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Resumo 

 

Objetivos: identificar os tipos mais freqüentes de rotura do tendão do músculo fibular 

curto; estabelecer associação entre os tipos de sulco fibular e os tipos de rotura desse 

tendão; identificar as principais lesões e variações anatômicas associadas a essas 

roturas. Método: foram selecionados, retrospectivamente, 47 exames por RM de 

tornozelos de indivíduos com roturas do tendão do músculo fibular curto. Dois 

radiologistas analisaram, independentemente, e depois, em consenso, as roturas desse 

tendão e identificaram as principais lesões e variações anatômicas presentes. Foram 

utilizados testes estatísticos para estabelecer associação entre os tipos de roturas e as 

lesões e variações anatômicas identificadas. Resultados: a média de idade dos 

pacientes foi de 42,8 anos, variando de 14 anos até 76 anos. Vinte e quatro (51,1%) 

pacientes eram do sexo feminino e 23 (48,9%) eram do sexo masculino. A rotura do 

tendão do músculo fibular curto do tornozelo esquerdo foi observada em 32 casos 

(68,1%). As roturas parciais longitudinais foram identificadas em 41(87,3%) pacientes. 

Já as roturas totais foram caracterizadas apenas em 6 pacientes (12,7%). As lesões do 

ligamento talofibular anterior e calcaneofibular ocorreram em 22 (46,8%), e 10 (21%) 

casos, respectivamente. As alterações do tendão do músculo fibular longo – rotura ou 

tendinose – foram caracterizadas em 12 (25,5%) pacientes. O sulco retromaleolar era 

plano em 20 (43%) pacientes, convexo em 6 (13%) e côncavo em 21 (44%). Cerca de 

37 pacientes (78,7%) apresentaram pelo menos uma das protuberâncias da parede 

lateral do calcâneo. O músculo fibular IV foi observado em 8 (17%) pacientes. 

Conclusão: Os tipos mais freqüentes de rotura do tendão do músculo fibular curto são 

rotura parcial longitudinal e rotura total; Não houve associação estatística entre o tipo 

de sulco retromaleolar e o tipo de rotura do tendão do músculo fibular curto; As demais 

variações anatômicas caracterizadas são eminência retrotroclear, eminência fibular, e 

músculo acessório fibular IV. As principais lesões associadas às mesmas são as lesões 

do ligamento talofibular anterior, alterações do tendão fibular longo – incluindo 

tendinose ou rotura –, lesões do ligamento calcaneofibular e contusões ósseas. 



 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

A obtenção de imagens por ressonância magnética (RM), que não utiliza 

radiação ionizante e não apresenta efeitos biológicos adversos, transformou-se 

rapidamente em método aceito para produção de imagens de processos patológicos do 

sistema músculo-esquelético (1). A RM permite visão das estruturas anatômicas – 

ossos, tendões, ligamentos, gordura e água – em diversos planos e provê ótimo 

contraste entre as mesmas.  

O uso da RM possibilita diagnosticar mais precoce e acuradamente doenças. 

Nos últimos anos, a utilização deste método para avaliação das doenças, que 

comprometem o sistema músculo-esquelético, permitiu estudos mais aprofundados 

sobre diversos tipos de lesões – algumas mais freqüentes e outras mais raras.  

 A rotura do tendão do músculo fibular curto (TFC) é considerada incomum na 

literatura. Apesar de o primeiro relato de caso “in vivo” ter sido feito na metade da 

década de 70 (2), poucos autores se preocuparam em estudar mais profundamente 

essas lesões.  

 O maior trabalho publicado na literatura mundial possui 38 casos descritos (3). 

Algumas questões, tais como etiologia e fisiopatologia, ainda não estão totalmente 

esclarecidas, apesar de algumas hipóteses já terem sido feitas.    

Sabe-se que a região do tornozelo apresenta ampla variação anatômica, como a 

presença ou ausência de músculos e ossículos acessórios e alterações da morfologia 

de algumas estruturas ósseas – sulcos e proeminências ósseas – que podem contribuir 

para o aparecimento das roturas do tendão do músculo fibular curto. 

Este trabalho analisa 47 exames por RM de tornozelos de indivíduos com 

roturas do tendão do músculo fibular curto e descreve os principais tipos de lesões e as 

variações anatômicas associadas às roturas.  
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1.1 Objetivos 

 

1. Identificar os tipos mais freqüentes de rotura do tendão do músculo fibular curto. 

 

2. Estabelecer associação entre o tipo de sulco retromaleolar e o tipo de rotura do 

tendão do músculo fibular curto. 

 

3. Identificar as demais variações anatômicas associadas às roturas do tendão do 

músculo fibular curto. 

 

4. Identificar as principais lesões associadas às roturas do tendão do músculo fibular 

curto. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Embriologia 

 

 A maior parte do sistema muscular desenvolve-se a partir do mesoderma intra-

embrionário. O tecido muscular forma-se a partir de células chamadas mioblastos, 

derivadas do mesênquima – tecido conjuntivo embrionário (4). 

 Os brotos dos membros aparecem primeiro como pequenas elevações na 

parede ântero-lateral do corpo, durante a 4ª semana de vida intra-uterina. Os brotos 

dos membros inferiores são reconhecíveis por volta do 28º dia de vida intra-uterina. Os 

brotos dos membros alongam-se pela proliferação do mesênquima no seu interior. As 

extremidades distais destes brotos em forma de nadadora logo se achatam, formando 

placas em forma de remo para as mãos e os pés. 

 

2.2 Histologia e Bioquímica 

 

 O tendão do músculo fibular curto, assim como os outros tendões, é uma 

estrutura relativamente acelular e composta principalmente por colágeno denso (5) 

(Figura 1). 
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Fonte: Geneser F. Atlas de Histologia. 1ª ed. São Paulo: Pan americana; 1987. p. 33. 

Figura 1: Corte histológico de tendão normal, mostrando o padrão arquitetural habitual das fibras e dos 

fibroblastos. 

 

As microfibrilas de colágeno são compostas por tropocolágeno, que é uma 

proteína constituída por três cadeias de polipeptídios, organizadas numa configuração 

de tripla-hélice. Essas microfibrilas são organizadas em fibrilas, que são ordenadas em 

fibras e estas são fixadas numa substância amorfa (6,7). 

 O colágeno apresenta, bioquimicamente, anisotropia estrutural, que é 

responsável primariamente por suas propriedades e características na imagem por RM. 

 Estruturas isotrópicas têm propriedades físicas uniformes, independentemente 

da direção, na qual elas são medidas. Por outro lado, estruturas anisotrópicas têm 

propriedades e características físicas que variam de acordo com a direção da 

medida(6).  

 

2.3 Anatomia 

 

O músculo fibular curto, juntamente com o músculo fibular longo, é estabilizador 

lateral da articulação do tornozelo. 
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 Sua origem ocorre nos dois terços inferiores da superfície lateral da fíbula, 

anterior ao músculo fibular longo e a partir da região crural anterior e posterior do septo 

intermuscular(8). Ele tem uma longa junção musculotendínea (9).Suas fibras convergem-

se para formar o tendão do músculo fibular curto, que passa através de um túnel fibular 

comum, posteriormente ao maléolo lateral. 

 Distalmente ao túnel fibular, o tendão do músculo fibular curto desliza adjacente 

e paralelamente à parede lateral do calcâneo e anteriormente ao tendão do músculo 

fibular longo e à eminência fibular.  

 O tendão do músculo fibular curto continua seu trajeto, no sentido ântero-inferior, 

passando posteriormente ao maléolo lateral até se inserir no processo estilóide da base 

do 5º osso metatarsal (10) (Figura 2). 

 

 
Fonte: Salvador Beltran, MD, Albons, Girona, Espanha.   

Figura 2: Desenho anatômico da face lateral do tornozelo, mostrando o tendão do músculo fibular curto e 

sua inserção na base do 5º. osso metatarsal e os retináculos fibulares superior e inferior. 

 

 

Cerca de 1,0 cm acima da extremidade inferior da fíbula, há, na maioria dos 

indivíduos, uma pequena depressão óssea, chamada de sulco retromaleolar, que é 

responsável pela acomodação do tendão do músculo fibular curto e do tendão do 

músculo fibular longo (11,12) (Figura 3).  
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Figura 3: Desenho anatômico da face posterior do tornozelo e medial (obliqua), mostrando o sulco 

retromaleolar tipo côncavo (asterisco).  

 

Este sulco está presente em 82% dos indivíduos, e, muitas vezes, é ampliado 

por uma borda fibrocartilaginosa, que se origina a partir do lábio posterior do maléolo 

lateral (11). 

 O retináculo fibular superior forma a parede póstero-lateral do túnel fibular e 

retém os tendões dos músculos fibulares – curto e longo – dentro do sulco 

retromaleolar. 

 Nos locais onde os tendões se inserem no osso, os feixes das fibras colágeno 

abrem-se em forma de leque e fixam-se ao periósteo: entre essas fibras há acúmulo 

maior colágeno. 

Ramos do nervo fibular superficial – formado por raízes lombares de L5 e 

sacrais de S1 e S2 –, que é proveniente do nervo fibular comum, são responsáveis 

pela inervação do músculo fibular curto (8). Os ramos penetram pela sua região 

profunda, na parte média da perna (13).  

Em relação a sua irrigação, pode-se dizer que as necessidades vasculares dos 

tendões são muito pequenas (14). 

 Suas principais ações são prevenir uma inversão acentuada do tornozelo, 

participar da eversão do pé (8) e, além disso, o músculo fibular curto é considerado o 

mais forte abdutor do pé (9).  

* * 
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Retináculo fibular é composto por bandas fibrosas que retêm os tendões 

fibulares – curto e longo – na sua posição habitual, à medida que eles se curvam ao 

redor do maléolo lateral. 

 Ele pode ser dividido em dois componentes: o retináculo fibular superior e o 

retináculo fibular inferior. 

 O retináculo fibular superior estende-se da região posterior do maléolo lateral até 

a fáscia transversa profunda da perna e superfície lateral do calcâneo. 

 O retináculo fibular inferior continua-se anteriormente com o retináculo extensor 

inferior; posteriormente, ele está aderido à superfície lateral do calcâneo e algumas 

fibras estão fundidas com o periósteo da eminência fibular do calcâneo, formando o 

septo entre os tendões dos músculos fibular longo e curto (14). 

 

2.4 Bainha sinovial 

 

 Estruturalmente, a bainha sinovial de um tendão possui uma camada parietal, 

cobrindo a superfície interna profunda de um canal fibroso ou fibro-ósseo; uma camada 

visceral,cobrindo o tendão, e um mesotendão conectando as duas camadas – visceral 

e parietal. O mesotendão é o tecido que estabelece a continuidade entre as camadas 

sinoviais e leva os vasos sangüíneos até o tendão. 

