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RESUMO
______________________________________________________
DOR MIOFASCIAL NO RETROPÉ MEDIAL E INERVAÇÃO DO MÚSCULO
ABDUTOR DO HÁLUX. RELAÇÃO ANÁTOMO-CLÍNICA
A síndrome da dor miofascial crônica é a causa mais frequente das dores
musculoesqueléticas com prevalência mundial que varia entre 13,7% e 47% da
população, destes, em torno de 17% apresentam dores na região do retropé
medial. O músculo abdutor do hálux que se localiza na região medial do pé
representa grande importância para as síndromes dolorosas plantares, seu
estudo será importante para compreender melhor a fisiopatologia da dor
miofascial que ainda permanece desconhecida. Objetivos: Descrição dos
pontos de penetração dos ramos do nervo plantar medial no ventre do músculo
abdutor do hálux através da dissecção anatômica e a sua inter-relação com os
sintomas clínicos de dor plantar nos pacientes ortopédicos. Método: O estudo
foi realizado em dois grupos com a amostra calculada pelo projeto piloto
realizado anteriormente. No grupo de dissecção anatômica (GDA) foram
dissecados 30 pés para a avaliação do número de pontos de entrada dos ramos
nervosos no músculo associado ao grupo dos pacientes ortopédicos (GPO) onde
30 pés com sintomas de dor no retropé medial foram submetidos à avaliação da
sensibilidade dolorosa com o dolorímetro digital de pressão. Ambos os grupos
utilizaram o referencial dos quadrantes no músculo abdutor do hálux. O GDA foi
submetido a análise de equações de estimação generalizadas com distribuição
Poisson e função de log logaritmo seguida de comparações múltiplas de
Bonferroni assim como no GPO mas para a distribuição normal e função de
ligação identidade, os dados foram expressos em média ± desvio padrão. O nível
de significância foi ajustado para 5% (p<0,05). Resultados: Neste estudo o GDA
apresentou uma diferença estatisticamente significante de pontos de entrada dos
ramos do nervo plantar medial no ventre muscular do abdutor do hálux no
primeiro quadrante (póstero-lateral, Q1, p<0,05) em relação aos demais
quadrantes, assim como no GPO onde Q1 também apresentou uma maior
sensibilidade dolorosa quando comparado aos demais quadrantes (p<0,05). Foi
registrado a partir das dissecções uma inédita fixação no osso navicular do
músculo abdutor do hálux. Conclusão: Nossos resultados sugerem que existe
uma possível relação entre o maior número de entrada dos ramos do nervo
plantar medial no ventre do músculo abdutor do hálux e a maior sensibilidade
dolorosa no retropé medial, ou seja, os problemas musculares podem
desencadear sintomas clínicos dolorosos a partir da compressão nervosa na
região. Os dados vão cooperar para a melhor compreensão das síndromes
miofasciais dos pés que auxiliarão para o desenvolvimento de futuros
tratamentos.
Descritores: Pontos-Gatilho, Nervos Periféricos, Síndrome da Dor Miofascial,
Anatomia, Hálux, Músculo Esquelético

SUMMARY
______________________________________________________
PLANTAR MIOFASCIAL PAIN AND INERVATION OF THE ABDUCTOR
HALLUCIS MUSCLE. AN CLINICAL-ANATOMY RELATIONSHIP
Chronic myofascial pain syndrome is the most frequent cause of musculoskeletal
pain, with a worldwide prevalence ranging from 13.7% to 47% of the population,
which 17% have pain in the retromedial area. The abductor hallucis muscle is
located in the medial region of the foot represent high importance for plantar
painful syndromes and your study will be important to better understand the
pathophysiology of myofascial pain that remains unknown. Objectives:
Description through anatomical dissection of the penetration points of the medial
plantar nerve branches in the abductor hallucis muscle layer and their
interrelationship with the clinical symptoms of plantar pain in orthopedic patients.
Methods: The study was carried out in two groups, the sample size was
calculated by the previous pilot study. In the anatomical dissection group (ADG),
30 feet were dissected for the evaluation of the number of entry points of the
nerve branches in the muscle belly associated with the orthopedic patients group
(OPG) where 30 feet with pain symptoms were submitted to the evaluation of
pain sensitivity with digital pressure gauge, both groups used the quadrants
referential in the abductor hallucis muscle for the evaluation. The ADG were
submitted to the analysis of generalized equation of estimation with Poisson
distribuition and log logarithnm and was followed by Bonferroni multiple
comparisons, for OPG the same analysis but for normal distribution and identity
link function, the datas were expressed as mean ± standard deviation. The level
of significance was adjusted to 5% (p <0.05) for all tests. Results: In this study,
the ADG presented a statistically significant difference of medial plantar nerve
branches entry points in the first quadrant (posterolateral, Q1) in the abductor
halluccis muscle (p <0.05) in relation to the others, as well as in the OPG, where
the first quadrant (Q1) also presented a greater pain sensitivity when compared
to the other quadrants (p<0.05). It was recorded an unprecedented navicular
bone fixation from abductor hallucis muscle. Conclusion: Our results suggests
that there are a possible relationship between the greater number of entry of the
medial plantar nerve branches in the abductor hallucis muscle and the higher
pain sensation in the retromedial plantar area and the muscle can trigger an
nervous compression to develop painful symptoms. These datas will cooperate
to better understand myofascial pain syndromes that will help to develop new
treatments.
Descriptors: Trigger Points, Peripheral Nerves, Myofascial Pain Syndromes,
Anatomy, Hallux, Muscle Skeletal
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1. INTRODUÇÃO
__________________________________

2

1.1 Introdução e Epidemiologia

O conceito da dor pela International Association for the Study of Pain
(IASP) consiste: "É uma experiência sensitiva e emocional desagradável
associada ou relacionada a lesão real ou potencial dos tecidos. Cada indivíduo
aprende a utilizar esse termo através das suas experiências anteriores”. As
dores crônicas, atualmente, são consideradas um problema de saúde pública
global pois impacta diretamente o indivíduo, a família e o trabalho, resultando
em uma diminuição da atividade funcional devido à sintomatologia dolorosa
podendo levar à depressão, obesidade e aos vícios medicamentosos (Gureje et
al., 1998; Williams et al., 2012). Os sintomas dolorosos ao reduzir a qualidade
de vida dos pacientes aumentam os gastos públicos com tratamentos, exames,
medicamentos e serviços para a saúde além de diminuir eficácia no trabalho da
população ativa consequentemente produz um impacto negativo socioconômico
(Rome et al., 2004; Goldberg e Mcgee, 2011; Menz et al., 2013).

A síndrome da dor crônica musculoesquelética tem prevalência na
população mundial que varia entre 13,7% e 47% (Elliott et al., 1999; Cimmino et
al., 2011) valores próximos descritos pela International Association for the Study
of Pain onde 11,2% a 54% da população mundial são acometidas por essa
patologia. Os principais estudos epidemiológicos demonstraram que a partir da
avaliação aleatória dos sujeitos (n=4060) com idade média de 50 anos, 17,4%
apresentam dores nos pés (Hill et al., 2008) e em torno de 13,2% mais
precisamente na região do retropé medial (Menz et al., 2013; Chatterton et al.,
2015).
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As dores nos pés é o quarto sintoma doloroso mais comum na população
brasileira, dado mais recente avaliado pelo programa “Fit For Work - 2010" pelo
Instituto Brasileiro de Opinião Pública e estatística (IBOPE), apesar de estar na
mesma posição tanto nas dores agudas (até quatro semanas) quanto nas dores
crônicas (>3 meses) é possível constatar que, como o cotovelo, é a afecção
dolorosa que mais cronifica (74% dos pacientes sentem dores por mais de três
meses), com isso é possível constatar que possivelmente são os que mais
impactam a qualidade de vida e na funcionalidade do indivíduo (Figura 1).

Figura 1: Programa “Fit For Work - 2010" pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e
Estatística
(IBOPE, 2010)
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1.2

Síndrome da dor miofascial

1.2.1 Fisiologia da contração muscular

A contração muscular acontece a partir da unidade motora constituída
pelo nervo motor que emerge do corno anterior da medula espinal, o estímulo
elétrico é conduzido através do nervo que se ramifica até a placa terminal motora
(Figura 2) localizada na região central e interna do ventre muscular (Raiment et
al., 1993; Gillies e Lieber, 2011; González-Morales et al., 2017). A condução
neurológica libera a acetilcolina (Ach) no terminal do nervo motor que estimula a
abertura dos canais do retículo sarcoplasmático para o extravasamento do cálcio
ionizado (Ca++) no sarcômero (Hunt e Kuffler, 1954; Monti et al., 2001). O Ca++
desencadeia a interação entre os filamentos de actina e miosina, permitindo a
contração muscular, após a contração o cálcio é bombeado rapidamente para
dentro o retículo sarcoplasmático e a diminuição da sua concentração no
sarcômero tem como consequência o relaxamento muscular, todo esse processo
consome energia garantida pelo trifosfato de adenosina (ATP) (Eisner et al,
2013) (Figura 3). Alterações nesse processo fisiológico desencadearão a
formação de pontos-gatilho miofasciais e tensão muscular. Atualmente eles
estão no foco dos estudos para a compreensão da síndrome das dores
miofasciais.
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Figura 2: Unidade motora
(Simons et al., 2005)

Figura 3: Fisiologia da contração muscular
(Simons et al., 2005)
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1.2.2 Características dos pontos-gatilho miofasciais

Simons (1990) descreveu: "A dor miofascial é um complexo sintoma
sensorial, motor e autonômico causado por pontos-gatilho miofasciais." A
síndrome da dor miofascial (SDM) se origina a partir das disfunções
musculoesqueléticas e uma das principais entre as inúmeras categorias causais
são chamados de pontos-gatilho miofasciais (PGM) e não pode ser utilizada
como sinônimo da SDM como muitos autores o fazem (Srbely, 2010; Money,
2017). Conceitualmente, os PGM são focos de intensa sensibilidade e
irritabilidade muscular localizados predominantemente próximos à placa terminal
motora, possui uma característica de banda tensa palpável, mediado por uma
resposta local de contração muscular reflexa ("salto”) a partir da palpação
(deslizamento transversal) das fibras musculares, o aumento da irritabilidade
local dá origem às dores e alterações sensitivas que podem ser focal ou referidas
(Takamoto et al., 2009; Giamberardino et al., 2011).

