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RESUMO

O músculo fibular terceiro (FT) é um músculo localizado na região anterior e lateral da perna, exclusivo em humanos. A sua prevalência é discutida 
pela literatura clássica e em alguns trabalhos recentes, evidenciando divergências significativas, desde 10% a 100% em cadáveres de diferentes 
populações. O palmar longo (PL) pertence ao grupo muscular anterior do antebraço e é considerado frequente na literatura clássica e é 
classificado como músculo filogeneticamente em regressão. Ambos os músculos são utilizados na prática cirúrgica para reparos tendinosos e 
ligamentares. Objetivo: Avaliar a prevalência dos músculos fibular terceiro e palmar longo em estudantes de medicina. Métodos: Estudo 
observacional do tipo transversal, desenvolvido no Laboratório de Habilidades e Simulação do Campus Arcos da Lapa, da Universidade Estácio de 
Sá (UNESA). Os voluntários assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e foram submetidos à entrevista, análise 
antropométrica (peso e altura) e examinados por observação e por técnicas de palpação dos músculos em busca da identificação e adequado 
registro. Para registro e analise estatística descritiva dos dados obtidos utilizou-se o Software Microsoft Excel, versão 2010. Resultados: Foram 
avaliados 112 voluntários (69,9% mulheres); média de idade = 22,5 ± 4,9 anos. Os músculos FT e o PL estão presentes ao menos em um segmento 
corporal (membro inferior e superior, direito e/ou esquerdo) respectivamente em 61,6% (60,6% homens e 62% mulheres) e 87,5% (90,9 homens 
e 86% mulheres) dos voluntários examinados. No que tange a lateralidade (análise dos dimídios direto e esquerdo), o músculo FT foi encontrado 
unilateralmente em 9% dos homens e em 16,4% das mulheres, enquanto o músculo PL estava presente em 12,1% dos homens e 12,6% das 
mulheres. Conclusão: A prevalência do FT e do PL é consideravelmente alta na população estudada, não diferindo de forma significante entre os 
gêneros e ambos podendo ser encontrados em apenas um dos dimídios corporais.
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