 A bainha sinovial forma uma camada fechada, nas duas extremidades e, 

proximalmente, pregas sinoviais permitem a passagem do tendão através da bainha. 

A bainha sinovial dos tendões fibulares estende-se a partir de aproximadamente 

3,5 cm proximal ao maléolo lateral até a sua extremidade e, então, prolonga-se 

distalmente por mais 4 cm (15). A bainha sinovial do tendão do músculo fibular curto é 

comum à do tendão do músculo fibular longo, na região posterior ao maléolo lateral.  

Ela bifurca-se e individualiza-se, por uma curta distância acima do maléolo 

lateral e, por uma distância maior abaixo do maléolo lateral. 

 A bainha sinovial comum estende-se entre 2,5 cm e 3,5 cm acima da ponta do 

maléolo lateral (16). Superiormente, a bainha do tendão do músculo fibular curto, já 
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individualizada, estende-se por 1,5 cm e a bainha do tendão do músculo fibular longo, 

que é maior, por 2,5 cm (Figura 4).  

 Ao nível da eminência fibular do osso calcâneo, a bainha sinovial comum dos 

tendões fibulares bifurca-se novamente: uma delas contém o tendão fibular curto e 

termina, cerca de 2 cm antes da inserção desse na base do 5º osso metatarsal; a outra 

bainha contém o tendão do músculo fibular longo e termina na região da fossa do osso 

cubóide.  

 

 
Fonte: Gray H. Anatomia. 29ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara-Koogan; 1977. p. 420. 

Figura 4: Ilustração da face lateral do tornozelo, mostrando a bainha sinovial do tendão do músculo 

fibular curto e fibular longo.  

 

Portanto, a bainha do tendão do músculo fibular curto é individual proximalmente 

ao maléolo lateral, é comum à bainha do tendão do músculo fibular longo na região 

retromaleolar, e torna-se individual novamente ao nível da eminência fibular.  

 O fluido da cavidade da bainha é semelhante ao líquido sinovial e facilita o 

movimento do tendão através da diminuição da fricção e do atrito. 

 Ao contrário dos tendões, o revestimento da bainha sinovial é extremamente 

celular e vascularizado. 
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2.5 Protuberâncias da parede lateral do calcâneo 

 

 No segmento inferior do terço médio da parede lateral do calcâneo, há uma 

proeminência óssea, chamada eminência retrotroclear, que está presente em quase 

todos os indivíduos (17). Edwards, em um estudo de 150 ossos calcâneos, identificou 

essa saliência em 98% das peças e a ausência desta em 2% das peças (15). 

Anteriormente à eminência retrotroclear, existe outra proeminência óssea, 

denominada eminência fibular, ou também chamada de processo troclear. 

 Quando está presente, é uma estrutura em forma de bico, localizada abaixo do 

ângulo formado entre a borda lateral do seio do tarso e a borda lateral da faceta 

articular talar posterior. A orientação da eminência fibular é ântero-inferior e seu maior 

eixo forma um ângulo de 45º com a horizontal. A incidência da eminência fibular varia 

de acordo com algumas séries estudadas: Gruber , 39,1%; Stieda , 33%; Pfitzner , 

39,9%; Laidlaw , 36,5% ,sendo proeminente, 20,5% e menos evidente, 16% (15) ; 

Edwards (12), 44%. 

 A superfície superior desta eminência acomoda o tendão do músculo fibular 

curto, e a superfície inferior, o tendão do músculo fibular longo. 

 

2.6 Variações anatômicas 

 

Numerosas variações anatômicas musculares são encontradas na região do 

tornozelo (18,19,20). Embora a presença destes músculos não tenha, freqüentemente, 

repercussão clínica, esses músculos anômalos podem predispor a situações clínicas 

dolorosas (21). Muitas vezes, esses músculos desempenham papel de compressão 

mecânica das estruturas adjacentes – principalmente, nervos – ou de obliteração de 

túneis fibro-ósseos e bainhas anatômicas, através dos quais eles não deveriam passar, 

causando atrito entre estruturas, como tendões, ligamentos e vasos, que, naturalmente, 

por ali passariam. Os quatro músculos acessórios mais comumente encontrados na 

região posterior do tornozelo são músculo fibular IV, que será abordado posteriormente 

neste trabalho, músculo sóleo acessório, músculo flexor longo dos dedos acessório e 

músculo fibulocalcâneo interno. 
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 O músculo fibular IV origina-se no terço inferior da perna e insere-se na parede 

lateral do calcâneo, mais especificamente na eminência retrotroclear. Entretanto, sua 

inserção também pode ocorrer no retináculo fibular inferior. Há associação entre 

eminência retrotroclear proeminente e a presença de músculo fibular IV. Esse músculo 

aparece mais em homens e freqüentemente é bilateral. Hecker (22), dissecando pernas 

de cadáveres, encontrou incidência de 13% desse músculo acessório. Sobel(23), 

analisando 124 pernas de cadáveres humanos, observou o músculo fibular IV em 

21,7% dos casos (Figura 5). 

 

  

 

Figura 5: Fotos cirúrgicas, mostrando a 

ressecção do músculo fibular IV.   

 

2.7 Características dos tendões nas imagens por ressonância magnética 

 

Os tendões são estruturas pouco hidratadas, que apresentam hipossinal 

(imagem escura) homogêneo em todas as seqüências spin-eco (SE) e turbo spin-eco 

(TSE) (24). Seus contornos são bem definidos, regulares e lisos.  
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2.8 Ângulo mágico 

 

Alguns artefatos, tais como o fenômeno do ângulo mágico, devem ser 

identificados e não devem interferir na interpretação das imagens por RM.  

Ângulo mágico é o ângulo, que determinados tecidos pobremente hidratados, 

como, por exemplo, tendões, apresentam aumento do seu sinal, nas imagens com 

tempo de eco (TE) curto e tempo de repetição (TR) curto. 

 A relaxação spin-spin (T1) de tecidos pobremente hidratados, tais como tendões, 

depende da orientação desses tecidos, em relação ao campo magnético principal (B0), 

por causa do efeito de anisotropia do movimento da molécula de água (25). 

 Erickson(5), estudando tendões dos punhos de indivíduos voluntários 

assintomáticos, percebeu que a intensidade de sinal desses tendões aumentava 

acentuadamente, em seqüências ponderadas em T1, quando os punhos eram 

orientados no ângulo mágico – cerca de 55º em relação ao campo magnético principal 

(B0). 

 Em imagens ponderadas em T2, por outro lado, todos os segmentos tendíneos 

exibidos tinham baixa intensidade de sinal, que permanecia inalterado, 

independentemente da sua orientação, em relação ao campo magnético. 

 Na prática, o fenômeno do ângulo mágico causa aumento da intensidade de 

sinal, nas imagens obtidas com tempo de eco (TE) curto – particularmente, entre 10 ms 

e 20 ms –: valores usados em seqüências ponderadas em T1, densidade de próton 

(DP) e eco de gradiente (5). A intensidade de sinal é maior quando o tendão está 55º em 

relação ao eixo do campo magnético principal. Esse fenômeno ocorre freqüentemente 

e pode ser observado no tendão do músculo fibular curto. Quando o tornozelo está em 

posição neutra, o tendão muda de direção em relação ao campo magnético principal, à 

medida que ele contorna o maléolo lateral (Figura 6). 
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Figura 6: Nesta imagem ponderada em T1-TSE 

(TR: 469 ms; TE: 13 ms), plano sagital, observa-se 

o fenômeno do ângulo mágico, artefato 

caracterizado por aumentar o sinal de estruturas 

tendíneas (seta), em imagens com curto TE, 

quando estão orientadas em aproximadamente 

55º, em relação ao campo magnético principal 

(Bo). 

 

É importante identificar o fenômeno do ângulo mágico, porque o aumento de 

sinal do tendão, nas seqüências com TE e TR curtos, pode simular lesão ou processo 

degenerativo do mesmo. 

Para contornar essa situação, utilizam-se imagens obtidas com longo tempo de 

eco, ponderadas em T2, nas quais esse fenômeno não está presente (Figura 7). 

 

 

Figura 7: Imagem ponderada em T2-SPIR, no 

plano sagital, no mesmo nível da figura anterior 

(figura 6), mostrando a ausência do fenômeno do 

ângulo mágico (seta), caracterizado na figura 

anterior, pois essa seqüência tem longo tempo de 

eco (TE), ajudando, assim, a excluir esse artefato 

que simula lesão.  
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2.9 Rotura do tendão do músculo fibular curto 

 

Estudando cadáveres, em 1924, Meyers (26) foi o primeiro autor a descrever 

rotura do tendão do músculo fibular curto. Ele atribuiu tais roturas ao atrito crônico do 

tendão do músculo fibular curto sobre um ligamento calcaneofibular anormalmente 

proeminente.  

Munk, Davis (2), em 1976, foram os primeiros autores a descrever, “in vivo”, caso 

de rotura do tendão do músculo fibular curto após um trauma agudo do tornozelo em 

flexão (Figura 8). 

 

  

Figura 8: Fotos cirúrgicas, mostrando rotura parcial longitudinal do tendão do músculo fibular curto.  

 

 

Desde então, poucos estudos têm explorado todo espectro clínico que envolve 

as roturas do tendão do músculo fibular curto. As roturas desse tendão freqüentemente 

passam despercebidas, por causa da natureza vaga da dor na região lateral do 

tornozelo. Na literatura, essas roturas têm sido relatadas após evento traumático agudo 

ou sem nenhum episódio traumático identificável (27). 

A rotura do tendão do músculo fibular curto é considerada incomum pela maioria 

dos autores, e sua incidência na população geral não é conhecida (28). 

Na literatura radiológica, para nosso conhecimento, essas roturas são 

ocasionalmente relatadas (9). 
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Até 1987, apenas três casos “in vivo” de rotura longitudinal do tendão do 

músculo fibular curto tinham sido relatados: Munk, Davis (2) (1976) relataram um caso 

com esse tipo de lesão; e Larsen (29),11 anos mais tarde (1987), relatou dois casos 

semelhantes. 

Em 1989, Sammarco, DiRamondo (30) descreveram roturas do tendão do 

músculo fibular curto em 17 pacientes que foram submetidos à cirurgia por instabilidade 

do tornozelo e reparo ligamentar. Naquele mesmo ano, LeMelle, Janis (31) descreveram 

outros oito casos com essa lesão. Sobel et al, em dois estudos separados (32,33), 

relataram que a incidência das roturas do tendão do músculo fibular curto, em 

tornozelos de cadáveres variava entre 11% e 37%. Esses trabalhos forneciam 

evidências de que as roturas do tendão do músculo fibular curto eram mais comuns 

que previamente se pensava (26,29).  