Para o diagnóstico clínico adequado, são considerados cinco critérios
maiores e três menores. Os maiores são: a) Localização da dor espontânea; b)
Dor espontânea com alterações sensitivas nas áreas de dores referidas; c)
Banda muscular tensa e palpável; d) Intensa sensibilidade em um ponto preciso
da banda tensa; e) Redução da amplitude de movimento articular. Os menores
são: a) Reprodução da dor percebida e da alteração sensitiva a partir da
compressão dos pontos-gatilho; b) Contração reflexa ("salto”) ao realizar o
movimento de pressão e deslizamento transversal das fibras musculares; c)
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Melhora ao alongar, pressionar ou agulhar no ponto-gatilho (Simons, 1990;
Giamberardino et al., 2011) (Figura 4).

Figura 4: Pontos-gatilho musculares
(SIMONS et al., 2005)

As pesquisas científicas estão progredindo nos últimos anos para a
melhor compreensão da origem dos pontos-gatilho e das bandas tensas, além
da sua correlação com as síndromes miofasciais dolorosas. Atualmente os
estudos descrevem que as causas diretas mais frequentes são os traumas e
microtraumas no tecido muscular decorrente principalmente de sobrecarga
física, alterações posturais, atividades repetitivas e manutenção de postura por
longos períodos (contração isométrica) (Lavelle et al., 2007).
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1.2.3 Fisiopatologia dos pontos-gatilho miofasciais

A disfunção primária é o aumento anormal da produção e liberação da
acetilcolina (ACH) no terminal neuromotor em condições de repouso (disfunção
da placa terminal) (Fambrough, 1979; Gillies e Lieber, 2011). Os eventos
traumáticos e microtraumáticos decorrente de sobrecarga aguda ou crônica nas
fibras musculares vão desencadear o aumento da atividade motora na placa
terminal mantendo a liberação da acetilcolina que sustentará a despolarização
da membrana pós-juncional da fibra, com isso, leva à liberação contínua do
cálcio

armazenado

pelo

retículo

sarcoplasmático

aumentando

a

sua

concentração no sarcômero que acaba produzindo a contração sustentada das
fibras de actina e miosina (Couppe et al., 2001; Giamberardino et al., 2011).

A tensão muscular pode levar à diminuição da eficácia do sistema
vascular intramuscular e consequentemente uma hipóxia tecidual gradativa
(queda nutricional), a resposta para esse processo é o estímulo inflamatório local
e o aumento da sensibilidade dolorosa (Wada et al., 2016). A hipóxia proveniente
da tensão muscular reduz a liberação de adenosina trifosfato (ATP) e a falta de
energia cronifica o desequilíbrio tônico muscular que transforma em um ciclo
vicioso em que a capacidade de reabsorção do cálcio presente no sarcômero
para dentro do retículo sarcoplasmático é reduzida perdurando a contração
tensional que estimula ainda mais a liberação de vasoativos e substâncias
algiogênicas responsáveis pela sensibilização nociceptiva (Wrust et al., 2008;
Zhuang et al., 2014) (Figura 5).
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Figura 5: Fisiopatologia dos pontos-gatilho musculares
(Simons et al., 2005)

A contração mantida da fibra muscular, além de alterar o fluxo vascular
intramuscular (como foi relatado no parágrafo anterior) aumenta gradativamente
o estimulo do fuso neuromuscular e a hiperexcitação do receptor leva à
contração das fibras extrafusais elevando gradativamente a tensão muscular
(Birznieks et al., 2008; Zhuang et al., 2014; Wada et al., 2016). A tensão crônica
do músculo gera um desequilíbrio motor chamado de distonia muscular,
caracterizada pelo incremento da atividade muscular em detrimento da inibição
de outros (agonista-antagonista) esse desequilíbrio também é responsável pelo
aumento da sensação dolorosa periférica (Lund et al., 1991; Fazalbhoy et al.,
2013).
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A fisiopatologia da formação dos pontos-gatilho musculares é complexa e
ainda não é compreendida em sua totalidade, atualmente, acredita-se no
envolvimento de diversos fatores chamados de teoria das hipóteses integradas
(multicausal) (Smith et al., 1996; Simons, 2001). Lavelle et al. (2007)
demonstraram através da revisão da literatura que para formar um ponto-gatilho
muscular, além do aumento da atividade motora na placa terminal necessita-se
uma alteração dos receptores sensitivos, ou seja, um aumento da atividade
espontânea elétrica nociceptiva por todo o músculo e a associação destes
fatores desencadeariam a síndrome miofascial (SDM) (Figura 6). Além desses
fatores musculares, os processos neuropáticos estão sendo estudados cada vez
mais, as síndromes compressivas neurológicas tanto radiculares quanto no
trajeto do nervo (motor e sensitivo) neste caso por tecidos musculares,
ligamentares, ósseos ou tendíneos podem acarretar na alteração da atividade
do nervo motor e da membrana pós-juncional da fibra muscular que
desencadeará

o

processo

fisiopatológico

tensional

muscular

relatado

anteriormente (Smith et al., 1996. Zhuang et al., 2014) (Figura 6).

Figura 6: Teoria das hipóteses integradas dos pontos-gatilho musculares
(Lavelle et al., 2007)
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Outro dado importante descrito no recente estudo de Akamatsu et al.,
(2015) demonstrou que existe uma relação com os pontos de entrada dos nervos
no ventre muscular com os pontos-gatilho miofasciais descritos por Simon et al.,
(1999), sendo que os primeiros coincidiram em sua maioria com a localização
clínica dos segundos. Mesmo com todas as teorias que comprovam a presença
dos pontos-gatilho (PGM) nos músculos e as hipóteses da sua correlação com
as síndromes das dores miofasciais (SDM) relatadas pela literatura (Akamatsu
et al., 2013; Money, 2017) alguns pesquisadores publicaram trabalhos científicos
recentes que refutam essa correlação e vão além, concluem que não existe uma
explicação fisiopatológica concreta e bem fundamentada para as SDM pois
apesar dos músculos possuírem os PGM`s muitas vezes não apresentam
sintomas ou algum tipo de alteração eletromiográfica muscular, assim como
diversos músculos sintomáticos não os possuem (Bennett et al., 2011; Quintner
et al., 2015). Apesar disso, até o momento ainda não houve uma pesquisa que
contemplasse uma análise de inter-relação da sensibilidade clínica dolorosa dos
pacientes com a análise detalhada da anatomia regional a partir da dissecção
anatômica, essa análise seria importante para o aprofundamento do
conhecimento para auxiliar a elucidar a fisiopatologia dessa enfermidade.

1.3

Síndrome da dor miofascial dos pés

As dores na região do retropé possuem uma prevalência de 13,2%
(Chatterton et al., 2015), é considerado o sintoma doloroso que mais cronifica
(acima de 3 meses, IBGE, 2010) e são responsáveis pela grande limitação
funcional que pode impactar a vida do indivíduo. As dores calcâneas são
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decorrentes da inflamação das inserções tendíneas e fasciais, além das
disfunções musculares e articulares (Fuller, 2000; Thomas et al., 2010). O último
Guideline sobre diagnóstico e tratamento das dores nos pés (Thomas et al.,
2010) assim como as publicações de Alshami et al. (2008) e Young et al. (2005),
enfatizam que a região de maior incidência dolorosa é a região do retropé medial
(tuberosidade medial do osso calcâneo) e determinam que as causas principais
são as fascites plantares e esporões calcâneos gerados pelo estresse
biomecânico das estruturas musculoesqueléticas dos pés (representado com um
ponto vermelho na Figura 7).

Figura 7: Região da tuberosidade medial do calcâneo (ponto vermelho) maior prevalência de
dores nos pés segundo o ultimo Guideline de práticas clínicas para dores nos pés
(Thomas et al., 2010)

O mesmo local descrito pelos autores no último consenso clínico das
afecções de tornozelo e pé como causa da fascite plantar coincide com o local
onde Simon et al., (1999) (Figura 8) e Saban e Masharawi (2016) (Figura 9)
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relataram como dor referida do músculo abdutor do hálux, retropé medial
próximo ao processo medial do osso calcâneo. Isso pode demonstrar uma
possível correlação entre os problemas causados pelos músculos e a inflamação
na fáscia plantar.

Figura 8: Localização da dor referida do músculo abdutor do hálux
(Simon et al., 1999)

Figura 9: Região de número 4 representa a localização da dor referida músculo abdutor do
hálux
(Saban e Masharawi, 2016)
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A fáscia plantar emite septos proximal, médio e distal que atravessam
superficialmente o ventre do músculo do abdutor do hálux (AH) que estabilizam
todas as estruturas musculares, articulares e neurovasculares da região. A
proximidade anatômica entre as estruturas plantares faz com que o estresse
mecânico dos músculos e articulações afetem diretamente a fáscia plantar e os
tendões inflamando-os, sendo assim, diversos trabalhos colocam as fascites e
esporões calcâneos não como as causas principais das dores nos pés e sim
como consequência dos problemas tensionais musculoesqueléticos (Martin,
1964; Wong, 2007; Lui, 2016). Por essa razão e pela "banalização" do
diagnóstico clínico que Riel et al., (2017) preconizaram a substituição do termo
fascites para "dores plantares calcâneas" tamanha a importância que as
disfunções musculares principalmente do músculo abdutor do hálux (AH)
representam.

