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RESUMO 

 

A síndrome do túnel do carpo é a neuropatia compressiva mais comum na 

extremidade superior. Que ocorre quando o nervo mediano é comprimido em nível 

do punho, produzindo um quadro característico de dor podendo progredir para perda 

de sensibilidade e fraqueza da mão afetada. A mobilização neural poderá influenciar 

na reabilitação dos pacientes que sofrem da síndrome do túnel do carpo com a 

finalidade de melhorar da qualidade de vida e retorno as atividades de vida diária. 

Portanto o objetivo geral consiste em abordar a importância da técnica da 

mobilização neural para os pacientes com síndrome do túnel do carpo. Além disso, 

os objetivos específicos constituem-se em apresentar a síndrome do túnel do carpo, 

identificar as técnicas de mobilização neural, correlacionar o uso da técnica da 

mobilização neural com a síndrome do túnel do carpo. Este trabalho consiste em 

uma revisão bibliográfica, onde foram utilizados livros e artigos que compreendem 

nos períodos de 2009 a 2017, com intuito de demonstrar a utilização da técnica da 

mobilização neural na síndrome do túnel do carpo. Foram utilizados como buscas 

para a pesquisa, Scielo e Biblioteca Virtual da Anhanguera Educacional.  

 

Palavras-chave: Síndrome do túnel do carpo; Mobilização neural; Nervo mediano. 

 

  



SANTOS, Giselle. The importance of the neural mobilization technique in 
patients with carpal tunnel syndrome. 2018. 28. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Fisioterapia) – Anhanguera, Niterói, 2018. 
. 

ABSTRACT 

Carpal tunnel syndrome is the most common compressive neuropathy in the upper 
extremity. It occurs when the median nerve is compressed at the wrist level, 
producing a characteristic pain picture that can progress to loss of sensitivity and 
weakness of the affected hand. Neural mobilization may influence the rehabilitation 
of patients suffering from carpal tunnel syndrome in order to improve quality of life 
and return to activities of daily living. Therefore, the general objective is to address 
the importance of the neural mobilization technique for patients with carpal tunnel 
syndrome. In addition, the specific objectives are to present carpal tunnel syndrome, 
to identify neural mobilization techniques, to correlate the use of the neural 
mobilization technique with carpal tunnel syndrome. This work consists of a 
bibliographical review, where books and articles were used that cover the periods 
from 2009 to 2017, in order to demonstrate the use of neural mobilization technique 
in carpal tunnel syndrome. They were used as searches for the research, Scielo and 
Virtual Library of Anhanguera Educacional. 
 
 
 

 

Key-words: Carpal tunnel syndrome; Neural mobilization; Medium nerve. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Mesmo com a evolução industrial, muitas atividades ainda estão relacionadas 

ao esforço repetitivo, tendo assim a síndrome do túnel do carpo, que será abordada 

nesse trabalho, é umas das patologias derivadas desses movimentos recorrentes.  

A síndrome do túnel do carpo é a neuropatia compressiva mais comum na 

extremidade superior. Que ocorre quando o nervo mediano é comprimido em nível 

do punho, produzindo um quadro característico de dor podendo progredir para perda 

de sensibilidade e fraqueza da mão afetada. A mobilização neural é utilizada com 

movimentos de ordem passivo nos tecidos neurais é proporciona modificação da 

neurodinâmica, os movimentos realizados em uma parte do corpo podem ser 

transportado para o outro local do corpo pelas vias de tensão.  

A mobilização neural poderá influenciar na reabilitação dos pacientes que sofrem da 

síndrome do túnel do carpo com a finalidade de melhorar da qualidade de vida e 

retorno as atividades de vida diária. Com isso levantado tal questionamento como a 

Mobilização Neural pode influenciar na reabilitação da síndrome do túnel do carpo? 

Portanto o objetivo geral consiste em abordar a importância da técnica da 

mobilização neural para os pacientes com síndrome do túnel do carpo. Além disso, 

os objetivos específicos constituem-se em apresentar a síndrome do túnel do carpo, 

identificar as técnicas de mobilização neural, correlacionar o uso da técnica da 

mobilização neural com a síndrome do túnel do carpo.  