Atualmente, essas roturas têm sido diagnosticadas cada vez mais 

freqüentemente. Isso ocorre, provavelmente, devido ao aumento do uso da RM que 

auxilia e comprova a suspeita clínica previamente estabelecida. Nenhum trabalho 

publicado menciona dados concretos de incidência dessas lesões na população geral, 

mas acredita-se que as roturas do tendão do músculo fibular curto sejam mais comuns 

do que se pensava.  

Na literatura radiológica, essas roturas são pouco descritas e estudadas. A 

maioria dos trabalhos é da literatura ortopédica. Até 1989, nenhum caso havia sido 

descrito, na literatura pediátrica, segundo LeMelle et al (31).  

Em 1987, Larsen (29) considerou as roturas do tendão do músculo fibular curto 

como lesões “extremamente raras”. Alguns anos mais tarde em 1991, Shoda et al (34) 

consideravam-na rara. A maioria dos autores, por outro lado, acredita que elas sejam 

lesões incomuns.  

Não foi encontrado nenhum trabalho na literatura brasileira sobre esse assunto. 

Todos os trabalhos publicados são estrangeiros e a maioria em língua inglesa.  

A rotura do tendão do músculo fibular curto é problema clínico incomum na 

prática ortopédica (9) e pode ser confundido com torções agudas dos ligamentos da 

face lateral do tornozelo (35). Com a maior compreensão da fisiopatologia das roturas e 

com o advento da imagem por RM, os cirurgiões ortopédicos têm reconhecido mais 

freqüentemente essas lesões (9).  
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Geralmente, as roturas do tendão do músculo fibular curto são longitudinais e 

parciais, ocorrendo ao longo do maior eixo do tendão (9), têm 2,5 cm até 5,0 cm de 

extensão, começam na região de máximo “stress”, junto à extremidade distal do 

maléolo lateral, e podem propagar proximal ou distalmente(36,37,38). Podem causar dor 

crônica no tornozelo e instabilidade desta articulação, sendo necessária intervenção 

cirúrgica em alguns casos (9).Essas lesões são identificadas em atletas jovens e idosos, 

sem fatores de risco (36 ,39,40,41,42). 

Clinicamente, as lesões do tendão do músculo fibular curto podem passar 

despercebidas e também podem facilmente ser confundidas com lesões ligamentares, 

que são mais freqüentes. A possibilidade de rotura desse tendão deve ser considerada, 

em paciente com dor crônica, edema na face lateral do tornozelo ou instabilidade (43).  

Anatomicamente, a posição do tendão do músculo fibular curto no sulco 

retromaleolar, entre a porção posterior do maléolo lateral e o tendão do músculo fibular 

longo, predispõe a sua compressão pelo tendão do músculo fibular longo contra o osso 

(44). 

Apesar de muitos mecanismos já terem sido relacionados à etiologia dessas 

roturas, há uma hipótese que descreve o esmagamento e a compressão mecânica do 

tendão do músculo fibular curto, exercida pelo tendão fibular longo, contra a porção 

posterior do maléolo lateral, principalmente durante o movimento de flexão do pé. Esse 

atrito promoveria um desgaste do tendão até seu rompimento.  

O suprimento vascular do tendão do músculo fibular curto é reduzido no nível do 

sulco retromaleolar da fíbula (45). Alguns aspectos anatômicos foram relatados como 

fatores predisponentes das roturas do tendão do músculo fibular curto. O sulco 

retromaleolar plano ou a presença de ventre muscular baixo do músculo fibular curto ou 

presença de músculo fibular IV são variações anatômicas que participam na 

fisiopatologia dessas roturas, interferindo na competência do retináculo fibular superior 

(46). 

Estudando 22 casos de rotura do tendão do músculo fibular curto e analisando-

os com um grupo controle, Major et al (47) identificaram associação entre o tipo de sulco 

retromaleolar plano e as roturas, não observando associação entre a presença do 

músculo fibular IV e as roturas. Usando o teste exato de Fischer, foram obtidos os 

seguintes valores de p: 0,0001 e 0,7225, respectivamente (47). 
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Os aspectos de imagem por RM da rotura longitudinal do tendão do músculo 

fibular curto foram, apenas breve e sucintamente, discutidos na literatura (45,48,49).E, 

para nosso conhecimento, o papel da imagem por RM na avaliação das roturas dos 

tendões fibulares ainda não foi totalmente investigado (9).  

Não há classificação radiológica dos tipos de rotura do tendão do músculo fibular 

curto. Entretanto, há pelo menos duas classificações cirúrgicas das roturas do tendão 

do músculo fibular curto. 

Uma delas foi proposta por Sobel et al(42), em 1992, e divide as roturas do tendão 

do músculo fibular curto em quatro graus: I) achatamento ou afilamento do tendão do 

músculo fibular curto; II) rotura de espessura parcial (<1cm); III) rotura de espessura 

completa (entre 1 cm e 2 cm de extensão); IV) rotura de espessura completa (> 2cm de 

extensão).  

Posteriormente, em 1998, Krause et al (28) propuseram outra classificação. 

Nessa, as roturas são divididas em dois tipos – com base na conduta terapêutica –: I) 

comprometimento menor ou igual a 50 % da área transversal do tendão do músculo 

fibular curto; II) comprometimento maior que 50% da área transversal do tendão do 

músculo fibular curto. 

O uso da imagem por RM pode ajudar bastante na identificação da presença ou 

ausência destas lesões, quantificação de sua extensão e até mesmo na predição da 

intensidade e severidade da rotura. Além disso, a imagem por RM também pode 

demonstrar outras lesões associadas – ligamentares, ósseas – e variações anatômicas 

– sulco retromaleolar convexo, eminência fibular, eminência retrotroclear, presença de 

músculo fibular IV –, que possam estar contribuindo na gênese da lesão.  

O suprimento vascular do tendão do músculo fibular curto foi extensamente 

estudado por Frey (50) ,que notou redução do aporte sangüíneo ao tendão do músculo 

fibular curto na fossa retromaleolar. Isso suporta a teoria de Sobel de que a etiologia 

das roturas tem como base o atrito ou fricção do tendão do músculo fibular curto.  

Em 1933, McMaster (51) mostrou que  tendão raramente rompe, e quando rompe, 

a lesão ocorre na junção miotendínea, na sua inserção no osso, ou no ventre muscular, 

propriamente dito. Os fatores predisponentes de lesão da tríade tendão-músculo-osso 

são senilidade, processos inflamatórios, como artrites, miosites, infecção aguda e 

crônica, predisposição fisiológica, “stress” ocupacional, fadiga e trauma.  
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A média de idade dos pacientes estudados por Sammarco, DiRaimondo foi de 

33 anos. Eles não acharam evidências para comprovar a associação entre as roturas 

do tendão do músculo fibular curto e a presença do músculo fibular IV. 

A presença de eminência fibular é fator predisponente das roturas do tendão do 

músculo fibular longo. Mas ainda não há nenhuma relação bem estabelecida entre a 

presença de eminência fibular e as roturas do tendão do músculo fibular curto. 

O músculo fibular IV pode ser mostrado pela RM, posterior e medialmente aos 

tendões fibulares, causando frouxidão do retináculo fibular superior.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram selecionados, junto ao setor de informática do Lúmen – Centro de 

Diagnósticos –, localizado em São Bernardo do Campo – SP, todos os exames por 

ressonância magnética (RM) com diagnóstico de rotura do tendão do músculo fibular 

curto, desde 19 de agosto de 2000 até 23 de março de 2003, totalizando 52 pacientes.  

Destes 52 exames analisados, foram excluídos cinco, pois algumas seqüências 

de imagens estavam incompletas. A amostra de 47 pacientes era composta por 23 

pacientes do sexo masculino e 24 do sexo feminino. A média de idade foi de 43,8 anos, 

variando de 14 anos até 76 anos.  

As imagens dos exames foram padronizadas com os mesmos parâmetros e 

entregues para os dois examinadores. 

Os radiologistas, cientes do diagnóstico de rotura do tendão do músculo fibular 

curto, avaliaram, independentemente, as imagens, considerando os itens estabelecidos 

no protocolo (Anexo 1). E, posteriormente, foi feita a interpretação das imagens em 

consenso.  

Em relação à rotura do tendão do músculo fibular curto, foram considerados os 

seguintes tipos: rotura longitudinal parcial, quando comprometia parcial e 

longitudinalmente a espessura do tendão, ou rotura total, quando toda espessura 

estava comprometida. 

Para avaliar o segmento do tendão do músculo fibular curto comprometido, foi 

feita uma divisão topográfica do tendão em três partes: segmento supramaleolar, 

segmento retromaleolar e segmento inframaleolar (Figura 9). 

O sulco retromaleolar foi identificado, na região localizada a cerca de 1,2cm 

cranialmente, em relação à extremidade distal da fíbula; e classificado em côncavo, 

plano ou convexo. 

A presença ou ausência das protuberâncias da parede lateral do osso calcâneo 

– a eminência fibular e a eminência retrotroclear – também foram analisadas. 
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 Fonte: modificado de Beltran S. (52)  

Figura 9: Desenho esquemático, mostrando a face lateral do tornozelo e os segmentos do tendão do 
músculo fibular curto: segmento supramaleolar (amarelo), retromaleolar (verde) e inframaleolar (azul).  

 

Além disso, a visualização do músculo fibular IV – variação anatômica – também 

foi relatada. 

Todos os outros achados associados, tais como lesões ligamentares, contusões 

ósseas, roturas de outros tendões, lesões osteocondrais e outras lesões ósseas foram 

também analisadas, a fim de se tentar relacioná-las com as roturas do tendão do 

músculo fibular curto.  

 Foi utilizado equipamento de ressonância magnética da marca Philips, modelo 

T10-NT, cujo campo magnético era de 1 tesla (T).  

Durante o exame, o paciente permanecia em decúbito dorsal, mantendo o 

tornozelo em posição anatômica. Para o estudo, foi usada bobina de quadratura para o 

tornozelo (Figura 10). A fim de se evitarem alterações na homogeneidade do campo 

magnético e movimentos involuntários indesejados, que pudessem interferir na 

qualidade da imagem adquirida, o tornozelo era cuidadosa e completamente envolvido 

com espuma.  
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A  

 B 

Figura 10: Foto da bobina de quadratura para o tornozelo utilizada, neste trabalho. (A) Visão superior. (B) 

Visão lateral. 