Estudos recentes demonstraram que o músculo AH é um dos maiores
causadores dos problemas biomecânicos plantares uma vez que a sua disfunção
pode comprometer o arco plantar medial e sobrecarregar os demais músculos
aumentando a propensão à fadiga e consequentemente às dores miofasciais.
(Headlee et al., 2008; Jung et al., 2011; Nam et al., 2012).

1.3.1 Anatomia do músculo abdutor do hálux (AH)

Com o avanço das pesquisas das síndromes miofasciais plantares o
músculo abdutor do hálux (AH) vem adquirindo a sua importância nas principais
publicações científicas (Brenner, 1999; Chittoria et al., 2015). É um músculo
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superficial com formato triangular, plano e bipeniforme que preenche tanto a
região plantar quanto medial do pé sendo responsável pela abdução e flexão do
hálux além de conceitualmente sustentar o arco plantar medial (Nam et al., 2012;
Kim et al., 2015). Se origina no processo medial da tuberosidade do osso
calcâneo nas margens adjascentes do retináculo dos músculos flexores e da
aponeurose plantar, se desloca anteriormente atravessando sob o sustentáculo
do tálus, cabeça do tálus, continua pelo osso navicular, cuneiforme medial, 1º
metacarpo (todo o arco plantar medial) e próximo à sua inserção conecta-se à
aponeurose do músculo flexor curto do hálux para se inserir na face medial da
falange proximal do hálux, no ligamento colateral da articulação metatarsofalângica proximal e no osso sesamóide medial (Wong, 2007; Lui, 2016) (Figura
10).

Figura 10: Anatomia do músculo abdutor do hálux
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Entre os problemas miofasciais plantares mais importantes, a disfunção
do músculo abdutor do hálux é a mais citada e estudada pela ciência pois
diversos autores reconhecem que a sua tensão pode ocasionar compressões
dos

nervos

plantares

e

causar

grandes

alterações

na

biomecânica

musculoesquelética dos pés (Saggini et al., 2007; Lui, 2016; Riel, 2017).

1.3.2 Inervação do músculo abdutor do hálux

O nervo tibial que começa no terço proximal da perna atravessa o anel
tendíneo do músculo sóleo e continua entre a face posterior do tibial posterior e
a face anterior do sóleo, em sua porção distal ao atravessar o retináculo dos
flexores (túnel do tarso) o nervo se ramifica em nervo plantar medial, lateral e
calcâneo (que também pode se originar do nervo plantar lateral). A inervação do
músculo abdutor do hálux é realizada pelo nervo plantar medial que se origina
logo após a ramificação do nervo tibial no terço distal e medial da tíbia (maleolar)
(Louisia e Masquelet, 1999; Gnosh et al., 2013) (Figura 11).
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Figura 11: Ramificações do nervo isquiático até o nervo plantar medial
(Kim et al., 2011)

O nervo plantar medial transpassa sob o ventre do músculo abdutor do
hálux (AH) para inervá-lo pela face lateral e os outros ramos do nervo
atravessam diretamente o músculo e se dirigem lateralmente e distalmente para
inervar outros músculos como: flexor curto do hálux, flexor curto dos dedos e
lumbricais mediais (Louisia e Masquelet, 1999; Donavan et al., 2010). O nervo
plantar lateral também atravessa pela face posterior do ventre muscular do AH
e inerva outros músculos plantares como: adutor do hálux, adutor do dedo
mínimo, flexor curto do dedo mínimo (nervo adutor do quinto dedo), oponente do
dedo mínimo (nervo adutor do quinto dedo), quadrado plantar, flexores curtos
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dos dedos, lumbricais laterais e interósseos plantares e dorsais (WONG, 2007;
LUI, 2016) (Figura 12).

Figura 12: Inervação do músculo abdutor do hálux seccionado, PM=Nervo plantar medial,
PL=Nervo plantar lateral, AQD=Nervo abdutor do quinto dedo (ramo do nervo plantar lateral)
(Rodrigues et al., 2015)

Diversos trabalhos publicados fortalecem a associação entre as tensões
do músculo abdutor do hálux (AH) e as síndromes compressivas neurológicas
(dentre elas a neuropatia de Baxter – lesão compressiva do nervo plantar lateral)
causado principalmente pela íntima relação anatômica entre os nervos plantares
e o músculo AH (Figura 12), as afecções neurológicas desencadeiam grandes
consequências

motoras

e

sensitivas

(dor,

parestesias,

hipoestesias,

hiperestesias) em todas as estruturas plantares (Baxter, 1984; Rodrigues et al.,
2015) (Figura 13).
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Figura 13: Trajeto dos nervos plantar medial e lateral e suas relações musculares
(Oztuna et al., 2012)

O comprometimento dos nervos plantares pelos músculos pode causar
tanta sintomatologia quanto uma compressão nervosa proveniente dos discos
intervertebrais. Por essa razão, atualmente já existem intervenções cirúrgicas
para a descompressão neurológica a partir do aumento do espaço entre a face
óssea do músculo abdutor do hálux e os ossos calcâneo e navicular, mas só são
indicadas após a tentativa de tratamento fisioterapêutico (Lui, 2016) (Figura 14),
infelizmente ambas intervenções ainda não possuem uma quantidade suficiente
de evidências científicas que suportem a eficácia do procedimento.
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Figura 14: Intervenção cirúrgica para o aumento do espaço submuscular do abdutor do hálux
(vista medial do pé direito; MBPA: Medial Border of the Plantar Aponeurosis – Borda medial da
aponeurose plantar; DP: Dorsal Portal – Portal dorsal; PP: Plantar Portal – Portal Plantar; MCT:
Medial Calcaneal Tubercle – Tubérculo medial do calcâneo)
(Lui et al., 2016)

1.4

Dissecção Anatômica

O estudo anatômico fundamentado na dissecção anatômica é importante
para a compreensão da inter-relação entre as estruturas por ser uma abordagem
tridimensional visto que os estudos teóricos e imagiológicos não conseguem
demonstrar com tanta clareza (Ramsey-Stewart et al., 2010). Portanto, para
aprofundar o conhecimento da anatomia é imprescindível a utilização dessa
ferramenta para desenvolver novos dados e descobertas que podem promover
futuros procedimentos para o tratamento mais eficaz (Peck e Skandalakis, 2004).

Através desse tipo de metodologia associada a uma análise dos sintomas
clínicos é possível compreender melhor a fisiopatologia da síndrome da dor
miofascial e responder a alguns questionamentos que ainda não estão
totalmente esclarecidos, como a razão pela qual as dores plantares são
predominantemente localizadas na região do retropé medial uma vez que as
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placas terminais motoras se localizam no mediopé; o motivo da sintopia entre o
nervo e o músculo abdutor do hálux; e a relação entre a anatomia do músculo e
a sua inervação com os sintomas clínicos de dores miofasciais nos pés.

1.5 Hipótese

As disfunções do músculo abdutor do hálux representam grande
importância nos sintomas dolorosos plantares mas a fisiopatologia da dor
miofascial ainda é incerta, sendo assim, é provável que o estudo mais
aprofundado da inter-relação entre a anatomia muscular e neurológica associada
aos sintomas clínicos possibilitará melhorar a compreensão dos mecanismos
causais das disfunções musculoesqueléticas e cooperar no desenvolvimento de
futuros tratamentos.
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2. OBJETIVOS
__________________________________
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2.1 Primário

A) Descrição da topografia dos pontos de entrada do nervo plantar medial no
músculo abdutor do hálux através da dissecção anatômica.

B) Relação do número de pontos de entrada de nervos com os sintomas clínicos
dolorosos na região do retropé medial em pacientes ortopédicos.
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3. MÉTODOS
__________________________________
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3.1 Aspectos éticos

Em relação à dissecção dos cadáveres oriundos da disciplina de
Topografia Estrutural Humana do Departamento de Cirurgia a Comissão de Ética
em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo aprovou
sob o Protocolo de Pesquisa nº 027/16. O estudo dos pacientes com dores
miofasciais, a Comissão de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo aprovou sob o Protocolo de pesquisa 2.327.602.
Todos os pacientes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

3.2 Análise estatística

Foi utilizado o programa IBM SPSS Statistics (versão 22).

3.2.1 Cálculo amostral

O cálculo amostral para os pacientes do grupo de dissecção anatômica
(GDA) foi baseado nos resultados dos 10 primeiros pés avaliados pelo projetopiloto onde a diferença obtida entre os quadrantes 1 e 2 (Q1 e Q2,
respectivamente) foi de 1,26 pontos em média com a variabilidade de 1,5 pontos
(DP=1,5 pontos). A amostra utilizada fornece um poder de 85% e um valor alpha
de 5%, sendo encontrado um tamanho de amostra de 26 pés totais.
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3.2.2 Homogeneidade amostral

Para demonstrar a homogeneidade da caracterização amostral entre
ambos os grupos (GDA e GPO) primeiramente foi verificada a normalidade da
distribuição das características quantitativas com o uso do teste KolmogorovSmirnov, sendo aceita essa suposição. Foi utilizado o teste t para a comparação
da idade, altura, peso e IMC entre os grupos e para os gêneros (M/F) foi feito o
teste de Qui-quadrado para avaliar a associação.

3.2.3 Análise dos resultados

Para a avaliação dos pontos de entrada do nervo plantar medial no músculo
abdutor do hálux em seus respectivos quadrantes no GDA foi utilizada a análise
de equações de estimação generalizadas com distribuição Poisson e função de
log logaritmo e foi seguida de comparações múltiplas de Bonferroni. Para a
análise da sensibilidade do dolorímetro digital de pressão do GPO, a mesma
análise foi empregada para a distribuição normal e função de ligação identidade.