Este trabalho consiste em uma revisão bibliográfica, onde foram utilizados livros e 

artigos que compreendem nos períodos de 2009 a 2017, com intuito de demonstrar 

a utilização da técnica da mobilização neural na síndrome do túnel do carpo. Foram 

utilizados como buscas para a pesquisa, Scielo, Google Acadêmico e Biblioteca 

Virtual da Anhanguera Educacional. As palavras chaves utilizadas foram: síndrome 

do túnel do carpo, mobilização neural e nervo mediano. Os principais autores foram 

TORTORA, Gerard J.; NIELSEN,Mark T. ; CHAMMAS, Michel ; MACHADO, Daniel 

A.; MARTINS, Wellington P.  
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2. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO. 

 

A Síndrome do Túnel do Carpo (STC) é uma síndrome de compressão ou um 

tracionamento do nervo mediano em nível do punho. Foi descrita pelo Paget através 

de um relato de caso de compressão do nervo mediano devido uma fratura a nível 

distal de rádio (CHAMMAS et al., 2014).  

A prevalência do STC é estimada entre 4% e 5% da população, 

sobretudo entre 40 e 60 anos. 4 Em 2008, 127.269 pessoas com 20 anos 

ou mais foram operadas de um STC na França metropolitana, uma 

incidência de 2,7/1.000 (sexo feminino 3,6/1.000, masculino 1,7/1.000).5 

Houve dois picos de frequência, o primeiro, o mais elevado, entre 45 e 59 

anos (75% do sexo feminino) e o segundo entre 75 e 84 (64% do sexo 

feminino) (CHAMMAS et al., 2014). 

O quadro clínico do paciente com STC é mais frequente apresentar parestesia 

associada à dor referida no trajeto distal nervo mediano, ou seja, nas regiões do 

polegar, dedo indicador, dedo médio e face lateral do quarto dedo. Alguns sintomas 

menos comuns podem surgir como a sensação de fraqueza na mão acometida, e 

tendo um agravante de piora quando faz uso do punho afetado para as realizações 

das atividades diárias (MACHADO et al., 2009).Como mostra na figura 1.  

Figura 1 - Compressão do nervo mediano 

 

Fonte: Banco da Saúde. 
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O diagnóstico clínico é feito através de várias formas, como exame físicos, onde são 

realizados dois testes ortopédicos que são eles Tinel e Phalen, e tendo como o 

resultado do teste positivo é indicativo para a síndrome. Tendo também outras 

formas de avaliação como a eletro miografia, considerado “padrão ouro”. Não se 

esquecendo da ultra-sonografia e ressonância magnética, no qual permitem uma 

melhor visualização do tecido lesado (MACHADO et al., 2009). 

É de suma importância a compreensão das regiões anatômicas por onde a síndrome 

do túnel do carpo acomete, pois permitirá um melhor entendimento deste 

comprometimento. Os tendões flexores dos dedos e flexor longo do polegar, e 

juntamente com o nervo mediano passam por uma região chamada de túnel do 

carpo e seu teto é formado pelos ossos cárpicos e principalmente pelo retináculo dos 

músculos flexores (TORTORA et al., 2017, pág. 260-261). 

A região da mão é composta de pequenos ossos denominados carpo, e por sua 

vez interligados pelos ligamentos de sua composição, fazendo parte de sua 

anatomia as articulações. O carpo é composto por oito ossos, são eles da fileira 

proximal escafóide, semilunar, piramidal e pisiforme e da fileira distal trapézio, 

trapezóide, capitato e hamato. Além disso, o retináculo relatado anteriormente se 

encontra inserido em quatro ossos do carpo que são, pisiforme e hamato, 

escafóide e trapézio. Como mostra a figura 1 (TORTORA et al., 2017, pág. 

260).Como mostra na figura 2. 

 Figura 2 - Ossos do carpo

 

Fonte: Netter (2008 p. 766). 
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O túnel do carpo é um espaço delimitado entre os ossos do carpo no sentido dorsal 

e o ligamento transverso do carpo (retináculo do flexor) no sentido volar, como 

descrita as figuras 2 e 3. Nessa região, o nervo mediano é propenso à pressão no 

seu percurso pelo túnel com os tendões flexores extrínsecos dos dedos que estão a 

caminho da mão. A síndrome do túnel do carpo (STC) é caracterizada pela perda 

sensitiva e pela fraqueza motora que acontece quando o nervo mediano é 

comprometido no túnel do carpo. A diminuição do espaço no túnel do carpo faz com 

que a intensidade do túnel se alarguem sendo capaz de comprimir ou restringir a 

mobilidade do nervo mediano, causando uma lesão por compressão ou tração, 

isquemia e sintomas neurológicos distalmente ao punho (KISNER, 2016, p. 

