
Informações ao 
paciente para 
o tratamento da 
Síndrome do 
túnel do carpo.

Síndrome do 
túnel do carpo



ii

A Síndrome do túnel do carpo é uma 
condição médica que causa entorpecimento, 
dor e desconforto na mão, afetando cerca de 
75 milhões de pessoas em todo o mundo. 

Os tratamentos de Síndrome do túnel 
do carpo geralmente têm sucesso, mas o 
diagnóstico precoce é importante. Se você 
suspeita que tem Síndrome do túnel do 
carpo, consulte seu médico para ser tratado.

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

DORMÊNCIA FORMIGA-
MENTO

SENSAÇÃO 
DE QUEIMA-

DURA

FRAQUEZA

Sintomas

Os sintomas da Síndrome do túnel do carpo 
geralmente aparecem nos dedos polegar, indicador 
e médio e podem se propagar até o ombro. Também  

é comum que esses sintomas piorem à noite.

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 mediano

Ligamento 
transverso do 
carpo Inchaço no 

túnel do carpo
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No centro do pulso há um espaço denominado túnel do 
carpo, onde um nervo importante (o nervo mediano) e 
nove tendões vão do antebraço até a mão. A parte superior 
desse túnel é formada por um forte ligamento, denominado 
ligamento transverso do carpo.

Quando há edema no túnel do carpo, a pressão se acumula 
no nervo mediano, que fornece a maior parte da sensibilidade 
e do movimento aos dedos e ao polegar. Quando a pressão 
é forte o suficiente para comprimir o nervo mediano, pode 
ocorrer a Síndrome do túnel do carpo.

Causas

QUAIS SÃO AS POSSÍVEIS CAUSAS?

OUTRAS CONDIÇÕES MÉDICAS
O edema no túnel do carpo pode ser causado 
por hereditariedade, diabetes, problemas de 
tireoide, fraturas ou artrite.

RETENÇÃO DE LÍQUIDOS 
A retenção de líquidos durante a gravidez pode 
criar sintomas de Síndrome do túnel do carpo, mas 
eles normalmente desaparecem depois do parto.

MOVIMENTO MANUAL REPETITIVO 
O movimento repetitivo das mãos e atividades 
que envolvem preensão, aperto ou corte 
podem piorar os sintomas, mas para a maioria 
das pessoas a causa real é desconhecida.

COMO ISSO ACONTECE?



4

NÃO CIRÚRGICO
Os tratamentos não cirúrgicos podem abranger mudança de 
hábitos, como redução ou eliminação de movimentos repeti-
tivos das mãos, uso de talas imobilizadoras no pulso durante 
a noite ou a administração de medicamentos anti-inflamató-
rios por via oral ou em injeções no túnel do carpo.

CIRÚRGICO
Os tratamentos cirúrgicos variam, mas os dois mais comuns 
são Cirurgia aberta e Cirurgia endoscópica. Ambos os 
procedimentos compartilham a meta de aliviar a pressão 
sobre o nervo mediano, cortando cirurgicamente o ligamento 
transversal e, assim, ampliando o túnel do carpo, para criar 
mais espaço para o nervo. Ambos os procedimentos são 
efetivos, mas a cirurgia endoscópica resulta em um tempo de 
recuperação mais rápido, menos dor pós-operatória e uma 
cicatriz menor e menos perceptível.1 

Tratamento

CIRURGIA 
ENDOSCÓPICA
• Pequena incisão de 1 cm 

a 2 cm

• Menor dor pós-operatória

• Menor tempo de 
recuperação

CIRURGIA ABERTA
• Incisão maior de 4 cm a 6 cm

• Cicatriz grande pós-
operatória

• Tempo de recuperação longo
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CIRURGIA ENDOSCÓPICA
O princípio norteador deste procedimento minimamente 
invasivo é reduzir a dor no pós-operatório, evitando uma 
incisão 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 menos dor no pós-operatório, uma 
cicatriz mínima, escondida pela prega do pulso e geralmente 
permite que os pacientes voltem às atividades normais em 
pouco tempo.1 

Durante a cirurgia endoscópica:

É feita uma pequena incisão na prega do pulso, onde o 
cirurgião insere uma pequena câmera montada em um 
instrumento cirúrgico denominado SmartRelease®. 
Esse dispositivo permite que o cirurgião veja dentro do 
túnel do carpo por meio de um monitor de vídeo. 

O cirurgião corta o ligamento com precisão, usando 
uma lâmina retrátil dentro do SmartRelease®, sem 
abrir a palma completamente.

Depois que o ligamento estiver totalmente liberado, a 
lâmina é retraída, o instrumento retirado e a pequena 
incisão é suturada e feito o curativo.
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Durante a cirurgia aberta:

É feita uma incisão na prega do pulso em direção ao 
centro da palma, pelas camadas de pele, gordura e 
tecido conjuntivo. 

Quando o ligamento transverso está exposto, o 
cirurgião corta o ligamento com uma lâmina para 
liberar a pressão no nervo. 

Em seguida, o cirurgião fecha a incisão com suturas 
e faz um curativo na mão.

Este procedimento é eficaz, mas pode não ser a melhor opção 
para alguns pacientes, pois ele deixa uma cicatriz do pulso 
ao centro da palma da mão. A recuperação e a reabilitação 
podem levar várias semanas devido à dor pós-operatória, ao 
corte profundo da mão e a uma incisão mais longa.

CIRURGIA ABERTA
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Pergunte ao seu médico
Se você precisa de tratamento para Síndrome do 
túnel do carpo, 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-ECTR-PATIENT REV A

SmartRelease® é uma marca comercial da MicroAire Surgical Instruments, LLC. 
©2020 Todos os direitos reservados. 

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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