
3 
 

Mobilização articular do punho, conceito Maitland como abordagem 

fisioterapêutica na síndrome do canal de Guyon, uma revisão de 

literatura. 

 

JHOMARA DA SILVA VALE.
1
 

jhomara_vale@yahoo.com.br 

 

FLAVIANO GONÇALVES LOPES DE SOUZA
2
 

 

Resumo. 

Introdução: A síndrome do canal do Guyon (SCG) é um problema no punho que acomete o 

nervo ulnar (NU). Essa lesão causa padrões de perda de função muscular e sensitiva na 

região medial da mão, a partir dos dois últimos dedos da mão, ocasionando problemas que 

atrapalham as atividades de vida diária assim como atividades instrumentais. Objetivo: 

Realizar uma revisão de literatura sobre o tratamento desse problema com a mobilização 

articular (MA). Metodologia: Foi realizada uma revisão de cunho bibliográfica e científica, 

de artigos que falavam sobre a anatomia do punho, diagnósticos e tratamentos para a SCG. 

Resultados e discussões: Fizeram parte do trabalho 15 artigos e 04 livros sobre SCG e MA, 

e seus fundamentos. A MA é uma técnica que visa reestabelecer a organização das estruturas 

ósseas, objetivando remover de forma natural qualquer tipo de bloqueio na articulação, 

desde que não haja modificação intersticial nas articulações. Considerações finais: Foram 

encontrados relatos científicos da utilização da MA, no tratamento da SCG, ainda que 

restritos. Havendo subsídios teóricos para fundamentação do tratamento, sendo necessário o 

desenvolvimento de mais pesquisas sobre o tratamento da SCG. 
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1. Introdução. 

A síndrome do canal do Guyon é um acometimento ao punho o qual encarcera o 

nervo ulnar no segmento do nervo o qual repousa no canal
1-2

. Sendo uma lesão que pode ser 

ocasionada por processos inflamatórios de origens diversas, sendo elas vasculares ou por 

injúrias traumáticas aos ossos, ou por injúrias causadas por atividades instrumentais
3-4

. Esse 

tipo de lesão causa padrões de perda de função muscular e sensitiva na região medial da mão, 

a partir dos dois últimos dedos mão
5
. 

É a segunda neuropatia mais comum do punho, fincado atrás da síndrome do túnel 

carpal
6
, essa lesão acomete três vezes mais homens que mulheres, sendo comum nesse 

público devido a pratica de atividades instrumentais que exigem movimentos ou disposição 

de cargas compressivas progressivas no punho
7
, sendo uma lesão comum, e tendo uma 

intervenção com resultados que se apresentam de forma bem rápida durante o tratamento
7
. 

Por ser de fácil manejo principalmente com recurso de termofotoeletroterapia
4,7-8

, 

existem poucos registros científicos sobre o tratamento fisioterapêutico com base em 

mobilização articular. Surgindo daí a necessidade de estimulação de mais pesquisas sobre a 

efetividade dos tratamentos fisioterapêuticos com base na mobilização articular para a 

síndrome do canal de Guyon, demonstrando sua efetividade e resultados clínicos. 

O atual estudo objetivou, observar os relatos de comprovações científicas acerca dos 

efeitos positivos da aplicação da técnica de mobilização articular, Técnica de Maitland para 

tratamentos da síndrome do túnel de Guyon. Verificando a fundamentação dos efeitos da 

técnica sobre a articulação do punho, fazendo uma reanálise da estrutura morfofuncional do 

complexo articular, assim como revisar a cinesiologia do punho, enfatizando as estruturas 

carpais. 

2. Anatomia do punho. 

O punho é um dos complexos articulares que faz parte do segmento distal do membro 

superior
2
. Dispõe de um complexo ósseo, articular, musculotendinoso, neural e vascular 

2-3
. 

