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RESUMO 

 

A síndrome do túnel do carpo é causada pela compressão do nervo mediano 

quando este passa pelo túnel do carpo sendo o acometimento mais comum dos 

membros superiores. O objetivo dessa revisão de literatura é de estabelecer a 

relação entre a eficácia da cirurgia de descompressão do túnel do carpo por 

endoscopia e incisão palmar com o pós-operatório para atuação fisioterapêutica. O  

estudo foi realizado através de uma revisão de literatura utilizando artigos 

científicos, livros didáticos e teses através do banco de dados eletrônico, Bireme, 

Lilacs, Scielo e Google Acadêmico. A cirurgia via incisão palmar apresenta uma 

incisão mais ampla com secção da fáscia palmar, aumentando risco de 

complicações e a cirurgia via endoscopia, além da incisão ser menor, ocorre à 

preservação da fáscia palmar diminuindo os riscos de complicações pós-

operatórias. Portanto a descompressão do túnel do carpo via endoscopia, 

proporciona um menor tempo para o retorno às atividades de vida diária 

promovendo um melhor prognostico fisioterápico. 

Palavras Chave: Fisioterapia (especialidade), procedimentos cirúrgicos 

ambulatórios, prognóstico, síndrome do túnel carpal.  
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ABSTRACT 

 

The carpal tunnel syndrome is caused by compression of the medium nerve when 

it passes through the carpal tunnel and it’s the most common involvement of the 

upper members. The objective of this study is to establish the relation of the 

endoscopy carpal tunnel surgery and palmar incision surgery effectiveness with 

postoperative for the physiotherapy performance.  The study was made using a 

revision of literature with scientific articles, didactics books and theses found at 

electronic data base of Bireme, Lilacs, Scielo and Academic Google. The palmar 

incision surgery has a wider incision and palmar fascia section, increasing the 

complications risks. The endoscopy surgery has a smaller incision and the palmar 

fascia preservation, decreasing the postoperative complications risks.  Therefore 

the endoscopy carpal tunnel decompression surgery provides lesser time to return 

to the daily life activities promoting a better  physioterapic  prognosis. 

Key words: Ambulatory surgical procedures, carpal tunnel syndrome, physical 

therapy (Specialty), prognosis. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A síndrome do túnel do carpo foi descrita pela primeira vez por Sir James 

Paget em 1854 e representa a neuropatia compressiva mais comum, melhor 

definida e mais estudada do ser humano. Compreende sinais e sintomas causados 

pela compressão do nervo mediano ao nível do canal do carpo gerado pelo 

desequilíbrio entre o conteúdo e o continente desse canal. A compressão pode ser 

causada por qualquer proliferação tenossinovial, anormalidade da articulação do 

punho, tumor ou anomalia muscular [1,2]. 

O túnel do carpo é delimitado dorsal e lateralmente pelos ossos do carpo, 

pisiforme e tubérculo escafóide na região proximal, hâmulo do hamato e tubérculo 

do trapézio distalmente e ventralmente pelo espesso ligamento transverso do 

carpo. Pelo interior do túnel passam além do nervo mediano, mais nove tendões, 

sendo eles: flexor superficial dos dedos I-V, flexor profundo dos dedos I-V e flexor 

longo do polegar, deixando a região muito vulnerável a anormalidades 



inflamatórias, gerando edema e aumento da pressão no túnel. Quando ocorre 

diminuição no seu tamanho por alterações degenerativas, traumáticas ou aumento 

de volume dos tecidos moles em torno dos tendões, há compressão mecânica do 

nervo mediano dentro deste túnel, o que desencadeia a síndrome do túnel do 

carpo [1,3]. 

Os principais sintomas relacionados à síndrome do túnel do carpo são 

dores noturna com queimação, parestesia e atrofia tênar. Como conseqüência, tem-

se limitações de atividades e incapacidade para o trabalho [4]. 

O processo de instalação da síndrome do túnel do carpo pode ocorrer em 

decorrência de lesões agudas e crônicas no sistema músculo-esquelético. A lesão 

aguda pode ser traumática ou por instalação de fadiga muscular, que ocorre 

quando o nível de força aplicada é baixo, mas considerado acima da capacidade 

adaptativa do sistema muscular. As lesões crônicas são conseqüências de 

sobrecargas músculo-esqueléticas a longo prazo[4]. 

