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  PUNHOS  &  MÃOS 



 

 

                             Assuntos do Módulo 16 

                              PUNHOS E MÃOS 

 
1- Anatomia do punho e da mão 
2- Comentários clínicos sobre o punho e a mão 
3- Diagrama para dor no punho e na mão 
4- Sintomas podem ser referidos para o punho e mão desde o cotovelo, ombro e coluna 
cervical.  
5- Exame físico das mãos e punhos ( Inspeção, palpação, amplitude de movimento, força  
     muscular, avaliação neurológica, testes especiais, avaliação vascular) 
6- Funções da mão 
7- Patologias da Mão: infecção da bainha tendínea, infecção da bainha do tendão flexor, 
     infecções na região interdigital, Infecções nos espaços palmares médios e tenares, 
     Infecções ocupacionais, infecções pulpares, cisto sinovial,  cistos mucosos, tumores  
     benignos e malígnos, contratura de Dupuytren, nódulos de Bouchard e de Heberden,  
     artrose dos quirodáctilos, artrite reumatóide, dedo em pescoço de cisne, dedo em   
     botoeira, dedo em martelo, dedo em gatilho, artrose da articulação  
     trapeziometacarpiana do polegar, síndrome complexa de dor regional, síndrome  
     do túnel do carpo, tenossinovite de De Quervain, síndrome do canal de Guyon,  
      
 
      



 

 

                             Assuntos do Módulo 16 

                              PUNHOS E MÃOS 

 
7- Patologias da Mão: síndromes vibracionais na mão, síndrome da intersecção, 
     fratura distal do rádio (Colles), artrose do punho, artroplastia total de substituição do  
     punho, Doença de Kienbock , Instabilidade Escafossemilunar, Síndrome do impacto  
     ulnocarpal 
8- Radiologia musculoesquelética 
9- “Medscape Reference – Drug interaction checker” 
10- Medscape -  Artigos de cirurgia ortopédica sobre: Mão e Membro Superior 
11- Estudo de casos semiológicos sobre punho e mão 
12- Apresentação de casos clínicos 
13- Laudo ortopédico pericial 
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RX normal da mão e do punho 
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MRI normal do Punho ( plano coronal ) 



Estrutura óssea da mão e do punho direitos. 
 Observe o alinhamento dos quirodáctilos com o rádio. 



16/01/2012 Dr. José Heitor M. Fernandes 13 



Anatomia óssea do Punho e da Mão 

                  Atitude da Mão 

Se um dedo continua extendido, enquanto 
outros são fletidos, seu tendão flexor está 
seccionado ou danificado 

   Fonte:   Stanley Hoppenfeld – Exame Físico da coluna e extremidades. 



Contorno da superfície palmar 
 e a anatomia subjacente 

A estrutura arqueada da mão é suportada 
pelos mm. Intrínsecos da mão. 

Se os mm. Intrínsecos da mão estão 
ausentes ou atrofiados, a superfície 
palmar perderá seu contorno. 



Dois arcos transversos do 
punho e da mão. 

Pinça primária entre polegar e 
indicador. 

Fonte:   Stanley Hoppenfeld – Exame Físico da coluna e extremidades. 



Anatomia Óssea – face dorsal do 
punho 

Pontos de referência na palpação do punho. 
O processo estilóide radial é mais distal do 
que o processo  estilóide ulnar. 



Músculos Tenar e Hipotenar(superficial) 
 



Músculos Tenar e Hipotenar (profundo) 
 



Interósseos dorsais 



Adutor e Interósseos palmares 



AbLP, ECP, ELP 

Tendinite de 
De Quervain 



Túnel do Carpo 



Músculos intrínsecos da mão 
               (vista palmar) 

 Fonte: Mattar Jr.,R; Azze,RJ; Falcetti,J;  Semiologia da Mão – Publicação do IOT – Famed USP , 

Searle - Phizer  



Músculos intrínsecos da mão 
                (vista dorsal) 

 Fonte: Mattar Jr.,R; Azze,RJ; Falcetti,J;  Semiologia da Mão – Publicação do IOT – Famed USP , 

Searle - Phizer  



Músculos intrínsecos da mão 
                (vista palmar) 

Músculos intrínsecos da mão 
                (vista dorsal) 
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Bainha fibrosa dos dedos 



Bainhas e Polias Tendões Flexores Digitais 



Ligamentos colaterais & capuz extensor : lateral 
 



 Fonte: Mattar Jr.,R; Azze,RJ; Falcetti,J;  Semiologia da Mão – Publicação do IOT – Famed USP , 

Searle - Phizer  



 
 

BAINHA FIBROSA DOS FLEXORES –  
TÚNEL OSTEOFIBROSO 

 



Vínculos dos  
Tendões Flexores 

 Fonte: Mattar 

Jr.,R; Azze,RJ; 
Falcetti,J;  
Semiologia da 
Mão – 
Publicação do 
IOT – Famed 
USP , Searle - 
Phizer  



Capuz extensor: dorsal 



Anatomia do aparelho extensor 

 Fonte: Mattar Jr.,R; Azze,RJ; Falcetti,J;  Semiologia da Mão – Publicação do IOT – Famed USP , 

Searle - Phizer  



Anatomia do aparelho extensor 

 Fonte: Mattar Jr.,R; Azze,RJ; Falcetti,J;  Semiologia da Mão – Publicação do IOT – Famed USP , 

Searle - Phizer  



Compartimentos Dorsais do Punho 

 Fonte: Mattar Jr.,R; Azze,RJ; Falcetti,J;  Semiologia da Mão – Publicação do IOT – Famed USP , 

Searle - Phizer  
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Os Vasos Sanguíneos do Punho e da Mão 
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Suprimento Arterial do Punho e da Mão 
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Artéria Ulnar 
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Nervos do Punho e Mão 
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O Nervo Radial 
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O Nervo Mediano 
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O Nervo Ulnar 
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Acesse os vídeos 

 

• Hand Animation 

 

• Anatomy overview of the wrist  
 

• 3D CGI medical video carpal tunnel syndrome  

 

http://www.youtube.com/watch?v=3U-v3f5dmhY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3U-v3f5dmhY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=HhXzoUNWa8g&NR=1&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=HhXzoUNWa8g&NR=1&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=HhXzoUNWa8g&NR=1&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=u5dWTGYQ6PU
http://www.youtube.com/watch?v=u5dWTGYQ6PU
http://www.youtube.com/watch?v=u5dWTGYQ6PU
http://www.youtube.com/watch?v=u5dWTGYQ6PU
http://www.youtube.com/watch?v=u5dWTGYQ6PU
http://www.youtube.com/watch?v=u5dWTGYQ6PU
http://www.youtube.com/watch?v=u5dWTGYQ6PU
http://www.youtube.com/watch?v=u5dWTGYQ6PU
http://www.youtube.com/watch?v=u5dWTGYQ6PU


• A avaliação do antebraço, do punho e da mão 
freqüentemente é mais demorada que a de outras 
articulações do corpo devido à importância da função da mão 
nas atividades cotidianas (AVDs) e por causa das muitas 
estruturas e articulações envolvidas. 

 

• Alterações artríticas são mais comumente observadas em 
pacientes com mais de 40 anos de idade. 

 

• Certas profissões podem afetar mais o punho e  a mão. 

     Por exemplo, a probabilidade de lesão por esforço repetitivo é 
maior entre digitadores e as lesões traumáticas é maior entre 
mecânicos de automóveis. 

 



• O punho é comumente lesado pela sustentação de peso (p.ex., 
ginástica), por estresse de rotação combinado com um desvio 
ulnar (p.ex., atingir uma bola com uma raquete), pela torção ou 
por um impacto (lesão de queda sobre a mão estendida). 

 

• Existe na mão uma região denominada “terra de ninguém” 
cirúrgica, a qual está localizada entre a prega palmar distal e a 
porção média da falange média dos quirodáctilos. A lesão dos 
tendões flexores nessa área exige reparação cirúrgica e, 
geralmente, acarreta a formação de aderências que restringem o 
deslizamento. Além disso, os tendões podem tornar-se 
isquêmicos, sendo substituídos por tecido cicatricial. 

 

• Por esse motivo, o prognóstico após a cirurgia realizada nessa 
região não é bom. 

• A mão dominante tende a ser maior que a mão não dominante. 

 



 

 

• A mão e o punho são as partes mais ativas e intrincadas da extremidade 
superior. 

 

• Por essa razão, elas são vulneráveis a lesão, que pode acarretar grandes 
dificuldades funcionais, e não respondem bem a traumas graves. 

 

• A sua mobilidade é aumentada por uma ampla gama de movimento do 
ombro e por movimentos complementares do cotovelo. 

       A imensa variabilidade de movimentos é provida por 28 ossos, numerosas 
articulações, 19 músculos intrínsecos e 20 músculos extrínsecos do punho 
e da mão. 



 

 

 

• Além de ser expressiva na comunicação, a mão tem um papel de proteção 
e atua como órgão  motor e sensitivo, provendo informações, por 
exemplo, temperatura, espessura, textura, profundidade e forma, assim 
como sobre o movimento de um objeto. 

 

• As ações combinadas das articulações, do ombro do cotovelo e do punho 
permitem que a mão seja colocada sobre quase todas as áreas do corpo. 



A Mão 
• Sem a mão, as mais primorosas criações da mente humana não passariam 

de meros conceitos teóricos. 

 

• Portanto, a mão é a ferramenta da vida que desenvolve a civilização 
humana até essa data. 

 

• A mão é o ponto focal das interações do ser humano com o ambiente. 

 

• É o instrumento utilizado tanto para desferir um soco quanto para realizar 
uma cirurgia no cérebro. 

 

• A mão funciona primorosamente por estar suspensa na extremidade do 
membro superior. 



 

• A avaliação da mão e do punho tem dois objetivos: 

     1°)- avaliação do dano ou da lesão; 

     2°)- avaliação da função remanescente para determinar se o 
paciente irá apresentar alguma incapacidade na vida cotidiana 
(AVDs); 

 

• As articulações do antebraço, do punho e da mão atuam como 
grupos funcionais. 

• A  mobilidade da mão é aumentada por uma ampla gama de 
movimento do ombro e por movimentos complementares do 
cotovelo. 

 

• Todo o membro superior deve ser considerado como uma cadeia 
cinética que permite que a mão seja posicionada adequadamente 
no espaço ou sobre quase todas as áreas do nosso corpo. 

 



 

• A mão e o punho são as partes mais ativas e intrincadas da 
extremidade superior. 

     Por essa razão elas são vulneráveis a lesão, que pode 
acarretar grandes dificuldades funcionais, e não respondem 
bem a traumas graves. 

 

• A imensa variabilidade de movimentos é provida por 28 ossos, 
numerosas articulações, 19 músculos intrínsecos e 20 
músculos extrínsecos do punho e da mão. 

 

• A mão é expressiva na comunicação e atua como órgão motor 
e sensitivo, provendo informações sobre temperatura, 
espessura, textura, profundidade e forma. 

 



PUNHO & MÃO – Diagrama da Dor 

Artrose dos dedos 

Fratura de 
falange 

Fratura de 
metacarpiano 

 
Fratura de escafóide 
Cisto sinovial 
Doença de Kienbock 
Dissociação escafolunar 
Artrose de punho 
Artrite Reumatóide 



Sintomas podem ser referidos para o punho e mão 
 desde o cotovelo, ombro e coluna cervical. 

Fonte:   Stanley Hoppenfeld – Exame Físico da coluna e extremidades. 



Mãos  e  Punhos 

• 1.  Inspecione o dorso e a palma das mãos avaliando: 

              - Contorno 

                - Posição 

                - Formato  

                - Número e integridade dos dedos 

• 2. Palpe cada articulação da mão e do punho 

• 3. Teste a amplitude de movimento através das seguintes  

          manobras: - Flexão metacarpofalangiana  (90 graus) 

                                    - Hiperextensão (30 graus) 

                                    - Oposição do polegar 

                                    - Fechamento da mão 

                                    - Adução e abdução dos dedos 

             - Extensão, hiperextensão  (70 graus) e flexão (90 graus) do punho 

             - Desvio radial (20 graus) e ulnar (55 graus) 

• 4. Teste a força muscular através das manobras: 

                                - Extensão e hiperextensão do punho 

                                - Agarrar mãos 



Punho e Mão 

 

• A maioria das articulações na mão e no punho é do tipo sinovial. 

      Elas são compostas de membrana sinovial, que reveste toda a cavidade 
articular, de líquido sinovial, cuja função é nutrir, proteger e lubrificar a 
cartilagem , e de cartilagem articular hialina. 

• Estatísticas norte-americanas mostram que 85% das pessoas na faixa etária 
entre 70 e 79 anos apresentam sinais de osteoartrite (artrose). 

• O desenvolvimento da artrose nas mãos é vinculado principalmente à idade, 
ao sexo e à hereditariedade. 

       A artrose das interfalângicas e do trapézio-metacarpo são mais frequentes 
nas mulheres. 

       A presença de nódulos de Heberden demonstra uma forte tendência 
hereditária. 



FUNÇÕES DA MÃO : A, Preensão. B. Pinça lateral. C. Pinça terminal. D. Pinça de 
Polpa. E. Gancho. F. Mão em peso de papel. 

Reider, O Exame Físico em Ortopedia – Guanabara Koogan -2001 



A e B Face dorsal da Mão 

A, unha; B, cutícula;  
C, articulação interfalangiana distal;  
D, articulação interfalangiana  proximal; 
E, articulação metacarpofalangiana;  
F, espaço interdigital; G, falange distal; 
H, falange média; I, falange proximal;  
J, metacarpo; 
 K, Primeiro m. interósseo dorsal;  
L, tendão extensor (dedo indicador); 

Reider, O Exame Físico em Ortopedia – Guanabara Koogan -2001 



A e B   Face Palmar (Volar) da Mão 

A, prega distal de flexão do dedo indicador; B, prega proximal de flexão do dedo 
indicador; C, prega de flexão do dedo indicador; D, prega palmar distal; E, prega palmar 
proximal; F, nível das articulações metacarpofalangianas; G, eminência tenar; H, 
eminência hipotenar. 



