
 

 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE MEDICINA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS MÉDICAS 

 

 

 

MARCELO DE PINHO TEIXEIRA ALVES 

 

 

SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO: ESTUDO COMPARATIVO 

ENTRE AS MEDIDAS ULTRASSONOGRÁFICA E CIRÚRGICA DO  

NERVO MEDIANO 

 

 

ORIENTADOR: PROF. DR. CLOVIS ORLANDO PEREIRA DA FONSECA 

CO-ORIENTADOR: PROF. DR. JOSÉ MAURO GRANJEIRO 

 

Universidade Federal Fluminense 

Niterói 

2012 



 

 

 

 

A474 

 

Alves, Marcelo de Pinho Teixeira 

   Síndrome do túnel do carpo: estudo comparativo 

entre as medidas ultrassonográfica e cirúrgica do 

nervo 

mediano / Marcelo de Pinho Teixeira Alves. – 

Niterói: [s.n.], 2012.                    

  

 74 f.:20 il., 30 cm.  

 

   Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas) – 

Universidade Federal Fluminense, 2012.     

    

   1. Síndrome do Túnel Carpal-Diagnóstico. 2. 

Neuropatia Mediana. 3. Ultrassonografia. I. Titulo.   

                                 

                            CDD 617.575075 

 



 

 

 

MARCELO DE PINHO TEIXEIRA ALVES 

 

 

SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE AS 

MEDIDAS ULTRASSONOGRÁFICA E CIRÚRGICA DO  

NERVO MEDIANO 

 

 

 

Dissertação submetida ao Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Médicas da Universidade Federal Fluminense como parte dos requisitos 

necessários à obtenção do Grau de Mestre.  

Área de Concentração: Ciências Médicas. 

 

 

 

 

Orientador: Clovis Orlando Pereira da Fonseca 

 Co-Orientador: José Mauro Granjeiro 

 

Niterói 

2012  



 

 

MARCELO DE PINHO TEIXEIRA ALVES 

SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE AS 

MEDIDAS ULTRASSONOGRÁFICA E CIRÚRGICA DO  

NERVO MEDIANO 

 

Orientador: Clovis Orlando Pereira da Fonseca 

Co-Orientador: José Mauro Granjeiro 

Dissertação submetida ao Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Médicas da Universidade Federal Fluminense como parte dos requisitos 

necessários à obtenção do Grau de Mestre.  

Área de Concentração: Ciências Médicas. 

 

 

Aprovada em: 

BANCA EXAMINADORA 

 Professor Doutor Jocemir Ronaldo Lugon  

Universidade Federal Fluminense – Examinador prévio e Titular 

 

Professor Doutor Marcio Carpi Malta 

Universidade Federal Fluminense – Titular 

 

Professor Doutor Liszt Palmeira de Oliveira 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Titular 

 

Suplentes 

Professor Doutor Antonio Vitor de Abreu 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Professor Doutor José Alberto Landeiro 

Universidade Federal Fluminense 

 

Niterói 

2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus, pela Sua presença. 

À Lessandra, minha alma gêmea, pelo seu amor. 

Aos meus filhos Luiza, Victoria, Marcelo e Rafael, pelo seu amor incondicional. 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

Aos pacientes do Hospital Universitário Antonio Pedro, pela compreensão da 

importância do trabalho realizado e pela participação no mesmo. 

Aos colegas do Hospital Universitário Antonio Pedro e, em especial ao Professor 

Marcio Carpi Malta, pelo apoio na realização do trabalho. 

Ao Professor Clovis Orlando Pereira da Fonseca, pela orientação, pela 

disponibilidade e pela possibilidade de abrir novas portas de estudos em prol dos 

pacientes. 

Ao Professor José Mauro Granjeiro, pela disponibilidade e pelas ideias, no projeto 

e na execução do trabalho. 

Ao Professor Paulo Roberto Gonçalves de Souza, colaborador importante na 

idealização deste trabalho. 

Ao Professor Jocemir Ronaldo Lugon, revisor do trabalho e fundamental para o 

sucesso do mesmo. 

Ao Professor Luis Guillermo Coca Velarde, pela importante ajuda no desenho 

estatístico do trabalho. 

Ao colega Dr. Marcos Tzirulnik, pela presteza e gentileza em atender os pacientes 

encaminhados. 

Aos colegas de pós-graduação, pelo companheirismo em sala de aula. 

Aos professores do Curso de Pós-Graduação em Ciências Médicas da UFF, pelo 

profissionalismo, dedicação e atenção que dedicam aos alunos. 

À minha família, sempre presente e sempre me apoiando em todos os passos do 

caminho trilhado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“O sucesso deriva do conhecimento 

de que você fez o seu melhor para se 

tornar o melhor de que é capaz de se 

tornar.” (John Wooden)



 

 

RESUMO 

A síndrome do túnel do carpo (STC) é a síndrome compressiva de nervos periféricos mais 

comum, podendo ser diagnosticada clinicamente e ser confirmada por exames 

complementares, como eletroneuromiografia (EMG) e ultrassonografia (USG). 

Objetivos: 1) comparar os perímetros cirúrgico e ultrassonográfico do nervo mediano 

(NM); 2) avaliar o papel da área seccional ultrassonográfica (ASU) do NM no diagnóstico 

da STC; 3) verificar a associação entre a ASU do NM e a gravidade da STC. 

Metodo: Estudo prospectivo, com 30 pacientes portadores de STC diagnosticada 

clinicamente e por eletroneuromiografia (EMG). Mediu-se a área seccional e o perímetro 

ultrassonográfico do NM. Avaliou-se a correlação clinico-ultrassonográfica da gravidade 

da STC. Comparou-se os perímetros ultrassonográfico e cirúrgico. A classificação clínica 

foi comparada ao perímetro cirúrgico, área seccional ultrassonográfica e perímetro 

ultrassonográfico do NM. Análise estatística: teste t para amostras pareadas, correlação 

de Pearson, gráficos de dispersão e de Bland-Altman para estudo da correlação entre os 

perímetros. Teste de Kolmogorov-Smirnov para normalidade composta para verificar 

distribuição das medidas. Testes de Welch e Wilcoxon para comparar medidas e 

gravidade da doença. 

Resultados: 5 perdas, 25 pacientes estudados. 60% dos pacientes com doença moderada 

(estágio clínico 2). 60% dos pacientes com doença grave por ultrassonografia (área 

seccional > 0,15 cm²). Distribuição não normal para perímetro cirúrgico (valor p = 0,5) e 

distribuição normal para perímetro ultrassonográfico (valor p = 0). Diferença 

estatisticamente significativa entre as medidas de perímetros (teste t para amostras 

pareadas, valor p < 0,0001, intervalo de confiança 95%). Correlação de Pearson = 0,3913. 

Pelos gráficos de Bland-Altman e de dispersão, observou-se os perímetros cirúrgicos 

mais elevados do que os ultrassonográficos. A área seccional ultrassonográfica do NM 

igual ou maior do que 0,09 cm² foi encontrada em todos os pacientes do estudo. 

Conclusões: 1) não houve associação entre os perímetros ultrassonográfico e cirúrgico do 

nervo mediano; 2) a medida de área seccional ultrassonográfica igual ou maior do que 

0,09 cm² em pacientes diagnosticados com STC foi válida para o diagnóstico em nossa 

casuística; 3) não houve associação entre medida ultrassonográfica e gravidade clínica da 

doença em nossa casuística. 

Palavras-chave: síndrome do túnel do carpo; ultrassonografia; diagnóstico; neuropatia.



 

 

ABSTRACT 

Carpal tunnel syndrome (CTS) is the most common peripheral nerve compressive 

neuropathy and is clinically diagnosed, being confirmed with the aid of electromyography 

(EMG) and ultrasound (USG). 

Objectives: 1) to compare the sonographic and surgical perimeters of the median nerve 

(MN); 2) to evaluate the role of the sonographic cross-sectional area (CSA) of the MN in 

the diagnosis of CTS; 3) to verify the association between the CSA of the MN and the 

severity of  CTS. 

Method: Prospective study, 30 patients with clinical and electromyographic diagnosis of 

CTS. We measured the sonographic cross-sectional area (CSA) and perimeter (SP) of the 

MN. The clinical-sonographic correlation and association with the severity of the disease 

were evaluated. The sonographic and surgical perimeters were compared. The clinical 

classification was compared to the surgical perimeter, CSA and sonographic perimeter of 

the MN. Statistical analysis: paired samples t test, Pearson's correlation and Bland-

Altman's and dispersion graphics to study the correlation between the perimeters. 

Kolmogorov-Smirnov's test for composite normality. Welch's and Wilcoxon's tests to 

compare the clinical severity and the measurements. 

Results: 5 losses, 25 patients studied. 60% of patients were in clinical stage 2 (moderated 

disease). 60% were severe sonographic cases, with CSA > 0,15cm². No normal 

distribution of the surgical perimeter (p value = 0,5) and normal distribution for the 

sonographic perimeter (p value = 0) were found. Significant difference between the 

perimeters was found (paired samples t test, p value < 0,0001, 95% confidence interval). 