Para a análise da sensibilidade dolorosa avaliada pelo dolorímetro digital
de pressão no grupo dos pacientes ortopédicos (GPO) foi mantido o mesmo
tamanho da amostra do grupo GDA para uma possível relação empírica
(indireta) entres os grupos.
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Foi empregado o teste de Mann-Whitney tanto no GDA quanto no GPO para
avaliar a diferença entre os gêneros masculino e feminino e entre os pés direito
e esquerdo.

Os dados foram apresentados como média ± desvio padrão e o nível de
significância foi ajustado para 5% (p<0,05), para todos os testes.

3.3 Casuística

Para o Grupo de Dissecção Anatômica (GDA), foram avaliados 30 pés (15
cadáveres) pertencentes à Disciplina de Topografia Estrutural Humana do
Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo, que foram previamente preparados com ácido fenólico a 4% e 0,5% de
formaldeído.

Para o Grupo de Pacientes Ortopédicos (GPO), foram avaliados 30 pés
(25 indivíduos=20 unilateral + 5 bilateral) com queixa de dor no retropé medial
proveniente de institutos, clínicas, consultórios e centros de tratamento
ortopédico do município de São Paulo. Todos os pacientes assinaram o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
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3.3.1 Critérios de inclusão

3.3.1.1 Grupo de Dissecção Anatômica (GDA): estruturas
anatômicas conservadas; ausência de dissecção ou incisão cirúrgica prévia nos
pés; idade entre 40 e 80 anos; IMC entre 20 Kg/m2 e 25 Kg/m;

3.3.1.2 Grupo de pacientes ortopédicos (GPO): aceitar participar
do estudo (autorização mediante termo de consentimento - TCLE); presença de
dores na região do retropé medial

(calcânea); ausência de cirurgia nos

tornozelos e pés; diagnóstico positivo de dor miofascial (queixa clínica); ausência
dos seguintes achados: rotura muscular ou tendínea das estruturas plantares,
tendinite calcária, esporão calcâneo, fascite plantar aguda, edema articular
agudo (tornozelo e pé), edema dos músculos plantares ou inflamação severa do
retináculo dos flexores diagnosticados pela ressonância magnética; ausência de
deformidades anatômicas; ausência de patologias reumáticas agudas,
neurológicas

e

vasculares

nos

membros

inferiores

(diagnosticados

previamente); idade entre 40 e 80 anos, IMC entre 20 Kg/m2 e 25 Kg/m2; não ter
realizado qualquer tratamento com o uso de corticoesteróides ou analgésicos na
semana da avaliação.
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3.3.2 Critérios de exclusão

3.3.2.1 Grupo de dissecção anatômica (GDA): se após a dissecção for
contatada: sinais de cirurgias prévias nas regiões de interesse; patologias
severas com deformidades anatômicas e processos de necroses, hemorragias
e fibroses que impossibilitem o estudo adequado dos tecidos dos membros
inferiores;

3.3.2.2 Grupo dos pacientes ortopédicos (GPO): desistências no período
da avaliação; presença de qualquer tipo de complicação ou patologia relatada
no dia da avaliação que impossibilite o procedimento; aversão à conduta
realizada (Figura 15).

Figura 15: Desenho Experimental
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3.4 Delineamento Experimental

3.4.1. Intervenção do Grupo de Dissecção Anatômica (GDA)

Após uma avaliação prévia das condições dos cadáveres, foram
realizadas as intervenções na seguinte ordem:

1-

Dissecção anatômica isolando as estruturas principais: nervos tibial,

plantar medial e lateral e músculo abdutor do hálux;

2-

Dissecção anatômica específica da região de penetração do nervo plantar

medial ao ventre muscular para a demarcação dos pontos de entrada nervosos;

3-

Demarcação em quadrantes com fios cirúrgicos e alfinetes coloridos para

a mensuração do número de entradas dos ramos nervosos por quadrante.

A metodologia de avaliação em quadrantes dos músculos em cadáveres
já foi descrito por Akamatsu et al. (2017). Todos os dados e os passos da
dissecção anatômica foram documentados fotograficamente por meio de uma
câmera NIKON D50.

3.4.1.1 Procedimento de dissecção anatômica

Os cadáveres foram posicionados primeiramente em decúbito dorsal, a
superfície da pele foi limpa retirando o excesso de fluidos corporais e a região a
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ser estudada foi devidamente exposta (Figura 16). A incisão iniciou-se no terço
médio da perna seguindo para a região medial do pé, passando pelo maléolo
medial e continuou pela região calcânea, retropé, mediopé até terminar na
falange proximal do hálux. A dissecção foi realizada estratigraficamente sendo
rebatida a pele e o tecido celular subcutâneo, fáscia muscular até chegar ao
músculo abdutor do hálux (Figuras 17, 18 e 19).

Figura 16: Limpeza e exposição do local onde foi realizada a dissecção anatômica
(vista ântero-medial do pé esquerdo)
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Figura 17: Dissecção da pele dos terços médio e distal da perna até base da falange proximal
do hálux (vista medial do pé esquerdo)

Figura 18: Dissecção do tecido celular subcutâneo e abertura e rebatimento das fáscias
musculares preservando o tecido celular subcutâneo para manter a hidratação das estruturas
da região (vista medial do pé esquerdo)
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Figura 19: Exposição do músculo abdutor do hálux (vista medial dos pés esquerdo e direito,
respectivamente)

Os tendões dos flexores longos dos dedos e do hálux atravessam o
retináculo dos flexores (túnel do tarso) assim como o nervo, artéria e veia tibiais.
Todas as estruturas foram dissecadas e rebatidas e em alguns casos retiradas
para poder identificar e isolar o nervo tibial adequadamente (Figura 20).

Figura 20: Localização do nervo tibial delimitado pelas linhas vermelhas (vista medial do
pé esquerdo)
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Na região distal, próximo ao retináculo dos flexores, o nervo tibial se
ramifica em nervos plantares medial, lateral e calcâneo (Figura 21 e 22). O nervo
plantar medial emite diversos ramos que penetram na face lateral do ventre do
músculo abdutor do hálux e continua entre as fibras até terminar nas placas
terminais motoras localizadas na região interna muscular (Figura 22) e outros
ramos atravessam diretamente para inervar outros músculos: flexor curto do
hálux, flexor curto dos dedos, lumbricais mediais (Oztuna et al., 2012; Rodrigues
et al., 2015). Todos os ramos do nervo plantar medial foram separados e isolados
com os fios cirúrgicos. O rebatimento do músculo abdutor do hálux se iniciou na
borda superior onde foi debridado delicadamente para não lesar as estruturas
neurológicas até expor totalmente a superfície óssea (lateral) do músculo da sua
origem até a sua conexão com a aponeurose do músculo flexor curto do hálux.
Toda a região foi "limpa" onde os tecidos fasciais e gordurosos foram retirados
através da dissecção até expor todos os ramos do nervo plantar medial (Figura
23).

O nervo plantar lateral assim como o nervo plantar medial, após
atravessar a face óssea do músculo abdutor do hálux, continua o seu trajeto até
inervar outros músculos intrínsecos do pé como o abdutor do hálux, abdutor do
dedo mínimo, flexor curto do dedo mínimo, oponente do dedo mínimo, quadrado
plantar, lumbricais laterais e interósseos plantares e dorsais (Louisia e
Masquelet, 1999; Wong, 2007; Lui, 2016).
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Figura 21: Isolando os nervos e os ramos do nervo plantar medial com fios cirúrgicos (vista
medial do pé esquerdo)

Figura 22: Delimitação dos nervos: Tibial (seta azul), plantar medial (seta verde), plantar lateral
(seta vermelha) e calcâneo (seta laranja). Rebatimento do músculo abdutor do hálux para
exposição dos ramos do nervo plantar medial que penetram no ventre muscular (círculo
amarelo - vista medial do pé esquerdo)

36

Figura 23: Ramos do nervo plantar medial que penetram no ventre do músculo abdutor do
hálux (setas amarelas - vista medial do pé esquerdo)

Todos os pontos de entrada dos ramos do nervo plantar medial na face
lateral do ventre muscular do músculo abdutor do hálux foram marcados com
alfinetes anatômicos coloridos (Figura 24) assim como na face medial que
servirão para a mensuração do número de pontos nervosos para cada quadrante
plantar (Figura 25). A partir deste processo foi possível realizar o mapeamento
pelos quadrantes e a devida análise estatística.
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Figura 24: Inserção dos alfinetes na entrada dos ramos do nervo plantar medial na face lateral
(óssea) do músculo (vista medial do pé esquerdo)

Figura 25: Inserção dos alfinetes na face medial do músculo no mesmo nível dos alfinetes
lateral (vista medial do pé esquerdo)
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3.4.1.2 Determinação dos quadrantes no GDA

Após a demarcação pelos alfinetes anatômicos coloridos na face medial
do músculo abdutor do hálux no mesmo ponto de referência da face lateral,
foram traçados os eixos (X e Y) para determinar o número de pontos de entrada
dos ramos do nervo plantar medial para cada quadrante.