A, prega distal de flexão do dedo 
indicador; 
 B, prega proximal de flexão do dedo 
indicador;  
C, prega de flexão do dedo 
indicador;  
D, prega palmar distal;  
E, prega palmar proximal;  
F, nível das articulações 
metacarpofalangianas;  
G, eminência tenar;  
H, eminência hipotenar. 

C   Face Palmar (Volar) da Mão 

Reider, O Exame Físico em Ortopedia – Guanabara Koogan -2001 



A e B      Face Radial da Mão 

A, articulação interfalangiana do 
polegar;  
B, falange distal; 
 C, falange proximal;  
D, primeiro metacarpo; 
 E, primeira articulação 
metacarpofalangiana;  
F, articulação basilar. 

Reider, O Exame Físico em Ortopedia – Guanabara Koogan -2001 



A e B    Face Dorsal do Punho 

A, complexo da fibrocartilagem 
triangular (CFCT);  
B, tensão do m. extensor ulnar do 
carpo;  
C,tubérculo de Lister; 
D, estilóide radial;  
E, m. abdutor longo do polegar e m. 
extensor curto do polegar;  
F, m. extensor longo do polegar;  
G, escafóide;  
H, trapézio;  
I.  artic. 
Escafotrapeziotrapezoide (ETT); 
 J, tendões do m. extensor radial 
curto do carpo e m. extensor radial 
longo do carpo; K, ligamento 
escafossemilunar;  
L, art. Escafossemilunarcapitato;  
M, cabeça do capitato; N, tendoões 
dos mm. Extensores dos dedos; O, 
cabeça da ulna; 
P, art. Radioulnar distal; 
Q, processo estilóide da ulna; 
 R, ligamento semilunopiramidal, 
S, piramidal; T, hamato; U, semilunar 

A e B    Face dorsal do Punho 

Reider, O Exame Físico em Ortopedia – Guanabara Koogan -2001 



C    Face dorsal do Punho 

A, complexo da fibrocartilagem triangular (CFCT);  
B, tensão do m. extensor ulnar do carpo;  
C,tubérculo de Lister; 
D, estilóide radial;  
E, m. abdutor longo do polegar e m. extensor curto 
do polegar;  
F, m. extensor longo do polegar;  
G, escafóide;  
H, trapézio;  
I.  artic. 
Escafotrapeziotrapezoide (ETT); 
 J, tendões do m. extensor radial curto do carpo e m. 
extensor radial longo do carpo; K, ligamento 
escafossemilunar;  
L, art. Escafossemilunarcapitato;  
M, cabeça do capitato; N, tendoões dos mm. 
Extensores dos dedos; O, cabeça da ulna; 
P, art. Radioulnar distal; 
Q, processo estilóide da ulna; 
 R, ligamento semilunopiramidal, 
S, piramidal; T, hamato; U, semilunar 

Reider, O Exame Físico em Ortopedia – Guanabara Koogan -2001 



A e B     Face Volar do Punho 

A, prega distal de flexão; B, m. abdutor longo do polegar; C, m. palmar longo;  
D ,m. flexor radial do carpo; E, nervo mediano; F, pisiforme; G,m. flexor ulnar do 
carpo; H, artéria e nervo ulnar; I, artéria radial; J, tubérculo do escafóide; 
 K, trapézio; L, articulação basilar; M, prega intertenar longitudinal; N, tendões 
dos flexores dos dedos; O, hâmulo do hamato; P, canal de Guyon; Q, margens 
proximal e distal do ligamento transverso do carpo; 



C     Face Volar do Punho 

A, prega distal de flexão;  
B, m. abdutor longo do polegar;  
C, m. palmar longo;  
D ,m. flexor radial do carpo; 
 E, nervo mediano; 
 F, pisiforme; 
 G,m. flexor ulnar do carpo;  
H, artéria e nervo ulnar; 
 I, artéria radial;  
J, tubérculo do escafóide; 
 K, trapézio; 
 L, articulação basilar; M, prega intertenar 
longitudinal; 
 N, tendões dos flexores dos dedos;  
O, hâmulo do hamato; 
 P, canal de Guyon; 
 Q, margens proximal e distal do ligamento transverso 
do carpo; 

E 

Reider, O Exame Físico em Ortopedia – Guanabara Koogan -2001 



A , B e C     Face  Radial do Punho 

 A, tabaqueira anatômica; 
 B, m. extensor longo do polegar; 
 C, m. extensor curto do polegar e m. abdutor longo do 
polegar; 

Reider, O Exame Físico em Ortopedia – Guanabara Koogan -2001 



A , B e C    Face Ulnar da Mão e do Punho 

A, quinto metacarpo; B, eminência 
hipotenar; C, cabeça da ulna; 

Reider, O Exame Físico em Ortopedia – Guanabara Koogan -2001 



Inspeção 
Exame das faces palmar e dorsal da mão; 
 Contornos ósseos e de tecidos moles do 
antebraço, punho e mão devem ser 
comparados em ambos os membros 
superiores, e qualquer desvio deve ser 
observado; 
 Estão presentes as pregas normais da pele? 
 Observar qualquer atrofia muscular, 
tumoração localizada; 
Derrame articular e espessamento sinovial 
são mais evidentes nas faces dorsal e radial; 
 Verificar alterações vasomotoras, 
sudomotoras, pilomotoras e tróficas; 
 Observar qualquer hipertrofia dos dedos, a 
presença de nódulos de Heberden ou de 
Bouchard; 
 Observar deformidades rotacionais ou 
anguladas dos dedos; 
 Observar as unhas. Observar deformidades rotacionais ou 

anguladas dos dedos; 



Alinhamento normal dos quirodáctilos 
(As pontas dos dedos convergem para p semilunar) 

Semilunar 

Reider, O Exame Físico em Ortopedia – Guanabara Koogan -2001 



Alinhamento normal dos dedos em flexão 

              A, indicador;  B, médio;  C, anular;  D, mínimo; 



Alinhamento normal dos dedos em flexão 

E, todos os quatro dedos juntos; F, alinhamento rotacional 
simulado após fratura de metacarpo; 



Inspeção da Mão 

• Ao observar o paciente e inspecionar os antebraços, punhos e mãos, tanto 
anteriormente quanto posteriormente, o examinador deve perceber o 
desejo e a capacidade do paciente utilizar a mão. 

 

• Normalmente, quando a mão encontra-se na posição de repouso e o 
punho na posição normal, os dedos ficam cada vez mais flexionados à 
medida que a mão é observada do lado radial em direção ao lado ulnar. 

 

• A perda desta atitude normal pode ser causada por patologias que afetam 
a mão, como uma laceração de tendão ou uma contratura (como ocorre 
com a contratura de Dupuytren). 



 

 

• Os contornos dos ossos e tecidos moles do antebraço, do punho e da mão 
devem ser comparados em ambos os membros superiores e qualquer 
alteração deve ser anotada. 

 

• A aparência estética da mão é muito importante para alguns pacientes. 

      O examinador deve observar a reação do paciente em relação à aparência 
da mão e deve ter capacidade para realizar uma avaliação estética. 

      Esta avaliação sempre deve ser incluída na avaliação funcional mais 
importante. 

 

• A posição da mão em repouso frequentemente revela deformidades 
comuns. 

 



 

 

• As pregas cutâneas ocorrem por causa do movimento de várias 
articulações. 

      O examinador deve observar a presença de qualquer atrofia muscular na 
eminência tenar (nervo mediano), no primeiro músculo interósseo dorsal 
(raiz nervosa C7) ou na eminência hipotenar (nervo ulnar) que possa 
indicar a existência de lesão de nervo periférico ou de raiz nervosa. 

 

• A mão dominante tende a ser maior que a mão não dominante. 

• Quaisquer alterações vasomotora, sudomotora, pilomotora e trófica 
devem ser anotadas. 

       Essas alterações podem indicar uma lesão de nervo periférico, uma 
vasculopatia periférica, diabetes mellitus, doença de Raynaud ou 
síndromes vasculares reflexas (também chamadas de síndrome ombro-
mão ou atrofia de Sudeck). 

 



• As alterações observadas podem incluir a perda de pêlos da mão, 
fragilidade ungueal, aumento ou diminuição da sudorese na região 
palmar, pele brilhante, evidências radiográficas de osteoporose ou 
diferença de temperatura entre os dois membros. 

• O examinador deve observar a presença de qualquer hipertrofia dos 
dedos. 

       A hipertrofia óssea pode ser observada na doença de Paget, na 
neurofibromatose ou numa fístula arteriovenosa. 

       A presença de nódulos de Heberden ou de Bouchard deve ser anotada. 

       Os nódulos de Heberden localizam-se na superfície dorsal das 
articulações interfalângicas distais e estão associadas à artrose. 

       Os nódulos de Bouchard localizam-se na superfície dorsal das 
articulações interfalângicas proximais. 

       Eles estão frequentemente associados a ectasia gástrica (gastrectasia) e à 
artrite reumatóide. 

• A presença de qualquer ulceração pode indicar problemas neurológicos ou 
circulatórios. 



Mão - Pregas Cutâneas (face palmar) 



Características da face palmar da mão. 
Observe as pregas, as eminências tenar e hipotenar, além do afilamento 

gradual dos quirodáctilos. 

Terra de ninguém 



A zona sombreada é chamada 
          “Terra de Ninguém”. 

          Pregas palmares     

Fonte:   Stanley Hoppenfeld – Exame Físico da coluna e extremidades. 



“Terra de ninguém” cirúrgica, na mão. 

• Quando os tendões flexores (os quais são redondos, possuem bainhas 
sinoviais e apresentam uma excursão maior que a dos tendões 
extensores) são lesados,eles respondem ao tratamento muito mais 
lentamente que os tendões extensores ( os quais são achatados ou 
ovóides). 

• Existe na mão uma região chamada de “terra de ninguém” cirúrgica, a 
qual está localizada entre a prega palmar distal e a porção média da 
falange média dos quirodáctilos. 

• A lesão dos tendões flexores nessa área exige reparação cirúrgica  e, 
geralmente, acarreta a formação de aderências que restringem o 
deslizamento. 

      Além disso, os tendões podem tornar-se isquêmicos, sendo substituídos 
por tecido cicatricial. 

      Por esse motivo, o prognóstico após a cirurgia realizada nessa região não é 
bom. 
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Avaliação do  
Enchimento Capilar do Leito Ungueal (3,5) 



Amplitude de movi- 
mento 

 da mão e punho. 
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Funções da Mão 

Preensão 

Pinça terminal 

  Pinça lateral 

   Gancho 

  Pinça de polpa 

Mão em peso de 
papel 



Amplitude articular do Punho 

            Supinação radioulnar  
         Amplitude articular: 0°-90° 

          Pronação radioulnar  
Amplitude articular: 0°-90° 

Fonte:  Profa. Dra. Sílvia Maria Amado João 



Amplitude articular do Punho 

       Flexão do Punho 
 Amplitude articular: 0°-90° 

          Extensão do Punho  
Amplitude articular: 0°-70° 



Amplitude articular do Punho 

               Desvio Radial 
Amplitude articular: 0°-20° 

             Desvio Ulnar  
Amplitude articular: 0°-45° 

Fonte: Profa. Dra. Sílvia Maria Amado João 



Avaliação de Força Muscular – Oponência do Polegar 



       Palpação estilóide radial.             Palpação do Trapézio. 

Fonte:   Stanley Hoppenfeld – Exame Físico da coluna e extremidades. 



Palpação da art. 
metacarpofalângica. 
(importante na artrose desta 
articulação) 

Palpação da base do 3º metacarpiano. 

Palpação do Semilunar ( importante 
na doença de Kienbock 



Palpação do tubérculo do rádio (Tubérculo de Lister). 
Alinhamento do tubérculo radial, semilunar, capitato e 3º metacarpiano. 



Ossos do Punho ( face volar ou palmar).                  Palpação do Pisiforme 

Fonte:   Stanley Hoppenfeld – Exame Físico da coluna e extremidades. 



O gancho do Hamato situa-se 
numa linha direta entre o osso 
Pisiforme  e o espaço entre o 
polegar e o indicador. 

       Palpação do gancho do Hamato 



O Canal de Guyon contém o nervo e a artéria ulnar 

           Palpação da artéria ulnar. 



Compartimentos dorsais do punho, nos quais transitam os 
tendões extensores da mão. 



Compartimento I, contém os tendões do ALP e do ECP 
À direita: Teste de Finkelstein para Tenossinovite de De Quervain. 

   Teste de Finkelstein 



A oposição do polegar com o dedo mínimo facilita a palpação do tebdão do 
m. palmar longo. 

Fonte:   Stanley Hoppenfeld – Exame Físico da coluna e extremidades. 



Palpação da eminência tenar. 
Palpação da eminência hipotenar. 

Fonte:   Stanley Hoppenfeld – Exame Físico da coluna e extremidades. 



Palpação da aponeurose palmar. 
Contratura de Dupuytren (retração da aponeurose palmar). 

Fonte:   Stanley Hoppenfeld – Exame Físico da coluna e extremidades. 



As articulações 
metacarpofalangianas podem 
ser movimentadas lateralmente 
alguns graus, quando 
extendidas. 

Não há movimento nas articulações 
metacarpofalangianas quando elas 
estão fletidas. 



Palpação das articulações da mão e do punho. 
A- Articulações interfalangianas. 

B- Articulações metacarpofalanginas. 
C- Sulco radiocarpal do punho. 



Paciente portador de uma lesão dos flexores do 
dedo anular realizando flexão de todos os dedos. 



depressões saliências 

saliências 
depressões 

Ao nível das articulações metacarpofalangianasna região palmar, observamos 
a formação de saliências e uma discreta depressão localizada ao lado dos 
dedos.    As saliências correspondem à presença de tecido gorduroso e dos feixes 
vásculo-nervosos constituídos por uma artéria e uma nervo.   As depressões 
correspondem ao túnel osteofibroso contendo os tendões flexores. 

 Fonte: Mattar Jr.,R; Azze,RJ; Falcetti,J;  Semiologia da Mão – Publicação do IOT – Famed USP , 

Searle - Phizer  



Aspecto normal da região palmar da mão. Notar as 
pregas cutâneas e a figura do “M” com a base voltada 
para o lado ulnar. 