Essa estrutura possui movimentos em dois eixos sendo permitido apenas os movimentos em 

flexão, extensão, adução e abdução
2,9

. A composição óssea do punho se dá através das 

epífises distais do rádio e da ulna, ossos carpais (escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, 

trapézio, trapezoide, capitato e hamato) e segmentos proximais dos ossos metacarpais
2,10

. 
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A organização dos ossos carpais e dos segmentos proximais do ossos metacarpais 

organizam-se em arco (arco carpal)
2
, no qual sua superfície proximal apresenta uma forma 

convexa singular, na qual facilita a articulação com a superfície côncava formada pelos 

segmentos distais do rádio e da ulna
2
. Sua formação articular é de origem sinovial, tendo sua 

cápsula articular um reforço pelos ligamentos readiocarpal palmar, ulnocarpal palmar e 

rádiocarpal dorsal, assim como dos ligamentos colaterais radial e ulnar do carpo, os quais 

estabilizam lateral e medialmente o complexo articular
2,9-10

. O complexo articular dispõe das 

articulações rádioulnar distal, ulnocarpal, rádiocarpal, intercarpais e carpometacárpicas
2,10

. 

Todas com lubrificação sinovial e envolvimento capsular. 

A irrigação sanguínea do punho é feita principalmente pelas artérias radial e ulnar que 

passam pelo punho aprofundando-se no complexo e anastossomam-se através das demais 

estruturas da mão
2
. Lateralmente a artéria radial passa pelo punho originando o arco palmar 

profundo que atravessa o punho em dois sentidos, anteroposterior e lateromedial, nesse 

último comunica-se com o ramo palmar profundo da artéria ulnar que é responsável pela 

irrigação medial do complexo
2-3,10

. O segmento anteroposterior do arco palmar profundo, 

segue para a região dorsal da mão originando assim a artéria carpal dorsal e a I artéria 

metacarpal dorsal
2,10

. 

No complexo articular ainda passam os ramos dos nervos radial, ulnar e mediano, 

sendo todos os três encarregados da inervação motora e sensitiva da mão como um todo
2
. O 

nervo ulnar passa lateralmente ao osso pisiforme e dorsolaterlamente à artéria ulnar, por entre 

um canal formado logo abaixo das fibras do retináculo flexor
2,10

, logo distal ao osso 

pisiforme esse nervo divide-se em dois ramos, um ramo profundo (motor) e um ramo 

superficial (sensitivo), o ramo profundo do nervo ulnar passa cruzando a região palmar, 

sendo o mesmo repousado num túnel de formação osteofibroso, entre o hâmulo do hamato e 

os tendões dos músculos flexores do punho
2-3,10

. Pelo fato desse canal dar passagem a 

estruturas de irrigação e inervação, várias lesões de origem mecânica podem se dar 

ocasionando sintomas dolorosos e perda de função sensitiva bem como motora para o 

paciente. 

3. Cinesiologia do punho. 

O complexo articular do punho realiza movimentos em dois eixos, sendo os 

movimentos possíveis, flexão, extensão, adução e abdução, os quais são nomeados 

comumente como desvios, radial e ulnar
2-3,9

. Além dos movimentos comuns da articulação, o 
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complexo articular, dispõe da facilitação do movimento combinado de flexo/extensão, 

conhecimento como movimento de circundação do punho
9
. O formato dos ossos carpais 

articulados apresenta uma superfície articular côndilar, que se articula com a superfície distal 

dos ossos rádio e ulna, essa característica facilita o movimento rotatório resultante da 

combinação da flexão e extensão do punho
9
. 

Normalmente o punho apresenta graus limitante dos movimentos fundamentais, 

devido, as restrições causadas pelo próprio complexo ligamentar, muscular antagonista e 

ósseo
9
. Tais movimentos são restritos, para evitar possíveis desarticulações quando 

estressadas as estruturas durante um movimento, possuindo assim função primordial de 

proteção cinemática à articulação. Quanto aos ângulos máximos dos movimentos, observam-

se que a amplitude varia dependendo do ponto de referência em questão, usualmente utiliza-

se a estrutura fixa como eixo do movimento em questão. 

Para o movimento de abdução, quando usa-se como ponto de referência o 3º 

metacarpo e o 3º dedo, ao realizar o movimento a articulação alcança até 15° de angulação 

máxima, devido à restrição proporcionada pelo processo estiloide do rádio que encarcera 

parcialmente o pilar carpal lateral, especialmente o osso escafoide, na articulação 

rádiocarpal
9
. 

