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Síndrome do túnel do carpo é uma neuropatia
resultante da compressão do nervo mediano no canal do
carpo, estrutura anatômica que se localiza entre a mão e o
antebraço. Através desse túnel rígido, além do nervo
mediano, passam os tendões flexores que são revestidos
pelo tecido sinovial.

Qualquer situação que aumente a pressão dentro do
canal provoca compressão do nervo mediano e causando
a síndrome do túnel do carpo.

O tratamento para a síndrome do túnel do carpo deve
ser orientado por um ortopedista e, normalmente, deve
ser iniciado quando surgem os primeiros sintomas, como
formigamento nas mãos ou dificuldade para segurar
objetos.

Aplicação de compressas geladas sobre o pulso para
reduzir o inchaço e aliviar a sensação de picadas e
formigamento nas mãos;

Utilização de uma munhequeira para imobilizar o pulso,
especialmente enquanto se dorme, reduzindo o
desconforto provocado pela síndrome;

Ingestão de remédios anti-inflamatórios, como Ibuprofeno
ou Naproxeno, para reduzir a inflamação no pulso e aliviar
os sintomas;

Injeção mensal de corticoides no túnel do carpo para
reduzir o inchaço do local e aliviar a dor e desconforto
durante o mês.

Além disso, o ortopedista também pode aconselhar
fazer consultas de fisioterapia para fazer exercícios que
ajudam a melhorar o efeito dos tratamentos e a evitar que
os sintomas da síndrome surjam frequentemente.

Porém, nos casos mais graves, em que não é possível controlar
os sintomas com estes tipos de tratamentos, pode ser necessário
fazer cirurgia para cortar o ligamento do carpo e aliviar a pressão
sobre o nervo afetado.

As causas principais da síndrome do túnel do carpo são as
lesões por esforço repetitivo. Existem também causas traumáticas,
inflamatórias, hormonais e medicamentosas. Tumores também estão
entre as possíveis causas da síndrome.
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