Aspecto do dorso da mão 

 Fonte: Mattar Jr.,R; Azze,RJ; Falcetti,J;  Semiologia da Mão – Publicação do IOT – Famed USP , 

Searle - Phizer  



 Fonte: Mattar Jr.,R; Azze,RJ; Falcetti,J;  Semiologia da Mão – Publicação do IOT – Famed USP , 

Searle - Phizer  



À esquerda mão na posição 
de repouso (normal) e 
à direita mão em repouso 
com lesão dos flexores do 
dedo médio. 

 Fonte: Mattar Jr.,R; Azze,RJ; Falcetti,J;  Semiologia da Mão – Publicação do IOT – Famed USP , 

Searle - Phizer  



  forçados para baixo. 

Tendões Extensores dos Dedos                    Tendão Flexor          

 Fonte: Mattar Jr.,R; Azze,RJ; Falcetti,J;  Semiologia da Mão – Publicação do IOT – Famed USP , 

Searle - Phizer  



Palpação dos tendões flexores 

 Fonte: Mattar Jr.,R; Azze,RJ; Falcetti,J;  Semiologia da Mão – Publicação do IOT – Famed USP , 

Searle - Phizer  



 Fonte: Mattar Jr.,R; Azze,RJ; Falcetti,J;  Semiologia da Mão – Publicação do IOT – Famed USP , 

Searle - Phizer  



 Fonte: Mattar Jr.,R; Azze,RJ; Falcetti,J;  Semiologia da Mão – Publicação do IOT – Famed USP , 

Searle - Phizer  



Palpação  da superfície dorsal 
côncava do capitato na região 
central dorsal do punho em 
posição neutra. 

Palpação do escafóide na 
tabaqueira anatômica. 

 Fonte: Mattar Jr.,R; Azze,RJ; Falcetti,J;  Semiologia da Mão – Publicação do IOT – Famed USP , 

Searle - Phizer  



 Fonte: Mattar Jr.,R; 

Azze,RJ; Falcetti,J;  
Semiologia da Mão – 
Publicação do IOT – 
Famed USP , Searle - 
Phizer  



 Fonte: Mattar Jr.,R; 

Azze,RJ; Falcetti,J;  
Semiologia da Mão – 
Publicação do IOT – 
Famed USP , Searle - 
Phizer  



Exame Neurológico da Mão 

 Fonte: Mattar Jr.,R; 

Azze,RJ; Falcetti,J;  
Semiologia da Mão – 
Publicação do IOT – 
Famed USP , Searle - 
Phizer  



Exame Neurológico da Mão 

 Fonte: Mattar Jr.,R; Azze,RJ; Falcetti,J;  Semiologia da Mão – Publicação do IOT – Famed USP , Searle - 

Phizer  



Exame Neurológico da Mão 

 Fonte: Mattar Jr.,R; Azze,RJ; Falcetti,J;  Semiologia da Mão – Publicação do IOT – Famed USP , Searle - Phizer  



Exame Neurológico dos Dedos da Mão 



Exame Neurológico dos Dedos da Mão 



 Flexor curto do polegar 

Exame Neurológico do Polegar 

 Fonte: Mattar Jr.,R; 

Azze,RJ; Falcetti,J;  
Semiologia da Mão – 
Publicação do IOT – 
Famed USP , Searle - 
Phizer  



 Fonte: Mattar Jr.,R; 

Azze,RJ; Falcetti,J;  
Semiologia da Mão – 
Publicação do IOT – 
Famed USP , Searle - 
Phizer  



Testes Especiais para a Mão 

 Fonte: Mattar Jr.,R; 

Azze,RJ; Falcetti,J;  
Semiologia da Mão – 
Publicação do IOT – 
Famed USP , Searle - 
Phizer  



A. Oposição do Polegar   
B. Ausência de oposição do polegar na paralisia do nervo mediano. 

Reider, O Exame Físico em Ortopedia – Guanabara Koogan -2001 



 
Avaliação da Força Muscular – 

 Músculo Flexor Radial do Carpo 
 



Avaliação do comprimento dos  
Flexores do punho 



Vascularização e Inervação da Mão 



José Heitor Machado 
Fernandes 

127 

Distribuíção dos Nervos Periféricos do MS na Mão 



Radial Ulnar 

Mediano 

Mediano Ulnar 

Radial 

                                  Inervação da Mão 

Palmar 
ou 
Anterior 

  Dorsal  
  ou      
  Posterior  
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Testes de Sensibilidade ( 2 PD ) 

N.Mediano 

N. Radial 

N.Ulnar 

N.Digital 
radial do 
dedo 
médio 
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Suprimento Arterial do Punho e da Mão 
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Teste de Allen (3,5) 



Teste de Allen para avaliar a permeabilidade da artéria radial 



Teste de Allen das artérias digitais 

Reider, O Exame Físico em Ortopedia – Guanabara Koogan -2001 



• O teste de Allen também pode ser utilizado para avaliar as contribiuições 
relativas das duas artérias digitais em cada dedo. 

• Manobra :- neste caso o examinador  observa a cor normal do dedo antes do 
teste e pede ao paciente flexionar fortemente o dedo para remover o sangue. 

      A seguir, o examinador obstrui ambas as artérias digitais ao exercer uma 
compressão em ambos os lados na base do deo. 

      Como as artérias digitais estão mais próximas da superfície volar do que da 
superfície dorsal dos dedos, os polegares do examinador devem comprimir a 
superfície volar. 

       Então pede-se ao paciente estender o dedo. 

• Condição detectada: -A seguir, o examinador retira a compressão exercida em 
uma das artérias digitais e observa o tempo necessário para retorno da cor 
normal no dedo. 

       O procedimento é repetido para a outra artéria digital, de modo que as 
contribuições relativas dos dois vasos possam ser comparadas. 

Teste de Allen para perfusão das artérias digitais 

Reider, O Exame Físico em Ortopedia – Guanabara Koogan -2001 
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Avaliação do  
Enchimento Capilar do Leito Ungueal (3,5) 



Para acessar os módulos do hipertexto 

     

 

   Retornar para o Índice Geral 
      

       ou, usar o botão voltar na barra de navegação. 

Botão 
voltar 

Botão 
avançar 

index.htm


 

 

                             Assuntos do Módulo 16 

                              PUNHOS E MÃOS 

 
1- Anatomia do punho e da mão 
2- Comentários clínicos sobre o punho e a mão 
3- Diagrama para dor no punho e na mão 
4- Sintomas podem ser referidos para o punho e mão desde o cotovelo, ombro e coluna 
cervical.  
5- Exame físico das mãos e punhos ( Inspeção, palpação, amplitude de movimento, força  
     muscular, avaliação neurológica, testes especiais, avaliação vascular) 
6- Funções da mão 
7- Patologias da Mão: infecção da bainha tendínea, infecção da bainha do tendão flexor, 
     infecções na região interdigital, Infecções nos espaços palmares médios e tenares, 
     Infecções ocupacionais, infecções pulpares, cisto sinovial,  cistos mucosos, tumores  
     benignos e malígnos, contratura de Dupuytren, nódulos de Bouchard e de Heberden,  
     artrose dos quirodáctilos, artrite reumatóide, dedo em pescoço de cisne, dedo em   
     botoeira, dedo em martelo, dedo em gatilho, artrose da articulação  
     trapeziometacarpiana do polegar, síndrome complexa de dor regional, síndrome  
     do túnel do carpo, tenossinovite de De Quervain, síndrome do canal de Guyon,  
      
 
      



 

 

                             Assuntos do Módulo 16 

                              PUNHOS E MÃOS 

 
7- Patologias da Mão: síndromes vibracionais na mão, síndrome da intersecção, 
     fratura distal do rádio (Colles), artrose do punho, artroplastia total de substituição do  
     punho, Doença de Kienbock , Instabilidade Escafossemilunar, Síndrome do impacto  
     ulnocarpal 
8- Radiologia musculoesquelética 
9- “Medscape Reference – Drug interaction checker” 
10- Medscape -  Artigos de cirurgia ortopédica sobre: Mão e Membro Superior 
11- Estudo de casos semiológicos sobre punho e mão 
12- Apresentação de casos clínicos 
13- Laudo ortopédico pericial 
  
 
 
      
      



 
PATOLOGIAS DA MÃO 

 



Achados Físicos em  
Dístúrbios da Mão e do Punho 

 

• Infecção da Bainha Tendínea 
• A infecção em uma bainha tendínea  provoca o rápido aumento de volume 

do dedo, elevando a pressão no interior da estrutura; sempre há um 
grande risco de ocorrência de danos tendíneos ou formação de aderências 
debilitantes. 

• No caso do dedo  mínimo pode ocorrer disseminação retrógrada da 
infecção, acometendo a bursa ulnar da mão. 

• No polegar a infecção também pode se disseminar proximalmente, 
acometendo a bursa radial. 

      Nos dois casos, o aumento de volume surge na palma da mão e no punho, 
proximal ao retináculo flexor. 

      Deve-se notar que, em 70% dos casos, há uma conexão entre as duas 
bursas, permitindo a disseminação da infecção de uma para outra. 

Fonte: McRae,R; : Clinical Orthopaedic Examination , Elsevier Ltd.- 2010 



 Fonte: Mattar Jr.,R; Azze,RJ; Falcetti,J;  Semiologia da Mão – Publicação do IOT – Famed USP , 

Searle - Phizer  



Achados Físicos em  
Dístúrbios da Mão e do Punho 

 

• Infecção da Bainha do Tendão Flexor 
- Presença dos sinais cardinais de Kanavel 

- Dedo mantido em posição flexionada em repouso 

- Tumefação ao longo da superfície volar do dedo 

- Hipersensibilidade da superfície volar do dedo ao longo da bainha do 
tendão flexor 

- Dor exacerbada pela extensão passiva do dedo acometido 



Achados Físicos em  
Dístúrbios da Mão e do Punho 

 

• Infecções na região interdigital 
• Essas infecções são geralmente acompanhadas por dor intensa e mal-estar 

sistêmico. 

 

• Observam-se vermelhidão e aumento de volume do espaço afetado. 

 

• A infecção pode disseminar-se pelos aspectos volares dos dedos 
relacionados ou pelos espaços interdigitais adjacentes, através do aspecto  
anterior da palma da mão. 

 

• Se diagnosticadas precocemente, a maioria dessas infecções responde à 
antibioticoterapia, uso de tala e elevação, mas, às vezes, a drenagem  é 
necessária. 

Fonte: McRae,R; : Clinical Orthopaedic Examination , Elsevier Ltd.- 2010 



Músculos intrínsecos da mão 
                (vista palmar) 

Músculos intrínsecos da mão 
                (vista dorsal) 
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Bainha fibrosa dos dedos 



Achados Físicos em  
Dístúrbios da Mão e do Punho 

• Infecções nos espaços palmares médios e tenares 
• Estes dois compartimentos da mão repousam entre os tendões flexores e 

metacarpos. A infecção pode ser originária das bainhas tendíneas; a disse-
minação pela mão é, então, rápida e possivelmente debilitante. 

 

      Em ambos os casos, observam-se grande aumento de volume da mão e 
grave mal-estar sistêmico. 

 

      A não ser que a resposta à antibioticoterapia, ao uso de tala e à elevação 
seja rápida, a drenagem precoce é essencial para a preservação da função 
da mão. 

 

       Deve-se notar que, quando o uso de tala é recomendado e se espera a 
recuperação funcional, os dedos devem ser flexionados em ângulo reto 
nas articulações metacarpofalangeanas e estendidos nas articulações 
interfalangeanas. 

Fonte: McRae,R; : Clinical Orthopaedic Examination , Elsevier Ltd.- 2010 



Achados Físicos em  
Dístúrbios da Mão e do Punho 

• Infecções ocupacionais 
 

• Infecções superficiais são comuns em certas profissões, podendo ser 
observados: 

 

• Cisto pilonidal em barbeiros; 

 

• Erisipela em peixeiros e açougueiros; 

 

• “Verruga do magarefe” (lesões cutâneas tuberculosas) em açougueiros e 
patologistas; 

 

• Pústulas malignas (antraz) em separadores de couro e curtidores. 

Fonte: McRae,R; : Clinical Orthopaedic Examination , Elsevier Ltd.- 2010 



Infecções da Mão - Paroníquia 

Paroníquia – é a mais 
comum dentre todas as 
infecções da mão,ocorrendo 
entre a base da unha e a 
cutícula. 



 

 

• Infecções apicais 
podem ocorrer entre 
a ponta da unha e o 
leiro ungueal 
subjacente. 

Infecções da Mão – Infecções apicais 

1- Lâmina ungueal: o que se convenciona chamar 

de unha; porção rígida e translúcida, composta de 

queratina. 

2- Paroníquia: a dobra de pele nos lados da unha. 

3- Lúnula: a parte branca convexa do leito da unha. 

4- Eponíquio: a região entre a finalização da pele do 

dedo na face superior da unha e a porção proximal 

da unha. 

 

              Partes da Unha Humana 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Fingernail-Anatomia-externa-dumb2.png
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A2mina_ungueal&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paron%C3%ADquia
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAnula
http://pt.wikipedia.org/wiki/Epon%C3%ADquio


• Infecções Pulpares  – ocorrem no tecido fibroadiposo das pontas dos 
dedos e são muito dolorosas. 

• Se não tratadas, podem acometer a falange distal. 

 

 

 

• Essas três infecções comuns: paroníquia, infecções apicais e infecções 
pulpares, são tratadas segundo protocolos bem-estabelecidos, 
empregando antibioticoterapia e, caso haja formação de pus, drenagem 
cirúrgica. 

Infecções da Mão – Infecções pulpares 

Fonte: McRae,R; : Clinical Orthopaedic Examination , Elsevier Ltd.- 2010 





Achados Físicos em  
Dístúrbios da Mão e do Punho 

 

• Cisto Sinovial  
- Massa palpável ( firme ou mole) 

- Locais mais comuns: superfície volar da mão na prega de flexão dos 
dedos ou na prega palmar transversa, face dorsal do punho próximos aos 
tendões m. extensor radial longo do carpo e m. extensor radial curto do 
carpo, superfície volar do punho próximo à artéria radial 

- Transiluminação da massa (cistos sinoviais maiores) 

  Fonte: O Exame Físico em Ortopedia – Reider,B.; W.B. Saunders Company 
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Cisto sinovial de punho 
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Localização da dor no punho 
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Cistos Mucosos dos Dedos 
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Anatomia – que parte do dedo está envolvida ?   