 

O exame era composto por imagens multiplanares. No plano sagital, foram 

adquiridas as seqüências ponderadas em T1 TSE e em T2-STIR (Short TI Inversion 

Recovery), cujo objetivo é suprimir o sinal da gordura; no plano coronal, as seqüências 

ponderadas em T1-TSE e em T2-SPIR (Spectral Presaturation Inversion Recovery), 

cujo objetivo também é suprimir o sinal da gordura; e no plano transversal e transversal 

oblíquo (45º. em relação a região plantar do pé), T1-TSE e em T2-SPIR (Figura 11). 

 

Figura 11 – Quadro com os parâmetros técnicos utilizados nas aquisições das 

imagens multiplanares 

Parâmetros Plano sagital Plano coronal Planos transversal e 
transversal oblíquo 

 T1 TSE T2 STIR T1 TSE T2 SPIR T1 TSE T2 SPIR 

Tempo de repetição (ms) 469 2461 574 2599 690 2607 

Tempo de eco (ms) 13 70 14 50 15 50 

Tempo de inversão (ms) — 125 — — — — 

Espessura de corte (mm) 4 4 4 4 4 4 

Intervalo de corte (mm) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Matriz de aquisição 512 256 512 256 512 256 

FOV (mm) 200 200 200 220 200 200 

Matriz de reconstrução 512x512 512x512 512x512 512x512 512x512 512x512 

Legenda: FOV = field of view; TSE = turbo spin echo; STIR = short TI inversion recovery; SPIR = spectral 

presaturation inversion recovery. 
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Para se estudarem possíveis relações entre o tipo de rotura do tendão do 

músculo fibular curto, os segmentos comprometidos, a presença do músculo fibular IV, 

da eminência fibular e retrotroclear, lesões osteocondrais, contusões ósseas, roturas 

ligamentares, tendinose e rotura do tendão fibular longo, usou-se o Teste Qui-quadrado 

(2).  

Nas tabelas de associação e nas de contingência, quando presentes as 

restrições de Cochran, foi utilizado o Teste Exato de Fischer. 

Não sendo possível usar o teste do Qui-quadrado, colocou-se um subescrito 

não-analisável.  

O nível de rejeição para a hipótese de nulidade foi fixado sempre em um valor 

menor ou igual a 0,05 (5%). 

Quando a estatística calculada apresentou significância, foi utilizado um 

asterisco (*), para caracterizá-la, caso contrário, isto é, quando não houve significância, 

foi utilizada a abreviação (NS). 

Em algumas tabelas, foram apresentadas apenas as freqüências absolutas e 

relativas (porcentagens), pois não havia finalidade de cálculo estatístico.  

A análise estatística dos dados foi realizada pelo software estatístico SAS versão 

8.02, e foi dividida em duas etapas: (i) uma análise descritiva preliminar e (ii) uma 

análise descritiva e inferencial. Dividimos a análise estatística em duas etapas para 

favorecer uma caracterização mais detalhada desta amostra de indivíduos com rotura 

do tendão do músculo fibular curto. 

A análise descritiva compreendeu a construção de tabelas de freqüências e de 

contingência para as variáveis categóricas, e a construção de gráficos. Essas análises 

descritivas enfocaram a caracterização desta amostra.  

Esse protocolo de pesquisa foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital São Paulo – Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) – 

Anexo 2. 
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4 RESULTADOS 

 

Dos 47 pacientes, 24 (51,1%) eram do sexo feminino e 23 (48,9%) eram do sexo 

masculino (Figura 12). Não houve diferença estatisticamente significante entre a 

incidência do sexo dos pacientes. 

 

 

Figura 12: Distribuição dos pacientes com rotura do tendão do músculo fibular curto, de acordo com o 

sexo. 

 

Observou-se rotura total do tendão do músculo fibular curto em apenas seis 

casos (12,7%) dos 47 tornozelos analisados. Os outros 41 pacientes (87,3%) 

apresentaram rotura parcial longitudinal do tendão do músculo fibular curto (Figura 13). 

 Notou-se incidência nitidamente maior das roturas parciais longitudinais do 

tendão do músculo fibular curto, em relação às roturas totais. As roturas parciais 

longitudinais foram identificadas em 41 pacientes (87,3%), dos quais 21 eram do sexo 

feminino e 20, do sexo masculino. Já as roturas totais foram caracterizadas em seis 

(13%), sendo a metade delas no sexo masculino e a outra metade no sexo feminino 

(Tabela 1). Todos os pacientes com rotura total do tendão do músculo fibular curto 

eram adultos, acima dos 40 anos. 
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Figura 13: Distribuição dos tipos de roturas do tendão do músculo fibular curto identificadas na amostra. 

 

Tabela 1 – DISTRIBUIÇÃO DO TIPO DE ROTURA, EM RELAÇÃO AO SEXO DOS 

PACIENTES. 

Sexo Tipo de rotura 

 Total Parcial longitudinal Total 

Masculino 3 20 23 

Feminino 3 21 24 

Total 6 41 47 

 

Houve nítida prevalência das roturas do tendão do músculo fibular curto entre 

indivíduos de 31 anos até 50 anos de idade: 31 pacientes (65,9%) estavam nesta faixa 

etária (Figura 14). 
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Figura 14: Distribuição da faixa etária dos pacientes com rotura do tendão do músculo fibular curto. 

 

Das seis roturas totais observadas, quatro foram identificadas na faixa etária 

entre 41 anos e 50 anos (Figura 15 e 16).  

 

Figura 15: Distribuição das roturas do tendão do músculo fibular curto, segundo a faixa etária e o tipo –

total ou parcial longitudinal. 
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A   B 

Figura 16: Imagens, no plano transversal e transversal oblíquo, ponderadas em T2-SPIR (A) e T1-TSE 

(B), mostrando rotura total do tendão do músculo fibular curto. 

 

 

Dos 41 pacientes com rotura parcial longitudinal, apenas três tinham menos de 

20 anos e cinco tinham mais de 61 anos. A maioria – 27 pacientes – compreendia 

indivíduos na faixa etária entre 31 anos e 50 anos (Figura 15 e 17).  

 

A   B 

Figura 17: Imagens, no plano transversal, ponderadas em T1-TSE (A) e T2-SPIR (B) ,mostrando rotura 

parcial longitudinal do tendão do músculo fibular curto. 

 



 

 

26 

O tornozelo mais comprometido foi o esquerdo. A rotura do tendão do músculo 

fibular curto do tornozelo esquerdo foi observada em 32 casos (68,1%), e o lado direito 

foi comprometido em 15 casos, representando 31,9% dos tornozelos analisados 

(Figura 18). 

 

 

Figura 18: Distribuição dos tornozelos comprometidos, segundo o lado. 

 

O tornozelo esquerdo foi o mais comprometido tanto em homens como em 

mulheres: 18 e 14 pacientes, respectivamente. Por outro lado, notou-se que a rotura do 

tendão do músculo fibular curto do tornozelo direito foi duas vezes mais freqüente nas 

mulheres do que nos homens: dez e cinco casos, respectivamente (Figura 19).  

 

 

Figura 19: Distribuição do tornozelo comprometido, segundo o sexo. 
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Utilizando o Teste Exato de Fisher, conforme tabela 2, não se observou 

associação estatística entre o lado comprometido e o tipo de rotura do tendão do 

músculo fibular (p=0,0840). 

 

Tabela 2 – DISTRIBUIÇÃO DOS TIPOS DE ROTURA DO TENDÃO DO MÚSCULO 

FIBULAR CURTO, DE ACORDO COM O LADO DO TORNOZELO COMPROMETIDO 

E RESULTADO ESTATÍSTICO. 

Tornozelo Tipo de rotura 

 Total Parcial longitudinal Total 

Esquerdo 6 26 32 

Direito 0 15 15 

Total 6 41 47 

Teste Exato de Fisher p = 0,0840 (NS) 

 

A rotura do tendão do músculo fibular curto comprometeu dois segmentos 

analisados em 43 (90,5%) pacientes (Figura 20). Os segmentos retromaleolar e 

inframaleolar foram os mais acometidos: 38 pacientes tiveram lesão nestes dois 

segmentos, concomitantemente, o que equivale a 80,9 % dos casos. Os segmentos 

supramaleolar e retromaleolar foram lesados, simultaneamente, em 5 casos (10,6%). 

Observou-se que o segmento retromaleolar, isolado, foi sítio de lesão em 2 pacientes, 

o que representa 4,3% dos casos e o inframaleolar, isolado, também apresentou rotura 

em 2 pacientes (4,3%). Não houve rotura exclusiva do segmento supramaleolar em 

nenhum caso; nenhum paciente teve comprometimento dos três segmentos 

simultaneamente (Figura 21). 
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Figura 20: Distribuição do número de segmentos comprometidos do tendão do músculo fibular curto. 

 

 

Figura 21: Localização das roturas do tendão do músculo fibular curto. 

 

Todos os pacientes com lesão apenas do segmento retromaleolar ou do 

segmento inframaleolar eram do sexo masculino. Os homens apresentaram rotura dos 

segmentos retromaleolar e inframaleolar em 17 dos 38 casos e as mulheres, em 21 

casos.  

O sulco retromaleolar era plano em 20 pacientes (43% dos casos), convexo em 

6 pacientes (13%) e côncavo em 21 (44%) pacientes (Figuras 22 e 23).O tipo de sulco 

convexo tem prevalência estatisticamente menor do que o sulco do tipo côncavo e 

plano. Não houve diferença estatisticamente significante em relação aos tipos de sulco 

plano e côncavo.  
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Figura 22: Imagens ponderadas em T1-TSE, no plano transversal, mostrando os tipos de sulco 

retromaleolar côncavo, plano e convexo, respectivamente. 

 

 

Figura 23: Distribuição dos tipos de sulco retromaleolar. 

 

Nos indivíduos do sexo masculino, o sulco retromaleolar do tipo plano foi mais 

freqüente: 11 pacientes. Já no sexo feminino, o tipo de sulco mais freqüente foi o 

côncavo: 10 casos. O sulco do tipo convexo foi menos observado: 4 pacientes do sexo 

feminino e 2 pacientes do sexo masculino (Figura 24).  
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Figura 24: Distribuição dos tipos de sulco retromaleolar, segundo o sexo do paciente. 

 

Utilizando-se o Teste Exato de Fisher, conforme tabela 3, não se observou 

associação entre o tipo de sulco e o tipo de rotura do tendão do músculo fibular 

(p=0,4424). 

