
Tendão é o tecido fibroso que prende o músculo ao osso no corpo humano. Embora bastante
incomum, uma ruptura do tendão pode ser um problema grave e pode resultar em dor excruciante
e invalidez permanente se não for tratada. As 4 áreas mais comuns de ruptura do tendão incluem:

Quadríceps: um grupo de 4 músculos que se reúnem logo acima de sua patela (rótula) para
formar o tendão patelar. Este grupo de músculos é usado para estender a perna na altura
do joelho e ajuda na caminhada, corrida e salto.

Aquiles: este tendão está localizado na parte traseira do pé, apenas acima do calcanhar. É o local
onde o músculo prende ao calcanhar do pé (o osso calcâneo). Este tendão é vital para empurrar
com o pé, ajuda você a ficar em suas pontas dos pés e empurrar quando se inicia uma corrida a
pé.

Manguito Rotador: está localizado no ombro e é na verdade composto de 4 músculos que
funcionam em conjunto para levantar o braço para o lado e para ajudá-lo girar o braço.

Bíceps: este músculo traz a mão em direção ao ombro, dobrando no cotovelo.

Causas gerais de ruptura do tendão incluem: trauma direto, idade avançada (diminui o sangue vai
do tendão, resultando em enfraquecimento do tendão), carga excêntrica (quando o músculo se
contrai ao mesmo tempo que está a ser esticada na direção oposta e aumento do peso é
colocado sobre o tendão envolvido) e injeção de esteróides nos tendões (este tratamento é por
vezes usado para tendinite grave).

Sintomas gerais de ruptura de tendões são: dor forte, hematomas rápidos ou imediatos,
incapacidade de usar ou mover a área afetada, incapacidade de suportar peso e deformidade da
área.

Para se diagnosticar o rompimento de tendão e sua gravidade deve-se passar por avaliação
médica, exames de radiografia, ultra-som ou ressonância. E o tratamento pode incluir repouso,
gelo, compressão, elevação da área afetada, imobilização e/ou cirurgia.

Fonte: http://www.qzpne.com/fitness-exercise/ruptured-tendon.html.
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