São tipicamente encontrados em pacientes com artrose.  
Etiologia ignorada. 
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Tratamento Cirúrgico 
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Achados Físicos em  
Dístúrbios da Mão e do Punho 

 

 

• CISTOS   MUCOSOS 

• Sempre ocorrem na superfície dorsal de uma articulação interfalangeana 
distal. 

• É melhor evitar sua excisão, a não ser que a ruptura tenha levado à 
formação de uma fístula sinovial. 

 

  Fonte: O Exame Físico em Ortopedia – Reider,B.; W.B. Saunders Company 



Manchas de Nicotina 



Condroma 

• Condroma é um tumor benigno muito comum, que ocorre nos metacarpos 
e nas falanges. 

 

• O condroma é geralmente confinado ao osso (encondroma) e pode 
originar uma fratura patológica ou ainda um extenso aumento de volume, 
com deformação. 

 

• Tende a ser solitário, mas múltiplos tumores de natureza similar são 
observados na doença de Olier, uma diátese hereditária. 

 

• Neoplasias desse tipo podem ser tratadas por excisão e enxertia óssea do 
defeito. 

Fonte: McRae,R; : Clinical Orthopaedic Examination , Elsevier Ltd.- 2010 



1 – Encondroma no 3º metacarpeâno. 
2 – Tumor de células gigantes (partes moles). 

 Fonte: Mattar Jr.,R; Azze,RJ; Falcetti,J;  Semiologia da Mão – Publicação do IOT – Famed USP , 

Searle - Phizer  

1 2 



Tumor de células gigantes da bainha do tendão 

• O tumor de células gigantes da bainha do tendão (TCGBT) é uma doença 
freqüente, porém pouco diagnosticada clinicamente, e que deve estar 
incluída no diagnóstico diferencial de tumores dos dedos e de grandes 
articulações.  

 

• Tem caráter benigno e afeta principalmente quirodáctilos; outras 
localizações menos comuns são pododáctilos, joelhos, punhos e 
tornozelos.  

 

• Sua etiologia é desconhecida e a origem celular ainda não está bem 
estabelecida 

Fonte: McRae,R; : Clinical Orthopaedic Examination , Elsevier Ltd.- 2010 



Tumor de células gigantes da bainha do tendão 

Aspecto clínico da 
lesão tumoral 
causando 
deformidade no 
dedo. 

Detalhe do 
abaulamento da 
polpa digital com 
crostícula por 
trauma. 
 

Exame 
anatomopatológico 
revelando células 
histiocitárias, 
fibroblastos e 
numerosas células 
gigantes 
multinucleadas. 



Infecção fúngica das unhas - Onicomicoses 



Onicólise – separação da lâmina ungueal do seu 
leito, frequentemente por onicomicose. 



Paroníquia – infecção da pele adjacente a unha, 
no 3 quirodáctilo 



Doença vascular periférica da mão 
Tecidos mortos (gangrena) dos dedos 
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Contratura de Dupuytren 



 Fonte: Mattar Jr.,R; Azze,RJ; Falcetti,J;  Semiologia da Mão – Publicação do IOT – Famed USP , 

Searle - Phizer  



Contratura de Dupuytren 

• Na contratura de Dupuytren, há  espessamento nodular e contratura da 
fáscia palmar. 

• A palma da mão é a primeira a ser afetadae, em um estágio mais tardio, os 
dedos são acometidos. 

• O anular é o dedo mais afetado, seguido pelo mínimo e pelo médio. 

• O indicador e até mesmo o polegar podem ser acometidos. 

• Em alguns casos, há um espessamento correspondente na fáscia plantar. 

• A flexão progressiva dos dedos afetados interfere com a função da mão e 
pode ser grave a ponto de as unhas ficarem fincadas na palma, 

• A contratura de Dupuytren geralmente afeta homens com mais de 40 anos 
de idade. 

• Há uma disposição genética definitiva em 60% a 70% dos casos e,em 
alguns, a doença está associada a epilepsia, diabetes ou cirrose alcoólica. 

Fonte: McRae,R; : Clinical Orthopaedic Examination , Elsevier Ltd.- 2010 



Contratura de Dupuytren 

 

• Observa-se uma distinta distribuição geográfica: é rara na África, na Índia 
e na China. 

• Em indivíduos com menos de 40 anos de idade, de ambos os sexos, a 
contratura de Dupuytren pode ser desencadeada por traumas. 

      Nessas circunstâncias, a doença pode progredir com rapidez. 

• Com relação ao tratamento, a simples observação pode ser adotada, caso 
a doença esteja confinada à palma das mãos. 

• Quando os dedos são afetados, o trataento cirúrgico é geralmente 
aconselhado, mas é complicado por diversos fatores. 

      Caso os dedos tenham ficado flexionados por muito tempo, as alterações 
secundárias ocorridas nas articulações interfalangeanas podem impedir 
sua extensão mesmo após a remoção do tecido acometido. 

Fonte: McRae,R; : Clinical Orthopaedic Examination , Elsevier Ltd.- 2010 



Contratura de Dupuytren 

 

• No dedo mínimo, a amputação nessas circunstâncias, pode ser a melhor 
alternativa terapêutica. 

• As bainhas nervosas digitais podem musturar-se à fáscia, de modo que a 
dissecção é tediosa e difícil; o acometimento da pele pode fazer que a 
realização de zetaplastias ou outros procedimentos plásticos seja 
necessária. 

• A idade do paciente e seu estado geral podem ser fatores adversos. 

• Na maioria dos casos, a excisão ampla da fáscia afetada é aconselhada. 

      Se isso não for possível, a melhora da função, por alguns anos, pode ser 
conseguida por meio da simples secção da fáscia palmar contraída. 

Fonte: McRae,R; : Clinical Orthopaedic Examination , Elsevier Ltd.- 2010 



Contratura de Dupuytren 



Nódulos de Heberden 
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Nódulos de Bouchard  e   Nódulos de Heberden 

Avaliação Musculoesquelética – Magee,DJ; Manole , 4ª ed., 2005 



Achados Físicos em  
Dístúrbios da Mão e do Punho 

 

• Artrose dos Quirodáctilos 
- Nódulos de Heberden nas interfalângicas distais (mais comuns) 

- Nódulos de Bouchard nas interfalângicas proximais  (comuns) 

- Cistos mucosos (ocasionais) 

- Redução da mobilidade nas articulações interfalangianas acometidas 

- Instabilidade das articulações acometidas (ocasional) 

- Deformidades ósseas periarticulares 

- Edema fusiforma nas interfalângicas proximais (variável) 

  Fonte: O Exame Físico em Ortopedia – Reider,B.; W.B. Saunders Company 



Achados Físicos em  
Dístúrbios da Mão e do Punho 

• Artrite Reumatóide  
- Edema mole de múltiplas articulações ( as articulações 

metacarpofalangianas e a articulação do punho são as mais comumente 
acometidas) 

- Edema mole da tenossinóvia dos tendões extensores no dorso do punho 
e da mão (comum) 

- Edema mole da tenossinóvia dos tendões flexores na superfície volar do 
punho (comum) 

- Deformidades secundárias nos casos mais graves, como desvio ulnar das 
articulações metacarpofalangianas e deformidades em pescoço de cisne 
e em botoeira 

- Ruptura secundária dos tendões extensores ou flexores (variável) 

  Fonte: O Exame Físico em Ortopedia – Reider,B.; W.B. Saunders Company 



Deformidades inesperadas na Mão. 
A – Desvio ulnar e subluxação das articulações metacarpofalangianas. 

B- Deformidades em pescoço de cisne. 
C- Deformidade em boutonniere. 
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Gota 

 





Articulações deformadas secundárias a 
 Artrite Reumatóide 



Achados Físicos em  
Dístúrbios da Mão e do Punho 

• Artrite Reumatóide  
- Edema mole de múltiplas articulações ( as articulações 

metacarpofalangianas e a articulação do punho são as mais comumente 
acometidas) 

- Edema mole da tenossinóvia dos tendões extensores no dorso do punho 
e da mão (comum) 

- Edema mole da tenossinóvia dos tendões flexores na superfície volar do 
punho (comum) 

- Deformidades secundárias nos casos mais graves, como desvio ulnar das 
articulações metacarpofalangianas e deformidades em pescoço de cisne 
e em botoeira 

- Ruptura secundária dos tendões extensores ou flexores (variável) 

  Fonte: O Exame Físico em Ortopedia – Reider,B.; W.B. Saunders Company 



Artrite Reumatóide 

• A MÃO é o cartão de visitas da Artrite Reumatóide ! 

• A artrite reumatóide, como bem se sabe, frequentemente afeta a mão e, 
conforme progride pode acometer articulações, tendões, músculos, 
nervos e artérias produzindo deformidades graves  e incapacitando sua 
função. 

• Nas fases iniciais, as mãos são bastantes quentes e úmidas; a seguir, as 
articulações apresentam óbvio aumento de volume e sensibilidade. 

• O espessamento da bainha sinovial tendínea e do tendão, acompanhado 
por efusão, fraqueza muscular e deformação, passa a ser aparente. 

• Rupturas tendíneas e subluxações articulares são os principais fatores que 
provocam as deformidades mais graves. 

• A cirurgia da mão reumatóide é altamente especializada, requerendo 
habilidades particulares, julgamento experiente, boa noção de tempo e 
excelente técnica, e é difícil resumi-la com precisão. 

Fonte: McRae,R; : Clinical Orthopaedic Examination , Elsevier Ltd.- 2010 



Artrite Reumatóide 

 

• Nos primeiros estágios da doença, medicamentos com propriedades 
analgésicas, anti-inflamatórias e antiautoimunes podem ser prescritos, 
com o criterioso uso de fisioterapia e talas para aliviar a dor, preservar a 
movimentação e minimizar a ocorrência de deformações. 

• Quando o espessamento sinovial é extenso, mas a destruição articular 
ainda não é avançada, a sinovectomia auxilia o alívio da dor e retsrda a 
progressão local da doença. 

• Em poucos casos, na presença de grave destruição articular e deformação 
progressiva, a substituição da articulação pode ser indicada; alguns 
indivíduos com grande acometimento tendíneo podem ser beneficiados 
pelo reparo e realização de outros procedimentos. 

Fonte: McRae,R; : Clinical Orthopaedic Examination , Elsevier Ltd.- 2010 



Múltiplas pápulas pruriginosas circunscritas e descamativas, nas 
palmas das mãos e plantas dos pés. Sorologia para sífilis positiva 

1:64; teste de microanticorpos contra Treponema pallidum reativo. 
Diagnóstico – Sífilis secundária 

Fonte:http://semiologiamedica.blogspot.com 



Episódios de dor aguda intermitente há três anos nas mãos e pés e eritema. 
Diagnóstico – eritromelalgia. Essa condição pode ser vista em associação 
com doenças reumatológicas, doenças do tecido conjuntivo,vasculites, 
diabete mélito, gota, esclerose múltipla, púrpura trombocitopênica 
trombótica. 

http://semiologiamedica.blogspot.com 



Caso Clínico – fratura-luxação do punho direito 

• João, 52 anos, negro, ensino fundamental incompleto, motorista de 
caminhão no transporte de madeira (acácia), no interior do RS, sofreu 
acidente de trânsito, resultando fratura-luxação do punho direito.  

• Foi atendido no seu município de origem.  
• Fez imobilização gessada do punho e foi encaminhado para 

ambulatório especializado em medicina do trabalho.  
• Após 45 dias do ocorrido, ainda com o gesso, foi orientado a procurar 

ortopedista para realizar cirurgia, porém, face ao tempo de evolução, 
não estava mais indicado o procedimento cirúrgico (vulnerabilidade 
social), sendo mantida a imobilização e posterior realização de 
sessões de fisioterapia. 

•  Devido à artrose pós-traumática e à dor crônica (incorporação 
biológica do trauma tratado incorretamente), resultou 
comprometimento da sua capacidade laborativa, e, dificuldade da 
sua reinserção no mercado de trabalho (trabalhador de baixa 
instrução e formação profissional limitada). 
 
 

        FONTE: -DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO – DORT – Cap. 146; 
Azambuja,M.I.; Brum,M.C.; Verçoza,M.C.; Fernandes,J.H.M.; in Medicina Ambulatorial 4ª ed., Duncan,B.; 
Artmed,2012 
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Deformidade em Pescoço de Cisne 



 Fonte: Mattar Jr.,R; 

Azze,RJ; Falcetti,J;  
Semiologia da Mão – 
Publicação do IOT – 
Famed USP , Searle - 
Phizer  



 

Deformidade em pescoço de cisne. 
 
 

Deformidade em Pescoço de Cisne: caracterizada por uma 
deformidade em extensão da IFP com flexão do IFD.  
É observada com freqüência na artrite reumatóide onde ocorre 
por lesão dos elementos contensores do aparelho extensor. 



Dedo em botoeira 

Dedo em Botoeira: ocorre por lesão do tendão extensor 
médio em sua inserção na base da falange média. 
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Deformidade em Botoniere 



Dedo em botoeira 

 
 

A flexão da articulação interfalangeana de um dedo, com extensão da 
articulação interfalangeana distal, caracteriza esta deformidade, devido à 
ruptura da porção central do tendão extensor, que se insere na base da 
falange média. 
 
A deformidade em botoeira (Boutonnière) pode ocorrer depois de feridas 
incisionais no dorso do dedo e lesões por avulsão, mas é mais observada 
na artrite reumatóide. 
 
Em lesões isoladas deste tipo, o reparo cirúrgico na banda extensora é 
geralmente realizado. 
 
 
 Fonte: McRae,R; : Clinical Orthopaedic Examination , Elsevier Ltd.- 2010 
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Tratamento conservador 
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Dedo em Martelo de origem traumática 
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Dedo em Martelo por trauma 
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Tratamento não cirúrgico - tala 
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Tipos de tala usadas no tratamento do dedo em martelo. 
 (A) tala dorsal de alumínio. (B) Tala comercial. 
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Tratamento cirúrgico – fixação da articulação 

interfalângica distal 



16/01/2012 Dr. José Heitor Machado Fernandes 205 

Fixação com fio de fratura-arrancamento do 
tendão extensor na falange distal 



 

• No dedo em martelo, a articulação interfalangeana distal é mantida em 
uma posição de flexão; a deformidade pode ser moderada ou completa. 

