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01. Conceito 

A síndrome de Quervain, comum em mulheres entre 30 e 50 anos de idade, 

caracteriza-se pelo acometimento dos tendões do abdutor longo e extensor curto 

do polegar, na região em que atravessam uma espessa bainha fibrosa, próxima ao 

processo estilóide do radio. A Figura 01.1 esquematiza a Síndrome ou 

Tenosinovite de Quervain 

Figura 01.1 – Esquema da Tenosinovite de Quervain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de ser freqüentemente associado a trauma crônico secundário a 

sobre carga das atividades diárias das mãos e punho, também pode ser causada 

pela artrite reumatóide, artrite psoriatica, trauma agudo, gravidez e durante o 

período pós-parto. 

Neste artigo, mostraremos um tipo de tratamento diferenciado, isto é, 

inovador, para a Tenosinovite de Quervain enfatizando um verdadeiro leque de 

opções de tratamento que a fisioterapia oferece aos pacientes.   
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02. Prognóstico, Diagnóstico e Exames 

Complementares 

 Fisiodiagnostico 

O paciente apresenta disfunções tais como: 01. Dificuldade de abdução e 

02. Extensão do polegar com diminuição do arco de movimento. 

 Sinais e Sintomas 

O paciente queixa-se de dor na região do processo estilóide radial e 

fraqueza à preensão com o polegar e o indicador, podendo observar tumefação e 

crepitação na chamada tabaqueira anatômica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Médico x Fisioterapeuta 

O tratamento da Síndrome de Quervain é realizado em conjunto entre 

medico e fisioterapeuta. Onde o médico entra com doses medicamentosas de 

antiinflamatório, analgésico, com o objetivo de controlar a dor reduzir a êxtase 

http://www.josegoes.com.br/


[Digite o título do documento] 
                                                                                                                                                      

             www.josegoes.com.br                                                              Prof. Ms. José Góes  
Página 4 

 
  

vascular, evitar contratura e retração capsular, reduzir a ansiedade e depressão do 

paciente, o tratamento fisioterápico tem como objetivo recuperar as funções do 

paciente levando-o a uma atividade diária normal. 

 Exames Complementares 

Ressonância Magnética, Raios-X, Desentrometria óssea, tomografia 

computadorizada. 

 Prognóstico 

Como o restabelecimento completo pode variar, e embora a evolução 

normalmente seja benigna, alguns pacientes evoluem com seqüelas definitivas, 

formas recorrentes ou polifocais caracterizadas por envolvimento simultâneo de 

múltiplas áreas articulares e complicações graves tais como: infecção, úlcera, 

edema crônico, distonia e mioclonia. Existem também casos em que existe 

incidência maior da resistência ao tratamento e sua evolução é maior insatisfatória 

como, por exemplo, nos pacientes com duração da distrofia simpática reflexa maior 

que 12 meses. 

03. Tratamento e Estágios 

O tratamento deve ser precoce, pois com atuação do fisioterapeuta 

acompanhado, se necessário, do medico (TTO medicamentos) poderá ser evitado 

não só a evolução da doença como o desconforto do paciente. O tratamento deve 

ser analisado pelo grupo objetivando o resultado para cada estagio da doença 

onde ocorreu uma diferenciação relacionada a cada estagio. 

03.1 ESTAGIO I 

Nesse estagio o paciente apresenta sinais flogísticos e dor súbita. 
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Pré-cinético - Crio com bandagem com objetivo de tirar a dor (analgesia), 

ocasionar uma drenagem do edema por compressão realizando um controle da 

inflamação e diminui o metabolismo local , com uma aplicação de 6 a 10 segundos 

sendo este procedimento repetido de 3 a 5 vezes. 

Laser (as/Ga) - com o objetivo de realizar o controle da inflamação e 

regeneração da célula. 

Cinético - Exercícios passivos punho mão e dedos técnica de Maitland, 

mobilização de grau I e II, que levará a analgesia e o recrutamento das fibras 

propriocepiterias e o aumento do liquido sinovial. 

Escova e bucha vegetal - com o objetivo de realizar estímulos nas 

terminações sensitivas livres. 

Alongamento de punho - mão e dedos com objetivo de relaxar a 

musculatura com uma reorganização dos tecidos. 

Exercícios Ativos: 

Bola - com o objetivo de trabalhos flexores e extensores dos tecidos. 

Rolinhos palmar - com o objetivo de realizar estimulo palmar, relaxamento 

da musculatura, tenar, hipotenar e estimulação circulatória. 