O diagnóstico preciso é difícil e consiste em exame físico onde são 

avaliados os sinais e sintomas e teste eletroneuromiográfico (ENMG) comprovando 

bloqueio sensitivo-motor do nervo mediano no carpo, com aumento de latência e 

redução da velocidade de condução. A redução da velocidade de condução no sítio 

compressivo decorre de desmielinização focal ou segmentar que representam base 

fisiopatogênica das neuropatias compressivas [1,4]. 

A síndrome do túnel do carpo comporta tratamento conservador ou 

cirúrgico. Em casos de lesões por esforço repetitivo (LER) ou distúrbios 

osteomuscular relacionados ao trabalho (DORT) a cirurgia geralmente não está 

indicada, apesar de ela ser favorecida pela literatura. De acordo com a comunidade 

científica as alterações musculoesqueléticas, quando relacionadas ao trabalho, vêm 

alcançando proporções epidêmicas devido à incapacidade gerada por essa 

síndrome e suas conseqüências socioeconômicas. [2,4]. 

Em sua fase inicial, o tratamento da síndrome do túnel do carpo é 

realizado com o emprego de medidas conservadoras incluindo uso de injeção de 

esteróides, splint (talas) para punho, splint combinado com uso de vitaminas, splint 

combinado com uso de esteróides e de antiinflamatórios não hormonais. O 

tratamento cirúrgico, que foi realizado pela primeira vez em outubro de 1929 por 

James Learmonth, com a secção do ligamento transverso do carpo, técnica 



popularizada mais tarde por Frederick P. Moersch, geralmente é empregado para 

pacientes que não melhoraram com o conservador ou quando a patologia está em 

fase avançada. Estão descritas várias técnicas cirúrgicas de descompressão, das 

abertas às minimamente invasivo-endoscópicas [2,3,5]. 

Nas técnicas cirúrgicas abertas o ligamento transverso do carpo é aberto 

longitudinalmente para que seja possível a visualização do seu interior, observa-se 

também o ramo motor do nervo mediano e tendões flexores, além de possíveis 

causas de compressão dentro do canal, como cistos sinoviais, tumores ou 

alterações anatômicas [6]. 

Já nas técnicas cirúrgicas endoscópicas o procedimento inicia-se com 

pequena incisão e com o endoscópio identifica-se visualmente o ligamento 

transverso do carpo em toda sua extensão. Sob visão vídeo-endoscópica, realiza-se 

a secção completa do referido ligamento, partindo-se da sua porção distal em 

direção proximal [7]. 

Recentemente, vários autores têm revelado a ocorrência de alguns 

sintomas no período pós-operatório pouco citados no passado, como a dor na 

cicatriz, diminuição da força de preensão, dor nas eminências tenares e 

hipotenares, e o tempo de retorno ao trabalho e às atividades de vida diária. A 

busca do aperfeiçoamento das técnicas cirúrgicas e de melhores resultados evoluiu 

com o desenvolvimento de métodos menos invasivos, menores incisões e o uso de 

aparelhos de visibilização endoscópica [8]. 

O objetivo dessa revisão de literatura é de estabelecer a relação entre a 

eficácia da cirurgia de descompressão do túnel do carpo por endoscopia e incisão 

palmar com o pós-operatório para atuação fisioterapêutica. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

 

 O presente trabalho foi realizado através de uma revisão de literatura 

utilizando os seguintes materiais: artigos científicos, livros didáticos e teses. Para 

isso foram utilizados como fonte de pesquisa o banco de dados eletrônico de sites 

como: Bireme, Lilacs, Scielo e Google Acadêmico. 

 

 



DISCUSSÃO 

 

A síndrome do túnel do carpo é o acometimento mais comum dos 

membros superiores e é causada pela compressão do nervo mediano quando este 

passa pelo túnel do carpo. O túnel do carpo tem como característica ser uma 

estrutura inelástica e qualquer alteração em seu interior pode levar à compressão 

do nervo mediano. O túnel do carpo é delimitado dorsal e lateralmente pelos ossos 

do carpo, pisiforme e tubérculo do escafóide na região proximal, hâmulo do 

hamato e tubérculo do trapézio distalmente e ventralmente pelo espesso 

ligamento transverso do carpo. Pelo seu interior passam além do nervo mediano, 

mais nove tendões: flexor superficial dos dedos I-V, flexor profundo dos dedos I-V 

e flexor longo do polegar, deixando o espaço muito vulnerável a anormalidades 

inflamatórias desses últimos, ocasionando edema e aumento pressórico no túnel. 