 

Tabela 3 – DISTRIBUIÇÃO DOS TIPOS DE ROTURA DO TENDÃO DO MÚSCULO 

FIBULAR CURTO, EM RELAÇÃO AO TIPO DE SULCO RETROMALEOLAR E 

RESULTADO ESTATÍSTICO. 

Tipo de sulco retromaleolar Tipo de rotura 

 Total Parcial longitudinal Total 

Côncavo 2 19 21 

Não-côncavo 4 22 26 

Total 6 41 47 

Teste Exato de Fisher p = 0,4424 (NS) 

 

As lesões ligamentares – ligamento talofibular anterior, calcaneofibular, 

talofibular posterior (Figuras 25, 26,27) – ocorreram em 22 (46,8%), 10(21%) e 1 (2,1%) 

pacientes, respectivamente. Nenhum indivíduo teve rotura desses três ligamentos, 

concomitantemente. Dos 47 casos, 7 (14,9%) apresentaram rotura dos ligamentos 

talofibular anterior e calcaneofibular, simultaneamente; não foi identificada a rotura de 
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nenhum ligamento em 20 (42,5%) casos; 27 (57,4%) apresentaram rotura de pelo 

menos 1 desses ligamentos. A rotura isolada do ligamento talofibular anterior ocorreu 

em 14 casos (29,8%).  

 

 

  

Figura 25: Imagens, no plano transversal, ponderada em T1-TSE (à esquerda) e em T2-SPIR (à direita), 

mostrando a rotura do ligamento talofibular anterior. 

 

 

  

Figura 26: Imagens, no plano transversal, ponderadas em T1-TSE (à esquerda) e em T2-SPIR (à direita), 

mostrando a rotura do ligamento talofibular posterior, caracterizada por descontinuidade de fibras e 

heterogeneidade de sinal em ambas as seqüências. 
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Figura 27: Imagens, no plano transversal obliquo, ponderadas em T1-TSE (à esquerda) e em T2-SPIR (à 

direita), mostrando descontinuidade de fibras / rotura do ligamento calcaneofibular. 

 

Pelo teste Exato de Fisher, não foram observadas associações estatísticas entre 

a presença de rotura dos ligamentos talofibular anterior, calcaneofibular e talofibular 

posterior e o tipo de rotura do tendão do músculo fibular curto: p=0,3974, p=0,5420 e 

p=0,8723, respectivamente (Tabelas 4, 5 e 6). 

 

Tabela 4 – DISTRIBUIÇÃO DOS TIPOS DE ROTURA DO TENDÃO DO MÚSCULO 

FIBULAR CURTO, EM RELAÇÃO À PRESENÇA DE LESÃO DO LIGAMENTO 

TALOFIBULAR ANTERIOR E RESULTADO ESTATÍSTICO. 

Lesão ligamento talofibular anterior Tipo de rotura 

 Total Parcial longitudinal Total 

Sim 2 20 22 

Não 4 21 25 

Total 6 41 47 

Teste Exato de Fisher p = 0,3974 (NS) 
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Tabela 5 – DISTRIBUIÇÃO DOS TIPOS DE ROTURA DO TENDÃO DO MÚSCULO 

FIBULAR CURTO, EM RELAÇÃO À PRESENÇA DE LESÃO DO LIGAMENTO 

CALCANEOFIBULAR E RESULTADO ESTATÍSTICO. 

Lesão ligamento calcaneofibular Tipo de rotura 

 Total Parcial longitudinal Total 

Sim 1 9 10 

Não 5 26 31 

Total 6 35 41 

Teste Exato de Fisher p = 0,5420 (NS) 

 

 

Tabela 6 – DISTRIBUIÇÃO DOS TIPOS DE ROTURA DO TENDÃO DO MÚSCULO 

FIBULAR CURTO, EM RELAÇÃO À PRESENÇA DE LESÃO DO LIGAMENTO 

TALOFIBULAR POSTERIOR E RESULTADO ESTATÍSTICO. 

Lesão ligamento talofibular posterior Tipo de rotura 

 Total Parcial longitudinal Total 

Sim 1 9 10 

Não 5 26 31 

Total 6 35 41 

Teste Exato de Fisher p = 0,8723 (NS) 

 

Em alguns pacientes, o tendão do músculo fibular longo apresentou sinais de 

rotura ou tendinose. Observou-se rotura desse tendão em 6 (12,7%) casos, e tendinose 

também em 6 casos. Não houve associação significante entre o tipo de rotura e a 

presença de rotura do tendão do músculo fibular longo (Tabela 7). Dos 6 pacientes com 

rotura do tendão do músculo fibular longo, 4 (8,5%) eram do sexo feminino e 2 (4,2 %), 

do sexo masculino. Em se tratando de tendinose do tendão do músculo fibular longo, 

essa relação inverteu-se: 4 pacientes eram do sexo masculino e 2 pacientes do sexo 

feminino. Também não foi constatada associação significante entre o tipo de rotura e a 
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presença de tendinose do tendão do músculo fibular longo (Tabela 8). Não foi 

constatado associação significativa entre a presença de alteração – tendinose ou rotura 

– do tendão do músculo fibular longo e o tipo de rotura do músculo fibular curto (Tabela 

9).  A figura 28 ilustra caso de rotura do tendão do músculo fibular longo e a figura 29, 

caso de tendinose do mesmo. 

 

 

Tabela 7 – DISTRIBUIÇÃO DOS TIPOS DE ROTURA DO TENDÃO DO MÚSCULO 

FIBULAR CURTO, EM RELAÇÃO À PRESENÇA DE ROTURA DO TENDÃO 

FIBULAR LONGO E RESULTADO ESTATÍSTICO. 

Rotura do tendão fibular longo Tipo de rotura 

 Total Parcial longitudinal Total 

Sim 0 6 6 

Não 6 35 41 

Total 6 41 47 

Teste Exato de Fisher p = 0,4187 (NS) 

 

 

Tabela 8 – DISTRIBUIÇÃO DOS TIPOS DE ROTURA DO TENDÃO DO MÚSCULO 

FIBULAR CURTO, EM RELAÇÃO À PRESENÇA DE TENDINOSE DO TENDÃO 

FIBULAR LONGO E RESULTADO ESTATÍSTICO. 

Tendinose do fibular longo Tipo de rotura 

 Total Parcial longitudinal Total 

Sim 1 5 6 

Não 5 36 41 

Total 6 41 47 

Teste Exato de Fisher p = 0,5812 (NS) 
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Tabela 9 – DISTRIBUIÇÃO DOS TIPOS DE ROTURA DO TENDÃO DO MÚSCULO 

FIBULAR CURTO, EM RELAÇÃO À PRESENÇA DE ALTERAÇÃO DO TENDÃO 

FIBULAR LONGO E RESULTADO ESTATÍSTICO. 

Alteração do tendão fibular longo Tipo de rotura 

 Total Parcial longitudinal Total 

Sim 1 11 12 

Não 5 30 35 

Total 6 41 47 

Teste Exato de Fisher p = 0,5139 (NS) 

 

 

  

Figura 28: Imagens, no plano transversal, ponderadas em T1-TSE (à esquerda) e em T2-SPIR (à direita), 

mostrando discreto espessamento do tendão do músculo fibular longo, associado à descontinuidade de 

fibras e hipersinal no seu interior, o que caracteriza rotura do mesmo. 
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Figura 29: Imagens, no plano transversal, ponderadas em T1-TSE (à esquerda) e em T2-SPIR (à direita), 

mostrando discreto espessamento do tendão do músculo fibular longo, associado a sinal intermediário 

em T2-SPIR, no seu interior, o que caracteriza tendinose do mesmo. 

 

Em relação às protuberâncias da parede lateral do calcâneo observou-se que 37 

pacientes (78,7%) apresentaram pelo menos uma das protuberâncias (Figura 30). As 

protuberâncias da parede lateral do osso calcâneo –eminência fibular e eminência 

retrotroclear – não foram identificadas em 10 (21,3%) pacientes (Figura 31). 

A eminência retrotroclear foi a protuberância da parede lateral mais identificada, 

sendo caracterizada em 33 (70,2%) pacientes (Figura 32 e Tabela 10). Destes, trinta e 

dois (86,5%) tinham apenas uma dessas protuberâncias, e cinco (13,5%) tinham tanto 

a eminência fibular como a eminência retrotroclear (Figura 33), sendo que apenas um 

era do sexo masculino.  

 

 

Figura 30: Distribuição do número de protuberâncias da parede lateral do calcâneo. 
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Tabela 10 – PROTUBERÂNCIAS DA PAREDE LATERAL DO CALCÂNEO 

 Protuberâncias da parede lateral do calcâneo Número de pacientes 

Eminência fibular 9 

Eminência retrotroclear 33 

Eminências fibular e retrotroclear 5 

Nenhuma 10 

 

 

Figura 31: Distribuição da presença ou ausência das protuberâncias da parede lateral do calcâneo. 

 

 

Pelo teste Exato de Fisher, não foram observadas associações significantes 

entre a presença de eminências retrotroclear e fibular e o tipo de rotura do tendão do 

músculo fibular curto: p=0,2089 e p=0,5677, respectivamente (Tabelas 11 e 12). 



 

 

38 

 

 

 

Tabela 11 – DISTRIBUIÇÃO DOS TIPOS DE ROTURA DO TENDÃO DO MÚSCULO 

FIBULAR CURTO, EM RELAÇÃO À PRESENÇA SOMENTE DE EMINÊNCIA 

RETROTROCLEAR E RESULTADO ESTATÍSTICO. 

Presença somente de eminência 
retrotroclear 

Tipo de rotura 

 Total Parcial longitudinal Total 

Sim 5 23 28 

Não 1 18 19 

Total 6 41 47 

Teste Exato de Fisher p = 0,2089 (NS) 

 

 

 

Tabela 12 – DISTRIBUIÇÃO DOS TIPOS DE ROTURA DO TENDÃO DO MÚSCULO 

FIBULAR CURTO, EM RELAÇÃO À PRESENÇA SOMENTE DE EMINÊNCIA 

FIBULAR E RESULTADO ESTATÍSTICO. 

Presença somente de eminência 
fibular 

Tipo de rotura 

 Total Parcial longitudinal Total 

Sim 0 4 4 

Não 6 37 43 

Total 6 41 47 

Teste Exato de Fisher p = 0,5677 (NS) 
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Figura 32: Imagem ponderada em T1-TSE, no 

plano transversal, mostrando a eminência 

retrotroclear. 

 

 

  

Figura 33: Imagens contíguas, ponderadas em T1-TSE, no plano transversal, mostrando paciente com a 

eminência fibular e a eminência retrotroclear. 

