maior 

elasticidade tecidual e à ausência de núcleo de ossificação em indivíduos mais 

jovens. 

 

Uma tenotomia do tendão calcâneo para corrigir o equino residual no 

final das trocas gessadas de Ponseti maximiza a correção da deformidade. A 

necessidade de liberação posteromedial extensa é evitada de forma bem 

sucedida com o método de Ponseti (Herzenberg et al., 2002). Autores ainda 

mostram que apenas um procedimento cirúrgico pode gerar melhor amplitude 

de movimento das articulações do tornozelo e subtalar do que aqueles que 

tiveram vários procedimentos cirúrgicos. Assim sendo, é tido que liberações 

repetidas de tecido mole podem resultar em rigidez, dor e artrite e 

comprometimento significativo da qualidade de vida (Dobbs et al., 2006) 

 

A tenotomia após a técnica de Ponseti pode ser realizada por via 

aberta (mini-open) ou percutânea. Apesar, da técnica aberta ser a forma 

original de Ponseti e facilitar em alguns casos quando o tendão não é 

facilmente palpável, a técnica percutânea apresenta resultados semelhantes, 

tantos resultados clínicos quanto biomecânicos. (Goren et al., 2005; Ceccarelli 

et al., 2007; Dogan et al., 2009). A tenotomia do tendão calcâneo pode ser 

realizada com um bisturi ou agulha de calibre grosso. (Maranho & Volpon, 

2011) A utilização de agulha de grosso calibre também é utilizada para efetuar 

a tenotomia, por ser um método seguro, pouco invasivo e de menor morbidade, 

podendo ser realizada ambulatorialmente. No caso da agulha, embora seja um 

método seguro e menos invasivo, a tenotomia pode estar incompleta e não 

corrigir o equinismo. (Minkowitz et al, 2004) 

 

Ponseti (1997) utilizava e preconizava o uso de lâmina de bisturi nº 11 

ou nº 15. Ambos os bisturis podem ser utilizados para a tenotomia, entretanto, 

o bisturi de nº 11, por apresentar uma extremidade cortante pontiaguda mais 

longa, favorece a ocorrência de lesões de estruturas vasculares paratendíneas, 

podendo ocasionar sangramentos (Dobbs et al., 2004). Ainda, o bisturi  
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de lâmina nº15, por apresentar extremidade cortante mais arredondada e mais 

curta, tende a causar menos risco à lesão de estruturas paratendinosas. 

Optamos então por utilizar a lâmina nº 15. Assim como previamente mostrado 

por Agarwal e colaboradores (2012) o presente estudo aplicou em todos os 

casos a tenotomia percutânea sem inconvenientes durante a cirurgia, seguida 

de regeneração completa dos tendões e restauração funcional. 

 

A proximidade de estruturas vasculares peritendinosas, como a artéria 

fibular posterior, veia safena parva e feixe vasculonervoso, pode lesar estes 

vasos provocando um sangramento excessivo. Além disso, as variações 

anatômicas associadas ao PTC podem aumentar o risco da tenotomia 

percutânea. Dobbs e colaboradores (2004) publicaram um trabalho 

modificando a técnica clássica de Ponseti para torná-la mais segura, sugerindo 

uma tenotomia aberta apenas para visualização do tendão calcâneo e 

estruturas vasculares. Os pacientes deste estudo foram submetidos à 

tenotomia percutânea do tendão calcâneo e não foram observadas 

complicações com o método empregado. 

 

Em geral, o método de Ponseti fornece excelentes resultados com uma 

taxa de correção inicial de cerca de 90% no PTC idiopático, e a não adesão à 

órtese é a causa mais comum de recidiva. (Jowett et al., 2011) Cerca de 80 a 

100% dos casos são submetidos à tenotomia após a fase de correção, (Dobbs 

et al., 2004; Scher et al., 2004; Ponseti et al., 2006; Gupta et al., 2008; Alves et 

al., 2009; Nogueira et al., 2017) com taxas de correção de 92 a 100%. Estudos 

mostram que a cirurgia precoce é necessária para 3% a 6% dos pés após uma 

recidiva, e a taxa de cirurgia pode ser reduzida pela identificação precoce de 

recidiva. (Herzenberg et al., 2002; Morcuende et al., 2005) 

 

Os pacientes de PTC podem ser classificados pela Classificação de 

Pirani (Pirani & Naddumba, 2008) e Dimeglio (Diméglio et al., 1995). A 

classificação de Pirani tem como parâmetros variáveis do retropé e mediopé e 

uma pontuação de 0 ou 0,5 ou 1 ponto dependendo da gravidade e serve 

também de parâmetro para evolução dos pés durante o tratamento. Gao e 

colaboradores (2014) correlacionaram a classificação de Pirani e Dimeglio com 

o número de trocas gessadas necessárias para a correção de PTC pelo 
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método de Ponseti e este número foi similar aos nossos resultados aqui 

mostrados. Os pacientes do nosso estudo não foram submetidos à 

classificação porque o objetivo foi a avaliação da regeneração do tendão 

calcâneo e não a eficácia do tratamento pelo método de Ponseti. 