398).Como mostra nas figuras 3 e 4 . 

 

Figura 3 - Tendões Flexores, Artérias e Nervos no Punho.  

 

 

Fonte: Netter (2008, p. 461). 
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Figura 4 – Demonstração do Túnel do Carpo no corte transversal.  

 

 

 

Fonte: Netter (2008, p. 461).  

 

A etiologia é multifatorial, incluindo tanto fatores locais quanto 

sistêmicos. Os fatores locais incluem aumento de espessura da sinóvia e 

cicatrizes nas bainhas tendíneas (tendino-se) ou irritação, inflamação e 

edema (tendinite) como resultado de flexão e extensão repetitivas ou 

mantidas do punho ou de atividades da garra ou pressão mantida.Por essas 

razões, a STC é frequentemente classificada como uma síndrome de 

trauma cumulativo ou de uso excessivo . O edema da articulação do punho 

pode diminuir o espaço no túnel, seja tal edema decorrente do trauma dos 

ossos do carpo (como em uma queda ou golpe no punho, com ou sem 

fratura de carpo ou do rádio distal), de osteoartrite ou de fatores sistêmicos, 

como gestação (alteração hormonais e retenção de água), artrite 

reumatóide ou diabetes. Posturas desajeitadas do punho (flexão ou 

extensão), forças compressivas decorrentes do uso mantido de 

equipamentos e a vibração contra o túnel do carpo também podem levar à 

compressão e ao trauma do nervo mediano (KISNER, 2016, pág.398-399). 

A compressão da síndrome do túnel do carpo é provocada pela discrepância entre a 

capacidade rígida do canal e o volume de seu conteúdo. Dado que o volume do 
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conteúdo e a capacidade do canal modificam com a posição do punho em relação 

ao eixo do antebraço, os períodos de compressão podem ser inconstantes, e os 

sintomas resultantes tendem a flutuar. Como relatado na tabela 1 

 

Tabela 1- Etiologia da Síndrome do túnel do carpo.  

 

Fonte: Turrini, Elizabete et al (2005) 

 

O nervo mediano é acompanhado, (descrição na figura 4) pelos 

quatro tendões dos flexores superficiais dos dedos (FSD), os quatro tendões 

dos flexores profundos dos dedos (FPD) e o tendão flexor longo do polegar 

(FLP). O FLP é o elemento mais radial. Na entrada do túnel, o nervo 

mediano está situado dorsalmente em relação ao palmar longo (PL) ou 

entre o flexor radial do carpo (FRC) e o PL. Em posição neutra do punho, o 

nervo mediano está em frente ao FSD do indicador, entre o FLP e o FSD do 

indicador ou em frente ao FSD do dedo médio. Na parte distal do túnel o 

nervo mediano se divide em seis ramos: o ramo motor ou tenar, três nervos 

Redução da Capacidade do Canal 

(Túnel) 

Volume Excessivo Do Conteúdo 

Espessamento do retináculo do flexor 

(esta condição é difícil de ser 

estabelecida, mas redução ocorre em 

processos inflamatórios, como a artrite 

reumatóide e o mixedema); 

Condições inflamatórias e 

degenerativas: tenossinovites não 

específicas, tenossinovite reumatóide, 

gota, gânglio sinovial, amiloidose e 

outros; 

Redução do canal seguido por 

desalinhamento ou calo ósseo associado 

com fraturas envolvendo o rádio e ossos 

do carpo; 

Pós-traumático: osteófitos, formação de 

cicatriz associada com lesão de tendões 

e outros; 

Compressão do conteúdo do canal com 

movimentos extremos do punho em 

flexão; 

Lesões neoplásicas: tumores benignos, 

tumores malignos; 

- Acromegalia (alterações ósseas). Outros: mixedema (a infiltração de tecido 

fibroso pode afetar o volume dos 

tendões), ventre muscular dentro do 

canal etc. 
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digitais palmares próprios (radial e ulnar do polegar e radial do indicador) e 

os nervos digitais palmares comuns do segundo e do terceiro espaços. O 

ramo tenar passa através de um túnel separado antes de entrar nos 

músculos tenares em 56% dos casos (CHAMMAS et al., 2014). Como 

mostra na figura 5. 