Utilizando fios cirúrgicos, foram traçados os eixos X e Y, sendo que o eixo
X (ântero-posterior) iniciou-se da face medial da base da falange proximal do
hálux (inserção do músculo abdutor do hálux) até a face medial da tuberosidade
medial do osso calcâneo (origem do músculo abdutor do hálux), e o eixo Y foi
traçado transversalmente no ponto médio do eixo X, próximo ao osso navicular.
Assim foi determinado:

- Quadrante 1 (Q1) = Póstero-lateral;
- Quadrante 2 (Q2) = Póstero-medial;
- Quadrante 3 (Q3) = Ântero-medial;
- Quadrante 4 (Q4) = Ântero-lateral (Figura 26).
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Figura 26: Representação dos eixos X e Y e os respectivos quadrantes (vista inferior)

Uma variação do processo de demarcação dos quadrantes foi realizada
neste estudo porque em alguns cadáveres as referências ósseas para
determinar os eixos não foram suficientes para concluir a metodologia dos
quadrantes pois os mesmos atravessaram completamente fora das estruturas
anatômicas avaliadas (Figura 27). Portanto, nos cadáveres onde o eixo X não
atravessou pelo ventre muscular foi determinado o ponto médio através da
mensuração em centímetros do comprimento transversal do ventre muscular.
Acreditamos que isso ocorreu em alguns cadáveres decorrente da desidratação
e das alterações posturais dos pés causados pelos espasmos musculares pósmorte. (Figuras 28).
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Figura 27: Vista medial do pé onde o eixo X (ântero-posterior) ficou completamente fora do
músculo abdutor do hálux (delimitado em vermelho – vista medial do pé direito)

Figura 28: Eixos X e Y no grupo de dissecção anatômica e os pontos de entrada do nervo
plantar medial no músculo abdutor do hálux (vista medial do pé direito)
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3.4.2 Intervenção do Grupo de pacientes ortopédicos (GPO)

Os pacientes receberam esclarecimento acerca do protocolo do grupo dos
pacientes ortopédicos e foi procedida a avaliação composta por:

1- Delimitação dos quadrantes pelos eixos X (ântero-posterior) e Y
(transversal ao eixo X) com uma caneta dermográfica;

2- Avaliação dos pontos de sensibilidade dolorosa com o dolorímetro digital
de pressão;

O estudo transversal de avaliador cego foi realizado somente em um dia
por um profissional voluntário (fisioterapeuta) da seguinte maneira: Após o
paciente cumprir todos os critérios eleitos, o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) foi explicado e assinado. Subsequente a isso foi realizada a
demarcação dos quadrantes no pé sintomático (doloroso) e logo após foi
submetido à avaliação com o dolorímetro digital de pressão em cada um dos
quadrantes, esta metodologia já foi descrita por Saban e Masharawi (2016).

3.4.2.1 Determinação dos quadrantes no GPO

Através das canetas dermográficas os quadrantes foram desenhados na
pele com as mesmas referências utilizadas no grupo de disseção anatômica. Foi
realizada a anatomia palpatória do músculo abdutor do hálux, a partir da
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contração muscular resistida em abdução do hálux foi determinado o limite do
músculo avaliado respeitando a sua origem e a inserção. O eixo X, ânteroposterior em relação ao pé, se iniciou na face medial da base da falange proximal
(inserção do abdutor do hálux) até a face medial processo medial da
tuberosidade do osso calcâneo (origem do abdutor do hálux) e o eixo Y
(transversal) e atravessou perpendicularmente no ponto médio do eixo X tendo
como referência a tuberosidade do osso navicular (Kim et al., 2015; Gooding et
al., 2016).
Quadrante 1 (Q1) = Póstero-lateral;
Quadrante 2 (Q2) = Póstero-medial;
Quadrante 3 (Q3) = Ântero-medial;
Quadrante 4 (Q4) = Ântero-lateral (Figura 29).

Figura 29: Demarcação dos quadrantes para a avaliação com o dolorímetro digital de
pressão no grupo de pacientes ortopédicos (contorno do músculo abdutor do hálux em
vermelho – vista medial do pé esquerdo)

43

3.4.2.2 Dolorímetro e a avaliação dos pontos de sensibilidade dolorosa

Aparelho também chamado de algômetro digital de pressão (Force Ten
FDX Digital Force Cage – Wagner Instruments, Greenwich – EUA) (Figura 30),
foi desenvolvido para mensurar quantitativamente o limiar de dor através de
estímulos físicos de pressão. Constituído por uma ponta plana e circular de 1,0
cm de diâmetro que se conecta à base do aparelho e a partir de uma carga axial
expressados em Kilograma-força (Kgf) ou em Newton (N) ele demonstra o
quanto de pressão é necessário para desencadear o estímulo nociceptivo de dor
(pressão mínima necessária) (Fischer et al., 1997; Mutlu e Ozdincler, 2015;
Kinser e Sands, 2009).

Figura 30: Dolorímetro de pressão (Force Ten FDX Digital Force Cage – Wagner
Instruments, Greenwich – EUA)
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Após o paciente cumprir todos os requisitos dos critérios de inclusão, o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi assinado e a
demarcação dos quadrantes foi realizada com uma caneta dermográfica. A
avaliação com o dolorímetro digital de pressão foi feita na região de cruzamento
do ponto médio do hemi-eixo X e do hemi-eixo Y (Figura 31) da seguinte forma:
através da carga axial que se iniciava em 1 kilograma-força (Kgf) a pressão foi
aumentando gradativamente até desencadear o primeiro estímulo de dor no
paciente em cada um dos 4 pontos (quadrantes), os dados (Kgf) foram anotados
em uma planilha para a análise estatística (Mutlu e Ozdincler, 2015; Kinser e
Sands, 2009) (Figuras 32 e 33).

Figura 31: Demarcação pelo ponto médio do hemi-eixo Y e do hemi-eixo X para a
avaliação do dolorímetro digital de pressão (vista medial do pé esquerdo)
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Figura 32: Posicionamento do terapeuta e do paciente para a avaliação com o dolorímetro
digital de pressão em todos os quadrantes

Figura 33: Avaliação dos quadrantes (Q1, Q2, Q3 e Q4) com o dolorímetro digital de
pressão
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4. RESULTADOS
__________________________________
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No grupo de dissecção anatômica, foram avaliados para elegibilidade 30
pés de 15 cadáveres da Disciplina de Topografia Estrutural Humana da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, houve somente um pé
(n=1) excluído por apresentar uma cirurgia ortopédica com intensa fibrose
tecidual no tornozelo que impossibilitou a avaliação anatômica adequada,
portanto terminaram para a análise 29 pés (Figura 34).

Foram avaliados quarenta pés (n=40) de 35 pacientes ortopédicos que
apresentavam dores na região calcânea provenientes de centros, clínicas e
consultórios particulares ortopédicos com o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido assinado. Dez pacientes não preencheram os critérios de inclusão:
esporão calcâneo (n=5), cirurgias prévias (n=3) e neuropatia diabética (n=2) e
nenhum foi excluído durante a avaliação, 30 pés foram analisados ao final do
estudo de 25 pacientes (20 unilateral e 5 bilateral) (Figura 34).

Não foram observadas diferenças nos dados antropométricos de sexo,
altura, idade, peso e índice de massa corpórea (IMC) entre os grupos de
Dissecção Anatômica (GDA) (Tabela 1) e dos Pacientes Ortopédicos (GPO)
(Tabela 1).

48

Figura 34: Fluxograma do estudo; Grupo de dissecção anatômica (GDA) e Grupo de pacientes
ortopédicos (GPO)

Tabela 1. Caracterização amostral basal dos grupos
CARACTERIZAÇÃO

Grupo de
Dissecção
Anatômica (GDA)

Grupo dos
pacientes
ortopédicos (GPO)

P

Sexo (M/F)

8/7

13/12

0,90*

Idade (anos)

60,8±10,7

59,12±8,2

0,69

Altura (m)

1,68±0,7

1,67±0,9

0,51

Peso (Kg)

69,1±11,6

70,2±11,4

0,38

IMC (Kg/m2)

24,2±4,3

25,05±3,0

0,26

Dados
Antropométricos

Legenda: Os dados estão apresentados em média ± desvio padrão, exceto os gêneros que
estão expressos pelo número de indivíduo M/F=masculino/feminimo (*Qui-quadrado);
2
2
Kg/m =quilograma/metro ; Kg=quilograma; m=metros; IMC=índice de massa corpórea (teste t).
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4.1 Pontos de entrada do nervo plantar medial no músculo abdutor do hálux

Durante a avaliação do grupo de dissecção anatômica (GDA) as
estruturas demonstraram um padrão anatômico pois todas as entradas dos
ramos do nervo plantar medial se concentraram na metade posterior (proximal)
próximo ao osso calcâneo, ou seja, tanto o terceiro quanto o quarto quadrantes
(Q3 e Q4, respectivamente) ambos anteriores (distais) não apresentaram
nenhum (0) ponto de entrada dos ramos do nervo plantar medial no ventre
muscular. Em contrapartida o 1º quadrante (Q1, póstero-lateral) em relação ao
2º quadrante (Q2, póstero-medial) (2,37±1,84 pontos vs 1,11±1,16 pontos,
respectivamente) (Figura 35; p<0,05; Figura ) e aos demais apresentou um
número significativamente maior de pontos de entrada nervosos. Entretanto, o
Q2 também obteve uma diferença quando comparado aos 3º (Q3, ântero-medial)
e 4º (Q4=ântero-lateral) quadrantes (1,11±1,16 pontos vs 0 para ambos,
respectivamente) (Figura 35; p<0,05).