Algumas causas de compressão do nervo mediano são: por alterações 

degenerativas ou traumáticas, aumento do volume dos tecidos moles em torno dos 

tendões dos flexores dos dedos, exposições do paciente a vibrações, cistos 

sinoviais, trombose da artéria mediana, anomalias anatômicas, etc [1,3,6]. Isso fará 

com que ocorra uma compressão mecânica no nervo mediano dentro do túnel 

desencadeando a síndrome do túnel do carpo [3]. 

Nos casos onde ocorre a compressão do nervo mediano haverá a produção 

de parestesia, anestesia ou hipoestesia nos dedos, com perda progressiva da 

coordenação e força do polegar, caso a causa da compressão não for eliminada, 

haverá dificuldades na realização de movimentos finos com o polegar [9]. Queixas 

de dor noturna com queimação são muito comuns em pessoas acometidas pela 

doença, além da presença de atrofia tenar que é característica de compressões 

crônicas levando a diminuição da força de preensão palmar [4]. 

O processo de instalação da Síndrome do túnel do carpo pode ocorrer em 

decorrência de lesões agudas e crônicas no sistema músculo-esquelético. A lesão 

aguda pode ser traumática ou por instalação de fadiga muscular, que ocorre 

quando o nível de força aplicada é baixo, mas considerado acima da capacidade 

adaptativa do sistema muscular. As lesões crônicas são conseqüências de 

sobrecargas músculo-esqueléticas a longo prazo [4]. 



O diagnóstico da Síndrome do Túnel do Carpo é feito através de achados 

clínicos (sinais e sintomas) e pelo exame eletroneuromiográfico que irá comprovar 

o bloqueio sensitivo-motor do nervo mediano no carpo, com aumento de latência e 

redução da velocidade de condução. A redução da velocidade de condução no sítio 

compressivo decorre de desmielinização focal ou segmentar que representam base 

fisiopatogênica das neuropatias compressivas. Alguns sinais freqüentemente 

utilizados para diagnóstico da Síndrome do Túnel do Carpo são: teste de Phalen, 

teste de Tinel-Hofmann, compressão do nervo mediano e sinal de fraqueza do 

músculo abdutor curto do polegar [1,4,6]. 

O diagnóstico diferencial é feito com a Síndrome do pronador redondo, em 

que a dor está na superfície volar e proximal do antebraço e apresenta o teste de 

Phalen negativo; Síndrome do Desfiladeiro Torácico, em que os sintomas são 

exarcebados nos testes de Adson; Síndrome do nervo interósseo anterior, cujo caso 

clínico é típico pois é exclusivamente motor e não apresenta alteração da 

sensibilidade e o movimento de pinça entre o polegar e o indicador é fraco ou 

ausente[6]. 

O tratamento para descompressão do nervo mediano é feito de duas 

formas: através de tratamento conservador e cirúrgico. Embora a literatura 

favoreça a cirurgia, ela geralmente não está indicada em casos de lesão por esforço 

repetitivo (LER), ou distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho (DORT). A 

comunidade científica tem concordado que as alterações musculoesqueléticas, 

quando relacionadas ao trabalho, têm alcançado proporções epidêmicas tendo em 

vista a incapacidade gerada por essa síndrome e suas consequências 

socioeconômicas. [2,4]. 

 A indicação do tratamento conservador é para casos onde não houve 

déficit neurológico levando à hipotonia da região tenar e fraqueza muscular. 

Nesses casos são utilizados talas para as mãos, órteses, imobilização gessada, 

medicamentos anti-inflamatórios para reduzir o quadro álgico, fisioterapia, 

eletroterapia, aplicações de injeções esteroidais, além de mudanças nas atividades 

de vida diária, bem como daquelas realizadas no ambiente de trabalho [2,4,10,11]. 

Já o tratamento cirúrgico foi realizado pela primeira vez em outubro de 1929 por 

James Learmonth sendo a técnica popularizada por Frederick P. Moersch é 

indicado em casos onde o tratamento conservador não apresentou resultados 



satisfatórios para diminuição dos sintomas ou em casos onde a doença se encontra 

em casos avançados [2,5]. Nesse caso será feito a secção do ligamento transverso 

do carpo, promovendo um aumento volumétrico do túnel do carpo e reduzindo a 

pressão no nervo mediano [11]. 

Estão descritas várias técnicas cirúrgicas de descompressão, das abertas 

às minimamente invasivo-endoscópicas [3]. 