Pearson's correlation 0,3913. Bland-Altman and dispersion graphics showed higher 

surgical perimeters. The CSA of the MN equal or higher than 0,09cm² was found in all 

patients of the study. 

Conclusions: 1) there was no association between the sonographic and surgical 

perimeters of the MN; 2) the sonographic measurement of the MN's CSA equal or higher 

than 0,09cm² in CTS suspected patients was valid for the diagnosis; 3) there was no 

association between the sonographic measurement of the MN and the severity of the 

disease in our study sample. 

 

Key words: carpal tunnel syndrome; sonography; diagnosis; neuropathy. 
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I.  INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome do Túnel do Carpo (STC) pode ser diagnosticada na maioria 

dos casos somente de acordo com os sintomas dos pacientes e os testes clínicos 

realizados no exame físico (1,2). Embora a eletroneuromiografia (EMG) seja aceita 

como o exame complementar mais adequado para o diagnóstico, tem uma taxa de 

falso negativo de 10-20% (3,4,1,2), e não fornece informações sobre o próprio nervo 

e o tecido envolvente, que podem ser importantes para o diagnóstico etiológico. 

Nos últimos anos, a ressonância magnética (RM) e ultrassonografia (USG) 

tornaram-se métodos não invasivos de geração de imagens (5), sendo capazes de 

observar diversas características, como alterações de sinal do nervo mediano 

(NM), aumento de sua área seccional, achatamento do nervo mediano e 

abaulamento do retináculo dos flexores (4), tornando-se, no caso da 

ultrassonografia, uma forma objetiva de avaliação e de baixo custo. 

Diversos autores afirmam que a medição ultrassonográfica do nervo 

mediano na borda proximal do canal do carpo, junto ao osso pisiforme, é uma boa 

alternativa à EMG para o diagnóstico da STC, podendo eventualmente substituí-la 

como exame complementar ao diagnóstico da STC (6-9). Não há, no entanto, 

referências na Literatura sobre estudos comparativos entre as medidas 

ultrassonográficas do NM na STC e as medidas reais do NM, observadas durante 

a cirurgia de descompressão do canal do carpo. 

Este estudo é realizado para avaliar o papel da USG no diagnóstico da STC 

e sua correlação com outros testes clínicos e a gravidade da doença; comparar as 

medidas ultrassonográfica e cirúrgica do NM para validar a medição 

ultrassonográfica no diagnóstico de STC; e avaliar a possível redução de custos 

no diagnóstico da STC pela USG. 
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II. REVISÃO ANATÔMICA 

 

1. A síndrome do túnel do carpo 

 

A síndrome do túnel do carpo (STC) é uma síndrome compressiva do nervo 

mediano, no túnel do carpo, e causa um conjunto de sinais e sintomas, sendo a 

neuropatia periférica compressiva mais comum - acomete cerca de 0,1% a 10% 

da população geral. Os fatores de risco incluem obesidade, hipotireoidismo, 

diabetes mellitus, gravidez, doença renal, artrites inflamatórias, acromegalia, 

mucopolissacaridoses, predisposição genética, idade avançada, tabagismo, e 

flexão extrema e repetitiva do punho no trabalho. O quadro clínico de dor e 

parestesias constantes ou intermitentes no território do nervo mediano,  

associadas à dor noturna que acorda o paciente e exacerbadas pelo uso forçado 

da mão é prontamente reconhecido. Em casos graves, pode haver atrofia da 

musculatura tenar e fraqueza para oponência do polegar (1-3). 

 

2. O nervo mediano 

 

2.1 Anatomia (10) 

 

 O nervo mediano (NM) surge por duas raízes – uma do fascículo lateral e 

outra do fascículo medial do plexo braquial; as raízes abraçam a terceira parte da 

artéria axilar, unindo-se em frente ou lateralmente à artéria. A Figura 1 mostra o 

plexo braquial e suas ramificações. 
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Figura 1: O plexo braquial. [Modificado de GRAY: Anatomia (10)]. 

  

 O NM desce para o braço, inicialmente na face lateral da artéria braquial, 

cruzando-a para a face medial ao nível da inserção do músculo coracobraquial, 

em direção à fossa cubital, posicionando-se posteriormente à aponeurose bicipital 

e à frente do músculo braquial, na face anterior do cotovelo. 

 

 O NM segue para o antebraço entre as duas porções do músculo pronador 

redondo, inicialmente medial e depois lateralmente à artéria ulnar, passando entre 

as porções úmeroulnar e radial do músculo flexor superficial dos dedos, seguindo 
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entre este músculo e o músculo flexor profundo dos dedos. Emerge cinco 

centímetros proximalmente ao retináculo dos flexores e, no punho, posiciona-se 

entre os músculos flexores superficial dos dedos e radial do carpo. Geralmente, é 

coberto pelo tendão do músculo palmar longo (quando presente).  

 

 Profundamente ao retináculo dos flexores (túnel do carpo), o NM segue 

para a região palmar da mão, dividindo-se em ramos digitais (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2: Ramificações do NM na mão. [Modificado de GRAY: Anatomia (10)]. 

 

2.1.1 O nervo mediano na mão (10) 

 

 Proximalmente ao retináculo dos flexores, o NM é lateral aos tendões do 

músculo flexor superficial dos dedos, localizando-se, no interior do túnel do carpo, 

à frente destes tendões. O túnel do carpo é um espaço limitado pelo retináculo dos 
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flexores (anteriormente) e pelas superfícies anteriores dos ossos do carpo 

(posteriormente). Imediatamente distal ao retináculo dos flexores, o NM divide-se 

em geralmente seis ramos, número com grande variação anatômica. 

 

 

 

Figura 3: Inervação sensitiva do NM na região volar da mão [Modificado de GRAY: 
Anatomia (10)]. 
 

 

2.1.2 O túnel do carpo (11) 

 

 O túnel do carpo (TC) é uma estrutura aberta proximal e distalmente, mas 

comporta-se fisiologicamente como um compartimento fechado. 

Longitudinalmente, o TC é mais estreito em seu nível médio (em média, 20mm) e 

mais largo nas bordas proximal e distal (em média, 25mm). A porção mais estreita 

geralmente correlaciona-se à região em que ocorrem as maiores alterações 

morfológicas em nervos, vasos e tendões, em casos de STC.  
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 O TC é uma estrutura inelástica, limitada ulnarmente pelo hámulo do 

hamato, pisiforme e piramidal; radialmente, limitado pelo escafoide, trapézio e 

tendão flexor radial do carpo; o teto corresponde ao retináculo dos flexores, 

estendendo-se da extremidade distal do rádio às bases dos metacarpianos. O TC 

tem três componentes: fáscia profunda do antebraço, ligamento transverso do 

carpo (LTC) e aponeurose distal entre os músculos tenares e hipotenares. O LTC 

tem origem na tuberosidade do escafoide e no trapézio radialmente e no pisiforme 

e hámulo do hamato ulnarmente. O nervo mediano e nove tendões atravessam o 

túnel do carpo (flexor longo do polegar, flexores superficiais dos dedos e flexores 

profundos dos dedos). 
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3. A Compressão nervosa crônica 

  

 Conceitualmente, compressão nervosa crônica implica em haver uma 

região do nervo periférico sujeita à pressão por um período suficiente para causar 

alterações fisiopatológicas bem definidas, cada qual com seus sintomas clínicos 

associados (12). Entre a coluna cervical e o punho, existem diversos pontos 

anatômicos em que os nervos periféricos podem ser comprimidos, dando origem a 

diversas síndromes compressivas (11). A compressão crônica difere da 

compressão aguda pelo grau e o tempo de aplicação da pressão sobre o nervo. A 

intensidade suficiente de pressão aplicada sobre o nervo para interromper o fluxo 

sanguíneo intraneural e a isquemia resultante causam as parestesias, mas não 

realmente dor. A liberação desta pressão resulta em sensação de “formigamento” 

mais grave, por um curto período de tempo, enquanto a circulação é restabelecida 

e o nervo recomeça a conduzir impulsos normalmente (12). Em doenças 

sistêmicas, como diabetes, alcoolismo, hipotireoidismo, exposição a solventes 

industriais, existe uma depressão na função do nervo periférico, aumentando a 

chance de ocorrerem neuropatias compressivas. Crianças com 

mucopolissacaridoses podem apresentar compressões periféricas, beneficiando-

se de cirurgias de descompressão (11). 