Em decorrência desses achados apresentaram também diferenças
estatisticamente significantes entre a diferença das médias (Δ) dos pontos de
entrada dos nervos entre os quadrantes (Q1-Q2); (Q1-Q3); (Q1-Q4), (Q2-Q3),
(Q2-Q4), (1,26±0,40 pontos; 2,37±0,30 pontos; 2,37±0,30 pontos; 1,11±0,20
pontos; 1,11±0,20 pontos, respectivamente) (Figura 36; p<0,05).
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Figura 35: Número de pontos de entrada dos ramos do nervo plantar medial no músculo abdutor
do hálux. Os dados foram apresentados em média ± desvio padrão. Q1: Quadrante pósterolateral; Q2: Quadrante póstero-medial; Q3: Quadrante ântero-medial; Q4: Quadrante ânterolateral. *=p<0,05 (comparação múltipla de Bonferoni)

Figura 36: Diferença das médias (Δ) entre os quadrantes do número de pontos de entrada dos
ramos do nervo plantar medial no músculo abdutor do hálux. Os dados foram apresentados em
média ± desvio padrão. Q1: Quadrante póstero-lateral; Q2: Quadrante póstero-medial; Q3:
Quadrante ântero-medial; Q4: Quadrante ântero-lateral. * = p<0,05 (comparação múltipla de
Bonferoni)
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Após as dissecções dos 29 pés foi observado que o nervo plantar medial
penetra na face lateral do músculo abdutor do hálux e atravessa toda a extensão
do segundo quadrante (póstero-medial, Q2) antes de inervar a região pósterolateral (primeiro quadrante, Q1) do músculo (Figuras 37 e 38). O nervo se divide
em média em três ramos para penetrar no músculo e continua o seu trajeto até
as placas terminais motoras que estão localizadas na região interna do ventre
muscular (Saitou et al., 2000). Resumidamente, o músculo recebe toda a sua
inervação somente em ¼ da sua área total muscular (Figuras 39).

Figura 37: Ramos do nervo plantar medial penetrando na região póstero-lateral (primeiro
quadrante, Q1) do ventre do músculo abdutor do hálux, é possível observar com o músculo
rebatido que a inervação percorre profundamente em toda a extensão póstero-medial do
músculo (segundo quadrante, Q2) (Face óssea – vista medial)
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Figura 38: Ramos do nervo plantar medial penetrando na região póstero-lateral (primeiro
quadrante) do ventre do músculo abdutor do hálux, é possível observar com o músculo rebatido
que a inervação transita na face profunda em toda extensão póstero-medial do músculo
(segundo quadrante, Q2 – onde o examinador está segundando com os dedos). Todos os pontos
de entrada dos ramos nervoso foram marcados com alfinetes coloridos (vista medial do pé
esquerdo – exposição da face lateral do músculo)

Figura 39: Marcação através de alfinetes coloridos dos pontos de entrada dos ramos do nervo
plantar medial, nos mesmos pontos da face lateral do músculo. A maioria penetra na região
póstero-lateral (primeiro quadrante, Q1) do ventre do músculo abdutor do hálux. (vista medial
dos pés esquerdo e direito, respectivamente)
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Não foram observadas diferenças no número de pontos de entrada dos
ramos do nervo plantar medial no músculo abdutor do hálux quando separados
por sexo (masculino e feminino) tanto no primeiro quadrante (Q1) (2,06±1,98
pontos vs 2,21±1,84 pontos, respectivamente) quanto no segundo quadrante
(Q2) (0,92±1,12 pontos vs 1,28±1,13 pontos, respectivamente) (Figura 40;
p<0,05).

Figura 40: Número de pontos de entrada dos ramos do nervo plantar medial no primeiro e no
segundo quadrantes (Q1: Quadrante póstero-lateral; Q2: Quadrante póstero-medial),
comparação entre os sexos masculino e feminino. Os dados foram apresentados em média ±
desvio padrão. * = p<0,05 (teste de Mann Whitney)

Também não houve diferenças no número de pontos de entrada dos
ramos do nervo plantar medial quando comparados com os pés direito e
esquerdo, tanto no primeiro (2,2±2,04 pontos vs 2,06±1,79 pontos,
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respectivamente) quanto no segundo quadrantes (0,93±1,09 pontos vs
1,06±1,22 pontos, respectivamente) (Figura 41; p<0,05).

Figura 41: Número de pontos de entrada dos ramos do nervo plantar medial no primeiro e no
segundo quadrantes (Q1=póstero-lateral e Q2=póstero-medial) do músculo abdutor do hálux,
comparação entre os pés direito e esquerdo. Os dados foram apresentados em média ± desvio
padrão. * = p<0,05 (teste de Mann Whitney)

Esses dados demonstraram uma homogeneidade anatômica nos
parâmetros avaliados (sexo e lateralidade) nos dois grupos avaliados.
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4.2 Sensibilidade dolorosa dos pacientes ortopédicos

A avaliação dos pacientes ortopédicos com o dolorímetro digital de
pressão nos quadrantes demarcados (do Q1 ao Q4) apresentaram um resultado
na sensibilidade dolorosa que pode ter uma relação com o maior número de
pontos de penetração dos ramos do nervo plantar demonstrados no primeiro
quadrante (Q1) do grupo de dissecção anatômica (GDA) pois foram observadas,
também, a maior sensibilidade dolorosa no primeiro quadrante (Q1) (Figura 42)
estatisticamente significantes quando comparado aos outros quadrantes, Q2, Q3
e Q4 (2,13±0,49Kgf vs 3,51±0,40Kgf vs 4,61±0,35 Kgf vs 4,39±0,34 Kgf,
respectivamente) (Figura 43; p<0,05).

Figura 42: Primeiro quadrante (Q1), apresentou maior sensibilidade dolorosa (vista medial do
pé esquerdo)
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Figura 43: Sensibilidade dolorosa avaliada pelo dolorímetro digital de pressão (Kgf). Os dados
foram apresentados em média ± desvio padrão. Q1: Quadrante póstero-lateral; Q2: Quadrante
póstero-medial; Q3: Quadrante ântero-medial; Q4: Quadrante ântero-lateral. * = p<0,05
(comparação múltipla de Bonferoni)

As diferenças entre a médias da sensibilidade dos quadrantes também
apresentaram resultados parecidos com o GDA, (Q1-Q2); (Q1-Q3); (Q1-Q4),
(Q2-Q3), (Q2-Q4) (1,37±0,58Kgf; 2,47±0,58Kgf; 2,25±0,58Kgf; 1,10±0,58Kgf;
0,88±0,58Kgf, 0,21±0,58Kgf, respectivamente) (Figura 44; p<0,05).
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Figura 44: Diferença das médias (Δ) entre os quadrantes na sensibilidade dolorosa avaliada pelo
dolorímetro digital de pressão (Kgf). Os dados foram apresentados em média ± desvio padrão.
Q1: Quadrante póstero-lateral; Q2: Quadrante póstero-medial; Q3: Quadrante ântero-medial; Q4:
Quadrante ântero-lateral. * = p<0,05 (comparação múltipla de Bonferoni)

Não foram observadas diferenças de sensibilidade dolorosa avaliadas
pelo dolorímetro digital de pressão entre os grupos separados por sexo
(masculino e feminino) tanto no primeiro quadrante (Q1) (2,09±0,31 Kgf vs
2,25±0,61Kgf, respectivamente) quanto nos demais quadrantes Q2, Q3 e Q4
(3,58±0,39Kgf vs 3,47±0,42Kgf; 4,6±0,33Kgf vs 4,51±0,32Kgf; 4,437±0,37Kgf
vs 4,31±0,34Kgf, respectivamente) (Figura 45; p<0,05), assim como quando
comparados entre os pés direito e esquerdo em todos os quadrantes Q1, Q2, Q3
e Q4 (2,01±0,30 Kgf vs 2,28±0,60Kgf;
4,67±0,36Kgf

vs

4,59±0,36Kgf;

respectivamente) (Figura 46; p>0,05).

3,51±0,39Kgf vs 3,52±0,44Kgf;

4,42±0,37Kgf

vs

4,38±0,34Kgf,
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Figura 45: Sensibilidade dolorosa avaliada pelo dolorímetro digital de pressão (Kgf). Os dados
foram apresentados em média ± desvio padrão, comparação entre os sexos masculino e
feminino. Q1: Quadrante póstero-lateral; Q2: Quadrante póstero-medial; Q3: Quadrante ânteromedial; Q4: Quadrante ântero-lateral. * = p<0,05 (teste de Mann Whitney)

Figura 46: Sensibilidade dolorosa avaliada pelo dolorímetro digital de pressão (Kgf), comparação
entre os pés direito e esquerdo. Os dados foram apresentados em média ± desvio padrão. Q1:
Quadrante póstero-lateral; Q2: Quadrante póstero-medial; Q3: Quadrante ântero-medial; Q4:
Quadrante ântero-lateral. * = p<0,05 (teste de Mann Whitney)

Assim como no GDA esses dados demonstram uma homogeneidade
anatômica nos dois grupos avaliados.
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4.3 Variações anatômicas

Durante a dissecção muscular foi constatada uma variação anatômica do
músculo abdutor do hálux, uma fixação na tuberosidade do osso navicular que
prontamente foi documentada e registrada fotograficamente (seta vermelha)
(Figuras 47 e 48). Essa estrutura não havia sido descrita em bibliografias
científicas e em livros de anatomia até então. Ela foi somente citada como uma
probabilidade no livro de anatomia de Martin (1964). A origem do músculo
abdutor do hálux consensualmente se origina no processo medial da
tuberosidade do osso calcâneo, retináculo dos músculos flexores e aponeurose
plantar, atravessando diretamente sobre o navicular, cuneiforme medial, 1º
metacarpo (todo o arco plantar medial) até terminar na inserção na face medial
da base da falange proximal do hálux e também se fixa na aponeurose do
músculo flexor curto do hálux (seta azul) (Figuras 47 e 48). (Wong, 2007; Lui,
2016).

Figura 47: A seta azul representa o músculo flexor curto do hálux e a vermelha a fixação do
músculo abdutor do hálux na face anterior da tuberosidade do osso navicular (vista medial do pé
direito).