 

 

A eminência fibular (Figura 34) foi caracterizada em 9 (19,1%) tornozelos e 

estava ausente em 38 (80,9%) tornozelos. 
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Figura 34: Imagens ponderadas em T1-TSE, no plano transversal e coronal, respectivamente, mostrando 

paciente com a eminência fibular. 

 

 

Uma variação anatômica observada e analisada foi a presença do músculo 

fibular IV (Figuras 35 e 36). Esse músculo foi observado em 9 casos; em 38 não foi 

identificado. Não houve associação significante entre a presença de músculo fibular IV 

e o tipo de rotura do tendão do músculo fibular curto: p=0,6778 (Tabela 13). 

 

 

Tabela 13 – DISTRIBUIÇÃO DOS TIPOS DE ROTURA DO TENDÃO DO MÚSCULO 

FIBULAR CURTO, EM RELAÇÃO À PRESENÇA DE MÚSCULO FIBULAR IV E 

RESULTADO ESTATÍSTICO. 

Presença de músculo fibular IV Tipo de rotura 

 Total Parcial longitudinal Total 

Sim 1 8 9 

Não 5 33 38 

Total 6 41 47 

Teste Exato de Fisher p = 0,6778 (NS) 

 



 

 

41 

  

Figura 35: Imagens, no plano transversal, ponderadas em T1-TSE (à esquerda) e em T2-SPIR (à direita), 

mostrando o músculo fibular IV. 

 

 
Figura 36: Distribuição da presença ou ausência do músculo fibular IV (número de casos). 

 
 Dos 9 pacientes com o músculo fibular IV, 6 eram do sexo masculino e apenas 

3, do sexo feminino (Figura 37). 

 

Figura 37: Distribuição da presença ou ausência do músculo fibular IV, de acordo com o sexo dos 

pacientes (número de casos). 
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Além destas variações anatômicas e lesões diretamente relacionadas à rotura 

do tendão do músculo fibular curto, foram analisadas ainda outras lesões coexistentes, 

tais como áreas de contusão da medula óssea e lesões osteocondrais. 

Em relação às contusões medulares, notou-se que nove (19,1%) pacientes 

tinham este tipo de alteração, enquanto 38(80,9%) não a tinham.  

Por outro lado, as lesões osteocondrais foram identificadas em menos casos. 

Cinco pacientes (10,7%) apresentaram este tipo de lesão: 4 delas comprometeram o 

tálus (Figura 38) e apenas 1 comprometeu a porção distal da tíbia (Figura 39).  

 

  

Figura 38: Imagens, no plano sagital (à esquerda) e plano coronal (à direita), ponderadas em T1-TSE, 

mostrando área ovalada, focal, com intenso hipossinal, parcialmente delimitada, localizada na porção 

medial do tálus, o que caracteriza lesão osteocondral no tálus. 

 

  

Figura 39: Imagens, no plano sagital (à esquerda) e plano coronal (à direita), ponderadas em T1-TSE, 

mostrando área irregular, focal, com intenso hipossinal, mal-delimitada, localizada na superfície condral e 

subcondral da tíbia distal. 
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Outras alterações, tais como derrame articular talocrural e subtalar, foram 

identificadas em 5 (10,6%) e em 2 (4,2%) casos, respectivamente; bursite 

retrocalcânea em 4 (8,5%) casos; fasciite plantar, em 3 (6,3%) pacientes (Figura 40); 

rotura do tendão tibial posterior, em 1 caso; e fratura do osso calcâneo também em 1 

caso (2,1%), conforme mostra a tabela 14. Lipoma do calcâneo (Figura 41) foi 

encontrado em 1 (2,1%) paciente; rotura do tendão calcâneo também em 1 paciente 

(Figura 42 e 43). 

 

  

Figura 40: Imagens, no plano sagital, ponderadas em T1-TSE (à esquerda) e em T2-SPIR (à direita), 

mostrando espessamento da fáscia plantar, associado a hipersinal, em T2-SPIR, adjacente à mesma: 

fasciite plantar. 

 

  

Figura 41: Imagens, no plano sagital, ponderadas em T1-TSE (à esquerda) e em T2-SPIR (à direita), 

mostrando área parcialmente delimitada no osso calcâneo, com hipersinal em T1-TSE (gordura) e 

hipossinal em T2-SPIR (seqüência que suprime o sinal da gordura), o que caracteriza lipoma do 

calcâneo. 
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Figura 42: Imagens, no plano sagital, ponderadas em T1-TSE (à esquerda) e em T2-SPIR (à direita), 

mostrando rotura do tendão calcâneo, caracterizada por espessamento, heterogeneidade de sinal e 

descontinuidade de suas fibras. 

 

 

 

  

Figura 43: Imagens, no plano transversal, ponderadas em T1-TSE (à esquerda) e em T2-SPIR (à direita), 

mostrando rotura do tendão calcâneo, caracterizada por espessamento, heterogeneidade de sinal e 

descontinuidade de suas fibras. 
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Tabela 14 – ALTERAÇÕES ASSOCIADAS À ROTURA DO TENDÃO DO MÚSCULO 

FIBULAR CURTO 

Tipo de alteração Número de casos  

Derrame articular talocrural 5 

Derrame articular subtalar 2 

Bursite retrocalcânea 4 

Fasciite plantar 3 

Rotura do tendão tibial posterior 1 

Rotura do tendão calcâneo 1 

Lipoma do calcâneo 1 

Fratura do osso calcâneo 1 
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5 DISCUSSÃO 

 

As roturas do tendão do músculo fibular curto, apesar de ainda serem 

consideradas incomuns, vêm sendo diagnosticadas com maior freqüência. Isso ocorre, 

provavelmente, devido ao maior conhecimento dos ortopedistas em relação a este tipo 

de rotura e também devido ao maior uso da RM, como auxiliar diagnóstico. Além disso, 

o número de publicações sobre as roturas do tendão do músculo fibular curto cresce a 

cada ano e contribui para o melhor entendimento da sua etiologia, fisiopatologia e 

diagnóstico. 

A maioria dos trabalhos é da literatura ortopédica e aborda principalmente 

conduta cirúrgica e resultados pós-operatórios (28,29,31,34,53,54) . Alguns trabalhos foram 

baseados em dissecções de cadáveres (32,42,55) . Poucos estudos analisam os aspectos 

de RM das roturas do tendão do músculo fibular curto (9,35,46,47,49) . Além disso, na 

literatura brasileira, não há nenhum trabalho publicado sobre esse assunto.  

Há numerosas variações anatômicas – ósseas e musculares – no tornozelo. 

Alguns autores atribuem as roturas do tendão do músculo fibular curto a essas 

variações anatômicas. Wang et al (52) relataram que muitas variações anatômicas, tais 

como sulco retromaleolar plano ou convexo, eminência fibular proeminente e músculo 

fibular IV podem estar associados ou predispor às lesões dos tendões fibulares.  

Este trabalho avalia 47 casos de rotura do tendão do músculo fibular curto, 

descreve as principais variações anatômicas e lesões coexistentes e, assim, contribui 

para a melhor compreensão da gênese das roturas desse tendão.  

Assim como na pesquisa de Saxena et al (53), também não constatamos 

diferença estatisticamente significante entre mulheres e homens comprometidos: 

24(51,1%) pacientes eram do sexo feminino e 23(48,9%) eram do sexo masculino. 

Portanto, as roturas do tendão do músculo fibular curto não apresentam tendência em 

acometer indivíduos do sexo masculino ou feminino. Miura et al (55), estudando 56 

cadáveres, identificaram rotura do tendão do músculo fibular curto em 26, dos quais 14 

eram do sexo masculino e 12 eram do sexo feminino. E autor também não encontrou 

relação significante entre as roturas do tendão do músculo fibular curto e o sexo dos 

pacientes. 
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Apesar de alguns autores (39,42) relatarem que as roturas do tendão do músculo 

fibular curto acontecem preferencialmente em atletas jovens e indivíduos idosos,este 

trabalho mostra que os pacientes mais comprometidos têm idade entre os 31 anos e os 

50 anos: 31(67,9%) pacientes encontravam-se dentro desta faixa etária. Apenas 3 

(6,3%) indivíduos tinham menos de 21 anos e 6 (12,7%), mais de 60 anos. A média de 

idade foi de 42,8 anos. Dados referentes à atividade física dos pacientes não estavam 

disponíveis. Miura et al (55), analisando 26 cadáveres com rotura do tendão do músculo 

fibular curto, relataram média de idade de 78,1 anos, com desvio-padrão de 10,2 anos. 

Provavelmente, essa grande diferença entre as médias de idade dos dois trabalhos 

seja devido aquele trabalho ter sido realizado em cadáveres, que poderiam ter faixa 

etária mais avançada.  

Em relação aos tipos de roturas, Saxena et al (53) observaram que as roturas 

parciais longitudinais eram a maioria dos casos. Em seu trabalho, relatam 36 pacientes 

com rotura parcial longitudinal e cinco pacientes com roturas completas do tendão do 

músculo fibular curto. De forma similar, observamos que a maioria das roturas do 

tendão do músculo fibular curto era do tipo parcial e longitudinal; enquanto as roturas 

totais representaram uma pequena porcentagem. 

Das 47 roturas do tendão do músculo fibular curto, identificamos rotura tipo 

parcial e longitudinal em 41 pacientes (87,2%) e do tipo total, em apenas 6 pacientes 

(12,7%). 

O eixo de deslizamento do tendão do músculo fibular curto é o mesmo da fíbula 

e do maléolo lateral. Concordamos com os autores (42) que defendem a hipótese de a 

rotura do tendão do músculo fibular curto ser originada primariamente devido ao seu 

atrito com o maléolo lateral, com a colaboração da compressão exercida pelo tendão 

do músculo fibular longo, que passa posteriormente ao tendão do músculo fibular curto, 

durante a flexão do pé. 

Não foi identificado nenhum tipo de rotura oblíqua ou transversal, o que reforça a 

hipótese anteriormente descrita.  

A rotura do tendão do músculo fibular curto é geralmente longitudinal e parcial, 

ocorrendo ao longo do maior eixo deste tendão. Ela também pode ser chamada de 

“split” (9), termo proveniente do inglês, cuja tradução é fenda. 
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Khoury et al (9), em seu trabalho que relaciona as roturas dos tendões fibulares 

com cirurgias, descrevem que o tipo de rotura do tendão do músculo fibular curto mais 

comumente encontrado nas cirurgias também é a rotura longitudinal parcial.  

