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Recomendação  

 

Escolha não recomendar a libertação cirúrgica do canal cárpico sem a existência de estudo 

electroneuromiográfico prévio que confirme o diagnóstico e classifique a sua gravidade. 

Justificação  

 

A libertação cirúrgica do canal cárpico é um tratamento muito eficaz para a síndrome do canal cárpico. No entanto, os 

resultados da cirurgia correlacionam-se com a combinação concordante da semiologia clínica e dos achados 

electroneuromiográficos. Se apenas uma das duas avaliações, ou a semiologia ou os resultados electroneuromiográficos, 

for concordante com o diagnóstico de síndrome do canal cárpico, a correlação com os resultados de uma cirurgia de 

libertação é mais fraca.  Para além da concordância das duas avaliações se correlacionar com melhores resultados clínicos 

da cirurgia, a classificação da gravidade da STC por critérios electroneuromiográficos consegue predizer melhor o tempo 

até à – e o grau de – resolução dos sintomas. 

 

A informação apresentada nesta recomendação tem um propósito informativo e não substitui uma consulta com um médico. Caso tenha 

alguma dúvida sobre o conteúdo desta recomendação e a sua aplicabilidade no seu caso particular, deve consultar o seu médico assistente. 
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Uma recomendação de: 
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