Em uma análise mais aprofundada da cirurgia para descompressão do 

canal do carpo vemos que esse tipo de intervenção é realizado após o paciente 

passar por exames de radiografias simples do punho, eletroneuromiografia e só 

são operados em casos de compressão intensa onde há ausência de potencial 

sensitivo com potencial motor presente ou ausente, compressão acentuada com 

redução de amplitude do potencial sensitivo do nervo mediano e latência distal 

prolongada e compressão moderada com sinal de denervação motora intensa onde 

a velocidade de condução sensitiva está reduzida para mais de 20% do limite 

inferior da normalidade[3].  

Na técnica cirúrgica via incisão palmar, a incisão cirúrgica é planejada 

longitudinalmente com base no ponto de encontro polpa-palma do dedo anular 

sendo ao redor de 2,5cm de extensão e iniciada próximo à prega cutânea do punho 

sob a prega tenar. Após a incisão da pele, tecido subcutâneo e fáscia palmar, o 

ligamento transverso do carpo é aberto longitudinalmente, visualizando o interior, 

observa-se o ramo motor do nervo mediano e tendões flexores, além de possíveis 

causas de dentro do canal, tais como cistos sinoviais, tumores ou alterações 

anatômicas [6]. 

As complicações vistas nesse tipo de cirurgia são: liberação incompleta do 

ligamento transverso do carpo, sendo esta a mais freqüente, lesão do nervo 

mediano, especialmente no ramo cutâneo palmar, infecções, subluxação anterior 

do nervo mediano e aderência do nervo na região de cicatrização do ligamento 

transverso do carpo, dor na região da cicatriz cirúrgica, crepitação no tendão dos 

flexores do dedo anular e mínimo, abertura incompleta do ligamento anular do 

carpo, lesão dos ramos motores e sensitivos do polegar, lesão do ramo sensitivo 

palmar do nervo mediano, lesão do ramo sensitivo do nervo ulnar na região 

palmar, secção incompleta do retináculo dos flexores [3, 12]. 



A preocupação em se monitorar o tempo para o retorno às atividades após 

a cirurgia apareceu depois da introdução da cirurgia de descompressão através da 

endoscopia, pois houve estudos dizendo que o tempo levado para o retorno às 

atividades de vida diária na cirurgia via incisão palmar era duas vezes maior 

quando comparado à cirurgia via endoscopia. Porém também houve estudos 

dizendo que não foram encontradas diferenças significativas para o retorno às 

atividades de vida diária. A média de tempo encontrada variou de sete a cinqüenta 

e nove dias de pós-operatório. Então notou-se a importância da motivação dos 

pacientes para realizar um programa de fisioterapia para diminuir o tempo de 

retorno às atividades de vida diária [13,14]. 

O acesso endoscópico utiliza a visão indireta através de instrumentos de 

artroscopia modernos e subdivide-se em dois métodos, conforme emprega um ou 

dois portais. O método endoscópico que utiliza um portal, ou seja, uma única 

incisão como entrada e saída, é denominado método de Agee enquanto aquele que 

utiliza dois portais, ou seja, duas incisões, é chamado de método de Chow [15]. 

A técnica de Agee é a mais vista e preferida pelos médicos nos estudos, 

pois causa menos lesões do que a técnica de Chow pelo fato de que a técnica de 

Agee é utlizado uma lâmina protegida lateralmente pela peça de plástico romba e 

chata além de ser utilizado apenas uma mão, podendo a outra palpar a região 

palmar evitando rotações não intencionais que possam gerar lesões enquanto na 

técnica de Chow são utilizadas várias lâminas sem proteção lateral e o emprego 

das duas mãos do cirurgião, facilitando rotações não intencionais do sistema [5]. 

O procedimento cirúrgico da técnica de Agee inicia-se com o paciente em 

decúbito dorsal, sob anestesia local e sedação, faz-se o esvaziamento e 

garroteamento do membro superior com torniquete pneumático em 

aproximadamente 250mmHg, ao nível do braço. Após preparar o campo cirúrgico 

o punho é mantido em extensão de 30 graus e é feito uma pequena incisão 

transversa de 1,0 à 1,5 centímetros, localizada entre o tendão do músculo flexor 

ulnar do carpo e o tendão do músculo palmar longo, na prega proximal do punho. 