• O paciente não é capaz de estender a articulação distal do dedo, de forma 
total ou parcial. 

• O problema é que o tendão extensor, geralmente devido a um trauma, se 
rompre próximo a sua inserção na falange distal ou é avulsionado da sua 
inserção óssea. 

      A cicatrização pode ocorrer espontaneamente, em um período de seis a 
doze meses, mas a prática usual é tratar essas lesões por seis semanas, 
com uma tala leve que mantenha a articulação interfalangeana distal em 
extensão. 

Dedo em Martelo de origem traumática 

Fonte: McRae,R; : Clinical Orthopaedic Examination , Elsevier Ltd.- 2010 
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Dedo em Gatilho 



Dr. José Heitor Machado Fernandes 

Sintomas do Dedo em Gatilho 

Dedos em gatilho afetam pessoas de todos os grupos etários. 
Ocorrem 2 a 6 vezes mais frequentemente em mulheres do que 

em homens. O envolvimento de dedos múltiplos não é frequente e o 
polegar é o dedo mais atingido seguido do anular. 



• Esta alteração se deve ao espessamento da bainha fibrosa do tendão ou 
ao espessamento nodular de um tendão flexor. 

• Em crianças pequenas, o polegar é mantido flexionado na articulação 
metacarpofalangeana e o espessamento nodular em frente a esta  
estrutura é palpável; não é infrequente que a deformidade seja, 
erroneamente, considerada de origem congênita e, assim, não tratada. 

 

• Em adultos, os dedos médio e anular são os mais afetados. 

      Quando os dedos estão estendidos, os afetados ficam para trás e, então, 
rapidamente se estendem. 

      O espessamento nodular, sempre à altura da articulação metacarpofalan-
geana, pode, também, ser palpável. 

       A secção da bainha, à altura da articulação metacarpofalangeana, faz que 
a cura seja imediata e satisfatória, embora deva ser notado que, em 
crianças, a resolução espontânea é observada em mais de 60% dos casos. 

Dedo e Polegar em Gatilho 

Fonte: McRae,R; : Clinical Orthopaedic Examination , Elsevier Ltd.- 2010 
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Os tendões flexores que movem os dedos estão colocados junto aos ossos por uma 
série de ligamentos chamados polias.  

Estes ligamentos formam arcos na superfície volar(palmar) dos ossos, criando um 
pequeno túnel para o tendão percorrer ao longo do osso. 

O engatilhamento é o resultado do espessamento de tendão que forma um nódulo. 
O ligamento polia também pode se espessar. A constante fricção do tendão ao  

passar por esta polia cria uma irritação e um nódulo nesta área. 
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Tratamento Conservador- infiltração com 

corticóide do nódulo do tendão. 
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Tratamento Cirúrgico – Secção da polia A1.  
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Artrose da metacarpofalângica do polegar 



Achados Físicos em  
Dístúrbios da Mão e do Punho 

• Artrose da  articulação trapéziometacarpiana do polegar 
- Tumefação e hipersensibilidade da articulação TMC do polegar 

- Dor a telescopagem do primeiro dedo contra o Trapézio do carpo 

- Subluxação da articulação TMC (teste da concha) (casos mais graves) 

- Redução da mobilidade na articulação TMC (abdução palmar, oposição 
do polegar) 

- Fraqueza da oposição e da força de preensão (prensa da mão) 

- Teste de crepitação anormal 

- Hiperextensão da primeira articulação metacarpofalangiana (casos mais 
graves) 

 

  Fonte: O Exame Físico em Ortopedia – Reider,B.; W.B. Saunders Company 
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Laudo Pericial Ortopédico Previdenciário 
(Ação de indenização por alegado acidente do trabalho) 

• Síntise: periciado de 44 anos, mecânico de manutenção, aposentado, 
aquecia peça metálica com maçarico e a golpeava com martelo 
quando fragmento martelo atingiu seu antebraço esquerdo. 
 

             Passou a se queixar de dores e inchação no local do traumatismo, 
sendo constatada a presença de corpo estranho (fragmento metálico), 
com lesão do nervo radial superficial.  

 
            Alguns dias depois submeteu-se  a microrrafia neural, após a qual 

foi concedido auxílio-doença por acidente do trabalho. 
            Persistiram queixas de dor, inchação e dormência no antebraço e 

mão, sendo submetido a nova cirurgia. 
 
            Manteve-se em controle médico e fisioterapia, mas não houve 

melhora, passando a queixar-se também de fraqueza na mão 
esquerda, com dificuldade para sustentar pesos. 

            Cerca de um ano depois foi aposentado por invalidez. 



• Exame pericial: pequena cicatriz cirúrgica linear na face radial do terço 
distal do antebraço esquerdo, com movimentos ativos dos ombros, 
cotovelos, punhos e quirodáctilos bilateralmente preservados. 

 

             Aplicava voluntariamente menos força nos testes do punho e 
quirodáctilos esquerdos, em relação ao membro contralateral. 

            Referiu redução da sensibilidade (tátil e dolorosa) no terço distal do 
antebraço esquerdo (a partir da cicatriz) e em toda a mão e dedos (faces 
dorsal e palmar), à exceção do 5° QDE.  

            Reflexos tendíneos (bicipital, tricipital e braquioradial) normais e 
simétricos em relação ao membro contralateral. 

 

            Apresentado resultado de exame de eletroneuromiografia dos MMSS, 
realizado pouco após a segunda cirurgia, que demonstrava  normalidade 
da condução neural, exceção da amplitude de potencial de condução do 
nervo radial superficial esquerdo (embora com VCN dentro dos parâmetros da 

normalidade), que foi descrito como compatível com “mononeuropatia 
axonal do nervo radial superficial esquerdo”. 



• Discussão:  O nervo radial superficial é essencialmente cutâneo em sua 

distribuíção (é nervo sensitivo), sendo responsável apenas pela inervação cutânea 
de uma área restrita da mão, ou seja, da parte lateral do dorso da mão e falange 
proximal do 1°QDD e dedo médio. 

         Outros ramos nervosos (como os ramos 
cutâneo lateral e posterior do antebraço) podem 
invadir a distribuíção do nervo radial superficial na 
mão, o que geralmente explica a não-ocorrência de 
uma perda total da sensibilidade cutânea nessas 
áreas, quando da secção do nervo radial superficial, 
mas apenas uma hipoestesia (redução parcial da 
sensibilidade). 

    Além disso, o nervo radial superficial não é responsável pela inervação muscular (não é nervo 
motor), não tem participação na função motora da musculatura distal do antebraço.                                      
Conclusão: 
       Deduz-se que houve uma ampliação dos sintomas sensitivos, relatados também em áreas 
que não correspondem a anatomia do nervo, bem como não se justifica qualquer alteração de 
redução de força muscular. Apesar disso, com a evolução do caso, deve-se  pesquisar o 
aparecimento de sinais e sintomas de SCDR tipo II (causalgia). 

O exame físico mostrou claramente a incongruência entre as queixas 
e sinais alegados na neuroanatomia. 
 
A ENMG realizada antes da aposentadoria mostrava VCN normal p/ 
o nervo radial superficial, mostrando sofrimento neural leve. 

  Radial Ulnar Mediano 



Síndrome Complexa de Dor Regional 
(para maiores informações  sobre SCDR ver o módulo 5) 

• Conceito e etiologia: As condições álgicas associadas a 
anormalidades neurovegetativas foram englobadas sob a 
denominação de síndrome complexa de dor regional (SCRD). 
Sua etiologia é ainda polêmica. OCHOA e VERDUGO (1993), 
após extensa revisão bibliográfica, concluíram que há 
diferentes processos neuropáticos, centrais, periféricos e 
psicogênicos que podem produzir sinais e sintomas similares 
em diferentes doentes e que vários mecanismos 
fisiopatogênicos podem interagir no mesmo doente. 
Concluíram também que o papel da disfunção do sistema 
nervoso neurovegetativo simpático na gênese da dor é 
questionável. 



 
Critérios para diagnóstico de SCDR- Tipo I (DSR) 

Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) 

 
  
• Um evento precedente sem (SCDR I) ou com (SCRD II) 

aparente lesão de nervo periférico. 
 

• Dor espontânea ou hiperalgesia não limitada para  
território de um único nervo e desproporcional ao evento 
desencadeante. 
 

• Edema presente ou referido, fluxo sanguíneo na pele 
(temperatura), ou anormalidade sudomotora na parte 
distal do membro afetado. 
 

• Exclusão de outros diagnósticos. 
 



SCDR - fase evolutiva: AGUDA  

• Achados patológicos 
          Inflamação inicial 

          fluxo sangüíneo aumentado 

• Dor 

        aumentada  

• Discrasia 

        edema 

• Sistema Nervoso Neurovegetativo Simpático  
         eritema 

         hipertemia 

         hiperhidrose    



SCDR – fase volutiva: DISTRÓFICA  

• Achados patológicos 
         Ingurgitamento venular  

• Dor 

      Aumentada ou moderada 

• Discrasia 

      edema  

• Sistema Nervoso Neurovegetativo Simpático  

       cianose 

       hiportemia 

       hiperhidrose  

          



SCDR - fase evolutiva: ATRÓFICA  

• Achados patológicos 
       fase granulomatosa 
       fluxo diminuído e acúmulo sangüíneo  

• Dor 
      permanente ou diminuída  
• Discrasia 
      < edema  
• Sistema Nervoso Neurovegetativo Simpático  
      cianose ou pálida 
      > hipotermia 
                  (4ºC de diferença entre os 2 membros)  
          



Síndrome Complexa de Dor Regional -Tipo I,  
Fase Distrófica 

Figura 1 

Mulher, 37 anos, faxineira. Queda de árvore aos 7 anos de idade com fratura supracondiliana do úmero E.                  Fez 6 cirurgias 
no cotovelo E..                      Em 1977 começaram os sintomas de SCDR. 

1 Caso Clínico 



Figura 2 



Figura 3 



Síndrome Complexa de Dor Regional - Tipo II, 
 Fase Atrófica 

Figura 1 

Mulher 38 anos, auxiliar de cozinha. Queixas de dor nos tendões flexores do punho D. Fez 
2 infiltrações com glicocorticóide + tala gessada. Mão inchou. Fez ENMG em FEV/ 1999 = 
STC   Evoluiu com Mão em Garra. 

2 Caso Clínico 



Figura 2 

Cicatriz da 
retinaculotomia dos 
flexores sobre o túnel do 
carpo 



Síndrome Complexa de Dor Regional Tipo II, 

 Fase Aguda – Distrófica  

3 CASO CLÍNICO 

       Homem, 39 anos,formado em administração. Em 1999 sofreu trauma no tornozelo e pé 
      Direitos, por queda de impressora da altura de 1 metro. Resultou fratura metatarsiano, 

Rutura parcial do tendão do tibial anterior D. trombose venosa do Plexo Solear D. 

Pé D. 



Figura 2 

Pé D 



Figura 3 

Pé D 



 
CLUBE DA MÃO – 7º Ano  

(cadastre-se gratuitamente para assistir a palestra on-line) 

 

 

• http://www.clubedamao.com.br/palestras.asp 

• Assista a palestra SÍNDROME COMPLEXA DE DOR REGIONAL  
• Palestra realizada em 01/Dez/11 às 21h00 (acesse agora!) 

• Palestrantes: Dra. Marta Imamura 

                               Dr. Carlos Henrique Fernandes 

                               Dr. Nilton Mazzer 

                               Dra. Pérola Plapper 

                               Dr. Marcelo Vaz Perez 
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AVALIAÇÃO DA MÃO E DO PUNHO 

 

 

• Diagrama da mão de Katz – (3) 

• Teste da abdução do polegar – (3,5) 

• Sinal de Tinel – (2,5) 

• Teste de Phalen – (3,5) 

 
           Pontuação da escala: 0 a 4 
 
              Sensibilidade/Confiabilidade do Teste RUIM = (1-2) 
              Sensibilidade/Confiabilidade do Teste MODERADA = (2-3) 
              Sensibilida de/Confiabilidade do Teste MUITO BOA = (3-4)  
           
 Fonte: - Cipriano,J. - Manual de testes Ortopédicos e Neurológicos 



Achados Físicos em  
Dístúrbios da Mão e do Punho 

• Síndrome do Túnel do Carpo 
- Teste de compressão do nervo mediano no túnel do carpo anormal (teste 

mais sensível) 

- Teste de Phalen e Phalen invertido para reproduzir os sintomas (variável) 

- Sensibilidade anormal (discriminação de 2 PD) na distribuíção do nervo 
mediano (casos mais graves) 

- Amolecimento e atrofia da eminência tenar (casos mais graves e 
crônicos) 

- Enfraquecimento ou ausência da oposição do polegar (casos mais graves) 

- Teste da abdução do polegar contra-resistência (sensível) 

- Preenchimento dos gráficos de Katz pelo paciente  

- Teste do manguito pneumático de Guiliat -Wilson 

  Fonte: O Exame Físico em Ortopedia – Reider,B.; W.B. Saunders Company 
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Túnel do Carpo – 9 tendões flexores e nervo mediano 



 
Com relação a Anatomia de Superfície do punho e da mão 

quais são os limites externos do Túnel do Carpo? 
  
 

Limite proximal – segunda prega transversal do punho, na face anterior deste. 

 

Limite distal – uma linha reta que passa pela base do primeiro metacarpiano 

(esta distância poupa o círculo palmar arterial superificial). 

 

Distância entre estes limtes = 3 a 3,5 cm 
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Sinais e Sintomas STC 



 Atrofia muscular produzida  por compressão crônica 
severa do nervo mediano no túnel do carpo. 
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• Síndrome do Túnel do Carpo (STC) 

 
• ENMG / VC = latência sensitiva distal > 3,5 
•  Pode-s observar a positividade dos seguintes testes:      

 
      * Teste da abduçãodo polegar  
 
      * Diagrama de mão de Katz 

      * Teste de Phalen 

      * Teste de Phalen Invertido 

      * Sinal de digito-percussão no túnel do carpo 

      * Teste de compressão carpal 

      * Teste de compressão com garrote pneumático 

      * Dois pontos de discriminação  2PD 

      * Hipotrofia tenar (casos crônicos) 
 
 
 
 

    



Procedimento = Diagrama de mão de Katz (3) 
Condição Detectada = Integridade do nervo mediano 

(avaliação da síndrome do túnel do carpo) 



PADRÃO CLÁSSICO- Sintomas afetam  
pelo menos dois entre os dedos 1, 2 ou 3. 