  

 Quando uma compressão é mantida por tempo prolongado sobre o nervo 

periférico, ocorre degeneração aguda, causando dor e parestesias. A liberação 

desta compressão pode resultar em recuperação da sensibilidade, pela 

recuperação da função da membrana celular;entretanto, isto pode não ocorrer, se 

a lesão ao nervo estiver associada a fibrose intraneural (13). A aplicação de 20 

mmHg (12) a 30 mmHg (11) de pressão sobre o axônio do nervo periférico é 

suficiente para interromper o fluxo sanguíneo e causar  edema intra-axonal, 

iniciando  o processo de compressão nervosa crônica. A dramática melhora dos 

sintomas que ocorre após a cirurgia de descompressão favorece esta etiologia 

isquêmica (11). 
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 O modelo experimental de compressão crônica sugere que uma região de 

compressão com comprimento de cerca de duas ou três vezes o diâmetro do 

nervo que não o estreita externamente, criará pressão endoneural suficiente para 

causar alterações na permeabilidade celular da barreira sangue-nervo (12). O 

transporte axonal é bloqueado com a aplicação de 30 mmHg de pressão sobre o 

nervo. Prosseguindo este aumento de pressão, há aumento de pressão líquida 

endoneural (11), permitindo que o fluido intracelular dos microvasos endoneurais 

extravasem para o meio extracelular, ocasionando edema endoneural. Isto pode 

ocorrer após cerca de dois meses de compressão. Ao redor de seis meses de 

compressão, inicia-se fibrose epineural e perineural, acompanhadas por 

afilamento da bainha de mielina, diminuindo a velocidade de condução do nervo. 

Ao redor de um ano, inicia-se degeneração Walleriana (12).  

 

 O conceito mais atual é que tanto a compressão mecânica, quanto a 

diminuição do conteúdo de oxigênio no interior do nervo manifestam seus efeitos 

inicialmente nas fibras nervosas maiores. Portanto, os achados ao exame clínico 

são relacionados às alterações na percepção do toque, mais do que na percepção 

de dor, temperatura ou suor. Estes achados formam a base para o sistema de 

estagiamento ou graduação da compressão nervosa crônica (12). 

 

 No estágio mais precoce de compressão, que pode ser denominado brando 

ou grau mínimo de compressão, o paciente mais comumente terá sintomas 

intermitentes de dormência nos dedos, sendo menos comuns comprometimentos 

motores ou fraqueza. Neste momento, os únicos achados clínicos são os capazes 

de reproduzir os sintomas do paciente, por compressão direta do nervo, como, por 

exemplo, os testes de Phalen (flexão forçada do punho, por cerca de 1 minuto) e 

de Durkan (compressão direta sobre o retináculo dos flexores). O teste de Tinel 

(digitopercussão do nervo) encontra-se positivo em cerca de 75% dos pacientes, 

no sítio anatômico de compressão do nervo. Este teste é melhor compreendido 

como a presença de fibras nervosas em regeneração, existentes neste sítio devido 

à compressão crônica (12). Neste estágio, o paciente se beneficia do tratamento 
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conservador, com injeções de corticosteroides e imobilização do punho, no caso 

da síndrome do túnel do carpo (11). 

 

 Com a progressão do estágio de compressão para grau moderado, os 

sintomas são ainda intermitentes, mas o grau de alteração intraneural agora é 

suficiente para o exame clínico demonstrar anormalidades relacionadas ao limiar 

para estimulação da percepção de pressão e vibração. Qualitativamente, a 

aplicação de um diapasão na superfície de território do nervo comprimido resultará 

em percepção da vibração, mas esta percepção será diferente do sentido no 

mesmo território, no membro contralateral. Na alteração mais precoce, esta 

sensação será de aumento da sensibilidade (embora por mecanismo incerto), 

seguida por diminuição da sensibilidade vibratória. A medição da percepção da 

pressão, pelos monofilamentos de Semmes-Weinstein nos permite ter uma 

estimativa do valor de sensibilidade anormal. Na investigação de compressão 

nervosa, observou-se que o primeiro parâmetro mensurável alterado era a 

capacidade de distinção entre um e dois pontos em contato com a polpa digital. 

Neste estágio, já existe fraqueza muscular (12). Geralmente, os pacientes 

respondem melhor ao tratamento cirúrgico, por descompressão do nervo afetado 

(11). 

 

 Conforme a compressão progride para um grau grave, os sintomas do 

paciente se tornam persistentes, estando sempre presentes (12). Neste estágio, o 

persistente edema endoneural induz a invasão de fibroblastos e fibrose 

endoneural (11); o grau de fibrose endoneural é suficiente para causar degeneração 

Walleriana e perda de axônios. Isto resulta em diminuição da densidade de 

inervação da área correspondente do nervo comprimido, fazendo com que, além 

do aumento de pressão local necessário para haver discriminação entre dois 

pontos, também haja aumento da distância entre estes dois pontos. Há 

desnervação muscular, resultando em fraqueza e atrofia muscular (12). A cirurgia 

pode não levar a melhora e recuperação funcional dos pacientes, neste estágio 

(11). 
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4. O Diagnóstico da Síndrome do Túnel do Carpo 

 

4.1 Exame clínico 

 

 O diagnóstico é eminentemente clínico, baseado na história clínica e exame 

físico. O diagnóstico diferencial com outras afecções, como radiculopatia cervical,  

síndrome do pronador, síndromes do túnel cubital e ulnar e outras neuropatias 

periféricas é mandatório, pois estas podem causar parestesias na mão.  

 

 Uma combinação de achados na história clínica e de exame físico é mais 

fidedigna do que apenas um sinal ou sintoma isoladamente (1,3). Os testes de 

Phalen (flexão do punho por cerca de um minuto), Tinel (digitopercussão do trajeto 

do nervo mediano) e Durkan (compressão direta sobre o retináculo dos flexores) 

são testes facilmente executáveis e, se positivos e associados a dor noturna, 

dormência e formigamento em áreas do nervo mediano na mão, podem confirmar 

o diagnóstico de STC (1,11).  

 

 De acordo com HOWARD, o teste de Durkan é o mais sensível para 

detecção da STC ao exame físico (3). 

 

4.2 Estudo eletrofisiológico 

 

 Estudos eletrofisiológicos (eletroneuromiografia - EMG) são utilizados para 

auxiliar o diagnóstico clínico, sendo atualmente considerados os mais adequados  

para este diagnóstico (11), apesar de serem invasivos e desconfortáveis para o 

paciente. Um estudo de velocidade de neurocondução alterado inclui diminuição 

de amplitude de potencial de ação, aumento da latência distal e diminuição da 

velocidade de condução. Latência motora distal igual ou maior do que 4.5 ms e 

latência sensitiva de mais de 3.5 ms são anormais (1,11). Entretanto, HOWARD 

afirma que latência sensitiva distal acima de 3.2 ms e latência motora acima de 4.2 

ms já são anormais.  
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 Achados eletromiográficos anormais incluem diminuição da atividade 

insercional, fibrilações em repouso, ondas agudas positivas e descargas 

repetitivas complexas, e diminuição do recrutamento de unidades motoras (3). 

Apesar deste exame ser o único teste objetivo para documentar a neuropatia 

periférica, é operador dependente e não se correlaciona à evolução pós-operatória 

dos pacientes (11). 

 

4.3  A Ultrassonografia 

 

A ultrassonografia (USG) é capaz de observar diversas características do 

nervo mediano (NM), como alterações de sinal do nervo, aumento de sua área 

seccional, achatamento do NM e abaulamento do retináculo dos flexores (4). É um 

método não invasivo de geração de imagens e uma forma objetiva de avaliação e 

de baixo custo (5).   

 

A medição ultrassonográfica da área seccional do nervo mediano na borda 

proximal do canal do carpo é uma boa alternativa aos estudos de neurocondução 

para o diagnóstico da STC, porém não tem a acurácia da EMG para graduar a 

gravidade da doença. É indicativo que medidas de área seccional do nervo 

mediano iguais ou maiores que 0,09 cm², em sua entrada no canal do carpo, 

confirmem o diagnóstico de STC (8). Diversos outros autores postulam que o 

exame de USG pode eventualmente substituir a EMG como exame complementar 

ao diagnóstico da STC (6,7,9,13-21). 

 

 Nas Figuras 4 e 5, observam-se exemplos de estudo ultrassonográfico do 

punho. 
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Figura 4: USG com sonda multifrequencial de 12 MHz, do punho direito, 
apresentando as medidas de perímetro e de área seccional do NM, no punho, 
respectivamente 24 mm e 29 mm². 
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Figura 5: Ultrassonografia com sonda de 11 MHz, apresentando a medida de 
AS = 0,20cm² e perímetro 18,6mm. 
 

 

 

5. O Tratamento da Síndrome do Túnel do Carpo 

 

5.1  Conservador 

 

   O tratamento conservador da STC inclui modificação de atividades, 

imobilização noturna do punho, injeção de corticosteróides no canal do carpo, e 

medicações orais (1,3). A utilização da piridoxina (vitamina B6) no tratamento da 

STC não modifica a história natural da doença, não sendo mais indicada (11). A 

injeção de corticosteróides no canal do carpo combinada com imobilização 

noturna tem taxa de sucesso precoce de cerca de 80% na melhora dos sintomas. 