Após a abertura da fáscia antebraquial, identifica-se o nervo mediano e, com o 

auxílio de um dissector de sinóvia, procede-se a "palpação" da face inferior do 

ligamento transverso do carpo, cujas fibras transversalmente orientadas 

determinam uma sensação de atrito com estrutura rígida. O próximo passo 



consiste na introdução de obturadores de tamanhos progressivamente maiores no 

túnel do carpo, com o objetivo de alargar o trajeto de passagem do endoscópio e 

permitir a identificação do gancho do hamato garantindo desta forma que o canal 

de Guyon não foi erroneamente adentrado. Introduz-se o endoscópio e identifica-

se visualmente o ligamento em toda sua extensão, tomando-se cuidado para não 

avançar o aparelho por mais de quatro centímetros. Sob visão vídeo-endoscópica, 

realiza-se a secção completa do referido ligamento, partindo-se da sua porção 

distal em direção proximal [7,15,16,11]. 

Uma vantagem anatômica da cirurgia endoscópica é a preservação da 

fáscia palmar superficial onde se inserem os músculos tênares, uma estrutura que 

habitualmente é seccionada durante a cirurgia convencional aberta. Além disso, 

esta técnica permite a utilização de incisões menores, menor manipulação de 

tecidos profundos e, como conseqüência, diminuição da dor no período pós 

operatório.[7] 

As complicações encontradas nas cirurgias via endoscópica são causadas 

por lesões iatrogênicas, dentre elas vemos a secção parcial do ligamento carpal 

transverso, lesão do nervo mediano, dores na palma da mão, também chamada de 

dor pilar, neurapraxia do nervo ulnar, lesão do arco palmar, hipoestesia transitória 

na borda radial do dedo anular [12, 16,17]. 

A liberação endoscópica do túnel do carpo traz melhores resultados que a 

liberação aberta, por ter menor número de complicações e permitir retorno 

precoce ao trabalho [5,7,11,16]. A média de tempo para o retorno às atividades de 

vida diária variou entre quatorze e vinte e um dias aproximadamente [11,14]. 

Um fato comum nas cirurgias de descompressão do túnel do carpo é a 

perda da força de preensão e de pinça no período pós-operatório que pode ser 

explicada por alguns fatores como a dor na região da incisão cirúrgica, aderências 

decorrentes do hematoma e até subluxação dos tendões flexores [11]. Foi notado 

que a força pós operatória é maior no primeiro mês nas cirurgias de 

descompressão do túnel do carpo via endoscópica, porém ao final do terceiro mês 

após a cirurgia é notada uma igualdade na força de preensão e pinça nas cirurgias 

via endoscopia e incisão palmar [17]. 

A fisioterapia no período pós-operatório das cirurgias de descompressão 

do túnel do carpo deve ser iniciada focando as perdas funcionais do paciente [18]. 



São trabalhados exercícios cinesioterápicos, mobilização do tecido cicatricial, 

alongamentos e fortalecimento muscular para prevenir restrições de movimentos 

e fraqueza muscular [18,10]. Associado à cinesioterapia pode-se usar recursos 

eletrotermofototerápicos como a laser terapia de baixa potência ou aplicações do 

ultrassom terapêutico para alívio do quadro álgico. Deve-se também descobrir 

qual o fator que levou à compressão do túnel do carpo e orientar o paciente a 

mudanças no estilo de vida ou do posto de trabalho [4, 10]. 

O tempo para o retorno às atividades quando iniciado o tratamento 

fisioterapêutico no pós-operatório das cirurgias não pode ser estipulado, pois 

ainda faltam estudos que mensurem esse dado.   

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que ao final desse estudo, dentre as técnicas de descompressão 

do túnel do carpo, via endoscopia e incisão palmar, a que apresenta melhor 

prognóstico para reabilitação fisioterápica é a cirurgia via endoscopia, pois a perda 

de força de preensão e pinça no pós-operatório é menor, as complicações 

decorrentes de lesões iatrogênicas são bem menores e o tempo para o retorno às 

atividades de vida diária do paciente é menor. Porém ainda são necessários mais 

estudos sobre o assunto quanto ao tempo de retorno às atividades de vida diária 

quando a fisioterapia atua no pós-operatório das cirurgias descompressivas do 

túnel do carpo, pois esse dado não foi encontrado na literatura e sem ele não temos 

base científica para realizar uma estimativa de cura completa da doença com a 

atuação fisioterápica. 

 

REFERÊNCIAS  

 

1.KOUYOUMDJIAN JA. Síndrome do túnel do carpo: aspectos clínicos-
epidemiológicos em 668 casos. Arq Neuropsiquiatr. 1999; 57(2): 200-7. 
 