Exercícios ativos livres assistidos: 

Extensão e flexão de dedos; 

Extensão e flexão de punhos; 

Eversão e inversão do punho, com mão aberta e fechada, com mão 

fechada, com dedos abertos e com extensão, com dedos flexionados. 
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03.2 - ESTÁGIO II 

Encontramos a resolução parcial dos sintomas do estágio I, como edemas, 

hiperamia, calor e etc... Tendo evidências neste estágio a rigidez da pele 

(espessamento) e do tecido subcutâneo, diminuição das forças dos músculos 

intrínsecos, espessamento da cápsula articular, rigidez de algumas deformidades 

dos dedos. 

 Pré-cinéticos 

Infra por condução toalha úmida - com objetivo de hidratação do tecido da 

derme, aumentando o metabolismo local superficial, relaxamento. 

Laser AS/GA - regenera os tecidos e se houver algum sintoma de algesia 

será eficaz. 

Cinético - Imobilização (passiva) grau I, II e progredindo para II, IV com 

objetivo de eliminar a dor com mais utilização do grau II e IV, pois ele já não 

apresenta tanta dor assim. O objetivo maior pe ganhar arco de movimento por já 

apresentar uma diminuição do arco de movimento, buscando um aumento do 

espaço articular e líquido sinovial. 

Escova de cerda de crina de animal - com o objetivo de realizar um estímulo 

na derme sensibilizando as terminações livre acometida pela parestesia, 

livramento das células mortas do tecido de derme, com aumento do metabolismo 

cutâneo superficial, organizando os tecidos com estímulo do colágeno e elastina, 

resultando no firmamento do tecido e levando a uma maior elasticidade. 

 Movimentos finos ativos: 

 Toalha 

1 - com a mão espalmada sobre a toalha o paciente executará movimentos 

com os dedos de flexão e extensão, onde terá de trazer para o interior palmar a 

toalha, este exercício trabalha os flexores e extensores articulações e a digital. 
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2 - Paciente com a mão espalmada sobre a toalha, irá deslizar tentando 

movimentar a toalha na inversão e eversão de punho (comanda direita/esquerda) 

levando a um aumento de amplitude articular e irá estimular a liberação do 

processo estilóide. 

3 - O paciente ainda com a mão espalmada irá tentar livrar-se da toalha que 

estará franzida na palma da mão e este irá trabalhar apenas a abdução e do 

polegar, sem que o restante dos dedos participem do movimento. 

Ativo assistido (pouca resistência): 

 Terabande fraco 

1 - Utilizando na palma das mãos do paciente, o fisioterapeuta segura as 

pontas da faixa na direção dorsal e faz o comando para flexão de punho. 

2 - Utilizando a baixa no dorso da mão do paciente, o fisioterapeuta faz o 

comando de extensão do punho. 

3 - Colocando a faixa na região hipotenar medial, o fisioterapeuta faz o 

comando de eversão de punho e na região hipotenar lateral comando de inversão 

de punho.  

Estes exercícios irão aumentar a força e o grau do arco de movimento, além 

de levar ao progresso dos movimentos finos que estarão na eminência de serem 

acometidos. 

 Turbilhão 

Após os exercícios leva-se o paciente para o turbilhão 38º a 45º onde se 

obterá o relaxamento total do seguimento tratado. 
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03.3 - ESTÁGIO III 

Neste estágio o paciente já apresenta a deformidade instalada e já 

caracterizando seqüelas, encontramos contratura dos seguimentos acometidos, 

ocorrendo o aparecimento da dor. 

Nesta fase encontramos nos pacientes características de distúrbios 

psicológicos, onde o fisioterapeuta poderá ajudar o paciente psicologicamente e 

fisioterapicamente, realizando um tratamento com parafina, turbilhão, pois este terá 

uma sensação de relaxamento. O objetivo maior neste caso não é tratar nem 

reabilitar fisicamente e sim trazer segurança e compreensão psicológica ao 

paciente. 

O fisioterapeuta deverá exercer a ética profissional e encaminhar este 

paciente ao médico, pois este grau leva a cirurgia. 

04. Conclusão 

De fato, um atendimento fisioterápico de qualidade se faz bastante 

necessário. Não apenas isso, porém. Uma equipe interdisciplinar, neste caso 

médico e fisioterapeuta, é de vital importância para um tratamento merecedor de 

nossos pacientes. Percebemos que não existe um confronto médico X 

fisioterapeuta. Esses devem trabalhar juntos, cada um com suas especialidades, 

com um único objetivo: promover uma maior qualidade de vida para todas as 

pessoas que de nós necessitam. 
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