Entretanto, depois de 12 a 18 meses, apenas 22% dos pacientes permanecem 
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sem sintomas (1). HOWARD afirma que 40% dos pacientes permanecem livres de 

sintomas após a injeção de corticosteróides no canal do carpo, quando os 

sintomas estiverem presentes há menos de um ano (3). 

 

 

   5.2 Cirúrgico 

 

   O tratamento cirúrgico é indicado para pacientes que não tenham melhora 

com o tratamento conservador e para pacientes portadores de atrofia tenar ou 

evidências eletrofisiológicas de desnervação. Diversos estudos bem controlados 

evidenciam que não há benefícios na microneurólise ou epineurectomia ou com a 

tenossinovectomia para a STC idiopática (1,3). Na Figura 6, observa-se a incisão  

ao túnel do carpo, de acordo com ORTIZ & LOBET (22). 

 

 

 

Figura 6: Incisão cirúrgica ao túnel do carpo. O cirurgião segura os dedos 
médio e anular do paciente, determinando a direção do traço da incisão. 
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  Os critérios de determinação da medida ultrassonográfica do nervo 

mediano que determinam o tratamento cirúrgico da STC são, de acordo com 

MONDELLI e cols. e EL MIEDANY e cols.: considera-se STC incipiente e sem 

potencial cirúrgico se a medida de área seccional do NM seja menor do que 

0,09 cm2; STC leve e com baixo potencial cirúrgico quando a medida da área 

seccional do nervo mediano na entrada do canal do carpo junto ao osso 

pisiforme encontra-se entre 0,09 e 0,13 cm²; STC moderada e com indicação 

cirúrgica quando a medida do nervo encontra-se entre 0,13 e 0,15 cm²; STC 

grave e de tratamento cirúrgico quando a medida é maior que 0,15 cm² (7,23). 

 

 Independentemente da técnica cirúrgica empregada, as diversas 

variações anatômicas na região demandam técnica cirúrgica esmerada 

durante a liberação do canal do carpo. As complicações da cirurgia são bem 

documentadas na Literatura, e podem ocorrer em qualquer das técnicas 

empregadas (1). De acordo com HOWARD, a incidência de complicações está 

mais intimamente ligada à experiência do cirurgião do que à técnica 

empregada (3).  

 

 Diversos estudos prospectivos e randomizados evidenciam que a 

liberação endoscópica do canal do carpo tem melhores resultados em relação 

aos aspectos referidos pelos pacientes e ao retorno ao trabalho (1). No 

trabalho de TRUMBLE et al, observou-se que, nos três primeiros meses de 

pós-operatório, os pacientes evoluíram melhor após a cirurgia endoscópica, 

em relação a escores subjetivos de dor, habilidade de uso das mãos e força 

de preensão. A técnica aberta resultou em maior sensibilidade na cicatriz e 

maior tempo para retorno ao trabalho. Não houve diferenças de custo ao fim 

do tratamento (2). ALVES (24) observou resultados similares, comparando a 

cirurgia por incisão clássica e por mini-incisão transversa proximal ao túnel do 

carpo. Houve menor frequência de dor pós-operatória e de dor no pilar (dor 

localizada nos pontos de inserção do retináculo dos flexores), assim como 
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menor taxa de complicações com a cicatriz cirúrgica, nos três primeiros 

meses de pós-operatório, na cirurgia por mini-incisão transversa. 

 

 A dor no pilar e a dor palmar não são eliminadas pelo tratamento 

endoscópico, porém existe melhora dos sintomas mais rápida que a técnica 

clássica (3), assim como observado por ALVES (24), em relação à técnica de 

mini-incisão transversa, proximal ao túnel do carpo. 

 

 A incidência de sintomas persistentes após a cirurgia varia entre 1% 

a 25% (1), chegando a até 40% (5). De acordo com ALVES & ARAUJO (25), a 

laserterapia de baixa intensidade no pós-operatório da STC minimiza a dor 

neste período, acelera a recuperação fisiológica do NM e diminui as queixas 

referentes à cicatriz cirúrgica.  

 

 A causa mais comum de dor persistente após a cirurgia é a liberação 

incompleta do canal do carpo. Teoricamente, as incisões transversas e mini-

incisões têm maior probabilidade de complicações, mas tal fato não foi 

observado no trabalho de ALVES (24), utilizando incisão transversa 

proximalmente ao túnel do carpo. Não há, na literatura, referência à existência 

de maior risco de secção incompleta do retináculo dos flexores utilizando a 

técnica endoscópica, em comparação com a técnica clássica aberta. Outras 

causas de falha do tratamento cirúrgico incluem: erro de diagnóstico, dupla 

compressão, polineuropatia periférica, lesões ocupando espaço no canal do 

carpo e lesão iatrogênica do nervo mediano (1).  

 



 

 32 

III. OBJETIVOS 

 

 O objetivo principal deste trabalho é verificar se a medida do nervo 

mediano, na síndrome do túnel do carpo (STC), realizada pelo exame de 

ultrassonografia, é comparável à medida do nervo, realizada durante o 

procedimento cirúrgico para descompressão do canal do carpo. 

 

 Os objetivos secundários são avaliar a validade da medição da área 

seccional ultrassonográfica do nervo mediano no diagnóstico da STC e a 

correlação entre a medida ultrassonográfica e o estágio clínico de gravidade da 

doença. 
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IV. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Este estudo foi realizado de acordo com a Resolução CNS 196/96 e a 

Declaração de Helsinque (Emenda de Somerset West, República da África do 

Sul). O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição 

(parecer CAAE 0208.0.258.000-09, de 06/11/2009). 

 

 Entre maio de 2010 e junho de 2011, foi realizado estudo prospectivo, 

avaliando 30 pacientes portadores de sinais e sintomas de síndrome do túnel do 

carpo, diagnosticados clinicamente e por eletroneuromiografia (EMG). Todos os 

pacientes assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

 Todos os pacientes foram avaliados clinicamente pelo mesmo 

examinador, e classificados em relação à gravidade da STC, de acordo com 

GELBERMAN e colaboradores (Quadro 1) (26,27). Foram incluídos apenas 

pacientes nos estágios 2 e 3 de Gelberman e colaboradores, com EMG positiva. 

 

Quadro 1: Classificação clínica da síndrome do túnel do carpo. 
 

Estágio Clínico Característica 

Estágio Zero Paciente com sintomas vagos, com exame clínico inespecífico 

Estágio 1 (STC precoce) Sintomas com duração menor que um ano, sem déficit sensitivo 
permanente 

Estágio 2 (STC intermediária) Parestesia ou dormência, dor permanente ou transitória, dor 
noturna ou exacerbada por atividades 

Estágio 3 (STC avançada) Idem Estágio 2, associado à atrofia da musculatura tenar 

 

 Outros critérios de inclusão foram: diagnóstico clínico e por EMG de STC; 

tempo de evolução da doença igual ou superior a 12 meses; falha do tratamento 

conservador realizado por pelo menos seis meses (medicamentos anti-

inflamatórios não hormonais ou hormonais, excetuando-se infiltração no canal do 

carpo; tratamento fisioterápico; imobilizações gessadas); idade superior a 18 anos 

à época do diagnóstico. 
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 Foram excluídos pacientes com história de traumatismo do punho; 

gestantes ou puérperas; história de tratamento cirúrgico prévio; variação 

anatômica do nervo mediano observada ao exame ultrassonográfico. 

 

 Foi avaliada a história clínica (parestesias, dor noturna) e foi realizado 

exame físico (testes de Tinel, Phalen, Durkan e avaliação de atrofia tenar) e 

eletroneuromiografia (EMG). Considerou-se EMG positiva se acusasse latência 

sensitiva igual ou maior do que 3,2 milissegundos (ms) e/ou de latência motora 

igual ou maior do que 4,0 ms. A EMG foi realizada seguindo as normas 

padronizadas do Serviço de Neurologia da Instituição.  

 

 A USG foi realizada sempre no punho mais sintomático referido pelo 

paciente, em temperatura ambiente. Para evitar erros de medição e variações da 

técnica ultrassonográfica, caso a USG fosse realizada por radiologistas diferentes, 

esta foi padronizada, sendo utilizada em todos os pacientes (paciente sentado, 

com o antebraço em supinação apoiado sobre uma mesa, punho em posição 

neutra e dedos semifletidos em repouso) (7,21,23,26). A verificação das medidas do 

nervo foi realizada com a sonda de ultrassonografia posicionada sobre o punho, 

um centímetro distal à prega de flexão, palpando-se as proeminências ósseas do 

pisiforme e tuberosidade do escafoide, sem exercer força de compressão.  

 

 Foram utilizados os aparelhos de USG das marcas Toshiba® (Figura 9), 

com sonda multifrequencial de 12 MHz e GE® (Figura 10), com sonda de 11 MHz.  