O padrão clássico permite sintomas 
no quarto e quinto dedos, dor no 

punho e irradiação da dor proximal ao 
punho, mas não permite sintomas  

na região palmar ou no dorso da mão. 
(3) 

PADRÃO PROVÁVEL- Mesmo padrões 
dos sintomas descritos para o clássico, 

exceto sintomas palmares, são permitidos, 
a menos que confinados unicamente 

à face ulnar. 

PADRÃO  POSSÍVEL – não apresentado, os 
sintomas envolvem somente um dos dedos 

1, 2 ou 3. 

                                Dormência     Dor     Formigamento         Diminuição da 
                         sensibilidade 



Procedimento = Teste da abdução do polegar (3,5) 
Condição Detectada =  integridade do nervo mediano  

                              (único nervo que inerva o músculo abdutor do polegar) 

Síndrome do 
Túnel do carpo 
(neuropatia mais 
comum do MS) 



Procedimento = Sinal de Tinel  (2,5) 
Condição Detectada = Integridade do nervo mediano 



Procedimento = Teste de Phalen (3,5) 
Condição Detectada = Integridade do nervo mediano 



 

Mau posicionamento das mãos da pericianda, quando solicitada a fazer o 
teste de Phalen invertido. 
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Tratamento – EPI = tala de punho  
 (algumas vezes diminuem os sintomas nas fases iniciais da STC) 
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Tratamento Cirúrgico – 
Abordagem aberta para Síndrome do Túnel do Carpo 
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Achados Físicos em  
Dístúrbios da Mão e do Punho 

 

 

• Tenossinovite de DE QUERVAIN 
-  Hipersensibilidade e edema no primeiro compartimento dorsal do punho 

junto ao processo estilóide do rádio 

-  Agravamento da dor com o teste de Finkelstein 

  Fonte: O Exame Físico em Ortopedia – Reider,B.; W.B. Saunders Company 
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Tenossinovite de Quervain 

(AbLP)Abdutor longo do 
Polegar & (ECP) Extensor 

Curto do Polegar 



16/01/2012 Dr. José Heitor Machado Fernandes 258 



31/08/2008 Dr. José Heitor Machado 

Fernandes

20

Tenossinovite de DeQuervain
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O primeiro compartimento dorsal.  
Há seis compartimetos de tendões extensores no dorso do punho. O primeiro e o 

terceiro compartimentos  alojam tendões extensores que controlam os movimentos 
do polegar. 
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Manobra de Finkelstein  
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Síndrome da intersecção 
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Síndrome da intersecção 

     ERCC 

 ERLC 

 ECP 

  ALP 



Achados Físicos em  
Dístúrbios da Mão e do Punho 

• Compressão do Nervo Ulnar no Punho  

           (síndrome do Canal de Guyon) 
- Compressão do nervo ulnar no Canal de Guyon, reproduzindo os 

sintomas (teste mais sensível) 

- Sinal de Tinel anormal no Canal de Guyon (variável) 

- Fraqueza dos músculos intrínsecos (abdutor ou adutor dos dedos) (casos 
mais graves) 

- Atrofia dos interósseos e da eminência hipotenar (casos mais graves) 

- Sensibilidade anormal no dedo mínimo e face ulnar do dedo anular 
(variável) 

- Sinal de Froment anormal (variável) 

  Fonte: O Exame Físico em Ortopedia – Reider,B.; W.B. Saunders Company 
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Síndrome do Canal de Guyon 
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Síndrome do Canal de Guyon 
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Canal de Guyon – O túnel é formado por dois 

ossos:hamato e psiforme 
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Causas do SCG – artrose dos ossos do punho. 
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Causas do SCG – Fratura do hamato 
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Diagnóstico do SCG – ENMG/VCN 
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Tratamento – tala de punho ( em doenças ocupacionais a 

tala é um EPI) 
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Tratamento Cirúrgico - SCG 
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Formação de tecido cicatricial conjuntivo ao nível da secção 
ligamentar. 



Síndromes Vibracionais - Mão 

• A exposição prolongada à vibração de alta frequência (por indivíduos que 
usam britadeiras, enceradeiras manuais, rebitadeiras, máquinas de 
calafetação) pode afetar ossos, nervos e vasos sanguíneos. 

 

• Os ossos raramente são afetados de forma significativa, mas nova 
formação óssea e microfraturas lineares (que cicatrizam de forma lenta) 
são, ocasionalmente, observadas. 

 

• O acometimento de nervos periféricos podeprovocar dor e parestesia, 
dormência, tremor e perda da sensibilidade ao toque delicado, de 
propriocepção e de discriminação. 

      Pode haver denervação muscular e fraqueza, acometendo, 
principalmente, os pequenos músculos da mão. 

 



• Nos vasos sanguíneos periféricos, há alteração de controle autônomo, e 
as arteríolas da mão se tornam hipersensíveis ao frio e à vibração. 

      Em casos clássicos, há ataques, em que um ou mais dedos ficam pálidos 
durante a exposição ao frio (“palidez episódica”), com hipertermia reativa 
ao aquecimento; nesses ataques geralmente há desconforto e alteração 
funcional da mão. 

      Com a progressão da doença, mais dedos são acometidos, os episódios 
ocorrem no verão e no inverno e a função da mão é permenentemente 
alterada. 

      A mão se torna fraca e desajeitada, com diminuição da sensibilidade e da 
propriocepção; o paciente apresenta dificuldade em se vestir (p.ex., 
abotoar roupas e amarrar sapatos), manipular pequenos objetos 
(p.ex.,moedas,nozes,tampas) e realizar diversas tarefas (p.ex., amarrar 
anzóis de pesca). O diagnóstico diferencial inclui a doença de Raynaud, a 
síndrome da costela cervical e costoclavicular, a espondilose cervical e a 
sensibilidade do betabloqueadores. Nenhum tratamento é eficaz. 

 

Síndromes Vibracionais - Mão 



 

• A mão se torna fraca e desajeitada, com diminuição da sensibilidade e da 
propriocepção; o paciente apresenta dificuldade em se vestir (p.ex., 
abotoar roupas e amarrar sapatos), manipular pequenos objetos 
(p.ex.,moedas,nozes,tampas) e realizar diversas tarefas (p.ex., amarrar 
anzóis de pesca).  

 

• O diagnóstico diferencial inclui a doença de Raynaud, a síndrome da 
costela cervical e costoclavicular, a espondilose cervical e a sensibilidade 
do betabloqueadores.  

 

• Nenhum tratamento é eficaz,mas a deterioração pode ser reduzida ou 
previnida ao se evitar a exposição à vibração. 

 

Síndromes Vibracionais - Mão 
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Síndrome da intersecção 

   ECP 

  ERCC 
  ERLC 

    ALP 
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Fratura do Escafóide 
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O escafóide pode ser localizado entre os tendões do polegar (na 
tabaqiueira anatômica). 



16/01/2012 Dr. José Heitor Machado Fernandes 284 

Fratura Distal do Rádio (Colles) 
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Artrose do punho 
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Artroplastia do Punho 
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Componentes da artroplastia do punho 
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Doença de Kienbock ( Necrose asséptica do 

semilunar) 
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Localização da dor no punho 



RX mostrando como osso semilunar torna-se 
 branco e colapsado ( necrose asséptica) 
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Achados Físicos em  
Dístúrbios da Mão e do Punho 

 

 

• Instabilidade Escafossemilunar 
- Tumefação na face radial do punho 

- Hipersensibilidade da face dorsal do punho sobre o ligamento 
escafossemilunar 

- Teste do deslocamento do escafóide, produzindo crepitação anormal e 
reproduzindo a dor do paciente 

  Fonte: O Exame Físico em Ortopedia – Reider,B.; W.B. Saunders Company 
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LESÃO LIGAMENTAR DO CARPO 

• IN T R O D U Ç Ã O 
 

A determinação das causas da dor aguda ou crônica no punho é 
um desafio, principalmente quando existe a suspeita de lesão 
ligamentar e o exame radiológico é normal. 
 
 Mesmo tendo em mente que estas lesões podem ser degenerativas  
ou parciais, as técnicas de imagem, isoladamente, são inadequadas 
para o seu diagnóstico. 

 
Desta maneira o exame clínico assume um papel fundamental no 
diagnóstico diferencial determinando qual o melhor exame de 
imagem a ser utilizado para complementar o diagnóstico. 

 



16/01/2012 Dr. José Heitor Machado Fernandes 299 

Artroscopia do Punho 
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LESÃO LIGAMENTAR DO CARPO 

• E X A M E FÍSICO 

   O Exame Físico do punho deve ser composto de duas partes: 

 

   1-  AVALIAÇÃO D A  F U N Ç Ã O  D O  P U N H O 

• Medidas da mobilidade: Amplitude de flexo-extensão e 

    desvios ulnar e radial; 

• Força de preensão: Pinça digital e preensão dos dedos. 

• Este exame é, sempre que possível, comparado com o punho  
contralateral, qualquer alteração destes parâmetros pode 
sersugestivo de lesão ligamentar. 
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LESÃO LIGAMENTAR DO CARPO 

2-  LOCALIZAÇÃO  D E  P O N TO S   D O LO R O S O S   E/OU 
 MOBILIDA D E  A N O R M A L  ENTRE  O S  O S S O S  D O  C A R P O 
• Determinação do local e do mecanismo de trauma. Isto se 
      faz necessário porque alguns tipos de lesão ligamentar têm 
      mecanismos bem definidos. 

 
• Definição da sintomatologia: tipo de dor, em qual movimento 
      onde é mais intensa, fatores que diminuem sua intensidade, etc: 
-     A atividade física é geralmente um fator que desencadeia quadros de sinovite 

na vigência de instabilidades dinâmicas; 
-     Dor desencadeada por movimentação passiva suave ou por manobras 

“provocativas” devem ser consideradas; 
-     Perda de força é uma queixa comum; 
-     Sinal de apreensão, o paciente tenta impedir a realizaçãodo movimento que 

desencadeia dor; 
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LESÃO LIGAMENTAR DO CARPO 

3-  LOCALIZAÇÃO  D E  P O N TO S   D O LO R O S O S   E/OU 
 MOBILIDA D E  A N O R M A L  ENTRE  O S  O S S O S  D O  C A R P O 

• Palpação articular: cada articulação deveser examinada para 
detecção de dor,mobilidade anormal e/ou crepitação. 

     Várias manobras são descritas na literatura: 
 

• Palpação da Tabaqueira Anatômica; 
• Manobra de Watson; 
• Pistonagem Semillunar-Piramidal; 
• Manobra de Kleinman; 
• Palpação da Tabaqueira Ulnar; 
• Detecção, pelo ortopedista, de ressaltos e/ou estalidos referidos 

pelo paciente durante amovimentação do punho. 
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LESÃO LIGAMENTAR DO CARPO 

• Deve ser solicitado ao paciente para reproduzir a queixa e 
posteriormente o examinador tenta reproduzi-la passivamente.  
 

• Este tipo de sinal geralmente ocorre durante a movimentação 
ativa do punho acometido. 
 

•  As manobras específicas, descritas na literatura, aumentam a 
tensão das estruturas ligamentares, causando dor, ressaltos ou 
mobilidade anormal.  
 

• No entanto, deve ficar claro que estas “manobras 
provocativas” são sugestivas da presença da lesão ligamentar 
e não patognomônicas de lesão ligamentar. 
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LESÃO LIGAMENTAR DO CARPO 

• Finalmente, se as radiografias não apresentamalterações, 
pode-se realizar um bloqueioanestésico no ponto doloroso e 
repetir o exame. 
 

• Entretanto, antes de diagnosticar a Lesão Ligamentar ou a 
Instabilidade Cárpica, deve-se ter em mente que muitos 
traumatismos podem causar dor no punho sem que haja a 
ocorrência de lesão dos ligamentos. 
 

• Muitos punhos permanecem dolorosos após traumatismos 
devido a lesões extra-articulares, lesões osteocondrais, 
síndrome de impacto, surgimento de cistos, lesão da 
fibrocartilagemtriangular e outros. 
 



Complexo de Fibrocartilagem Triangular (TFCC) 

 

 

• O complexo de cartilagem triangular é formado pela fibrocartilagem 
triangular, pelo menisco ulnocárpico, por um pequeno recesso contendo 
líquido sinovial e pelos ligamentos ulnocárpicos palmar e ulnolunar. 

 

• A cartilagem triangular se insere no rádio. 

      Os ligamentos vão da cartilagem até a área palmar dos ossos cárpicos 
ulnares. 

      Assim, o complexo de fibrocartilagem triangular serve para suspender o 
punho a partir do rádio. 
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Vista do interior do punho usando um artroscópio. 
O complexo da fibrocartilagem triangular (TFCC) está 

rompido e o cirurgião está usando um gancho para limpar para fazer  
uma superfície lisa para suturar o ligamento rompido no lugar. 
A cabeça da ulna é visualizada através da rutura. Próximo dela 

está o rádio. 
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Arcos de Gilula 
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LESÃO LIGAMENTAR DO CARPO 

Arcos de Gilula 

Quebra dos Arcos de Gilula 
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LESÃO LIGAMENTAR DO CARPO 
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LESÃO LIGAMENTAR DO CARPO 
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LESÃO LIGAMENTAR DO CARPO 
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LESÃO LIGAMENTAR DO CARPO 





A e B  Teste de cpmpressão do complexo 
fibrocartilagem triangular (TFCC). 

As setas indicam a direção da força de compressão aplicada. 

Reider, O Exame Físico em Ortopedia – Guanabara Koogan -2001 



 

• Se a observação de hipersensibilidade distalmente à cabeça da ulna levantou 
uma suspeita de lesão do CFCT, o examinador pode investigar mais 
minuciosamente essa possibilidade com o teste de compressão do TFCC. 

 

• Manobra :- para efetuar esse teste, o antebraço do paciente é colocado em 
posição pronada com o cotovelo em flexão. 

      Para testar o punho direito, por exemplo, o examinador segura a mão direita do 
paciente com a sua mão direita, enquanto utiliza a mão esquerda para 
estabilizar o antebraço do paciente. 