 

O diagnóstico do PTC pode ser realizado por exame de 

ultrassonografia pré-natal e essa informação ajuda a informar e aconselhar os 

pais para o tratamento ao nascer do bebê. (Benacerraf & Frigoletto, 1985; 

Burgan et al., 1999; Oetgen et al., 2015; Liu et al., 2016) Além do 

aconselhamento dos pais, essa ferramenta pode ser utilizada para a 

confirmação da regeneração tendínea após o período de algumas semanas 

pós-tenotomia completa do tendão calcâneo. O tratamento deve ser realizado 

precocemente, de preferência nas primeiras semanas de vida visto que o 

indivíduo mais novo possui deformidades ainda flexíveis, favorecendo um 

melhor prognóstico ao paciente. Devido à maior elasticidade dos tecidos nos 

indivíduos mais jovens, a idade inicial de tratamento do presente trabalho foi de 

aproximadamente oito semanas. Alguns trabalhos da literatura comparam a 

eficiência desta técnica em crianças mais velhas em relação aos indivíduos 

mais novos. 

 

Além da idade inicial do tratamento do PTC, o presente trabalho  

avaliou o número de trocas gessadas necessárias para a correção pré- 

tenotomia. O número de trocas gessadas foi de 6, dentro dos valores 

encontrados na literatura. Patil e colaboradores (2014) observaram um valor de 

média um pouco menor (5,3) enquanto Chueire e colaboradores (2016) 

relataram 8 como o número médio de gessos antes da tenotomia. Morcuende e 

colaboradores (2005) aplicaram um protocolo Ponseti "acelerado", alterando os 

gessos a cada 5 dias, e concluíram que o tempo reduzido entre as trocas não 

influenciaram o resultado. 

 

Os indivíduos do presente estudo foram submetidos à tenotomia por 

via percutânea e em todos foi comprovada a regeneração do tendão calcâneo 

no que diz respeito à força e funcionalidade por exame clínico e 

estruturalmente por ultrassonografia após um mínimo de ano após a cirurgia. 
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Originalmente, Ponseti recomendava a palpação isoladamente para 

avaliar os resultados obtidos com as trocas gessadas. Alguns autores 

utilizaram radiografias. Eles demonstraram eficácia em confirmar que a 

dorsiflexão adicional obtida da tenotomia percutânea do tendão do calcâneo é 

verdadeira dorsiflexão ocorrendo no tornozelo e no retropé e não no mediopé. 

(Radler et al., 2007). Mas devemos ter em mente que essa modalidade de 

exames de imagem usa radiação ionizante. Por outro lado, o exame de 

ultrassonografia é barato, não irradiador e de fácil execução, possibilitando a 

exploração da cartilagem do pé até um ano de idade. Os pequenos ossos do 

pé recém-nascido são essencialmente cartilaginosos e bem demonstrados pela 

ultrassonografia. (Boehm & Sinclair, 2007) Cada vez mais o uso da 

ultrassonografia tem sido mais comum para monitorar o realinhamento preciso 

do talonavicular e a presença de correção espúria. 

 

A ultrassonografia é um importante método de avaliação dos tendões 

quanto à espessura, ecogenicidade, ecotextura, estruturas peritendíneas. A 

não existência de "gap" entre os cotos e de aderências da pele com o tendão 

evidencia a regeneração do tendão e a segurança do método da tenotomia 

percutânea sem lesão de estruturas peritendinosas. O tempo de regeneração 

do tendão após a tenotomia é de cerca de 21 dias (Ponseti, 1997, 2000; 

Macnicol & Nadeem, 2000; Barker & Macnicol, 2002; Scher et al., 2004; 

Göksan et al., 2006; Mangat et al., 2010). A fase inicial após a tenotomia 

evidencia ecogenicidade mista e aparência bulhosa que aparenta continuidade 

entre as extremidades, e são substituídas por tecido hipoecoico irregular e, 

posteriormente, por fibras dispostas aleatoriamente na zona do “gap”. Seis 

meses após o procedimento, as fibras têm aparência linear em menor número 

e menos densas que o tendão normal que gradativamente vão tornando-se 

homogênea com aparência e dimensão normais (Radler et al, 2007). 
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Neste estudo o método ultrassonográfico mostrou-se extremamente útil 

na avaliação da regeneração do tendão calcâneo após um ano da tenotomia 

pela técnica de Ponseti. Os achados evidenciaram uma regeneração completa 

do tendão e sem alterações peritendinosas. Esses achados estão em 

concordância com a literatura em que os autores relatam que os tendões 

tenotomizados apresentam estrutura normal, sem aderência e “gap” entre os 

cotos caracterizando a regeneração completa do tendão (Ponseti, 1997, 2000; 

Morcuende et al., 2004; Lourenco & Morcuende, 2007). Portanto, através da 

avaliação ultrassonográfica é possível acompanhar a ecogenicidade cada vez 

mais normal e aspecto fibrilar linear da ecotextura do tendão após a realização 

da tenotomia pela técnica de Ponseti em pacientes com PTC. 

 

É importante pontuar as limitações do presente estudo: o número 

limitado de indivíduos incluídos; estudo de centro único; os pacientes não 

foram estratificados nem pelo grau nem pela classificação da deformidade no 

início do tratamento; os parâmetros morfológicos individuais analisados no 

exame ultrassonográfico não foram coletados sistematicamente para posterior 

análise. 
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6. CONCLUSÃO 

 
O uso do bisturi de lâmina nº 15 mostrou-se eficiente para a realização 

da tenotomia para tratamento do PTC pelo método de Ponseti, apresentando 

resultados satisfatórios, pouco sangramento e uma baixa incidência de recidiva 

e necessidade de nova correção. Além disso, a avaliação por ultrassonografia  

é uma maneira prática e não invasiva para a confirmação da regeneração do 

tendão calcâneo após a tenotomia. 
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9. ANEXOS 

 
ANEXO 1 – APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) 
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ANEXO 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 