Foram obtidas imagens transversas e foi avaliada a área seccional do nervo 

mediano em sua entrada no canal do carpo, tendo como parâmetro o osso 

pisiforme. O perímetro ultrassonográfico (PUSG) do nervo mediano foi obtido 

traçando-se uma linha contínua ao redor da margem do nervo (7,21), com o cálculo 

da área seccional (AS) sendo realizado de forma automática pelo aparelho de 

ultrassonografia. A margem do nervo foi definida como a margem fora dos 

fascículos nervosos hipoecóicos e dentro da bainha nervosa hiperecóica (21,28). O 
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radiologista foi orientado a não questionar os pacientes sobre seus sintomas e 

sobre seus possíveis diagnósticos, assim como não teve acesso aos dados do 

exame clínico dos pacientes e aos resultados das EMG. Não foram considerados 

fatores étnicos ou biométricos dos pacientes, neste trabalho. 

 

 Selecionou-se a medida de AS do NM como padrão diagnóstico para o 

estudo, sendo estabelecida a medição em centímetros quadrados (cm²) e, como 

ponto de corte para diagnóstico de STC, a medida de 0,09 cm². Foi tomada como 

padrão para o estudo a classificação de EL MIEDANY e colaboradores (Figura 

13), para as medidas do nervo mediano (7,23): STC incipiente – área seccional 

entre 0,09 e menor que 0,10 cm², STC leve - área seccional entre 0,10 e menor 

que 0,13 cm²; STC moderada – área seccional entre 0,13 e menor que 0,15 cm²; 

STC grave – área seccional igual ou maior que 0,15 cm².  

 

Quadro 2: Classificação ultrassonográfica da síndrome do túnel do carpo. 
 

Gravidade da STC Medida do nervo mediano no punho 

Incipiente Área seccional de 0,09 a menos de 0,10 cm
2 

Leve Área seccional de 0,10 a menos de 0,13 cm
2 

Moderada Área seccional de 0,13 a menos de 0,15 cm
2 

grave Área seccional igual ou maior que 0,15 cm
2 

 

  

 O custo dos exames de USG e de EMG foi consultado em tabelas 

fornecidas pelo DATASUS e pela Associação Médica Brasileira (Classificação 

Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos - CBHPM), para comparação 

simples. De acordo com o DATASUS, a USG custa R$ 24,20 e a EMG custa R$ 

54,00. Pela CBHPM, a USG custa R$ 42,00 e a EMG R$ 132,00. Estas tabelas 

encontram-se disponíveis na internet, nos websites http://sigtap.datasus.gov.br 

(DATASUS) e http://www.amb.org.br/teste/cbhpm_2010.htm. 

  

 Todos os pacientes foram operados por técnica cirúrgica padronizada. 

Utilizou-se a via de acesso anterior longitudinal, segundo ORTIZ & LOBET (22,24), 
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após exsanguinação do membro e colocação de manguito pneumático e anestesia 

por bloqueio do plexo braquial ou por bloqueio venoso regional. O lado operado foi 

o punho mais sintomático, concordante com a USG. 

 

 Foi realizada a neurólise do NM, para permitir a medição do perímetro 

cirúrgico (PCIR) do nervo (Figura 7). Esta medição foi realizada passando-se um 

fio de sutura (vicryl) ao redor do nervo, na mesma topografia da medição 

ultrassonográfica (Figura 8). Para evitar erros de medição, esta foi realizada três 

vezes seguidas, tomando-se a média das três medidas como padrão. O fio foi 

aposto a uma régua simples com escala em milímetros (Figura 9) e, assim, foi 

verificado o perímetro do nervo. Sempre foi utilizada a mesma régua e esta foi 

calibrada pelo INMETRO utilizando padrões primários, encontrando-se erro 

percentual de medição de 0,3%, conferindo suficiente precisão à medida. 

 

 A técnica de medição cirúrgica do nervo foi previamente testada, utilizando-

se dois tubos de espessuras diferentes (20mm e 25mm). Utilizando o mesmo fio 

cirúrgico da cirurgia, foi feita a medição seriada dos tubos, em períodos diferentes, 

fazendo-se a média das medidas. A média das medidas foi comparável à medida 

de ambos os tubos, tornando esta forma de medição adequada para o nervo 

mediano. 

 

 Após a medição do nervo, foi realizada revisão de hemostasia e limpeza da 

ferida cirúrgica, passando-se à sutura da pele e curativo, segundo a técnica 

cirúrgica padronizada. Não ocorreram complicações intra-operatórias ou no pós-

operatório imdeiato. Durante o período de recuperação pós-operatória, utilizou-se 

terapia com laser de baixa intensidade (25). 
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Figura 7: Neurólise do NM. A figura mostra a zona de compressão do nervo, 
próxima à região proximal da incisão cirúrgica, na prega de flexão palmar do 
punho, onde é feita a medição ultrassonográfica. 
 

 

Figura 8: Medição do NM, com fio de vicryl passado ao redor do mesmo, na área 
previamente descrita. 
 

 

Figura 9: Medição do fio de vicryl, utilizando régua milimetrada. 
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Verificou-se a correlação das classificações de GELBERMAN e cols.(27) e 

de EL MIEDANY e cols.(23) para correlação clínica – ultrassonográfica e avaliação 

de gravidade da doença. Comparou-se a medida de PUSG com a medida de 

PCIR. Comparou-se a classificação clínica com PUSG, AS e PCIR do NM.  

 

Para estudo da concordância entre as medidas cirúrgicas e as medidas 

ultrassonográficas, utilizamos os seguintes testes estatísticos: 

1) teste t de comparação de médias em amostras pareadas, 

com intervalo de confiança de 95%; 

2) correlação de Pearson; 

3) gráficos de dispersão e de Bland-Altman. 

 

Para verificação de possível proporcionalidade entre as medidas, utilizamos 

um modelo de regressão linear simples (PUSG = 14,8 + 0,18 PCIR). 

Para verificação de normalidade de distribuição das medidas cirúrgicas e 

ultrassonográficas, utilizamos o teste de Kolmogorov – Smirnov de normalidade 

composta. 

 Para verificação de associação entre as medidas ultrassonográficas e 

cirúrgicas e o estágio clínico da doença, utilizamos o teste t de duas amostras 

modificado por Welch (intervalo de confiança de 95%) e o teste de Wilcoxon. 
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V. RESULTADOS 

 

 Dos 30 pacientes iniciais, houve perda de cinco casos, devido a: falta de 

anotação do perímetro do NM na USG (1 caso), variação anatômica do nervo 

mediano (NM bífido, 3 casos), e falta de anotação das latências na EMG (1 caso), 

totalizando 25 pacientes estudados.  

 

 No Anexo I, encontram-se os dados de todos os pacientes do estudo. Na 

Tabela 1, resumem-se os achados clínicos dos pacientes. 

 

 

Tabela 1: Achados clínicos dos pacientes. 

Média de idade 54 anos 

Sexo predominante Feminino (92%) 

Média do tempo de doença 25 meses 

Sinal de Tinel 88% 

Teste de Phalen 76% 

Teste de Durkan 92% 

Presença de atrofia tenar 40% 

Presença de parestesia 88% 

Presença de dor noturna 68% 
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 De acordo com os dados observados, verificamos que a média de idade 

dos pacientes do estudo foi de 54 anos e a média do tempo de evolução de STC 

foi de 25 meses, com predominância de pacientes do sexo.   

 

 Em relação ao exame clínico dos pacientes, encontramos que o teste de 

Durkan foi positivo em 92% dos pacientes, o sinal de Tinel em 88%. O teste de 

Phalen foi positivo em 76% dos pacientes. A parestesia foi o sintoma 

predominante, ocorrendo em 88% dos pacientes. Do total, 68% dos pacientes 

queixavam-se de dor noturna e observou-se atrofia tenar em 40% dos pacientes. 

A atrofia tenar foi avaliada comparando-se visualmente ambas as mãos dos 

pacientes; foi solicitado que o paciente realizasse a oponência do polegar, 

livremente e contra resistência, observando-se diretamente a região tenar das 

mãos e a presença da atrofia da musculatura. 

 

 No Anexo II, encontra-se a tabela identificadora das medidas de área 

seccional (AS), perímetro ultrassonográfico (PUSG) e perímetro cirúrgico (PCIR) 

do NM dos 25 pacientes do estudo. Estas medidas estão sumarizadas nas Figuras 

10 e 11, abaixo. 

 

 A Tabela 2 resume as medidas do NM. 

 

Tabela 2: Medidas do nervo mediano. 

 Área seccional 
Perímetro ao 

ultrassom Perímetro cirúrgico 

Média ± D.P. 0,18 cm² ± 0,06 18,85 mm ± 2,94 22,16 mm ± 2,91 

Mediana (faixa de variação) 0,18 cm² (0,09 - 0,30) 18,9 mm (13,2 - 24,0) 23,0 mm (13,0 - 26,0) 
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Figura 10: Boxplot das medidas de perímetro ultrassonográfico e cirúrgico dos 

pacientes estudados (*p < 0,05 em relação à medida ultrassonográfica). 

