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Uma causa comum de dor no cotovelo e/ou 
dormência e formigamento nos dedos anelar 
e mindinho pode ser devido à compressão 
do nervo no cotovelo. Essa condição é 
frequentemente conhecida como Síndrome do 
túnel cubital ou Neuropatia ulnar. A sensação 
de formigamento e dormência é semelhante 
à sensação experimentada ao atingir o osso e 
provocar “choque no cotovelo”, já que o mesmo 
nervo está sendo comprimido em ambos os 
casos.

Depois da Síndrome do túnel do carpo, 
a Síndrome do túnel cubital é o segundo 
problema de comprometimento de nervo 
mais comum na extremidade superior.

Dormência e formigamento 
deste lado da mão podem 
indicar que você tem 
Síndrome do túnel cubital.

DORMÊNCIA FORMIGA-
MENTO

SENSAÇÃO 
DE QUEIMA-

DURA

FRAQUEZA

Sintomas

Os sintomas da Síndrome do túnel cubital 
geralmente aparecem nos dedos anelar 

e mindinho e se propagam até o cotovelo.

Essas informações não substituem o 
conselho, diagnóstico ou tratamento 
médico profissional. Elas não subs-
tituem nem devem ser usadas para 
recomendações médicas específicas. 

Fale com o seu 
médico em caso 
de dúvidas ou 
preocupações.
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Nervo ulnar

Fáscia

Inchaço no 
túnel cubital
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O nervo ulnar fornece sensação aos dedos mindinho e anelar. 
Ele também é responsável pelo controle de vários pequenos 
músculos da mão.

O nervo ulnar está localizado entre duas proeminências 
ósseas no cotovelo: o epicôndilo medial na face interna do 
cotovelo e o olécrano na parte posterior do cotovelo.

Existe um canal ou túnel (o túnel cubital) entre as duas 
proeminências ósseas por onde passa o nervo ulnar. O teto 
desse túnel é formado por uma camada de tecido fibroso no 
braço conhecida como fáscia. O nervo pode ser comprimido 
ou pinçado ao passar por esse túnel.

Causas

QUAIS SÃO AS POSSÍVEIS CAUSAS?
Para a maioria dos pacientes, a causa real da Síndrome do 
túnel cubital não é totalmente compreendida. Várias condi-
ções médicas e atividades repetitivas podem estar associadas 
ao desenvolvimento da Síndrome do túnel cubital.

OUTRAS CONDIÇÕES MÉDICAS
Diabetes, fraturas, luxações, artrite, tumores e 
infecção no cotovelo podem aumentar as chances 
de Síndrome do túnel cubital. 

FLEXÃO REPETIDA 
Flexão repetida do cotovelo e pequenos traumas 
recorrentes também podem estar associados ao 
desenvolvimento da Síndrome do túnel cubital. 

COMO ISSO ACONTECE?

PRESSÃO CONSTANTE
Pressão constante no nervo, ou mobilidade 
excessiva do nervo, também pode estar 
associada.
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NÃO CIRÚRGICO
As opções de tratamento não cirúrgico podem ser tentadas 
antes da cirurgia e incluem mudanças no estilo de vida físico, 
talas, medicamentos anti-inflamatórios e esteroides orais ou 
injetáveis.

CIRÚRGICO
Dependendo dos sintomas e da gravidade da condição exibida 
no paciente, e se as abordagens não cirúrgicas não tiverem 
êxito, a próxima abordagem para obter o alívio dos sintomas 
é a cirurgia. O tipo mais comum de cirurgia para tratar 
a Síndrome do túnel cubital é a descompressão do nervo ulnar 
(também conhecida como liberação do túnel cubital).

Descompressão do nervo ulnar (liberação do túnel cubital)

Existem duas abordagens cirúrgicas principais para a 
descompressão do nervo ulnar: cirurgia aberta e cirurgia 
endoscópica. Embora ambos os procedimentos de 
descompressão tenham índices de sucesso semelhantes, a 
cirurgia endoscópica tem vários benefícios que o paciente 
pode considerar antes de se submeter à cirurgia.

Tratamento

CIRURGIA 
ENDOSCÓPICA
• Pequena incisão de 

2 cm a 3 cm

• Menor dor pós-
operatória

• Menor tempo de 
recuperação

CIRURGIA ABERTA
• Incisão maior de 10 cm 

a 14 cm

• Cicatriz grande pós-
operatória

• Tempo de recuperação 
longo
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CIRURGIA ENDOSCÓPICA
O princípio norteador deste procedimento minimamente in-
vasivo é reduzir a dor no pós-operatório, evitando uma incisão 
grande da cirurgia aberta que se estende do pulso até a palma.

A cirurgia endoscópica é altamente eficaz e é usada há mais 
de 20 anos. Ela provoca possivelmente menos dor no pós-
operatório, uma cicatriz mínima e geralmente permite que os 
pacientes voltem às atividades normais em pouco tempo.1 

Durante a cirurgia endoscópica:

Uma pequena incisão (2 cm a 3 cm de comprimento) 
é feita entre o epicôndilo medial e o olécrano (os dois 
ossos no cotovelo).

O cirurgião pode então inserir uma pequena câmera 
montada em um instrumento de corte cirúrgico cha-
mado SmartRelease®. Esse dispositivo permite que o 
cirurgião veja dentro do túnel cubital por meio de um 
monitor de vídeo.

O cirurgião pode então cortar com precisão a fáscia 
(tecido fibroso no teto do túnel cubital) para diminuir 
a pressão no nervo sem danificar o nervo ulnar, usando 
a lâmina retrátil no Sistema SmartRelease®.

Assim que uma fáscia suficiente é liberada, a lâmina 
é retraída e o instrumento retirado. Em seguida, a 
incisão é suturada e protegida com curativo.

1
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Durante a cirurgia aberta:

Uma incisão é feita entre o epicôndilo medial e o olé-
crano (os dois ossos no cotovelo). A incisão se estende 
aproximadamente 6 cm para baixo (distalmente)  
e 6 cm para cima (proximalmente).

O cirurgião primeiro localiza o nervo ulnar para 
evitar laceração acidental e, em seguida, começa a 
dividir a fáscia para diminuir a compressão ou pinça-
mento no nervo.

Assim que a fáscia é liberada nas direções proximal 
e distal, o cirurgião fecha a incisão com suturas e 
bandagens, ou faz um curativo no braço.

Embora eficaz, esse método é altamente invasivo, deixando 
o paciente com potencial para uma grande cicatriz e um 
longo tempo de recuperação.

CIRURGIA ABERTA
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Pergunte ao seu médico
Se você precisa de tratamento para Síndrome do túnel 
cubital, seu médico ajudará você a tomar uma decisão 
acertada, explicando as opções e riscos, bem como as 
contraindicações associadas a qualquer tratamento.
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LIT-CUBITAL-PATIENT REV A

Essas informações não substituem o conselho médico. 

Elas têm como objetivo fornecer a você uma melhor compreensão da 
Síndrome do túnel do carpo e cubital e os procedimentos associados. 
Somente o seu médico pode determinar o diagnóstico e a adequação 
para o tratamento e as opções de tratamento. A melhor maneira de obter 
informações e respostas completas para suas perguntas específicas é 
consultar seu médico. 

A MicroAire Surgical Instruments não oferece nenhuma garantia em 
relação à obtenção de qualquer resultado de tratamento específico ou de 
que você será um candidato elegível para o tratamento SmartRelease®.
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