 

Figura 5 – Trajeto do nervo mediano. 

 

Fonte: Netter (2008, p. 475). 

 

Quando ocorre alguma alteração na mobilidade do nervo por decorrência de uma 

desordem fisiopatológica, podemos dizer que o nervo apresenta uma tensão neural 

adversa (TNA), e na qual irá proporcionar inúmeras implicações da movimentação 

do tecido nervoso (COSTA E SILVA et al., 2011). 

A mobilização neural atua sobre a TNA devido restabelecer o movimento da 

elasticidade do tecido nervoso. Assim atuando em qualquer comprometimento 

fisiológico ou o mesmo mecânico deste mesmo componente (COSTA E SILVA et 

al.,2011). 
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3. MOBILIZAÇÃO NEURAL  

 

A mobilização Neural é conjunto de técnicas que seu objetivo é determinar ao 

sistema nervoso uma maior tensão, diante determinada postura, para que, 

posteriormente, sejam aplicada movimentos lentos e rítmicos direcionados aos 

nervos periféricos e à medula espinhal, permitindo melhora na condutividade do 

impulso nervoso (MACHADO,2010). 

 

A técnica manual é dividida em quatro tipos: direta, quando os 

nervos periféricos ou a medula espinhal são colocados em tensão por 

movimentos oscilatórios ou brevemente mantidos, através das articulações 

que compõem o trajeto nervoso; indireta, quando os movimentos 

oscilatórios são aplicados às estruturas adjacentes ao tecido nervoso 

comprometido; tencionaste, quando a mobilização simplesmente aumenta e 

diminui a tensão do trato neural; deslizante, quando a mobilização existe 

sem causar aumento da tensão (ALBIERO, 2011).  

 

São utilizados teste de tensão neural sendo a parte principal dessa mobilização do 

sistema nervoso. Seu propósito é estimular mecanicamente e mover tecidos neurais 

para avaliar a mobilidade e sensibilidade a tensões mecânicas (IGARASHI, 2011). 

 

 Nesta técnica ainda incluem-se movimentos repetitivos dos 

segmentos, os quais reproduzem os sintomas e produzem uma combinação 

de movimentos distais para segmentos mais proximais. O tratamento pode 

ser baseado com ênfase nas categorias de diagnóstico e progressões 

sistemáticas (ARAÚJO, 2012). Quando a neurodinâmica do paciente está 

alterada, ocorre o que se denomina de Tensão Neural Adversa (TNA) que 

consiste numa resposta mecânica e fisiológica anormal quando a amplitude 

normal do SN e sua capacidade são testadas (VASCONCELOS, 2011). 

Constatada alteração, esta pode ser extraneural (quando o problema está 

na interface entre o nervo e o tecido que ele atravessa e/ou inerva) e 

intraneural que são mudanças dentro do nervo (ALBIERO, 2011).  

 

O princípio da mobilização neural são mudanças no mecanismo ou na fisiologia do 

sistema nervoso resultando em alterações nas estruturas musculoesqueléticas que 

adquirem sua inervação. A técnica de mobilização neural é utilizada para recuperar o 

movimento e elasticidade do sistema nervoso, tendo como finalidade melhorar a 
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neurodinâmica e restabelecer o fluxo axoplasmático, restaura a homeostase do 

tecido nervoso, o que proporciona o retorno às funções normais (JUNIOR,et 

al.,2015). 

 

Esta técnica também pode ser conceituada como, um conjunto de técnicas que tem 

como objetivo impor ao sistema nervoso maior tensão, mediante determinadas 

posturas para que, em seguida, sejam aplicados movimentos lentos e rítmicos 

direcionados aos nervos periféricos e à medula espinhal, proporcionando melhora na 

condutibilidade do impulso nervoso (MACHADO et al.,2010).  

 

A manobra é realizada a partir do ponto de tensão ,ou seja , no inicio dos sintomas. 

Então a técnica ocorre de forma passiva ou mesmo ativamente uma articulação, até 

promover um alongamento seguindo da eliminação da tensão (KISNER et al., 

2016,pág.392). Como mostra na figura 6. 

 

Figura 6- Mobilização neural. 