 

 

 

Figura 11: Boxplot da área seccional ultrassonográfica do nervo mediano 

dos pacientes estudados. 
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Na amostra de pacientes de nosso estudo, observamos, pelo teste de 

Kolmogorov – Smirnov para normalidade composta, que as medidas de PUSG 

têm distribuição normal (valor-p = 0,5) e PCIR não têm distribuição normal (valor-p 

= 0). 

 

O teste t para comparação de amostras pareadas, com intervalo de 

confiança de 95%, identificou não haver concordância entre as medidas 

ultrassonográfica e cirúrgica dos perímetros em nossa amostra, havendo diferença 

significativa entre as mesmas (p<0,001). 

 

O teste de correlação de Pearson confirmou a baixa correlação entre as 

medidas, com valor = 0,3913. 

 

Nos gráficos de dispersão (Figura 12) e de Bland – Altman (Figura 13), 

observamos que as medidas cirúrgicas são consistentemente mais elevadas que 

as medidas ultrassonográficas, sugerindo, entretanto, haver proporcionalidade 

entre ambas. 
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Figura 12: Gráfico de dispersão, demonstrando que as medidas de 

perímetro cirúrgico (PCIR) são consistentemente mais elevadas que as medidas 

de perímetro ultrassonográfico (PUSG), numa tendência não homogênea para as 

medidas. 
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Figura 13: Diagrama de Bland-Altman, demonstrando que a diferença entre as 

medidas é diferente de zero, com medidas de perímetro cirúrgico (PCIR) maiores 

que medidas de perímetro ultrassonográfico (PUSG). 

 

Pelo modelo de regressão linear simples utilizado em nosso trabalho, de 

acordo com o valor-p do coeficiente de regressão do PCIR (coeficiente de 

regressão 0,18; valor-p = 0,3913), sugere-se não haver associação significativa 

entre PCIR e PUSG, não havendo proporcionalidade entre as medidas.   

 

 Utilizando-se a classificação clínica proposta por GELBERMAN e cols. (27), 

observa-se predominância de pacientes em estágio 2 (60% dos pacientes) (Tabela 

3).  
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Tabela 3: Classificação clínica da síndrome do túnel do carpo. 

Gelberman et al: Orthop Clin North Am, 1988 
(27)

. 

  Número de pacientes Percentual 

Estágio 0 0 0% 

Estágio 1 0 0% 

Estágio 2 15 60% 

Estágio 3 10 40% 

Total 25 100% 

 

 

 

 A classificação ultrassonográfica de EL MIEDANY e cols. (23) para gravidade 

da STC é ilustrada na Tabela 4. Observamos predominância de pacientes (15 

casos - 60%) com doença grave (medida de AS > 0,15 cm²), apenas um paciente 

(4%) com medida de 0,09 cm², quatro (16%) com doença leve e cinco (20%) com 

doença moderada. Todos os pacientes do estudo apresentaram critérios 

diagnósticos ultrassonográficos para STC.  

 

 

Tabela 4: Graduação de gravidade da doença pela ultrassonografia. 

Medida de área seccional do Nervo 
Mediano 

Número de 
pacientes Grau de gravidade 

0,09 - <0,10 cm² 1 (4%) Incipiente 

0,10 - <0,13 cm² 4 (16%) Leve 

0,13 - <0,15 cm² 5 (20%) Moderada 

> 0,15 cm² 15 (60%) Grave 

Total 25 (100%)   
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 Comparando as classificações de GELBERMAN e cols. e de EL MIEDANY 

e cols., observamos, na Tabela 5, que, dos 15 pacientes em estágio 2 de 

GELBERMAN (estágio moderado), sete apresentavam doença grave pela USG 

(AS > 0,15 cm² - 47% dos pacientes), um paciente (6%) doença incipiente, quatro 

pacientes (27%) doença leve e três pacientes (20%) doença moderada.  

Dos 10 pacientes em estágio 3 de GELBERMAN e cols., oito (80%) 

apresentavam grau grave de doença pela USG e dois pacientes (20%) 

apresentavam grau moderado. 

 

  

Tabela 5: Comparação do estágio clínico com a gravidade da doença ao 
ultrassom. 

Estágio Gelberman 

Classificação El Miedany 

Incipiente Leve Moderada grave   

< 0,10 cm² 0,10 - 0,12 cm² 0,13 - 0,15 cm² > 0,15 cm² Total 

Estágio 2 1 4 3 7 15 

Estágio 3 0 0 2 8 10 

Total 1 4 5 15 25 

 

 

 

 Com o teste t de duas amostras modificado por Welch (valor-p = 0,0983, 

intervalo de confiança 95%) (Figura 14), observamos uma distribuição mais 

heterogênea de pacientes com medidas de AS do NM em estágio 2 do que em 

estágio 3, com a média das medidas nos pacientes em estágio 3 maior do que em 

estágio 2 (Tabelas 5 e 6). A diferença estatisticamente não foi significativa, 

havendo uma sobreposição de dados importante, provavelmente devido ao 

número reduzido de pacientes da amostra do estudo. Entretanto, observa-se, no 
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gráfico, que a mediana da área seccional no estágio clínico 3 encontra-se mais 

elevada do que a mediana da área seccional do estágio 2. 
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Figura 14: Box-plot da distribuição das medidas de área seccional do nervo 

mediano ao ultrassom, nos estágios clínicos 2 e 3 da doença. 

 

 

 

Na Tabela 6, pareamos a classificação de GELBERMAN e cols. e todas as 

médias das medidas do NM encontradas. Observamos que, no estágio 3, as 

medidas médias do NM são maiores do que as medidas médias no estágio 2. A 

média do PCIR do NM, no estágio 2, foi de 21,8 (±2,78) mm, contra 22,7 (±3,16) 

mm no estágio 3, assim como as medidas de AS (0,16 ± 0,06 cm² estágio 2 versus 
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0,20 ± 0,06 cm² estágio 3) e PUSG (18,25 ± 3,15 mm estágio 2 versus 19,75 ± 

2,46 mm estágio 3). 

 

 

Tabela 6: Comparação entre estágio clínico, perímetro cirúrgico e perímetro 
ultrassonográfico do nervo mediano. 

Estágio Gelberman Perímetro cirúrgico (mm) Perímetro USG (mm) Área USG (cm
2
) 

  Média (DP) 

Estágio 2 21,8 (2,78) 18,25 (3,15) 0,16 (0,06) 

Estágio 3 22,7 (3,16) 19,75 (2,46) 0,20 (0,06) 

Valores de p 0,1487 0,1956 0,0983 

Legenda: USG= ultrassonográfico (a); DP= desvio-padrão. 

 

 

No teste t de duas amostras pareadas modificado por Welch (associando 

o perímetro ultrassonográfico ao estágio da doença, com valor-p de PUSG = 

0,1956 e intervalo de confiança de 95%), observa-se existir maior variação das 

medidas de PUSG no estágio clínico 2, havendo, entretanto, grande sobreposição 

de medidas (Figura 15). No teste de Wilcoxon (associando perímetro cirúrgico ao 

estágio clínico da doença, com intervalo de confiança de 95% e valor-p de PCIR = 

0,1487), observamos menor variação de medidas de PCIR (Figura 16).  

 

Em ambos os casos, não observamos associação estatisticamente 

significativa entre os perímetros cirúrgico e ultrassonográfico com o estágio clínico 

da doença, em nossa amostra de pacientes. 
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Figura 15: Boxplot da distribuição das medidas de perímetro 

ultrassonográfico (PUSG) do nervo mediano, associadas ao estágio clínico da 

doença. 
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Figura 16: Boxplot da distribuição das medidas de perímetro cirúrgico do 

nervo mediano, associadas ao estágio clínico da doença.  

 

 

 Sugere-se que, em pacientes portadores de STC em estágios clínicos 

moderado e grave, propostos por GELBERMAN e cols., a medida 

ultrassonográfica da área seccional do nervo mediano igual ou maior do que 0,09 

cm² para confirmação diagnóstica de STC descartará o emprego da 

eletroneuromiografia e  possibilitará uma eventual redução de custos no 

tratamento da doença.  

  

 De acordo com dados iniciais de nosso trabalho, baseando-se nos 

valores fornecidos pelo DATASUS e pela CBHPM, disponibilizados na internet e 

de livre acesso, caso o diagnóstico de STC baseie-se em dados clínicos e 
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ultrassonográficos, poderá haver uma significativa redução de custos para o SUS 

e para a rede privada. 
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VI. DISCUSSÃO 

 

 A Síndrome do Túnel do Carpo (STC) é a neuropatia periférica 

compressiva mais comum, ocorre em cerca de 0,1% a 10% da população geral e 

é acuradamente diagnosticada na maioria das vezes quando estejam associados 

dormência, dor noturna, teste de Tinel positivo, teste de Phalen positivo e teste de 

compressão do túnel do carpo doloroso (teste de Durkan) (1), sendo este o mais 

sensível para detecção da STC ao exame físico (3). 