Apenas um trabalho em cadáveres descreve o tipo de sulco encontrado na 

população em geral. Edwards (12), analisando a morfologia da região retromaleolar, 

encontrou sulco côncavo em 82 % dos maléolos avaliados, plano em 11% e convexo 

em 7 %. Assim como no trabalho de Edwards (12), observamos que a prevalência do  

sulco tipo convexo foi estatisticamente menor (13%). O tipo côncavo foi o mais 

prevalente (44%), seguido pelo tipo plano (43%). Não houve diferença estatisticamente 

significante em relação aos tipos de sulco côncavo e plano.  

Foi realizado Teste Exato de Fisher para avaliar se havia ou não associação 

significante entre o tipo de sulco retromaleolar e o tipo de rotura. Apesar de ter sido 

evidenciada diferença entre as prevalências dos diversos tipos de sulco retromaleolar, 

não houve evidências estatísticas de que algum tipo de sulco retromaleolar estivesse 

associado com determinado tipo de rotura: p=0,4779.  

Ao contrário do que observaram Major et al (47), não encontramos evidências de 

associação entre o tipo de sulco retromaleolar e o tipo de rotura.  

A análise estatística do grupo com rotura total e parcial longitudinal não 

conseguiu mostrar associação significante entre o tipo de sulco retromaleolar e o tipo 

de rotura do tendão do músculo fibular curto.  

Nenhum trabalho da literatura compara as incidências dos tornozelos mais 

lesados. Nosso trabalho mostra que o tornozelo mais comprometido foi o tornozelo 

esquerdo. A rotura do tendão do músculo fibular curto do tornozelo esquerdo foi 

observada em 32 casos (68,1%), e o lado direito foi comprometido em 15 casos, 

representando 31,9% dos tornozelos analisados. Houve nítida prevalência do 

comprometimento do tendão do músculo fibular curto do tornozelo esquerdo, que 

apresentou mais do que o dobro dos casos de rotura, em relação ao lado direito. 

Entretanto, utilizando-se o teste Exato de Fisher, não observamos associação 

estatisticamente significante entre o tipo de rotura do tendão do músculo fibular curto e 

o tornozelo comprometido: p=0,0840. Não conseguimos explicar porque o lado 

esquerdo foi mais comprometido.  
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  É importante destacar a alta incidência de roturas ligamentares 

associadas às roturas do tendão do músculo fibular curto. Foram identificados 22 

pacientes com rotura do ligamento talofibular anterior. Isso representa 46,8% da 

amostra. Ou seja, praticamente 50% dos pacientes com rotura do tendão do músculo 

fibular curto também apresentavam rotura do ligamento talofibular anterior. Lamm et al 

(56) , estudando e comparando 32 exames por RM com os achados intra-operatórios, de 

pacientes com rotura do tfc, chegaram a resultado bastante semelhante: 50% desses 

indivíduos com rotura do tendão do músculo fibular curto também apresentavam lesão 

do ligamento talofibular anterior.     

 Estes números mostram a importância de fazer uma avaliação cuidadosa e 

detalhada do ligamento talofibular anterior, nos pacientes com rotura do tendão do 

músculo fibular curto. Apesar da alta incidência de roturas do tendão do músculo fibular 

curto simultânea à lesão do ligamento talofibular anterior, não observamos associação 

estatística entre o tipo de rotura do tendão do músculo fibular curto e a lesão do 

ligamento talofibular anterior: p=0,3970.  

A associação de rotura do tendão do músculo fibular curto com rotura do 

ligamento talofibular anterior deve ser enfatizada, pois entorses do tornozelo – que são 

traumas comuns, conforme discutido anteriormente – podem promover lesão de 

estruturas ligamentares, juntamente com as roturas do tendão do músculo fibular curto. 

Dessa forma, a recuperação do paciente pode ser mais lenta e difícil, caso não sejam 

diagnosticados os dois tipos de roturas associadas. 

O ligamento calcaneofibular foi comprometido em 10 (21,2%) casos; em 6 

pacientes, esse ligamento não foi bem caracterizado, e as imagens por RM não 

permitiram a confirmação ou exclusão de lesão. Isso pode ocorrer devido à grande 

variação anatômica na angulação do ligamento calcaneofibular. Trinta e um pacientes 

(65,9%) não apresentaram rotura do ligamento calcaneofibular. Não houve associação 

estatisticamente significante entre o tipo de rotura do tendão do músculo fibular curto e 

as lesões desse ligamento: p=0,5420. 

O outro ligamento pesquisado – ligamento talofibular posterior – foi 

comprometido em apenas 1 caso (2,1%). Não houve associação estatisticamente 

significativa entre o tipo de rotura do tendão do músculo fibular curto e as lesões deste 

ligamento: p=0,8723. Oito (17%) pacientes apresentaram lesão simultânea de 2 

ligamentos, juntamente com a rotura do tendão do músculo fibular curto.  
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O tendão do músculo fibular longo, cujo trajeto é semelhante ao tendão do 

músculo fibular curto e está em íntimo contato com esse, em parte de sua extensão, foi 

comprometido em 12 (25,5%) casos. Metade desses casos (6 pacientes) foi 

caracterizada como rotura e a outra metade apresentou tendinose. Isso indica que 

aproximadamente 25% dos casos com rotura do tendão do músculo fibular curto 

também apresentam alteração – tendinose ou rotura – do tendão do músculo fibular 

longo. Esses números mostram a importância de avaliar cuidadosamente o tendão do 

músculo fibular longo, que está comprometido em 25% dos pacientes com roturas do 

tendão do músculo fibular curto.  

A fisiopatologia e o mecanismo de rotura do tendão do músculo fibular curto são 

bastante discutidos pelos diversos autores (9,28,31,32,34,42,55) . Ainda não há consenso 

entre as principais hipóteses formuladas. Alguns autores relacionam as roturas do 

tendão do músculo fibular curto às causas traumáticas (2,29) ; outros as atribuem às 

variações anatômicas que poderiam promover o desgaste e atrito crônico e, 

conseqüentemente, sua rotura, sem um único evento traumático associado (46) . As 

variações anatômicas descritas, juntamente com as roturas do tendão do músculo 

fibular curto são: ausência de sulco retromaleolar côncavo,que pode acomodar 

adequadamente  o tendão do músculo fibular curto; presença de proeminências ósseas 

na parede lateral do calcâneo – eminência retrotroclear e eminência fibular – que 

poderiam promover desgaste desse tendão até sua rotura; presença do músculo 

acessório fibular IV, que contribuiria para a obliteração do túnel retromaleolar, 

aumentando o atrito e a dificuldade no deslizamento e excursão normal dos tendões – 

tendão do músculo fibular curto e tendão do músculo fibular longo –, que por ali 

passam.  

Extensão e inversão do tornozelo são considerados mecanismos de lesão dos 

tendões fibulares e das suas estruturas de suporte (57). 

A subluxação crônica dos tendões fibulares pode ser uma causa freqüente de 

rotura degenerativa do tendão do músculo fibular curto (32). Lesão do retináculo fibular e 

sulco retromaleolar plano ou convexo podem causar as subluxações crônicas (17, 32,58).  

Normalmente, o mecanismo de trauma envolvido é a inversão forçada que 

compromete as estruturas – ligamentares e tendíneas – localizadas na face lateral do 

tornozelo. Na maioria das vezes, os ligamentos da face lateral do tornozelo –talofibular 

anterior, calcaneofibular, talofibular posterior – são as estruturas mais lesadas.  
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As roturas ligamentares são bem mais comuns que as roturas do tendão do 

músculo fibular curto. O quadro clínico e a história de ambas as roturas – ligamentares 

e do tendão do músculo fibular curto – podem ser semelhantes. Por isso, a dificuldade 

na realização do diagnóstico diferencial entre essas duas lesões pode fazer as roturas 

do tendão do músculo fibular curto passarem despercebidas, retardando e dificultando 

a conduta terapêutica, e, conseqüentemente, prolongando a total recuperação dos 

pacientes. Dor crônica e edema na face lateral (região retromaleolar) do tornozelo, e 

instabilidade dessa articulação são sintomas que acompanham esses pacientes até o 

diagnóstico final. 

Múltiplos mecanismos de lesão têm sido cogitados na gênese das roturas do 

tendão do músculo fibular curto, tais como: entorse/ inversão aguda do tornozelo, 

frouxidão ligamentar crônica do tornozelo e subluxação dos tendões fibulares (27,28). 

Além disso, muitos autores têm documentado que fatores anatômicos predisponentes 

podem também contribuir para essas roturas. Sulco retromaleolar plano ou convexo, 

ventre muscular baixo ou anômalo, insuficiência do retináculo fibular superior e arco do 

pé do tipo alto estão diretamente associados com as roturas do tendão do músculo 

fibular curto (26,28,59). A RM tem papel importante para mostrar fatores anatômicos, 

ósseos ou de partes moles, que possam contribuir para a lesão do tendão do músculo 

fibular curto (9,60).  

Por causa do seu trajeto, entre o tendão do músculo fibular longo e a borda do 

maléolo lateral (fibular), os autores anteriormente mencionados especularam a 

possibilidade de o tendão do músculo fibular longo agir como uma cunha, seccionando 

o tendão do músculo fibular curto subjacente, durante o movimento de flexão do 

tornozelo. É importante destacar que as roturas parciais longitudinais são as mais 

prevalentes e seu maior eixo acompanha o eixo do tendão fibular curto, podendo estar 

associadas a atrito durante a excursão do tendão do músculo fibular curto ao redor do 

maléolo lateral.  

Outra provável explicação para esse tipo de rotura é a subluxação do tendão do 

músculo fibular curto e o “split” pela margem posterior do maléolo lateral, sob a força 

compressiva do tendão do músculo fibular longo. 

Rosenberg et al (61), estudando a forma e a relação entre os tendões fibulares e 

a região retromaleolar de 13 indivíduos assintomáticos, através de imagens por RM do 

tornozelo posicionado em completa flexão e total extensão do pé, observaram que os 
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planos gordurosos entre os tendões fibulares e entre o maléolo fibular e o tendão do 

músculo fibular curto eram comumente identificados quando a posição do pé estava em 

total extensão, o que não foi perfeitamente identificado, quando o pé era posicionado 

em total flexão. Além disso, a forma globular normal do tendão do músculo fibular curto 

era mantida em total extensão e alterada quando estava em total flexão. Essas 

evidências sugerem que o tendão fibular curto seja comprimido pelo tendão do músculo 

fibular longo contra o maléolo lateral, durante o movimento de flexão do pé.  

