
SÍNDROME  TUNEL 
CÁRPICO 

O QUE É? 

O túnel do carpo é um canal  anatómico na 

região do punho onde passam alguns  

tendões, responsáveis pelos movimentos 

dos dedos e do  nervo mediano.  

Uma diminuição deste espaço leva à  

compressão do nervo mediano causando o 

Síndrome do Túnel Cárpico. 
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EM QUE CONSISTE A CIRURGIA? 

A cirurgia consiste numa pequena incisão entre 

a palma da mão e o punho, seguida da  

libertação do ligamento anular carpo que visa a 

descompressão do túnel, libertando o nervo 

mediano.  

 

 

TIPO DE ANESTESIA 

Pode ser anestesia geral ou local, de acordo 

com o médico anestesista 

 

 

PÓS-OPERATÓRIO 

Alimentação:  

 Desde que tolere, pode fazer a sua  

alimentação habitual. 

 Devido à ferida cirúrgica da mão, precisará 

de alguma ajuda para preparar os alimentos. 

Medicação: 

 Deverá cumprir a prescrição médica. 

Atividade Física: 

 Não conduzir nos primeiros 15 dias, e só 

quando não tiver dor 

 Deve fazer movimentos com a mão e os  

dedos a fim de evitar edema (inchaço) e dor. 

 O regresso à vida normal deve ser progres-

sivo e apenas após a remoção dos pontos  

(no 15º dia). 

 Alguns exercícios que pode fazer várias ve-

zes ao dia: 

 Dobrar o cotovelo com a mão para cima; 

 Movimentar o pulso em círculos  

suavemente; 

 Fechar o punho e abrir lentamente a 

mão afastando os dedos. 

 Deve usar um lenço para suspender o braço 

durante 8 dias. 

 Se esta não é a primeira vez que faz cirurgia 

a este local, o tempo de recuperação poderá 

ser maior. 

 A recuperação completa deverá ser ao 

fim de +/- 6 semanas. 

 

Complicações precoces: 

 Hematoma / Edema (inchaço) local: deve 

aplicar gelo  

 Dor 

 Dormência de alguns dedos da mão 

Complicações tardias 

 No caso de cicatriz irregular deve, massajar 

com creme hidratante após retirar os pontos. 

 Dormência de alguns dedos da mão. 

 

 

 

 

 

 

PENSO 

 Evitar molhar o penso. 

 Os pontos são retirados ao 15º dia. 

 O penso será feito na Consulta Externa do 

Hospital Dr. Francisco Zagalo – Ovar, segun-

do as recomendações da enfermeira de serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPO APROXIMADO DE  

BAIXA MÉDICA 

Deverá ser aproximadamente de um mês, de 

acordo com a evolução da cicatrização. 

 

A MOTIVAÇÃO DO UTENTE É MUITO  
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