 

Fonte: Oliveira e Teixeira (2007). 

 

Alguns fatores foram citados pelo Butler que podem intervir negativamente o 

resultado ideal na mobilização neural. A gravidade da lesão, a localidade da lesão, 

motivos intrínsecos relacionados ao paciente, uma interface constante, aumento dos 

sintomas, ampliação dos sinais, cronicidade, ocupação, pós cirurgia, doença e 
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resposta ao tratamento. Quanto à cronicidade, o autor se refere ao tempo de 

instalação da desordem, maior o risco de envolvimento anatômico, fisiológico e 

psicológico (SILVA et al.,2011). 

 

Ao correlacionar a mobilização neural com o nervo mediano pode –se notar uma 

melhora nos sintomas da síndrome do túnel do carpo. Isso por decorrência de 

alguns fatores como aumento de espaço entre o nervo mediano e o ligamento carpal 

transverso, otimização do retorno venoso do tecido nervoso, diminuição da pressão 

do túnel do carpo, dentre outros fatores (DUTTON, 2010, pág. 418). 
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4. O USO DA TÉCNICA DA MOBILIZAÇÃO NEURAL NA SÍNDROME DO 

TÚNEL DO CARPO. 

 

A região do canal do carpo é a região anatômica onde temos os tendões flexores 

dos dedos e o nervo mediano. A parte superior do canal é constituída pelo retináculo 

dos flexores, ou também tendo o nome de ligamento transverso do carpo. O 

retináculo é uma banda fibrosa que tem de 2,5 a 3,5 mm de espessura e 3 a 4 cm de 

largura, sobre o nervo mediano. A síndrome do túnel do carpo se define pela 

compressão do nervo mediano na região em que o nervo faz seu trajeto à região 

carpal (MEIRELES et al.,2006).Como mostra na figura 7.    

 

Figura 7. Punho e Mão 

Fonte: NETTER (2000, p.782). 

 

Os nervos periféricos são constante traumatizado, resultam em lesões, como 

decorrência a perda e redução da sensibilidade e da motricidade na extensão 

inervado pelos mesmos. Através de vários nervos periféricos do corpo, um dos 

nervos que apresenta inúmeros traumas é o nervo mediano resultando em lesões, 
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tendo como consequência a perda da habilidade funcional do individuo (ALMEIDA et 

al.,2017).  

 

O nervo mediano origina-se do cordão lateral (C5-C6) e do cordão 

medial (C8-T1) do plexo braquial. As fibras que se originam do cordão 

lateral inervam a sensibilidade da eminência tenar e polegar (C6), indicador 

(C6-C7) e dedo médio (C7) e a motricidade dos músculos pronador redondo 

e flexor radial do carpo. As fibras que se originam do cordão medial inervam 

a sensibilidade da metade lateral do dedo anelar (C7-C8) e a motricidade de 

todos os outros músculos inervados pelo mediano. De acordo com Martins 

(2011) na região do terço distal do antebraço, o nervo mediano torna-se 

superficial, situando-se entre o músculo flexor radial do carpo e o tendão do 

músculo palmar longo. Dessa forma, o nervo mediano penetra na mão 

através do túnel do carpo que é a região anatômica do punho formado pelo 

ligamento transverso do carpo (LTC), uma banda 3 fibrosa de 3 a 4 cm de 

largura com inserção do lado ulnar, no osso pisiforme e hâmulo do hamato e 

do lado radial, no tubérculo do osso escafóide e no osso trapézio 

(FERNANDES, 2013). A maioria das compressões do nervo mediano ocorre 

no túnel do carpo, suas paredes posterior e lateral são formadas pelos 

ossos do carpo e as paredes medial e anterior, por uma estrutura fibrosa, o 

retináculo dos flexores ou ligamento transverso do carpo. O conteúdo do 

túnel é constituído pelo nervo mediano e por nove tendões: quatro tendões 

do músculo flexor superficial dos dedos, quatro tendões do músculo flexor 

profundo dos dedos e um tendão do músculo flexor longo do polegar 

(MARTINS, 2011). Como mostra na figura 8.  

