
A lesão é geralmente seguida por dor extrema e uma incapacidade de utilizar a metade inferior da perna, até
mesmo para andar. Pode ser desde um simples estiramento, passando pela lesão parcial ou total.
Durante o exame físico, o médico irá inspecionar sua perna Em muitos casos, podemos sentir uma lacuna (gap)
em seu tendão se uma ruptura completa ocorreu. O médico também pode pedir-lhe para se ajoelhar em uma
cadeira ou deitar e vai apertar o seu músculo da panturrilha, para ver se o seu pé automaticamente flete. Se isso
não acontecer, você provavelmente tenha rompido o tendão de Aquiles.
Para saber se a lesão é total ou parcial deve ser feito um exame de ressonância magnética ou ultrassonografia.
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TENDÃO DE AQUILES

SINAIS E SINTOMAS
Dor e inchaço perto do seu
calcanhar, acompanhados ou não
de hematoma são comuns.
Ocorre uma incapacidade de
dobrar o pé para baixo ou
"empurrar" a perna no impulso
da marcha, ou até mesmo ficar
na ponta dos pés. Um som de
estalo ou rotura, quando ocorre a
lesão também conhecido como
sinal da pedrada, portanto você
deve consultar imediatamente
um ortopedista caso sinta
qualquer um desses sinais ou
sintomas para ser avaliado.

CAUSAS
A lesão geralmente ocorre na região
do tendão que é menos
vascularizada, localizada a 4 ou 5cm
do ponto em que se liga ao osso do
calcanhar. As lesões muitas vezes são
causadas por um aumento repentino
na quantidade de estresse no tendão
de Aquiles, algumas doenças e
medicamentos ou a própria
degeneração.
- Aumento da intensidade no esporte
(treino ou competição)
- Pisar em um buraco, ou torção com
ou sem contato físico
- Fraqueza muscular ou degeneração
tendinosa

TRATAMENTOS
Será orientado pelo
ortopedista que deverá
analisar alguns fatores
como: idade, nível de
atividade e da gravidade da
lesão. Em geral, mais jovens
e mais pessoas ativas,
muitas vezes optam pela
cirurgia para reparar uma
ruptura completa,
enquanto as pessoas mais
velhas são mais propensos
a optar por tratamento não
cirúrgico.

REABILITAÇÃO
Após o tratamento, se cirúrgico
ou não, o paciente será
submetido a reabilitação
composta por exercícios de
fisioterapia para fortalecer os
músculos das pernas e tendão de
Aquiles. A maioria das pessoas
voltam ao seu nível anterior de
atividade em média de quatro a
seis meses.
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