       O punho é então submetido a sobrecarga ao comprimir a mão proximalmente 
contra o antebraço, movend0-se o punho repetidamente do desvio radial para o 
desvio ulnar. 

      Condição detectada: - Na presença de lesão sintomática do TFCC, essa manobra 
geralmente produz um estalido doloroso. 

A e B  Teste de compressão do complexo fibrocartilagem 
triangular (TFCC). 

Reider, O Exame Físico em Ortopedia – Guanabara Koogan -2001 
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Síndrome do impacto ulno-carpal 
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Síndrome do impacto ulno-carpal 
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Qual o seu diagnóstico ? 

• Paciente com 25 anos de idade, do sexo 
masculino, apresentando dor e inchaço no 
punho direito há um ano, com piora há um 
mês, quando começou a apresentar limitação 
aos movimentos do punho. 
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Qual o seu diagnóstico ? 

Variância ulnar positiva sem outras  
Alterações evidentes. 

Variância ulnar positiva, com impacto na  
face ulnar proximal do osso semilunar, 

aonde se observa lesão subcondral 
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Qual o seu diagnóstico ? 

Edema difuso da medula óssea do semilu- 
nar. A fibrocartilagem triangular e os liga- 
mentos lunopiramidal e escafolunar estão 

normais. 

Lesão esclerótica subcondral na face ulnar 
proximal , junto à extremidade proximal da 

Ulna. 
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Bones of the hand and wrist.  
H=hamate; C=capitate; TZ=trapezoid; TP=trapezium; TQ=triquetrum; 

L=lunate; S=scaphoid; U=ulna; R=radius. Numbers denote fifth, fourth, third, 
and second metacarpals. 



16/01/2012 Dr. José Heitor Machado Fernandes 323 

Diagnóstico ? 

• Síndrome do impacto ulno-carpal ! 



 

 

                             Assuntos do Módulo 16 

                              PUNHOS E MÃOS 

 
7- Patologias da Mão: síndromes vibracionais na mão, síndrome da intersecção, 
     fratura distal do rádio (Colles), artrose do punho, artroplastia total de substituição do  
     punho, Doença de Kienbock , Instabilidade Escafossemilunar, Síndrome do impacto  
     ulnocarpal 
8- Radiologia musculoesquelética 
9- “Medscape Reference – Drug interaction checker” 
10- Medscape -  Artigos de cirurgia ortopédica sobre: Mão e Membro Superior 
11- Estudo de casos semiológicos sobre punho e mão 
12- Apresentação de casos clínicos 
13- Laudo ortopédico pericial 
  
 
 
      
      



RADIOLOGIA 
MUSCULOESQUELETICA 

 

http://www.info-radiologie.ch/index-portugues.php  
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Radiologia Convencional ou Radiografia Simples ou 
Raio X Simples Musculoesqauelético 

• Radiografia da coluna cervical 

• Radiografia da coluna torácica 

• Radiografia da coluna lombar 

• Radiografia de tórax 

• Radiografia do ombro 

• Radiografia do cotovelo 

• Radiografia do antebraço 

• Radiografia do punho 

• Radiografia da mão 

• Radiografia do abdômen 

• Radiografia da bacia (pelve) 

• Radiografia do quadril 

 

 
Fonte:  info-radiologie.ch 

• Radiografia do joelho 
• Radiografia do tornozelo 
• Radiografia do pé 

http://www.info-radiologie.ch/radiografia-coluna-cervical.php
http://www.info-radiologie.ch/radiografia-coluna-cervical.php
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Após qualquer exame, o paciente deve ser 
advertido quanto à possibilidade de 

exacerbação de sintomas em consequência da 
avaliação física com os testes especiais. 



ESTUDO  DE  CASOS  SEMIOLÓGICOS  
Punho e Mão 

• Uma gestante de 31 anos queixa-se de dor na mão direita que iniciou há 
três meses. 

      A dor a acorda à noite e alivia somente quando ela esfrega  a mão vigoro-
samente e movimenta os quirodáctilos e o punho. 

      Há algum formigamento nos dedos indicador e médio. Descreva a sua 
avaliação para esta paciente. 

      (síndrome do túnel do carpo  versus   subluxação do semilunar) 

• Um homem de 48 anos queixa-se de dor na mão. 

       Ele bateu a mão contra um batente de porta metálico ao sair. Nos dias 
seguintes, a sua mão aumentou de volume e doeu, exigindo que ele a 
protegesse bastante. 

      Descreva sua avaliação para este paciente. 

      (atrofia de Sudeck (SCDR Tipo I)  versus  aneurisma da mão) 

Fonte:  Magee, D J; Orthopedic Physical Assessment , 4th Ed., Elseiver- 2002 

 



ESTUDO  DE  CASOS  SEMIOLÓGICOS  
Punho e Mão 

• Uma mulher com 52 anos  com artrite reumatóide o procura por causa de 
dor nas mãos e dificuldade para execução de atividades de modo 
funcional. 

      Descreva  a sua avaliação para esta paciente. 

• Um homem de 28 anos sofreu laceração dos tendões flexores palmares 
em um acidente industrial. 

      Descreva sua avaliação para este paciente. 

• Uma mulher de 37 anos queixa-se de dor e sensação de atrito na face 
radial do punho. 

• Descreva a sua avaliação para esta paciente. 

      (lesão do disco cartilaginoso  versus  fratura do escafóide) 

Fonte:  Magee, D J; Orthopedic Physical Assessment , 4th Ed., Elseiver- 2002 

 



        

 

         APRESENTAÇÃO DE CASOS CLÍNICOS 

                      DE PUNHO E MÃO 



Fratura do rádio distal e lesão ligamentar 

• História clínica: paciente do sexo masculino, de 59 anos, com dor no 
punho esquerdo há 3 semanas.  
 
Paciente refere queda com a mão espalmada durante partida de 
basquetebol.  
 
Hipóteses diagnósticas: lesão ligamentar, fratura do processo estilóide do 
rádio e fratura do escafóide.  
 
Exame solicitado: ressonância magnética do punho esquerdo Paciente  

 
• Encaminhado pelo  Dr. Maurício Pegoraro 

• Diagnóstico radiológico pelo Dr. Milton Miszputen 

 



 
Ressonância magnética do punho esquerdo 

 Corte coronal, sequência T1 (a) 

 

• (a) Linha de fratura 
transversa ao longo 
da epífise distal do 
rádio, sem desvio 
ou afastamento 
significativos. 
 
Irregularidade dos 
contornos do 
processo estilóide 
da ulna (seta). 
 
 

 



 
Cortes coronais (posterior para anterior ), sequência 

PDFS (b, c, d) 
 

(b) Significativo edema 
ósseo medular no rádio 
distal, adjacente à fratura. 
 
Fratura da extremidade do 
processo estilóide da ulna 
(seta preta). 
 
Edema ósseo medular no 
trapezóide. 
 
Má definição da inserção 
ulnar da fibrocartilagem 
triangular, com 
heterogeneidade de sinal e 
pequena quantidade de 
líquido no local (seta) 
branca). 



• (c) Heterogeneidade de sinal 
na região do ligamento 
escafo-semilunar (porção 
volar)(seta). Não há 
alargamento anormal do 
espaço articular escafo-
semilunar. 
 
Foco de edema ósseo 
medular na margem radial 
do semilunar. 
 
Líquido no local da inserção 
ulnar da fibrocartilagem 
triangular. 
 
Pequeno derrame articular 
rádio-cárpico. 

 
Cortes coronais (posterior para anterior ), sequência 

PDFS (b, c, d) 
 



• (d) Irregularidade de 
contornos e 
espessamento 
heterogêneo da porção 
volar do ligamento 
escafo-semilunar (seta). 
 

 
Cortes coronais (posterior para anterior ), sequência 

PDFS (b, c, d) 
 



Corte transversal, sequência T2FS (e) 

 

• (e) Significativo 
edema 
intramuscular na 
maior parte do 
músculo pronador 
quadrado (entre 
setas). 
 
Edema dos planos 
gordurosos da 
região dorsal lateral 
do punho. 
 
 
 
 



• Diagnóstico: fratura da epífise distal do rádio; fratura do processo 
estilóide da ulna; provável desinserção ulnar da fibrocartilagem triangular; 
ruptura da porção volar do ligamento escafo-semilunar; estiramento do 
músculo pronador quadrado; contusões ósseas no trapezóide e semilunar 
e pequeno derrame articular rádio-cárpico. 
 
Recomendação de imagem: a ressonância magnética é um excelente 
método de imagem nos casos de suspeita de fratura oculta, como nas 
fraturas ocultas do escafóide e nesta, do rádio distal. 
 
No caso apresentado, após a regressão das alterações inflamatórias, e 
havendo suspeita de instabilidade e lesão da fibrocartilagem triangular, 
poderá ser útil a realização de uma artro-ressonância magnética do 
punho.  

Fratura do rádio distal e lesão ligamentar 



        

 

         APRESENTAÇÃO DE CASOS CLÍNICOS 

                      DE PUNHO E MÃO 



Lipoma da face volar da mão estendendo-se 
para a região distal do tunel do carpo 

 
• História 

• Paciente do sexo feminino, com 27 anos, apresentando 
abaulamento na face volar da mão e parestesia do 1º ao 3º 
dedos. 



RM axial T1 
 

                      RM axial T1 
 



  RM axial T1 
 

RM axial T1 com supressão 
de gordura pós contraste 
 



• RM axial T1.  
• Setas brancar evidenciando lesão expansiva de limites bem definidos e com intensidade de sinal 

semelhante ao tecido adiposo subcutâneo, localizada em partes moles na face volar da mão, adjacente 
aos tendões flexores. 
 



• Diagnóstico Final 
• Lipoma da face volar da mão estendendo-se para a região 

distal do tunel do carpo, justificando a sintomatologia de 
parestesia no território do nervo mediano.  
 

• Uma das funções dos exames de imagem, principalmente 
do US e da RM, nos casos de suspeita clínica de síndrome 
do tunel do carpo é descartar a presença de lesões 
expansivas com efeito compressivo sobre as estruturas 
anatômicas do tunel do carpo, entre elas o nervo mediano. 

•   
• Devemos ter o conhecimento que o diagnóstico de 

síndrome do túnel do carpo é baseado em dados clínicos e 
eletroneuromiográficos e os exames de imagem tem papel 
complementar. 

Lipoma da face volar da mão estendendo-se 
para a região distal do tunel do carpo 



        

 

         APRESENTAÇÃO DE CASOS CLÍNICOS 

                      DE PUNHO E MÃO 



Fratura por avulsão da falange proximal do 
polegar e lesão ligamentar 

• História clínica: jogador de rúgbi de 39 anos com dor no polegar esquerdo 
há 3 dias.  
 
Paciente refere entorse do polegar ao tentar bloquear avanço de 
adversário, durante partida de rúgbi. 
 
Hipótese diagnóstica: fratura e lesão do ligamento colateral ulnar 
 
Exame solicitado: ressonância magnética do polegar esquerdo  
 

 

• Paciente encaminhado pelo  Dr. André  Wajnsztein 

• Diagnóstico radiológico pelo Dr. Milton Miszputen 

 



Radiografia do polegar, incidência ântero-
posterior (a) 

• (a) Fragmento 
ósseo lateralmente 
à articulação 
metacarpo-
falangeana (seta). 



Ressonância magnética do polegar 
Corte coronal, sequência T1 (b) 

• (b) Imagem de hipo-
sinal na região do 
ligamento colateral 
ulnar (seta). 
 



 
Cortes coronais (volar para dorsal), sequência STIR 

(c, d) 
 

• (c) Heterogeneidade de 
sinal na região do 
ligamento colateral 
ulnar (seta branca).  
 
Edema intra-muscular 
no adutor do polegar 
(seta preta) e no 
oponente do polegar 
(seta cinza). 
 



• (d) Descontinuidade na 
região da porção distal do 
ligamento colateral ulnar 
(seta). 

 
Cortes coronais (volar para dorsal), sequência STIR 

(c, d) 
 



Corte transversal, sequência STIR (e) 

 

• (e) Edema intra-muscular 
no músculo adutor do 
polegar (seta branca) e 
no músculo oponente do 
polegar (seta preta). 
 
Edema dos planos 
gordurosos da região 
dorsal da mão e do 
polegar (setas cinzas).  



• Diagnóstico: fratura por avulsão da base da falange proximal 
do polegar, por ação do ligamento colateral ulnar, e lesão 
ligamentar; ruptura parcial dos músculos adutor do polegar e 
oponente do polegar. 
 
Comentários: presume-se que o paciente tenha sofrido 
movimento combinado de hiper-extensão com estresse em 
valgo.  
 
Recomendação de imagem: radiografia e ressonância 
magnética. 

Fratura por avulsão da falange proximal do 
polegar e lesão ligamentar 



        

 

         APRESENTAÇÃO DE CASOS CLÍNICOS 

                      DE PUNHO E MÃO 



Tenossinovite do 1º compartimento extensor 

 

 

• História: 

• Paciente de 38 anos, sexo feminino, com quadro de dor na 
região radial do punho direito há aproximadamente dois 
meses.  

• Ausência de história de trauma. 



Ressonância Magnética 

            RX axial  T1 RM coronal T2 com supressão de gordura 
 



RM ax T1 com supressão de 
gordura pós contraste 
 

RM cor T1 com supressão de gordura 
pós contraste 
 

Ressonância Magnética 



Tenossinovite de De Quervain 

• Tenossinovite estenosante do 1º compartimento extensor do punho 
(tenossinovite de De Quervain). O primeiro compartimento extensor do punho 
inclui os tendões abdutor longo e extensor curto do polegar. 



        

 

         APRESENTAÇÃO DE CASOS CLÍNICOS 

                      DE PUNHO E MÃO 



Lesão do Ligamento Colateral Ulnar do Polegar 

•  
Este é um caso de lesão em praticantes de esqui na neve. 
 
O atleta do caso a seguir prendeu o polegar no bastão de apoio cuja extremidade estava fixa 
ao solo (neve).  

• Ao exame físico suspeitou-se de lesão de ligamento colateral ulnar do polegar (LCU). 

Foi realizada uma radiografia sob estresse, RX (veja abaixo a imagem e sua descrição). 