Uma vez que para abdução temos o 3º dedo e o 3º metacarpo como referência, para o 

movimento de adução utiliza-se o mesmo eixo, nesse movimento a amplitude é maior 

chegando a 45° sendo a medida angular mais usual
9
. Quando modificado o ponto de 

referência a articulação alcança até 55° (ângulo distal do dedo médio), levando em 

consideração o eixo da mão a articulação alcança até 30° de ângulo máximo, pois desconta-se 

a compensação da abdução dos dedos quando realizado o movimento
9
. 

Para os movimentos de flexão e extensão utiliza-se a superfície dorsal da mão na 

superfície posterior do antebraço, tendo o punho alinhado formando uma mediatriz com o 

ângulo central do membro superior, como o mesmo ponto de referência. A amplitude chega 

em flexão a no máximo 85° da mesma forma a articulação chega a 85° quando realizado o 

movimento de extensão, não chegando a 90° em condições normais
9
. 

4. Síndrome do túnel de Guyon. 

Descrito inicialmente em 1861 pelo cirurgião Francês Jean Casimir Félix Guyon 

sendo descrito como petits lobules, essa estrutura anatômica foi estudada, analisada, e 
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observada pelo médico francês, o qual teve seu nome colocado na estrutura
5
. Por entre a 

estrutura passam a artéria ulnar e o nervo ulnar
2,10-11

, sendo os mesmos alvos de lesões por 

compressão quando o mecanismo compressivo é solicitado por alguma carga especifica ou 

fatores patológicos do tecido circundante
10,13

. 

Ocasionalmente lesões no tecido circundante resultam em compressões do nervo 

ulnar, gerando problemas na função mesmo
11-12

. Esse tipo de compressão pode ser causada 

por um aumento da pressão interna do canal de Guyon, podendo ser ocasionada pela 

formação de aneurisma na artéria ulnar, formação tumoral do tecido conjuntivo adjacente, 

fibrose das fibras do retináculo e ligamentares adjacente, calos ósseos causados por fraturas, 

fraturas dos ossos semilunar ou piramidal, processos inflamatórios na região de punho em 

especial no canal, traumas ou impactos de etiologia ocupacional, edemas na região de punho 

e mão, formação ganglionar no ramo neuronal que passa pelo túnel, espículas ósseas, 

degeneração neuronal, inflamação progressiva do ramo neural ulnar em segmentos distintos
2-

3,8,5,11,13
. 

Todos esses tipos de lesões ou situações contribuem para o surgimento da síndrome 

de compressão do canal de Guyon
3-5,11

. Diversos autores salientam que existem muitos tipos 

de avaliação para o diagnóstico desse tipo de lesão, sendo eles, testes ortopédicos, avaliação 

de imagem do punho: ultrassonografia, raio x, ressonância magnética, eletromiografia e 

artroendoscopia
4,8,12-15

. 

Ainda assim sabe-se que uma forma de possível diagnóstico mais rápido para o 

problema, são os testes ortopédicos
3,14

. Além disso, existem muitas das abordagens para o 

tratamento desse problema, os quais se estendem desde a abordagem cirúrgica até abordagens 

fisioterapêuticas, que estimulam principalmente a melhora da função neuronal e dos sinais de 

inflamação
7,15,19

. 

Silva et al (2009) atenta que as abordagens fisioterapêuticas, são feitas com vários 

objetivos desde o tratamento do problema primário que esteja originando secundariamente 

essa neuropatia até o tratamento direto da neuropatia, com estimulação ou inibição da função 

sensorial do nervo
15

. Em se tratando das lesões por fratura dos ossos piramidal ou semilunar, 

a abordagem segue desde o controle do processo inflamatório desordeiro, estimulação da 

consolidação óssea e prevenção da formação de calo ósseo
5
. 

Em caso de lesões inflamatórias articulares (rizartrose) a abordagem prossegue em 

controle da inflamação e estimulação da lubrificação sinovial do punho
16-17

. Já nos casos em 
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que a lesão é apenas no nervo a abordagem vai desde a eletroestimulação com corrente 

analgésicas, laserterapia de baixa intensidade e mobilização do segmento neuronal 

comprometido. 