  

 A importância da classificação clínica de GELBERMAN e cols. se deve 

ao fato de podermos estimar quais os pacientes que podem ter indicação de 

tratamento cirúrgico e quais podem ser encaminhados para tratamento 

conservador. Pacientes com sintomas há menos de 12 meses e sem déficits 

sensitivos definitivos podem se beneficiar do tratamento não cirúrgico, geralmente 

com drogas anti-inflamatórias, associadas a tratamento fisioterápico ou, 

eventualmente, infiltrações no canal do carpo. Este tratamento pode ser bem 

sucedido em até 40% dos casos, nesta situação (1,3). Em nosso trabalho, 

excluímos estes casos, selecionando pacientes com indicação de tratamento 

cirúrgico, e encontramos 60% dos pacientes no estágio 2 e 40% dos pacientes no 

estágio 3 de GELBERMAN e cols.. 

 

 O exame complementar mais adequado para complementar o 

diagnóstico de STC, atualmente, é o estudo eletrofisiológico (eletroneuromiografia 

- EMG), apesar de ser desconfortável para o paciente, invasivo e ter taxas de 

falsos negativos de 10 a 20% (1-4). Alguns autores postulam que a ultrassonografia 

(USG) possa substituir a EMG no diagnóstico da STC (6,7,9,13-21). A utilização de 

uma sonda de USG de pelo menos 10 MHz (29) é recomendada, devido à maior 

definição de imagens e melhor delineamento do NM, assim como a verificação da 

área seccional do NM é melhor realizada ao tomarmos o perímetro do nervo 
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(7,21,23). Portanto, para nosso estudo, utilizamos duas sondas, de 11 MHz e 12 MHz 

e verificamos a área seccional através do perímetro do nervo.  

 

 De acordo com os objetivos deste trabalho, realizou-se a verificação 

ultrassonográfica do perímetro do nervo mediano, traçando-se uma linha contínua 

ao redor da margem do nervo (7,21), sendo a área seccional (AS) do nervo 

automaticamente calculada. Selecionou-se a medida de AS do NM como padrão 

diagnóstico para o estudo, sendo estabelecida a medição em centímetros 

quadrados (cm²) e, como ponto de corte para diagnóstico de STC, a medida de 

0,09 cm². 

 

 É indicativo que a medida igual ou maior do que 0,09 cm² de área 

seccional do nervo mediano na entrada do canal do carpo seja diagnóstica de 

STC (8,21,29). Em nosso estudo, tendo por base esta medida, encontramos, em 

todos os pacientes estudados, medidas iguais (um paciente – 4% dos casos) ou 

superiores a ela (24 pacientes – 96% dos casos), tornando este ponto de corte de 

0,09 cm² para a AS do NM na STC válido para o diagnóstico da doença em nossa 

casuística. 

    

 Em nossa casuística, encontramos grande predominância de pacientes 

do sexo feminino (92%) e acima de 40 anos de idade (média etária de 54 anos), 

coincidindo com a literatura (1-3,8). A parestesia como sintoma mais predominante 

(88% dos casos), associada à positividade do teste de Durkan (92% dos casos) e 

do sinal de Tinel (88% dos casos) coincide com a literatura (1-3). Conforme 

observamos, o teste de Durkan foi o mais sensível para diagnóstico de STC. 

Encontramos 40% dos pacientes apresentando atrofia da musculatura da 

eminência tenar, conferindo maior gravidade da doença. 

 

 A estimativa da gravidade da doença também pode ser realizada por 

exames complementares, geralmente pela EMG. EL MIEDANY e cols. (23) e 

MONDELLI e cols. (7) afirmam que a USG possa identificar casos de maior ou 
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menor gravidade de STC, utilizando-se, para isso, da medida da área seccional do 

NM. Conforme nossos resultados, encontramos 20 casos de maior gravidade 

ultrassonográfica (5 moderados – 20%; 15 graves – 60%). Em nosso trabalho, 

apesar de podermos determinar clinicamente a gravidade da doença e também 

separar os pacientes pela classificação ultrassonográfica proposta pelos autores 

citados, não observamos associação estatisticamente significativa entre estágio 

clínico e gravidade ultrassonográfica da doença. Provavelmente, pelo nosso 

reduzido número de pacientes estudados e por se tratarem de pacientes com 

indicação de tratamento cirúrgico, não tenha sido possível diferenciar 

ultrassonograficamente os estágios 2 e 3 de GELBERMAN  e cols. 

 

 Na literatura, a USG vem sendo comparada à EMG, em relação à 

sensibilidade e à especificidade para o diagnóstico de STC, encontrando-se 

resultados similares para os dois exames e concluindo-se que a USG pode 

complementar a EMG no diagnóstico (20,26). De acordo com nosso trabalho, em 

que todos os pacientes já apresentavam diagnóstico confirmado clinicamente e 

por EMG, a medida de 0,09 cm² de área seccional do NM sugere que a USG 

possa substituir a EMG em nossa Instituição, no diagnóstico da STC, em 

pacientes que apresentem sinais e sintomas clínicos compatíveis com doença 

moderada ou grave. Não foi objetivo deste trabalho associar a gravidade 

eletroneuromiográfica da doença com a USG ou o exame clínico. 

 

 Este é o primeiro trabalho a fazer a verificação da correlação entre a 

medida de perímetro ultrassonográfico (PUSG) e de perímetro cirúrgico (PCIR) do 

NM, no intuito de validar a medição do nervo pela USG, lembrando que a 

verificação da área seccional do NM é melhor realizada ao tomarmos o perímetro 

do nervo (7,21,23). Consideramos PCIR uma medida real do NM, já que a medição 

do nervo foi realizada durante o ato cirúrgico e posteriormente conferida, com uma 

régua calibrada no INMETRO, um órgão de reconhecida confiabilidade em 

território nacional. De acordo com o INMETRO, o erro percentual da régua 

utilizada foi de 0,3%, conferindo um grau expressivo de precisão à medida. Em 
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nossa casuística, observamos, na Tabela 1 e Gráficos 1 e 2, que as medidas de 

PUSG são geralmente menores do que as medidas de PCIR, não existindo 

concordância ou proporcionalidade entre estas medidas. O fato de PCIR ser 

consistentemente mais alto do que PUSG pode ser devido à descompressão do 

nervo ou a um fator intrínseco da própria medição do NM. Podem ser necessários 

estudos com maior casuística para verificação da proporcionalidade ou correlação 

entre as medidas. 

 

 O custo do tratamento da STC, em unidades públicas de saúde e em 

saúde suplementar é um fator importante no tratamento desta doença (20,21,26). Em 

nosso trabalho, observamos que o diagnóstico da STC pela USG em pacientes 

com suspeita clínica da doença pode se tornar uma forma de se reduzir os custos 

deste tratamento. Área seccional do NM igual ou maior do que 0,09 cm² é 

parâmetro diagnóstico de STC, conforme os dados apresentados no trabalho, 

especialmente em pacientes com sinais e sintomas de doença moderada ou 

grave, tornando a realização da EMG reservada para os pacientes suspeitos de 

outras patologias, que poderiam confundir o examinador, ou para pacientes em 

estágio clínico incipiente ou leve. Os dados apresentados poderão inferir o 

impacto posterior causado por estudos de maior dimensão, com casuísticas 

maiores e estudos voltados para comparação de custos entre os exames. Em 

unidades de saúde em que o exame de EMG seja de difícil acesso ou em que os 

pacientes tenham que ser deslocados para grandes centros para a realização do 

exame de EMG, a USG poderá contribuir para uma redução ainda maior dos 

custos sociais da STC. 



 

 56 

 

VII. CONCLUSÕES 

 

 

1. Não houve concordância entre as medidas ultrassonográfica e cirúrgica do 

nervo mediano; 

2. A medição da área seccional do NM, com o ponto de corte de 0,09 cm², é 

válida para o diagnóstico de síndrome do túnel do carpo, conforme sugerido 

pela literatura e verificado em nossa amostra de pacientes; 

3. Não foi possível confirmar a associação entre a medida ultrassonográfica 

do nervo mediano e a gravidade clínica da síndrome do túnel do carpo. 
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Anexo I 

Quadro geral dos pacientes. 