60

Figura 48: A seta azul representa o músculo flexor curto do hálux e a vermelha a fixação do
músculo abdutor do hálux na face anterior tuberosidade do osso navicular (vista mais próxima
das estruturas musculares da face medial do pé esquerdo)
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5. DISCUSSÃO
__________________________________
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5.1 Inervação do músculo abdutor do hálux

Diversos estudos científicos já abordaram o trajeto do nervo plantar
medial mas somente até a borda medial do músculo, este estudo foi o primeiro
a descrever e a registrar fotograficamente o número e o trajeto dos ramos do
nervo plantar medial que atravessa sob a face lateral (interna) do músculo onde
passa por toda a extensão do segundo quadrante (Q2) para penentrar no
primeiro

quadrante

(Q1).

A

única

publicação

científica

confiável

metodologicamente que utilizou as dissecções anatômicas na região do
tornozelo e pé com a descrição da topografia neurológica foi Gnosh et al. (2013)
mas apesar de relatarem a anatomia do nervo plantar medial preocuparam-se
somente com as possíveis compressões nervosas do nervo tibial nas estruturas
posteriores da perna e do tornozelo e não propriamente no nervo plantar medial
e suas ramificações. Outros trabalhos descreveram com mais precisão o trajeto
dos nervos plantares como o estudo de Delfaut et al. (2003) que apesar de
acrescentarem mais informações sobre a inervação do abdutor do hálux
apresentavam a limitação de ter se embasado somente pelas imagens de
exames de ressonância nuclear magnética e claramente demonstraram menos
precisão para descrever todas as estruturas anatômicas quando comparadas às
dissecções anatômicas assim como Alshami et al., (2008) que apesar do bom
detalhamento do trajeto do nervo plantar medial consiste este no menos
importante estudo pois se embasa somente em referenciais bibliográficos.

Apesar de importantes estudos na área de descrição anatômica nenhum
trabalho até o momento objetivou o detalhamento do trajeto do nervo plantar
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medial e seus ramos sob o músculo abdutor do hálux muito menos utilizaram
algum tipo de metodologia para classificar a região que concentra mais pontos
de penetração nervosa no músculo. A partir dos dados apresentados no estudo
onde uma média de 2,37 ramos do nervo plantar medial penetraram de forma
concentrada no primeiro quadrante (Q1 – póstero-lateral), acredita-se que essa
região de maior concentração nervosa está relacionada com fisiopatologia das
síndromes miofasciais.

5.2 Sintomas clínicos dos pacientes ortopédicos

5.2.1 Sensibilidade dolorosa avaliada pelo dolorímetro digital de pressão

A avaliação com o dolorímetro digital de pressão no grupo dos pacientes
ortopédicos (GPO) com sintomas dolorosos miofasciais na região do retropé
medial foi realizada com a mesma metodologia de quadrantes do grupo de
dissecção anatômica (GDA). Apesar de Zhang et al. (2011) relatarem que a
média da sensibilidade dolorosa dos pés assintomáticos são em torno de 8 Kgf,
neste trabalho a avaliação foi realizada apenas nos pés sintomáticos para
realizar uma análise de inter-relação com os dados do número de entrada dos
nervos do GDA. Após o término da avaliação do GPO, assim como a do GDA,
foi concluído que a sensibilidade dolorosa também é concentrada no primeiro
quadrante (Q1) (2,13±0,49Kgf). Saban e Masharawi (2016) também utilizaram a
metodologia dos quadrantes em seu trabalho e relataram dados semelhantes,
pois apresentaram maior sensibilidade ao dolorímetro na região de número 4
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que equivale à mesma região sensível descrita neste estudo (Q1). Até mesmo a
intensidade da dor é bastante semelhante (2,85±1,68 kgf). Estes dados da
intensidade dolorosa também foram encontrados nos resultados obtidos pelo
trabalho de Saggini et al. (2007) (2,4±0,12Kgf) e Alotaibi et al. (2015)
(1,77±0,66Kgf).

5.2.2 Os pontos-gatilho e as disfunções neuromusculares

O primeiro quadrante (Q1, póstero-lateral) em ambos os grupos
apresentou uma diferença significativa em relação às demais áreas plantares, o
que sugere uma certa discordância entre os dados encontrados neste estudo em
relação às publicações de pontos-gatilho miofasciais (PGM) no músculo abdutor
do hálux.

Apesar da relação dos pontos-gatilho e dores miofasciais ser sustentada
por muito tempo, foi questionada pela primeira vez no trabalho de Wolfe et al.
(1992) onde eles concluíram que nenhum avaliador (especialista na área
musculoesquelética) que participaram da pesquisa conseguiram distinguir a
presença ou não dos PGM em pacientes sintomáticos e assintomáticos e nem
mesmo diferenciar os músculos tensionados. Para reforçar ainda mais esses
questionamentos Bennett et al. (2011) avaliaram os músculos com o
eletroneuromiógrafo e não encontraram diferenças entre os grupos de pacientes
com dores musculoesqueléticas aos assintomáticos. Portanto, as teorias das
disfunções periféricas não se sustentavam e possivelmente as explicações
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estariam concentradas somente nas vias centrais. Todas essas informações
foram compiladas e publicadas por Quintner et al. (2015), trabalho mais
importante e recente sobre o assunto, onde os mesmos realizaram o
levantamento bibliográfico das principais publicações científicas e concluíram
que não há uma correlação entre as dores miofasciais e os PGM e afirmam que
a

presença

deles

não

necessariamente

é

responsável

pelas

dores

musculoesqueléticas.

Entretanto, outras pesquisas importantes continuaram reafirmando a
presença da correlação entre os pontos-gatilho miofasciais inclusive com
melhoras clínicas após intervenções de tratamentos musculares (Giamberardino
et al., 2011; Fernandez-de-las-penãs e Dommerholt, 2014 e Dommerholt et al.,
2017). Diferentemente de Bennett et al., (2011) que foi um estudo mais
abrangente, Minetto et al. (2009) já havia demonstrado que particularmente no
músculo abdutor do hálux existe uma relação entre os pontos-gatilho miofasciais
e as alterações eletromiográficas. Um dos principais estudos sobre pontosgatilho publicados recentemente por Akamatsu et al., (2013) analisaram pela
primeira vez os pontos de penetração dos ramos dos nervos no ventre muscular
através da dissecção e encontraram relação com as regiões de trigger points
descritas clinicamente por Simon et al., (1999), exceto dois mais próximos à
região tendínea. Nesse mesmo sentido, Saggini et al. (2007) também
demonstraram que a região dos pontos-gatilho do músculo abdutor do hálux
corroboram com Simon et al., (1999), retropé medial além disso também é
considerada a região de maior compressão dos nervos plantares.
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Mas ao refletirmos sobre o conceito de ponto-gatilho descrito por Simon
et al. (1999) ("Os pontos-gatilho miofasciais estão localizados próximos da placa
terminal motora do músculo"), acaba-se gerando algumas controvérsias. Os
trabalhos de análise eletromiográfica tanto de Saitou et al. (2000) quanto de
Minetto et al. (2009) demonstraram que as regiões das placas terminais motoras
do músculo abdutor do hálux não estão localizadas na região do retropé medial
descrita pela maioria dos trabalhos de pontos-gatilhos (Simons et al., 1999,
Saggini et al., 2007), elas estão concentradas, em sua maioria, na porção média
do músculo. Portanto, pode ser que a região do retropé medial seja de maior
sensibilidade dolorosa do músculo abdutor do hálux e de maior ponto de
compressão neurológica mas ainda não existe um consenso sobre a localização
adequada dos pontos-gatilhos uma vez que os mesmos precisam estar próximos
à placa terminal motora. Existe a possibilidade de que em pontos a entrada do
nervo coincida com a disfunção da placa motora e em outros, não e isso deve
valer inclusive para os tipos de músculos. Campenhout e Moleares (2010)
relataram sobre a dificuldade em mapear as placas terminais motoras, pois em
alguns músculos eles se dispõe no centro do ventre muscular e em outros nas
regiões distais e a variação não segue uma padronização, portanto até mesmo
a localização exata dos pontos-gatilho é discutível.

Mas independente de não haver um consenso sobre a localização das
placas terminais motoras e consequentemente dos pontos-gatilhos miofasciais
e as suas respectivas dores referidas nos estudos do músculo abdutor do hálux,
no presente estudo podemos afirmar que existe uma relação entre a região com
a maior quantidade de entrada de nervos no músculo e a região onde se refere
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mais dor musculoesquelética em pacientes ortopédicos. Em decorrência das
contradições nas publicações científicas, a continuidade dos estudos se torna
cada vez mais necessária para diminuir as divergências e os trabalhos que
abordam a dissecção anatômica associada às outras variáveis de avaliação são
imprescindíveis para o entendimento da fisiopatologia das dores miofasciais.

5.3 Fisiopatologia da dor musculoesquelética e a correlação entre a
dissecção anatômica e os sintomas clínicos

Recentemente diversos trabalhos demonstraram que até mesmo os
sintomas dolorosos e sensitivos provenientes da compressão neurológica
(parestesias, hipoestesias, hiperestesias, entre outros) muitas vezes não provêm
de estenoses radiculares por discopatias e/ou degenerações vertebrais
(Standnik et al., 1998; Brinjikji et al., 2015) e sim de estruturas musculares,
ósseas, ligamentares e tendíneas localizadas ao longo do trajeto do nervo que
também podem gerar síndromes compressivas desencadeando sintomas
neurológicos, podendo até mesmo chegar a lesões nervosas (Alshami et al.,
2008; Donavan et al., 2010; Rodrigues et al., 2015). As correlações entre os
sintomas clínicos neurológicos e as disfunções musculares estão ganhando uma
posição de destaque nas publicações recentes (Oztuna et al., 2012; Donavan et
al., 2010; Kim et al., 2011).