5. Mobilizações articular. 

A mobilização articular é um recurso terapêutico manual que aborda a manipulação de 

estruturas que compões os pontos articulares do nosso corpo
16,18

, sendo elas muito utilizadas 

por fisioterapeutas nos mais variados casos de acometimentos a saúde artrocinemática do 

indivíduo
17

. Sendo uma técnica que abrange o movimento de uma superfície articular em 

relação à outra
18

. Essa manipulação foca na movimentação intra-articular a partir da 

aplicação de uma força externa (manual) que possa gerar o deslizamento ou distração da 

articulação em questão, de forma passiva ao paciente
16

. Afim de que estimulem respostas 

funcionais e proprioceptivas para redução das disfunções articulares
3,16

. 

O Conceito Maitland é aplicado segundo o tipo de mobilização que o terapeuta exerce 

na articulação, é um conceito que modifica e segrega algumas formas de mobilizar uma 

articulação quando em tratamento
18

. A mobilização articular passiva gera uma resposta 

mecânica ao tecido conjuntivo, e estimulação proprioceptiva ao complexo articular
16

. Dentro 

do conceito de mobilização articular, assim como toda técnica de finalidade terapêutica, o 

tratamento dos acometimentos patológicos se a partir de um diagnóstico preciso, sendo 

necessário uma atenção especial aos detalhes coletados durante uma avaliação que deve ser 

minuciosa e rigorosa
13, 19

. 

Esta abordagem baseia-se na aplicação de forças vetoriais externas de deslizamento 

vertical e distração articular, obedecendo graus de mobilização de I a V, sendo os IV 

primeiros classificados como mobilização passiva de baixa energia
16

. Esses graus estão 

relacionados a intensidade de aplicação do vetor de força externa nas articulações, os quais 

estimulam respostas distintas do complexo articular mobilizado
3,16

. 

No punho a mobilização articular pode ser efetuada de duas formas, geral ou 

individualizada, dado o conjunto de articulações que compõem o complexo do punho
16

, Silva 

et al (2009) avalia os efeitos da abordagem articular individualizada e observa resultados 

positivos no tratamento do acometimento. Na abordagem de forma geral, o terapeuta 

mobiliza todo o complexo articular, tracionando-o ou realizando deslizamentos oscilatórios 

contínuos
3,16

. 
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Já na abordagem individualizada, o fisioterapeuta tem que atentar para mobilização 

segura e especifica para cada seguimento articular que o complexo possui, sendo essa 

mobilização em especial, uma abordagem que exija um diagnóstico preciso sobre qual 

articulação necessita a mobilização
3,14,18

, por se tratar de um complexo articular em que os 

ossos se disponibilização em três pilares de ossos alinhado verticalmente
9
, é possível realizar 

apenas movimentos oscilatório, pois os próprios ossos adjacentes tornam-se uma barreira 

natural que impede a distração da articulação em questão
1
. 

6. Metodologia. 

Este trabalho trata-se de uma revisão de literatura retrospectiva e qualitativa, que 

visou analisar o conteúdo publicado no intervalo de tempo de 2000 a 2005 para livros de 

2006 a 2016 em bases de dados científicas (Pubmed, Medline, Scielo), a pesquisa foi 

realizada com descritores em inglês (fist, ulnar nerve, Guyon’s canal, Guyon’s canal 

syndrome), sendo encontrado um total de 12993, 13762, 268 artigos para cada base de dados 

pesquisada respectivamente. Após os resultados encontrados foram aplicados os filtros 

(artigos de revisão, com texto completo disponível, publicações da década atual, texto 

disponível em inglês e português). 

Fizeram parte do trabalho 04 livros e apenas 14 artigos, os quais se enquadravam nos 

resultados de filtragem nas bases de dados, e que abordavam de forma direta o tratamento do 

punho nos problemas de síndrome do túnel de Guyon, que abordavam o tratamento do 

método de terapia manual de forma global e principalmente no túnel de Guyon, que fossem 

autênticos no sistema de abordagem, avaliação e tratamento da síndrome do canal de Guyon 

relevantes para a fisioterapia. 