 

Figura 8. Nervo mediano 

 

Fonte: Md saúde (2011). 
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A correlação da função mecânica e da fisiológica do sistema nervoso foi anexado no 

termo neurodinâmica. Se esse sistema em sua normalidade neurodinâmica, significa 

que suas propriedades mecânicas e fisiológicas estão sem alteração, quando a 

neurodinâmica está diferente,ocorre o que chamamos de Tensão Neural Adversa 

(TNA), que constitui-se numa resposta mecânica e fisiológica anormal quando a 

amplitude normal do sistema nervoso e sua capacidade de alongamento são 

testadas(ALMEIDA et al.,2017). 

 

A forma com que a técnica será aplicada irá se assemelhar com qualquer outra 

técnica de mobilização. Entretanto, importante que se compreenda que a manobra 

será proporcional a sensibilidade do tecido, com as alternâncias dos sintomas e 

também o feedback do paciente, assim quanto maior a irritabilidade mais suave será 

aplicação da manobra. Por fim, os sintomas de parestesia não deverá permanecer 

após a realização do alongamento (KISNER et al., 2016, pág. 392). Como mostra na 

figura 9. 

 

Figura 9. Técnica de mobilização do nervo mediano.   

 

 

Fonte: Marcolino et al., (2017) 

 

As técnicas de deslizamento de tendões e nervos reduzindo aderências teciduais, 

assim aumenta o distanciamento entre o nervo mediano e o ligamento transverso, 

reduzindo o edema e a compressão dentro do túnel do carpo (BARDAK,2009). 
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Veloso (2009) demonstrou, em uma revisão de literatura, que a mobilização neural 

através de manobra deslizante repara a mobilidade fisiológica e domínio 

viscoelástica do tecido neural sem que seja utilizada tensão excessiva no nervo, 

auxiliando para diminuição do quadro álgico, suporte nutricional e retorno venoso 

intraneural (VELOSO, 2009). 

 

São realizados seis posicionamentos para a técnica da mobilização para o nervo 

mediano, e que são repetidas cinco vezes e com duração de sete segundos para 

cada posição. Os exercícios consistem inicialmente, com os quirodáctilos 

flexionados e o punho em uma posição neutra. Segundo, o punho se mantém na 

mesma posição e os dedos e o polegar agora alternam para a posição de extensão. 

Terceira posição os dedos e o punho em extensão em quanto o polegar ficará em 

posição neutra. Quarta, os mesmos seguimentos irão se posicionar em extensão. 

Quinta posição o antebraço fica em posição de supino enquanto o punho, dedos e 

polegares em posição de extensão. Sexto posicionamento, irá se repetir o mesmo 

posicionamento, entretanto com a mão oposta ira alongar o polegar que se encontra 

em extensão. Esses exercícios podem ser realizados também em domicílio 

(DUTTON, 2010, pág. 418). 

 

De acordo com Butler (2003), a mobilização do sistema nervoso é um método efetivo 

para analisar a fisiologia normal e a mecânica do sistema nervoso, proporcionando, 

constatar modificações neste sistema como comprometimento da elasticidade e do 

movimento, podendo possivelmente provocar sintomas de seus próprios tecidos. O 

tratamento é diferenciado de acordo com o nível da patologia, podendo encontra se 

irritável (fisiopatológica) ou não irritável (patomecânico). Embora ambas possam está 

existentes há o domínio de uma das alterações, dando prioridade ao regulamento de 

tratamento (BUTLER, 2003). Está técnica tem como objetivo melhorar a 

neurodinâmica e recuperar a fisiologia do fluxo axoplasmático, restabelecendo a 

homeostase dos tecidos afetados nas síndromes compressivas. (SALGADO et al, 

2003).  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A síndrome do túnel do carpo é a neuropatia compressiva mais comum na 

extremidade superior, é uma conseqüência da compressão do nervo mediano ao 

passar no punho. 

 Este trabalho apresentou a fisiopatologia da síndrome do túnel do carpo, sua 

etiologia, incidência,manifestações clinica se o seu diagnostico tendo a finalidade de 

destacar  a mobilização neural. 

A mobilização Neural procura restaurar o movimento elástico ao sistema nervoso, o 

que promove o retorno as suas funções normais. 

Portanto como visto é de grande importância à intervenção da fisioterapia na 

síndrome do túnel do carpo, onde a mesma promove uma compressão do nervo 

mediano, onde será alongada pela técnica apresentada a mobilização neural.   

Deste modo acredita-se que este trabalho atingiu os objetivos propostos.  
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