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Site do Hospital Albert Einstein dá informações
sobre a síndrome do túnel do carpo e ensina
exercícios para ver se a pessoa pode ter a doença

Conheça doenças que
comprimem nervos no
site do Sírio-Libanês

https://goo.gl/YpAVPA

https://goo.gl/Eb1BAM

Doença que compromete mãos
começa com formigamentos
Síndrome do túnel
do carpo faz a pessoa
sentir dor, fraqueza
e até ficar com os
músculos debilitados

Formigamento nas mãos,
se estendendo desde o polegar até a metade do dedo
anular, pode ser um sinal da
síndrome do túnel do carpo,
espécie de cano no punho
por onde passam os tendões
e um nervo, o mediano.
A doença, como explica o
médico Teng Hsiang Wei, de
cirurgia da mão e microcirurgia reconstrutiva do Hospital
Sírio-Libanês, “é um conjunto de sintomas decorrentes
da compressão do nervo mediano dentro do punho”.
Trata-se de um mal perigoso que, como informa Carlos Kopke, ortopedista do CQV
(Centro de Qualidade de Vida), pode comprometer para
sempre o movimento de uma
ou das duas mãos. “É mais
comum a doença atacar as
duas mãos”, diz Kopke.
Tudo começa com formigamento. “Os pacientes dizem
que têm que sacudir a mão
para melhorar”, diz Kopke.
Com o avanço da doença,
vêm a fraqueza e a constante
quebra de objetos. “Já houve
casos de professoras e mães
que derrubaram crianças do
colo por fraqueza.”
Depois, surgem as dores,
que podem acordar a pessoa
no meio da noite. “Em casos
mais avançados existe a diminuição do volume da
musculatura na palma da
mão”, explica o ortopedista
Felipe Savioli.
Segundo Wei, a maior
complicação é a lesão do
nervo se tornar crônica. “Aí a
recuperação pode ser parcial
e deixar sequelas, como a
perda irrecuperável de sensibilidade e força”, diz. “Por
isso é importante tratar esse
mal precocemente.”
Como as causas podem as
ser as mais diferentes, como
queda, trauma, tendinite,
esforço repetitivo, diabetes,
doenças reumáticas e até má
postura no sono, só um médico pode identificar se a
pessoa tem ou não a síndrome. O tratamento pode envolver imobilização do punho à noite, fisioterapia, uso
de anti-inflamatório e infiltrações. A cirurgia é o último
recurso e não há garantia de
cura total. (Gislaine Gutierre)

Menopausa
pode levar
ao distúrbio
A menopausa é um dos fatores comuns que podem levar à síndrome do do túnel
do carpo. Segundo Carlos
Kopke, ortopedista do CQV
(Centro de Qualidade de Vida), isso acontece porque,
nessa fase, por razões hormonais, o corpo da mulher
retém mais líquidos. “Como
o túnel do carpo é um espaço
muito fechado, essa retenção
de líquido faz inchar os tendões, e isso vai comprimir o
nervo.”
(GG)

Entenda o que é
túnel do carpo

Síndrome do
túnel do carpo

tendões

Dentro do punho,
existe uma espécie
de “cano”,
chamado túnel do
carpo, por onde
passam tendões
e um nervo, o
mediano

nervo
mediano

A síndrome acontece quanto esse
nervo fica espremido lá dentro,
causando vários sintomas. Pode
afetar uma ou as duas mãos

nervo mediano
espremido

Sintomas

nervo
mediano

Formigamento
das mãos, na
palma e nos
dedos, menos no
dedo mínimo
Dor, que
pode se
estender para
o braço e até
para o ombro

área de
formigamento

Crises de dor
à noite, que
podem até
despertar a
pessoa do sono

Diminuição da
musculatura na
palma da mão,
nos casos mais
avançados

Perda de força
nas mãos, com
dificuldade para fazer
tarefas simples, como
pegar um objeto ou
abotoar uma blusa

Causas

Pode ser qualquer situação que aumente a pressão dentro do túnel do carpo, espremendo o nervo mediano. Isso inclui:

LER (Lesão do
Esforço Repetitivo)

Artrite reumatoide

Menopausa

Tendinite

Quedas e traumas

Diabetes

Hipotireoidismo

Tratamento

Vai depender do que está fazendo o nervo ficar espremido. Entre as possibilidades estão:

Fisioterapia

Uso de remédios
(anti-inflamatórios)

Imobilização
do punho

Infiltração
com corticoide

Cirurgia

DICA
A manobra de
Phalen é um

dos exercícios que
ajudam a identificar
se a pessoa tem
predisposição para
a síndrome. É só
um sinal. Apenas
um médico, com
base em uma
avaliação completa,
pode chegar ao
diagnóstico correto
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Encoste o dorso
das mãos um no
outro, flexionando
bem o punho

Onde procurar
ajuda gratuita

Especialista:

ortopedista

Unidades de saúde da
Prefeitura de São Paulo:

http://migre.me/kusvM

2

Permaneça
nessa posição
por um minuto

3

Se você
sentir dor ou
formigamento
nas mãos,
procure um
médico

Unidades de saúde do
Estado de São Paulo:

http://migre.me/kusy9
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