7. Resultados e discussão. 

Foram tabulados apenas 14 artigos, os quais se apresentavam relevantes dentro dos 

critérios de inclusão do trabalho. Como mostra a Tabela 01, dos 14 artigos apenas 01 houve a 

intervenção fisioterapêutica com Mobilização articular no punho no tratamento da SCG. 

Contudo 11 dos 14 artigos indicam o tratamento da SCG com a abordagem fisioterapêutica. 

A abordagem com mobilização articular é uma abordagem prática e com resultados 

positivos agudos como observam Silva et al (2009), sendo importante a investigação mais 

aprofundada dos efeitos também na fase tardia (crônica), a fim de que a abordagem seja feita 

com base em evidências cientificas também. 
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Silva et al (2009) chama a atenção que, para o tratamento dos acometimentos ao nervo 

ulnar no canal de Guyon é importante antes ter certeza sobre a origem do problema, pois a 

partir do conhecimento do mecanismo de lesão e da origem do problema é que o 

fisioterapeuta terá sucesso efetivo no programa de tratamento com base em mobilização 

articular, assim como também atentam Davidge et al (2015). 

Sendo descartadas as alterações histológicas nos tecidos neural e adjacentes ao nervo 

ulnar, pode-se iniciar o programa de tratamento com base na mobilização articular, sendo 

possível a realização de uma abordagem de mobilização geral no complexo do punho ou 

individualizada na articulação pisiformepiramidal
3
. Para isso o fisioterapeuta deve realizar as 

mobilizações obedecendo aos dois primeiros graus de mobilização do conceito Maitland, as 

quais têm objetivo a inibição de processos inflamatórios agudos ou crônicos
16

. Havendo 

descrições científicas de resultados agudos sobre a melhora da função do nervo ulnar quando 

efetuada de forma correta essa mobilização
3
. 

O resultado positivo é observado, pois os dois primeiros graus de mobilização 

articular segundo o conceito Maitland são de impedir o aumento do processo inflamatório 

que pode estar havendo no local da lesão, como afirmam Kisner e Colby (2005), isso faz com 

o paciente tenha respostas significativas na melhora da complacência neural que acaba sendo 

modificada quando existe processo inflamatório no local, segundo Zhang et al (2015). A 

mobilização ainda estimula respostas do epitélio sinovial que compõe a membrana sinovial 

da articulação, que acaba melhorando o efeito da mobilidade articular, com preservação da 

lubrificação articular, conforme Maitland et al (2003). 

Uma vez que a drenagem do processo inflamatório é estimulada com os movimentos 

articulares e a lubrificação articular é efetuada pelo epitélio sinovial, os ossos, piramidal e 

semilunar se reorganizam-se em seus pilares carpais, facilitando o desprendimento do 

segmento neural no canal, que agora reestabelece seu tamanho normal
1-2

, por efeito da 

melhor organização óssea promovida pela mobilização. 

A abordagem sendo realizada de forma sequencial e avaliada de forma correta sempre 

pode desencadear uma melhora no alinhamento dos ossos carpais, exercendo assim uma 

forma de prevenção ao pinçamento recidivo do nervo ulnar no canal de Guyon. Uma vez que 

um dos objetivos da mobilização articular é também promover o realinhamento articular
16

. 

Silva et al (2009) avaliam a melhora instantânea da função do nervo ulnar quando submetem 

o paciente a uma sessão de mobilização da articulação pisiformepiramidal, realizando uma 
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avaliação antes da sessão e logo após a sessão, demonstrando assim de forma prática a 

efetividade da abordagem. 

8. Considerações finais. 

 Com base nos objetivos da técnica e do conceito Maitland, é possível que se possa 

obter resultados positivos no programa de tratamento da síndrome do canal de Guyon, 

podendo melhorar a função do nervo ulnar, quando o mesmo apresenta alterações causadas 

por problemas cinemáticos, contudo se a origem do problema for alterações na composição 

do tecido, ou formação de estruturas patológicas nos tecidos adjacentes ou componentes do 

canal, o tratamento ideal é a intervenção com outras modalidades terapêuticas e ou cirúrgicas.  