Para melhor localização das roturas, o tendão do músculo fibular curto foi 

dividido em três segmentos: supramaleolar, retromaleolar e inframaleolar. Dos 47 

casos analisados, 43 apresentaram rotura em dois segmentos, apenas 4 tiveram lesão 

apenas em 1 segmento e nenhum paciente teve rotura, que comprometesse todos os 

segmentos. Os dois segmentos mais lesados foram o retromaleolar e o inframaleolar: 

38 casos. Observamos rotura associada dos segmentos retromaleolar e supramaleolar 

em 2 casos, e apenas do segmento retromaleolar também em 2 casos. O segmento 

supramaleolar não foi comprometido isoladamente em nenhum paciente. O segmento 

retromaleolar foi comprometido virtualmente em toda a amostra: 45 indivíduos. Isso 

pode sugerir que alguma alteração anatômica ou funcional da região retromaleolar –

tipo de sulco e/ou presença de músculo fibular IV – possa favorecer o desenvolvimento 

das roturas do tendão do músculo fibular curto. Além disso, um interessante trabalho, 

realizado por McMaster (51), mostrou que o conjunto músculo-tendão geralmente rompe 

na junção miotendínea, junto a sua inserção no osso ou no seu ventre muscular 

propriamente dito; a rotura no meio do tendão é muito menos freqüente. No caso das 

roturas do tendão do músculo fibular curto, observamos que elas ocorreram na porção 

média do tendão, ou seja, entre a junção miotendínea (proximal) e a inserção do 

tendão no osso (distal).Isso reforça a hipótese de que algum fator extrínseco estaria 

diretamente envolvido.  

Em seu trabalho, Khoury mostrou que a extensão da rotura variou de 0,5 cm até 

5 cm (9). Essas roturas localizavam-se junto à extremidade distal do maléolo lateral, 

com extensão distal variável. 

A eminência fibular (EF), segundo Sarrafian, está presente entre 32 % e 44 % 

dos indivíduos (15). Edwards (12), examinando 150 ossos calcâneos humanos, encontrou 

eminência fibular proeminente e bem desenvolvida em 24 % do material analisado. 

Este trabalho mostrou a eminência fibular em 9 (19,1%) pacientes. A análise estatística 
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não mostrou evidências de associação entre os grupos de indivíduos com rotura total e 

parcial longitudinal, com a presença somente da eminência fibular: p=0,5677. 

A eminência retrotroclear foi caracterizada em 33 pacientes, o que corresponde 

a 70,2% dos indivíduos. Edwards (12) estudando 150 ossos calcâneos encontrou uma 

incidência de eminência retrotroclear maior: cerca de 98 %. Não houve associação 

estatisticamente significante entre o tipo de rotura do tendão do músculo fibular curto e 

a presença somente de eminência retrotroclear: p=0,2089. 

Na amostra deste trabalho, encontramos o músculo fibular IV em 9 (19,1%) 

pacientes. Cerca de oito pacientes apresentaram rotura parcial longitudinal, e apenas 

1, rotura total. Essa prevalência do músculo fibular IV é compatível com o que Sobel et 

al (23) encontraram em seu trabalho – (21,7%) –, quando dissecaram 124 pernas de 

cadáveres e um pouco menor do que a encontrada por Major et al (47), que foi de 27%. 

Assim como no trabalho de Major et al (47), não identificamos associação entre a 

presença do músculo acessório fibular IV e o tipo de rotura do tendão do músculo 

fibular curto. 

Em 1923, Hecker (22) estimou que o músculo fibular IV está presente em 13% da 

população. Assim como Hecker em 1923, Sobel descreve as variações anatômicas da 

origem desse músculo, bem como suas eventuais inserções. A eminência fibular foi o 

local onde o músculo fibular IV mais vezes se inseriu. Com essa inserção, o músculo 

fibular IV também pode ser chamado de músculo fibular-calcâneo “externum” (22). 

Não há classificação radiológica dos tipos de rotura do tendão do músculo fibular 

curto. Entretanto, há pelo menos duas classificações cirúrgicas das roturas do tendão 

do músculo fibular curto. 

Uma delas foi proposta por Sobel et al (42), em 1992, os quais dividem as roturas 

do tendão do músculo fibular curto em quatro tipos: I – achatamento ou afilamento do 

tendão; II – rotura de espessura parcial (menor que 1 cm); III – rotura de espessura 

completa (entre 1 cm e 2 cm de extensão); III – rotura de espessura completa (maior 

que  2 cm de extensão).  

Posteriormente, em 1998, Krause et al (28) propuseram outra classificação. 

Nessa, as roturas são divididas em dois tipos, baseando-se na conduta terapêutica: I – 

comprometimento menor ou igual a 50 % da área transversal do tendão do músculo 
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fibular curto; II – comprometimento maior que 50% da área transversal do tendão do 

músculo fibular curto.  

Do ponto de vista radiológico, estudando e analisando inúmeras vezes todas as 

imagens, seqüências e planos, observamos repetição de uma determinada imagem, 

que pode ser um sinal de rotura parcial longitudinal do tendão do músculo fibular curto. 

Essa imagem, caracterizada no plano transversal, principalmente na seqüência T1-

TSE, mostra o tendão do músculo fibular longo ovalado, um pouco maior que o tendão 

do músculo fibular curto, hipointenso e regular, posteriormente ao tendão do músculo 

fibular curto, representando a face do “Mickey Mouse” e o tendão do músculo fibular 

curto, que se encontra seccionado, anterolateral e anteromedialmente ao tendão do 

músculo fibular longo, e com os feixes separados, representando as orelhas do “Mickey 

Mouse”.  

Desta forma, gostaríamos de propor o sinal do “Mickey Mouse”, cuja presença, 

na região retromaleolar, indicaria rotura parcial longitudinal do tendão do músculo 

fibular curto (Figura 44). 

  

 

 

 
 

Figura 44: Sinal do “Mickey Mouse”, cujas orelhas são os dois feixes do tendão do músculo fibular curto 

seccionado, longitudinalmente, e a cabeça é representada pelo tendão do músculo fibular longo.   
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As contusões da medula óssea na tíbia distal e tálus foram observadas em 9 

(19,1%) pacientes. Nenhum trabalho da literatura relata a incidência somente de 

contusões medulares associadas às roturas do tendão do músculo fibular curto. 

Apenas um trabalho, realizado por Major et al (47), em 2000, relata a incidência de 14% 

de alterações ósseas, incluindo fratura, contusões ou alterações degenerativas da 

articulação talocrural, associadas às roturas do tendão do músculo fibular curto. 

Entretanto, aqueles autores não descrevem especificamente quais são as alterações 

ósseas com suas respectivas freqüências. 

As lesões osteocondrais foram identificadas em 5 pacientes (10,7%). Nesse 

caso também, nenhum trabalho da literatura relata a incidência somente de lesões 

osteocondrais associadas às roturas do tendão do músculo fibular curto. Major et al (47) 

encontraram osteocondrite dissecante do tálus em 18% dos seus casos.  

Além disso, outras alterações simultâneas constatadas foram: derrame articular 

talocrural e subtalar, em 5 e 2 pacientes, respectivamente; bursite retrocalcânea e 

fasciite plantar foram caracterizadas, respectivamente, em 4 e 3 pacientes. 

Apenas um caso apresentou rotura do tendão calcâneo associada à rotura do 

tendão do músculo fibular curto e apenas 1 paciente apresentou rotura do tendão tibial 

posterior. Fratura do osso calcâneo foi identificada em apenas um paciente. 

E um caso de lipoma do calcâneo foi muito bem caracterizado com a utilização 

de seqüências com supressão do sinal da gordura.  

Constatamos que as roturas do tendão do músculo fibular curto são mais 

comuns do que anteriormente se considerava. Embora sejam identificadas diversas 

variações anatômicas, na região do tornozelo, as quais alguns autores consideravam 

ser fatores predisponentes para essas roturas, não identificamos associação 

estatisticamente significativa entre o tipo de rotura e essas variações anatômicas. 

Finalmente, é importante destacar a ampla presença de rotura do ligamento 

talofibular anterior concomitante às roturas do tendão do músculo fibular curto.    
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6 CONCLUSÕES 

 

1. Os tipos mais freqüentes de rotura do tendão do músculo fibular curto são rotura 

parcial longitudinal e rotura total. 

 

2. Não houve associação estatística significante entre o tipo de sulco retromaleolar e o 

tipo de rotura do tendão do músculo fibular curto. 

 

3. As demais variações anatômicas observadas são eminência retrotroclear, eminência 

fibular e músculo fibular IV, que não apresentaram associação estatística significante 

com o tipo de rotura do músculo fibular curto. 

 

4. As principais lesões identificadas são: lesões do ligamento talofibular anterior, 

alterações do tendão fibular longo – incluindo tendinose ou rotura –, lesões do 

ligamento calcaneofibular e contusões ósseas.  
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7 ANEXOS 

 

Anexo 1 – Protocolo 
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Anexo 2 – Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP 
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Abstract 

 

Purposes: identify the most frequent types of the peroneus brevis tendon (PBT) 

rupture; correlate the pattern of rupture with the fibular sulcus morphology; characterize 

the main lesions and anatomic variants associated with these ruptures. Methods: 47 

MR examinations with PBT rupture were retrospectively selected. Two radiologists read 

the scans concerning the rupture and associated lesions and anatomic variants. They 

first read the scans independently and then on a consensus basis. A statistical analysis 

was performed to correlate the type of ruptures and associated lesions and anatomic 

variants. Results: mean age of patients was 42,8 years , ranging from 14 to 76 years. 

24 patients were female (51,1%) and 23 (48,9%) male. Thirty two (68,1%) cases had  

PBT rupture on the left ankle . Partial longitudinal ruptures were identified in 41 patients 

(87,3%). Total ruptures were identified in 6 patients (12,7%). Anterior talofibular and 

calcaneofibular ligaments lesions were observed in 22 (46,8%) and 10 (21%) cases 

respectively. Peroneus longus tendon (PLT) abnormalities such as rupture or tendinosis 

were noted in 12 (25,5%) cases. The retromaleolar sulcus was flat in 20 patients 

(43,3%), convex in 6 (13%) and concave in 21 (44%). 37 patients (78,7%) had at least 

one of the calcaneus lateral wall prominences. The fibular fourth muscle was observed 

in 8 patients (17%). Conclusion: the most frequent patterns of PBT rupture are partial 

longitudinal and total respectively. There was no association between the type of 

retromaleolar sulcus and the pattern of PBT rupture. The others anatomic variants 

associated with these ruptures are retrotrochlear eminence , fibular eminence and 

accessory fibular fourth muscle. The main lesions associated with these ruptures are 

lesions of the anterior talofibular ligament , abnormalities of the PLT (tendinosis or 

rupture), lesions of the calcaneofibular ligament and osseous contusions. 
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