O diagnóstico é de lesão por avulsão do ligamento colateral ulnar do polegar, conhecido na 

literatura em língua inglesa como skier's thumb (polegar do esquiador) ou gamekeeper's 

thumb, (polegar do caçador), devido à semelhança no mecanismo de trauma quando o 

caçador torce o pescoço da caça. 

 
• Diagnóstico radiológico pelo Dr. Milton Miszputen 

 



RX sob estresse 

• Lesão por avulsão do 
Ligamento Colateral 
Ulnar.              Notar o 
alargamento do espaço 
da articulação 
metacarpo-falangeana, 
medialmente (lado 
ulnar). 
 
Há um fragmento ósseo 
avulsionado na região 
proximal da 
articulação. 



 

 

• Diagnóstico por imagem:  

     Os métodos de diagnóstico por imagem mais úteis são o RX 
sob estresse (para demonstração de eventual fragmento 
ósseo e alterações no espaço articular, indicativos de lesão 
ligamentar, como neste caso) e a ressonância magnética (para 
demonstrar com mais clareza integridade ou lesão do 
ligamento). 

Lesão do Ligamento Colateral Ulnar do Polegar 



Caso clínico - Doença De Quervain + STC 
• Armando, 47 anos, branco, ensino fundamental completo, 

trabalhador em fábrica de artigos desportivos há 25 anos. 
•  Seu gestual laborativo consistia no corte de couro.  
    Fixando o molde no couro com a mão esquerda, com a mão direita 

fazia o recorte.  
• Referia parestesias nas mãos, ao nível dos 10, 20 e 30 quirodáctilos, 

pior à noite e na mão esquerda. 
•  A eletroneuromiografia dos MMSS mostrou traçado compatível 

com Síndrome do Túnel do Carpo grave à esquerda e leve à direita. 
• Realizou cirurgia de descompressão do nervo mediano esquerdo, 

com melhora dos sintomas e retorno ao trabalho em 45 dias. 
•  Ao ser reavaliado, após 6 meses, apresentava dor e edema no 

polegar esquerdo, na tabaqueira anatômica e na região tênar 
esquerdas, compatível com Tendinite de Quervain a esquerda. 

  
• Fez três infiltrações com glicocorticóide obtendo melhora 

temporária. Realizou nova eletroneuromiografia do MSD, cujo 
traçado evidenciou agravamento da STC à direita. CONTINUA 



Caso clínico - Tendinite De Quervain + STC 
 

• Raio X  mostrou impacto sobre o piramidal e o semilunar com 
incipiente artrose rádio-ulnar. 

•   Continua em atividade na mesma função, pois teve o benefício 
previdenciário negado em duas ocasiões, enquanto aguarda 
avaliação com ortopedista para tratamento cirúrgico da Tendinite de 
Quervain à esquerda.  
 

• Neste caso, somam-se a vulnerabilidade individual (alteração 
anatômica em punho), a exposição ocupacional a atividade com risco 
ergonômico, retorno após adoecimento na mesma atividade (STC 
diminuiu a sensibilidade tátil com déficit motor ,e , possivelmente, 
alterando a forma de executar sua atividade laborativa. 

•  Resultou nova lesão, desta vez de origem tendínea esquerda, além 
de agravar a lesão neurológica pré existente, teve benefício 
previdenciário negado e necessidade de  continuar trabalhando, 
houve demora no atendimento especializado (cirurgia da Tendinite 
de DeQuervain). 

  
 

FONTE: -DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO – DORT – Cap. 146; 
Azambuja,M.I.; Brum,M.C.; Verçoza,M.C.; Fernandes,J.H.M.; in Medicina Ambulatorial 4ª ed., 
Duncan,B.; Artmed,2012 
 



                           LAUDO ORTOPÉDICO PERICIAL  
       (Processo de Responsabilidade Civil por Acidente do Trabalho) 
 
     Identificação. 
•   Ana Maria XXXZZZ, brasileira, casada, natural de 

Itaqui no Estado do Rio Grande do Sul, nascida em 11 de Agosto de 
1958, vivendo e residindo a rua Padre Antonio Vieira, 28 em Itaqui.  

  
 
     Histórico 
•   Alega a paciente, que é empregada desta firma desde 

1980 que mais tarde “virou” Laboratórios Vida e Saúde, e, ela 
passou a trabalhar para esta firma então. Desde muito tempo, ela 
opera as máquinas injetoras de plástico, aquelas máquinas que 
fazem seringas. 

•   De 1997 para cá, passou a apresentar dores nas mãos 
principalmente à direita, todos disseram inclusive os médicos que 
era por causa do trabalho nas máquinas, sendo que ela era a que 
mais trabalhava nas injetoras, embora houvesse um rodízio entre as 
máquinas.  

  
 



• Exame Físico 

             A paciente ao exame é uma mulher de cor parda 
que deu entrada caminhando por seus próprios meios e sem 
o auxílio de aparelhos; está em bom estado físico, bom estado 
de nutrição e aparenta uma idade física compatível com a 
idade cronológica. 

 

            Está lúcida, orientada no tempo e no espaço, o 
pensamento tem forma, curso e conteúdo normal, a memória 
está presente e preservada, o humor igualmente presente e 
adequado às situações propostas. Não notamos a presença de 
delírios ou alucinações. 

 

      O exame físico direcionado nada demonstrou embora a 
Autora se queixe de dores. 

 



        Discussão 
  Trata-se de um processo de Responsabilidade Civil, por Acidente do Trabalho. 

Registramos para os fins necessários a presença do ilustre Assistente Técnico do Réu, 
Dr. Paulo Martinho Osório, o Assistente Técnico do Autor, não compareceu à perícia. 
De todos os elementos acostados aos Autos, destacamos os seguintes trechos e 
documentos de real interesse para a perícia. 

 
• Fls. 32, Última remuneração comprovada em carteira de trabalho, no valor de 
•  R$ 410,53 (3,16 salários mínimos); 

 
• Fls. 37, Ultra-sonografia do punho esquerdo mostrando espessamento dos tendões e 

pequenas lâminas de líquido adjacente a estes compatíveis com processo 
inflamatório; 
 

• Fls. 38, Eletroneuromiografia, fase inicial de síndrome de túnel do carpo à direita; 
• Fls 102 132 Prontuário Médico da Autora na empresa Ré, primeira anotação de 25 de 

março de 1991, última anotação em 08/04/98, Demissional; 
 

• Fls. 123/124, Exame Demissional; 
 

• Historia obstétrica ameaça de abortamento em 18 de março de 1984;  nova ameaça 
de aborto em 02-6-94; gestação de alto risco com afastamento do trabalho para o 
INSS em 16 de abril de 1995; 
 

• Fls. 153-154, Quesitos da Autora; 
  



                 Discussão 
  
        Comparecemos à fabrica em questão para conhecermos o posto de trabalho 

da Autora. Fomos recebidos pelo Dr. Obino Pascual Nunes e pelo Engenheiro de 
Segurança Dr. Joãozinho de Deus. Inspecionamos 4 máquinas:  

• uma injetora automática, uma injetora semi-automática (com operador manual 
cuja função deste operador é retirar material que porventura fique presa em uma 
placa de metal – vide foto- era a que a Autora operava);  

• uma de gravação de graduação em equipamento de medição de pequenas 
soluções (equipamento de micro gotas) cuja função do operador era colocar o 
micro gotejador no aparelho;  

• máquina injetora automática, onde há mais trabalho muscular pois as seringas 
caem grudadas e deve o operador desgrudá-las; 

• máquina para colocação de protetores plásticos nos bicos; 
 

           Nos foi dado conhecimento, pelo Sr. Médico do trabalho que há um rodízio 
entre os operadores de máquinas. Na operação da máquina injetora manual, o 
ciclo de cada máquina chegava há 12 segundos em que o operador ficava parado 
esperando a sua vez de atuar. 

 
             Em primeiro lugar devemos deixar absolutamente claro que a patologia que 

afastou a Autora do trabalho, em junho 1994, foi obstétrica (ameaça de aborto - 
fls. 103 vs, fls 110) e não como alega a inicial uma doença ocupacional, 
hodiernamente conhecida pela duplicidade de siglas LER/DORT. 
 



         Por sinal a Autora era freqüentemente acometida por intercorrências obstétricas (fls. 100, 104 Vs., 
111 e 112). Estas últimas, relacionadas ao afastamento da Autora do trabalho em março de 1995. 

  

• Considerações sobre LER/DORT : 

        1- TENOSSINOVITE 

          As tenossinovites de origem ocupacional  ocorrem em atividades  que exigem movimentos 
rápidos, freqüentes e duradouros (contínuos) dos membros, principalmente os superiores, 
sobretudo dos dedos, do punho e do antebraço.  

 

         2-  CONSIDERAÇÕES SOBRE SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO 

          Conclusão 

          Considerando todos os elementos constantes dos autos, principalmente a análise minuciosa 
do prontuário médico e do posto de trabalho, entendemos que não estão presentes os 
pressupostos necessários para caracterizar as afecções como ocupacionais. 

  Tanto a síndrome de túnel do carpo, quanto as tenossinovites, podem ter diversas outras 
causas, que não a ocupação. O posto de trabalho da Autora, na máquina injetora manual, como foi 
demonstrado no local de trabalho, exatamente por proporcionar um período grande de latência 
(12 segundos) entre a finalização de um ciclo e o início de outro, fornece aos músculos do braço, 
tempo suficiente para recuperação do metabolismo aeróbico, descaracterizando a LER. 

          Fica, portanto, definitivamente não estabelecido o nexo causal entre o posto de 
trabalho da Autora e a lesão. 

                        O Nexo Técnico (relação do riso ocupacional com a doença) é estabelecido só pelos 
peritos médicos da Previdência Social. 

  



     Resposta aos quesitos 

                                                 Da Autora 

1- Qual a função que a autora, efetivamente desempenhava na empresa ré a partir de sua contratação 
em 19/03/80; 

       R: Auxiliar de Produção; 

  

 2- Queira a perícia, diligenciando, esclarecer se a função da autora era operar máquina injetora 
plástica, e, se na operação do maquinário em questão, a operadora fazia movimentos repetitivos 
constantes; 

       R: Segundo dados de exame do posto de trabalho onde foi indicada a máquina que a Autora 
trabalhava, ela era operadora de máquina injetora, sendo que seu ciclo de trabalho, mantinha 
um repouso de cerca de 12 segundos;  

  

 3- Queira o Perito esclarecer se a autora, em razão dos movimentos repetitivos, tornou-se portadora 
de tenossinovite (L.E.R.) nos punhos e dedos das mãos, no desempenho desta função, desde sua 
contratação; 

        R: A Autora possui alterações em ambos os punhos compatíveis com LER, porém não temos 
elementos para afirmar a origem ocupacional; 

  

4- Queira esclarecer a perícia se durante o período que a autora trabalhou operando a referida 
máquina, a ré dotou seu trabalho de alguma medida de segurança, ou de qualquer outra medida, 
como intervalos, exercícios apropriados, que pudesse prevenir ou evitar a L.E.R.; 

        R: Não temos dados a respeito; 

  



5- Queira a perícia esclarecer se está presente o nexo causal entre as lesões 
sofridas pela autora e atividade exercida; 

      R:  Não; 
  
6- No desempenho da atividade da autora a ré cuidou de implantar alguma medida 

ergonômica que pudesse prevenir a doença de que é portadora; 
      R: Não temos dados a respeito; 
  
7- Queira o Perito, descrever a lesão que a autora tornou portadora em razão da 

L.E.R. Considerando a incapacidade específica funcional e não a genérica, 
arbitre o grau de redução da capacidade laborativa, fixando o pensionamento 
devido; 

      R: Prejudicado; 
  
8- Face às lesões apresentadas, há necessidade da vítima vir a ser submetida a 

alguma intervenção cirúrgica? Se negativa a resposta, explique a razão. Se 
positiva, arbitre o custo total da mesma até a alta médica do paciente, 
transformando este custo em salários mínimos; 

      R: As alterações na fase em que estão não são cirúrgicas, aliás o afastamento 
do trabalho, deveria ter feito desaparecer as dores; 

  

 



9- Em razão das lesões e trauma decorrentes, há necessidade da autora submeter-se a 
algum tratamento médico fisioterápico e/ou psicológico? Se negativa a resposta, 
explique a razão. Se positiva, arbitre o custo total e duração do mesmo transformando-
o em salários mínimos; 

       R: Deveria ter sido submetida a tratamento fisioterápico desde o início; 

  

10- Em razão das lesões sofridas tem a vítima necessidade de fazer uso de medicamentos e 
acompanhamento médico mensal, ou periódico? Se positiva a resposta, queira a 
perícia avaliar seu custo transformando-o em salários mínimos; 

        R: A vítima deve ser submetida a tratamento fisioterápico; 

  

11- Face às lesões apresentadas pela vítima, necessita ela de um(a) acompanhante? Se 
positiva a resposta, por quanto tempo? Este acompanhante deve ser enfermeiro 
profissional ou não? Queira a perícia arbitrar o custo mensal deste(a) acompanhante; 

       R: Não; 

 

12- Queira a perícia responder se a vítima padeceu em razão da doença adquirida algum 
tipo de dor, sofrimento ou constrangimento; 

       R:  A dor não é pericialmente mensurável, porém os exames demonstram que em 
1997, havia substrato anátomopatológico para existência de dor; 

  

 



13- Em conseqüência das lesões sofridas, há premência da autora utilizar-se de algum tipo 
de prótese e/ou equipamentos especiais? Se positiva a resposta, de qual tipo, qual seu 
custo unitário e de sua conservação mensal, ou anual, e quantas próteses e/ou 
equipamentos, desde o evento e até o final de sua sobrevida, faz jus;         

  R:  Não; 
 
14- Considerando a deformidade como toda alteração morfológica do indivíduo, sofreu a 

autora com o acidente descrito na exordial algum prejuízo estético; 
      R: Não; 
  
15- Com base nos ganhos da vítima, qual o valor da pensão mensal a ser concedida a 

autora, desde o início da doença e enquanto viva for, acrescida da fração do 13º 
salário e férias, atualizada, pelos índices salariais vigentes à data do efetivo 
pagamento; 

     R: Prejudicada; 
  
16- Queira a perícia aditar tudo mais que entenda necessário; 
       R: Vide inteiro teor do Laudo; 
  
                              É o relatório. 
                                   _________________________________ 
                                            Dr. XYZW  CRM 2011 
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