É perceptível a restrita quantidade de estudos relacionados ao tema, sendo importante 

que haja mais pesquisas que posam indicar uma os efeitos positivos desse tipo de abordagem 

no tratamento dessa síndrome, sabendo que existem subsídios teóricos para a indicação 

positiva dos efeitos da mobilização articular, técnica de Maitland sobre o complexo articular 

do punho. 
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Anexo 1.0 

Autor Ano Indicação do tratamento 

fisioterapêutico na SCG 

Tratamento da SCG 

com MA 

 Abordagem 

 

01 

 

Bartlomiej & 

Piotr 

 

2014 

 

Não há relatos de indicação 

durante o texto 

 

Não    Aborda sobre a avaliação para diagnóstico da 

SCG através da Artroendoscopia do punho. 

 

02 

 

Davidge et al 

 

2015 

 

Não há relatos de indicação 

durante o texto 

 

Não    Aborda apenas os mecanismos de lesão do 

nervo no punho inclusive no Canal de Guyon. 

 

03 

 

Depukat et al 

 

2014 

 

Indica a intervenção 

fisioterapêutica 

 

Não    Revisão sistemática da anatomia do Canal de 

Guyon, e lesões recorrentes na articulação. 

 

04 

 

Depukat et al 

 

2015 

 

Indica a intervenção 

fisioterapêutica 

 

Não    Aborda métodos de diagnóstico, tratamento e 

complicações da SCG. 

 

05 

 

González et al 

 

2012 

 

Indica a intervenção 

fisioterapêutica 

 

Não    Avaliação da lesão do nervo ulnar no cotovelo 

e no punho e intervenção cirúrgica. 

 

06 

 

Kowalska 

 

2014 

 

Indica a intervenção 

fisioterapêutica (indireta) 

 

Apenas citação    Foca na avaliação para diagnóstico da SCG e 

tratamento do problema com Ultrassom. 

 

07 

 

Lee et al 

 

2016 

 

Indica a intervenção 

fisioterapêutica 

 

Não    Aborda o método de avaliação com 

Ultrassonografia, citando métodos de tratamento. 

 

08 

 

Maroukis et al 

 

2015 

 

Indica a intervenção 

fisioterapêutica (indireta) 

 

Apenas citação    Aborda a evolução dos métodos de avaliação da 

SCG, bem como as novas abordagens. 

      

Tabela 1 - Resultados. Artigos científicos que abordam sobre a SCG. 

 



14 
 

Anexo 1.1 

Autor Ano Indicação do tratamento 

fisioterapêutico na SCG 

Tratamento da 

SCG com MA 

Abordagem 

09 Orsini  et al 2009 Indica a intervenção 

fisioterapêutica 

Indicação    Fala sobre os danos causados pelo 

aprisionamento do nervo, indicando alguns 

tratamentos. 

10 Piran et al 2012 Não há relatos de indicação 

durante o texto 

Não    Aborda apenas os efeitos fisioarticulares gerais 

da MA na articulação. 

11 Silva et al 2009 Indica a intervenção 

fisioterapêutica 

Sim    Estuda a eficácia da abordagem e apresenta os 

resultados agudos da técnica após a intervenção. 

12 Soo - Young et al 2015 Indica a intervenção 

fisioterapêutica 

Indicação    Faz um levantamento da SCG no punho em 

dançarinos B-boys, citando as formas de 

tratamento médico e fisioterapêutico. 

13 Viveiros et al 2008 Indica a intervenção 

fisioterapêutica 

Não    Foca no tratamento cirúrgico para o tratamento 

da SCG em pontos do segmento neuronal. 

14 Zhang et al 2015 Indica a intervenção 

fisioterapêutica 

Não    Foca nas formas de avaliação para diagnóstico 

da SCG, indicando formas de tratamento. 

 

Tabela 1. 1 - Continuação da Tabela 1 Resultados. artigos científicos que abordam sobre a SCG. 


