
É a compressão do nervo cubital, ao nível do punho, quando ele
passa através do túnel cubital ou canal de Guyon, em volta do osso
pisiforme. Sendo bem menos frequente que a compressão do nervo
mediano, ou do nervo radial. A sintomatologia consiste em
disestesias, dor, fraqueza e hipotrofia muscular, sensação de frio e
intolerância ao calor na região cubital da mão, alteração de
sensibilidade no 4º e 5º dedo com ou sem presença marcante de dor
e hipoestesia, alterações de força e dificuldades de mobilidade da
mão (intrínsecos) e Força de preensão e pinça diminuída.

Faz partes das lesões de esforço repetitivo (LER), pouco descrita na
literatura, porém de importância clinica pelos distúrbios funcionais e
sensitivos que provoca.

Causas variadas, mas na sua maioria relacionadas ao trabalho.
Causas de origem ocupacional

Movimentos repetitivos com força associada - instrumentos de
trabalho (ferramentas, etc.) ou atividades que exijam compressão da
base da mão podem determinar lesões, principalmente do ramo
palmar (motor) do nervo cubital. Estas podem ser agravadas se
associadas a força e movimentos repetitivos.

Causas de origem não ocupacional

a) Traumatismo - as contusões sobre a região hipotênar com ou sem
fratura podem afetar o nervo cubital. Porém, está descrito também
compressão nervosa pós-trauma devido a hemorragia, edema ou
tecido cicatricial.

b) Processo expansivo tipo lipoma e cisto.

c) Tumefação edematosa no canal devido artrite ou osteoartrite.

O tratamento conservador é aplicado inicialmente com o MNF,
corticoide de depósito e vitamina B6. Se necessário, com reabilitação
profissional. Nos casos em que houver nítida relação da atividade
habitual com o desencadeamento dos sintomas.

O repouso é fundamental e em algumas ocasiões é indicada
imobilização com tala e velcro.

Caso haja uma patologia orgânica associada, esta deve ser tratada.

Cirúrgico

A descompressão cirúrgica do canal de Guyon é procedimento
indicado quando houver persistência dos sintomas, após 3 meses de
tratamento conservador. A cirurgia é simples e não necessita de
internamento, sob bloqueio anestésico axilar ou mesmo do cotovelo;
realiza-se a abertura do canal e microneurose, quando indicada. O
retorno ao trabalho é rápido, e a resolução do problema é definitivo.

CONCLUSÃO

A síndrome de Guyon é uma afecção de carácter limitante, pois
impossibilita o individuo de realizar às vezes tarefas simples do dia-
a-dia. Porém, é tratável, seja por métodos conservadores ou
recorrendo à cirurgia, sendo fundamental o papel do Reeducador da
Mão em ambos os tratamentos, atuando no pré e pós-cirúrgico, para
dar condições de retorno o mais breve possível às atividades diárias.
http://www.nervus.com.br/o-que-tratamos/compressao-do-nervo-ulnar-no-punho-sindrome-do-canal-de-guyon.html
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