A partir dos resultados obtidos neste estudo foi possível relacionar os
sintomas dolorosos no retropé medial dos pacientes ortopédicos aos dados
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obtidos pelo grupo de dissecção anatômica (maior número de pontos de entrada
dos ramos do nervo plantar medial no primeiro quadrante). Isso representa uma
hipótese inovadora na fisiopatologia da dor miofascial pois fortalece a ideia de
que a tensão muscular possivelmente levou a uma compressão na entrada dos
ramos do nervo plantar medial e desencadeou sintomas sensitivos (dores) e
motores (tensão). Acredita-se que esse fenômeno compressivo possa ocorrer
tanto na região por onde penetram os ramos do nervo plantar medial no ventre
do músculo abdutor do hálux gerando sintomas no próprio músculo (Saggini et
al,, 2007) quanto no segundo quadrante (Q2, póstero-medial) pois antes de
chegar no primeiro quadrante para adentrar o músculo o nervo necessita
atravessar toda a extensão do Q2.

O nervo plantar medial além de inervar o próprio músculo abdutor do hálux
ele participa na inervação de outros músculos (flexor curto do hálux, flexor curto
dos dedos e lumbricais mediais), mas a maioria das estruturas dos pés são
inervadas pelo nervo plantar lateral, que após atravessar sob o musculo abdutor
do hálux inervam os músculos: adutor do hálux, adutor do dedo mínimo, flexor
curto do dedo mínimo, oponente do dedo mínimo, quadrado plantar, lumbricais
laterais e interósseos plantares e dorsais (Louisia e Masquelet, 1999; Wong,
2007; Lui, 2016). A neuropatia compressiva dos nervos plantares (lateral e
medial) causadas pelo músculo abdutor do hálux ao atravessarem pelo músculo
para inervar as principais estruturas plantares já disponibilizam de comprovação
científica, principalmente em decorrência da sua importância sintomatológica
(Baxter, 1984; Alshami et al., 2008; Rodrigues et al., 2015).
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Todos esses processos compressivos dos nervos pelas disfunções
miofasciais desencadeiam um ciclo vicioso onde quanto mais o músculo abdutor
do hálux tensionar mais ele comprime os ramos do nervo plantar medial que nele
penetram e que acabam aumentando os próprios sintomas clínicos (dor no
retropé medial) e esta, por sua vez, gera mais compressão dos nervos plantares
que continuam para inervar outras estruturas plantares (Headlee et al., 2008;
Donavan et al., 2010; Kim et al., 2011) (Figuras 49). Como todos os músculos
do pé recebem os nervos que obrigatoriamente atravessam o ventre do músculo
abdutor do hálux o processo de neuropatia compressiva muscular pode causar
mudanças na biomecânica dos pés como a queda do osso navicular e as
alterações do arco plantar decorrentes de uma fadiga muscular generalizada
além de dores e desconfortos que voltam a tensionar ainda mais o músculo
abdutor do hálux que inicia novamente o ciclo vicioso (Del toro e Park, 1996;
Headlee et al., 2008; Jung et al., 2011).

Figura 49: Organograma do ciclo vicioso da dor miofascial plantar
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5.4 Variações Anatômicas

O músculo abdutor do hálux se localiza na região medial do pé, originase no processo medial da tuberosidade do osso calcâneo medialmente ao
músculo flexor curto dos dedos, retináculo dos músculos flexores e aponeurose
plantar, atravessa o navicular, cuneiforme medial, 1º metacarpo (todo o arco
plantar medial) e se insere na face medial da base da falange proximal do hálux
e sesamóide medial, é responsável pela abdução e flexão do hálux, além de
sustentar o arco plantar medial (Chittoria, et al., 2015; Brenner, 1999; Wong,
2007; Kim et al., 2015).

Durante a dissecção anatômica foi observada uma inserção muscular
acessória na região do osso navicular que só havia sido relatada apenas como
uma probabilidade pois provavelmente só havia sido reportada em um estudo de
caso no trabalho de Martin (1964): “Uma cabeça acessória pode se originar da
região medial do pé, assim como da pele, na tuberosidade do navicular ou pelos
tecidos conectivos da aponeurose plantar". A partir da dissecção anatômica no
presente estudo foi possível concluir que em todos os pés foi observada a
inserção do músculo abdutor do hálux que se fixa mais precisamente na face
anterior da tuberosidade do osso navicular (pode ser conferida no tópico de
resultados). Acredita-se que essa estrutura não havia sido descrita com
convicção anteriormente pois além de delgada se localiza por baixo do terço
distal do músculo e é facilmente comprometida durante qualquer incisão mais
profunda. Como o enfoque deste estudo foram os ramos do nervo plantar medial
os cortes precisaram ser realizados com muita precisão e de forma bem
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cuidadosa para não comprometer as estruturas, por isso foi possível observar
essa fixação muscular sem comprometê-la. O trabalho mais recente de
dissecção anatômica do abdutor do hálux foi de Chittoria et al. (2015), mas eles
não observaram nenhuma inserção no navicular, só focaram na descrição da
relação entre o tendão do músculo abdutor do hálux com o flexor curto do hálux.

Estudos publicados relataram a importância do músculo abdutor do hálux
na sustentação do arco plantar medial (Wong et al., 2007; Kelly et al., 2014),
associada a essas afirmações, Nam et al. (2012) e Mulligan (2013)
demonstraram que existe uma relação entre o fortalecimento muscular do
abdutor do hálux e a diminuição da propensão a queda do osso navicular, ou
seja o aumento do arco se deve por uma elevação do osso navicular que
fisiologicamente ainda não estava esclarecida pois pela topografia conhecida até
o momento a contração muscular sustentaria o arco plantar somente pelas
extremidades de origem e inserção (osso calcâneo e falange proximal do hálux),
mas o mecanismo no osso navicular possa ser esclarecido através da fixação
muscular na tuberosidade do osso navicular relatado neste estudo.

Headlee et al. (2008) concluíram que a queda do arco plantar pode estar
associada à fadiga muscular plantar precoce (incluindo o músculo abdutor do
hálux), o que pode estar correlacionado às alterações da atividade motora,
proveniente das síndromes compressivas dos nervos plantares relatados no
tópico anterior (5.3). Além disso Okamura et al. (2017) publicaram que não existe
correlação entre diminuição da força do músculo abdutor do hálux com a queda
do arco plantar, esses dados fortalecem a hipótese de que a mecânica da queda
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do osso navicular que leva à diminuição do arco plantar medial pode estar
relacionada com a inserção da cabeça acessória do músculo abdutor do hálux
mas a fisiopatologia associada a mecânica ou a atividade motora é de difícil
avaliação pois é uma estrutura profunda localizada abaixo da inserção
falangeana do músculo abdutor do hálux. Porém, é importante encontrar um
meio para melhorar a metodologia de avaliação dos futuros trabalhos para a
melhor compreensão da biomecânica musculoesquelética e a correlação
sintomatológica e funcional. Os dados demonstrados neste estudo poderá servir
de ponto de partida para outros que virão.

Neste estudo foi demonstrado que através das dissecções anatômicas os
ramos do nervo plantar medial penetram no ventre do músculo abdutor do hálux
concentrados no primeiro quadrante (Q1, póstero-lateral) a mesma região onde
os pacientes ortopédicos com dores plantares referiram maior sensibilidade
quando avaliados pelo dolorímetro digital de pressão. Esses dados inferem a
existência de uma inter-relação entre ambos os resultados. Outro achado
importante é a fixação do músculo abdutor do hálux na região do navicular que
até então não havia sido descrita e registrada bibliograficamente mas ainda
serão necessários mais estudos para compreender a importância das
descobertas para o desenvolvimento de novos tratamentos.
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5.5 Limitações

Todos os trabalhos possuem limitações, primeiro, a rigidez dos critérios
de inclusão conferida nesta pesquisa pode levar a uma elevada validade interna
com prejuízo da validade externa. Segundo, a idade média mais alta pode não
representar a população em sua totalidade, porque a maioria dos cadáveres
apresentava uma idade elevada e para a análise clínica ortopédica foi necessária
a manutenção da idade buscando a homogeneidade da amostra, mas essa faixa
etária está alinhada com o estudo de Chatterton et al. (2015) que concluíram que
a prevalência das dores nos pés aparecem mais tarde com idade média (>50
anos) próxima ao nosso estudo. Terceiro, o conceito de utilizar a metodologia de
avaliação dos quadrantes apesar de inovador para os estudos anatômicos já foi
descrita no trabalho de Saban e Masharawi (2016) e Akamatsu et al. (2017).

Apesar dessas limitações este é o primeiro trabalho que relatou uma
padronização da penetração dos ramos do nervo plantar medial no ventre do
músculo abdutor do hálux e a relação com as dores miofasciais, conferindo uma
nova fisiopatologia das dores miofasciais, inclusive, foi descrita uma nova
estrutura anatômica que pode elucidar diferentes alterações na biomecânica dos
pés. Portanto, os resultados deste estudo possibilitam o conhecimento mais
aprofundado

das

síndromes

dolorosas

musculoesqueléticas,

importante no desenvolvimento de tratamentos ortopédicos futuros.

que

será
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6. CONCLUSÃO
__________________________________
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Concluímos a partir dos resultados que:

- Os ramos do nervo plantar medial penetram principalmente no primeiro
quadrante muscular (póstero-lateral). Os pacientes ortopédicos avaliados pelo
dolorímetro digital de pressão apresentaram maior sensibilidade dolorosa na
mesma região do grupo de dissecção anatômica;

- O mecanismo compressivo das estruturas nervosas na face lateral do músculo
abdutor do hálux pode estar relacionada com a fisiopatologia das dores
miofasciais da região do retropé medial avaliadas;

- A inserção muscular do abdutor do hálux no osso navicular pode ser importante
para a compreensão aprofundada da biomecânica funcional dos pés;

- Os dados demonstrados serão importantes para o desenvolvimento de
melhores tratamentos musculoesqueléticos pois auxiliam na compreensão da
fisiopatologia das dores miofasciais.
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