2.PEREIRA ES, ZALCMAN I, MORI CE, AMARO JT. Síndrome do túnel do carpo: 
análise comparativa entre tratamento conservador e cirúrgico. Rev Bras Ortop. 
1993 Ago; 28(8): 570-8. 
 



3.HENRIQUE A. Avaliação pós-operatória de 237 liberações cirúrgicas abertas para 
o tratamento de síndrome do túnel do carpo. Rev Bras Ortop. 2003 Jul; 38(7): 381-
390. 
 
4.KAROLCZAK APB, VAZ MA, FREITAS CR, MERLO ARC.  Síndrome do túnel do 
carpo. Rev Bras Fisioter. 2005, 9(2): 117-122. 
 
5.JÚNIOR RM, STARCK R, AZZE RJ, CAMILLO AC. Liberação endoscópica do canal do 
carpo por acesso único: estudo comparativo com a técnica aberta convencional. 
Rev Bras Ortop. 1996 Abr, 31(4): 297-302. 
 
6.SEVERO A, AYZEMBERG H, PITÁGORAS T, NICOLODI D, MENTZ L, LECH O. 
Síndrome do túnel carpal: análise de 146 casos operados pela miniincisão. Rev 
Bras Ortop. 2001 Set, 36(9): 330-5. 
 
7.FLORES LP. Descompressão do túnel do carpo pela técnica endoscópica: estudo 
comparativo com a técnica convencional aberta. Arq Neuropsiquiatr. 2005, 63(3-
A): 637-642. 
 
8.PIGNATARO MB, RUSCHEL PH, FOLBERG CR, CARNEIRO RS. Técnica de liberação 
do túnel do carpo com miniincisão palmar e uso do retinaculótomo. Rev Bras 
Ortop. 1998 Mar, 33(3): 190-4. 
 
9.ESTRELA J, ALBERTO J, JOSÉ M. Estudo da secção do ligamento carpal transverso 
comparando as técnicas endoscópica e convencional em cadáver humano. Acta 
Cirúrgica Brasileira. 2003, 18(2): 116-124. 
 
10.DAVID DR, OLIVEIRA DAAP, OLIVEIRA RF. Atuação da fisioterapia na síndrome 
do túnel do carpo – estudo de caso. ConScientiae Saúde. 2009, 8(2): 295-9. 
 
11.NASCIMENTO TF, D´ELIA LFB, GONÇALVES LO, DOBASHI ET. Estudo 
randomizado do tratamento da síndrome do túnel do carpo. Acta Ortop Bras. 2007, 
15(4): 218-221. 
 
12.ZUMIOTTI AV, OHNO PE, PRADA FS, AZZE RL. Complicações do tratamento 
cirúrgico da síndrome do túnel do carpo. Rev Bras Ortop. 1996 Mar, 31(3): 199-
202. 
 
13.FERNANDES CH, MEIRELLES LM, CARNEIRO RS, FALOPPA F, ALBERTONI WM.  
Tratamento cirúrgico da síndrome do canal do carpo por incisão palmar e 
utilização do instrumento de Paine. Rev Bras Ortop. 1999 Abr, 34(4): 260-270. 
 
14.PEREIRA EAR, JÚNIOR RM, AZZE RJ. Estudo comparativo entre a técnica 
endoscópica pelo portal proximal e a técnica de mini incisão palmar no tratamento 
cirúrgico da síndrome do túnel do carpo. Acta Ortop Bras. 2003, 11(1): 48-57. 
 
15.NETO JE, LEITE JAD, BEZERRA MJC. Estudo da secção do ligamento carpal 
transverso comparando as técnicas endoscópica e convencional em cadáver 
humano. Acta Cirúrgica Brasileira. 2003, 18(2): 116-124. 



 
16.CORTEZ M, COSTI LE, MACHADO GS,  RIBEIRO FGL, SILVA PFS.  Liberação 
endoscópica do túnel do carpo pela técnica de Agee com instrumental modificado. 
Rev Bras Ortop. 1997 Jan, 32(1): 75-78. 
 
17.SILVA JB, NETO PF, FOUCHER G, FRIDMAN M. Estudo prospectivo randomizado 
da força pós-operatória após diferentes técnicas de liberação do túnel do carpo. 
Rev Bras Ortop. 1996 Abr, 31(4):355-357. 
 
18.KISNER C, COLBY LA. Exercícios Terapêuticos-Fundamentos e Técnicas. 4ª ed. 
Rio de janeiro: Manoli; 2005. p. 441-443. 
 
 
 
 