Paciente Idade Sexo 
Tempo de doença 

(meses) Tinel Phalen Durkan Atrofia Tenar Parestesia Dor noturna 

 

1 67 MASC 24 POS POS POS NÃO SIM NÃO  

2 40 FEM 12 POS POS POS NÃO NÃO SIM  

3 66 FEM 24 POS POS POS SIM SIM SIM  

4 49 FEM 36 POS NEG NEG NÃO SIM NÃO  

5 67 FEM 12 POS POS POS SIM SIM NÃO  

6 65 FEM 12 POS NEG POS SIM SIM SIM  

7 56 FEM 12 POS POS POS NÃO NÃO NÃO  

8 56 FEM 12 POS POS POS SIM SIM SIM  

9 56 FEM 60 POS POS POS SIM SIM SIM  

10 69 FEM 12 POS NEG NEG NÃO SIM NÃO  

11 42 FEM 24 POS POS POS NÃO SIM SIM  

12 33 FEM 12 POS POS POS NÃO SIM SIM  

13 66 FEM 36 POS POS POS NÃO SIM NÃO  

14 60 FEM 12 POS POS POS SIM SIM NÃO  

15 42 FEM 24 POS POS POS NÃO SIM SIM  

16 65 FEM 12 POS NEG POS NÃO SIM SIM  

17 40 FEM 12 POS POS POS SIM NÃO SIM  

18 55 MASC 12 NEG POS POS SIM SIM SIM  

19 70 FEM 36 NEG NEG POS SIM SIM SIM  

20 41 FEM 24 POS POS POS NÃO SIM SIM  

21 52 FEM 12 POS POS POS SIM SIM SIM  

22 57 FEM 48 POS NEG POS NÃO SIM SIM  

23 42 FEM 48 POS POS POS NÃO SIM SIM  

24 49 FEM 60 POS POS POS NÃO SIM NÃO  

25 56 FEM 48 NEG POS POS NÃO SIM SIM  

MÉDIAS E PERCENTUAIS Média: 54 anos FEM= 92% Média: 25 meses POS= 88% POS= 76% POS= 92% SIM= 40% SIM= 88% SIM= 68% 

 

   MASC= 8%                

Legendas: MASC = MASCULINO; FEM = FEMININO; POS = POSITIVO; NEG = NEGATIVO.    
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Anexo II 

Medidas  ultrassonográfica e cirúrgica dos pacientes estudados. 

Pacientes Medida Ultrassonográfica Medida Cirúrgica 

  Área cm² PUSG (mm) PCIR (mm) 

1 0,25 20,00 25 

2 0,22 23,30 22 

3 0,19 18,10 26 

4 0,21 21,20 23 

5 0,23 19,00 22 

6 0,27 22,00 20 

7 0,27 22,20 23 

8 0,21 20,00 15 

9 0,23 20,90 24 

10 0,09 14,10 23 

11 0,13 16,80 20 

12 0,15 19,00 20 

13 0,11 18,30 24 

14 0,30 24,00 23 

15 0,11 13,80 22 

16 0,18 18,60 22 

17 0,13 16,10 24 

18 0,14 17,70 25 

19 0,16 22,00 24 

20 0,18 18,30 22 

21 0,18 17,70 24 

22 0,11 14,80 24 

23 0,22 18,90 22 

24 0,10 13,20 13 

25 0,13 21,20              22 

Legendas: PUSG: perímetro ultrassonográfico; PCIR= perímetro cirúrgico. 
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Anexo III - TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

  

 

UNIDADE DE PESQUISA CLÍNICA 

SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO  

 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE AS 

MEDIDAS ULTRASSONOGRÁFICA E CIRÚRGICA DO NERVO MEDIANO 
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FOLHA DE INFORMAÇÃO 

Você está sendo convidado (a) a participar voluntariamente de um estudo clínico com 

realização de exame ultrassonográfico para o diagnóstico da síndrome do túnel do carpo 

(STC). Antes de concordar em participar desse estudo de pesquisa, é importante que você 

leia e compreenda este documento. Ele descreve o propósito do estudo, os procedimentos, 

precauções, desconfortos e possíveis riscos associados com o estudo juntamente com os 

possíveis benefícios que você poderá obter participando deste estudo. Ele também descreve 

os procedimentos alternativos que estão disponíveis para você e o seu direito de sair do 

estudo a qualquer momento. Se você participar, você receberá uma cópia deste documento 

para manter em seus arquivos. 

Você tem uma síndrome compressiva na mão, que no seu caso será tratada através de 

cirurgia. Vários tipos de tratamento cirúrgico estão disponíveis, incluindo técnicas 

endoscópicas e técnicas minimamente invasivas. Neste estudo, será realizada investigação da 

medida do nervo mediano, por meio da ultrassonografia.  

Este estudo clínico que você está sendo convidado a participar também proporcionará 

que outras pesquisas sejam realizadas, e para tratamento de outros pacientes igualmente 

portadores de STC. A realização dessa pesquisa não implicará em nenhum procedimento 

adicional para você. Estas pesquisas servirão para prever aqueles pacientes que podem ter 

maior ou menor benefício com este exame e diminuir a necessidade de exames de 

eletroneuromiografia.  Assim, você será solicitado ao acompanhamento pós-operatório e que 

não deixe de comparecer a todas as consultas marcadas, neste período. 

O médico responsável por este estudo ou um membro de sua equipe discutirá com 

você os requisitos para a participação neste estudo. 
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Para a sua participação neste estudo você irá visitar seu médico para fazer a sua 

história clínica completa e exames físicos que incluirão testes específicos para o diagnóstico 

da síndrome do  túnel do carpo, assim como exames de sangue e eletroneuromiografia. 

Perguntarão sobre sua história médica e que outras medicações você está tomando. Você 

realizará exames de imagens, que avaliarão a possível ocorrência de outras doenças 

causadoras de STC. Antes de se programar o tratamento cirúrgico, serão feitas perguntas 

sobre seu estado geral e todas as medicações que você está tomando. Seu médico ou outro 

membro de sua equipe perguntará algumas questões específicas sobre seus sintomas 

relacionados à doença. 

Exames clínicos, bem como retornos em consultas com seu médico serão realizados 

na primeira semana, segunda semana, primeiro, segundo, terceiro e sexto meses no pós-

operatório. 

Caso aceite participar do estudo, você será submetido a cirurgia, em regime que 

poderá ter necessidade de internação e deve-se ressaltar que pode haver necessidade de você 

permanecer no hospital por mais de 12 horas, para controle da dor logo após a cirurgia e 

prevenção de complicações, no pós-operatório imediato. 

Você não precisa participar deste estudo para ser tratado (a) de sua doença. Sua 

participação é voluntária. Você pode se recusar a participar do estudo ou pode interromper 

sua participação quando quiser, sem qualquer penalidade ou perda dos benefícios aos quais 

já tinha direito. 

Sua participação também pode ser interrompida pelo médico do estudo. Se isso 

ocorrer pode ser devido a uma reação ruim ao tratamento proposto que você tenha 

apresentado ou devido a novas informações sobre a eficácia. 
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       Os procedimentos do estudo serão realizados sem nenhum custo para você. Você 

receberá informações sobre sua saúde proveniente de todos os exames físicos e testes de 

laboratório feitos neste estudo. Você será informado(a) pelo seu médico de qualquer nova 

descoberta ocorrida a respeito de sua doença ou das opções cirúrgicas durante o tratamento. 

Suas informações médicas serão mantidas confidenciais pelo médico do estudo e sua 

equipe e não serão disponibilizadas para publicidade a menos que sua violação seja exigida 

por lei. Os dados obtidos deste estudo que não o identificam individualmente poderão ser 

publicados ou entregues às autoridades regulatórias. 

Seus registros médicos originais podem ser revisados pelo colaborador e/ou seus 

representantes, pelo Comitê de Ética do estudo e pelas autoridades regulatórias com o 

objetivo de verificar os procedimentos do estudo e/ou os dados. Suas informações médicas 

serão arquivadas e processadas em computador. 

Assinando este documento de consentimento, você autoriza a revisão dos registros, o 

arquivamento das informações e a transferência dos dados como descrito acima. Para 

participar do estudo, você ou seu representante legal deve assinar e datar a página de 

assinaturas. 

Os telefones do médico responsável pelo estudo, para ser contactado pelo paciente ou 

pelos familiares, em caso de qualquer intercorrência, são: 7864-3545 e/ou  8200-1076. 

Responda as perguntas a seguir, circulando a resposta SIM ou NÃO. 

1. Você leu o Termo de Consentimento?                       SIM NÃO 

2. Foram respondidas todas as perguntas sobre o estudo e sobre a sua doença?                       

SIM  NÃO 
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3. Você se sente completamente esclarecido (a) sobre o estudo?  SIM  NÃO                           

5 Você entendeu que pode sair do estudo a qualquer momento? SIM  NÃO 

6 .Você entendeu que se sair do estudo isso não afetará seu tratamento médico                  

nessa instituição?    SIM  NÃO 

6.Você recebeu uma cópia deste Consentimento Livre e Esclarecido do Paciente para 

guardar com você?    SIM  NÃO 

       7.Você concorda em fazer parte desse estudo?         SIM    NÃO 

Você está sendo informado sobre todos os aspectos significativos sobre o estudo; 

sabendo que nenhum modo seu nível de cuidados será afetado. Se durante o seu tratamento 

novas descobertas sobre a sua doença ocorrerem você será devidamente informado(a).  

 

__________________________________________________________ 

Nome do paciente 

Iniciais do paciente e Número do prontuário _______________________________ 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do paciente ou representante legal 

Data:       /   / 

 

________________________________________________________ 
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Nome a assinatura de quem obteve o Consentimento 

Data:       /   / 

 

__________________________________________________________ 

Nome do investigador 

Data       /   / 
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Anexo IV - Carta de aceitação pelo CEP. 

 


