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RESUMO

O ramo superficial do nervo radial descende pelo antebraço profundo ao ventre do músculo braquiorradial e lateral à artéria radial. Quando 
chega à distância de 7 cm proximal ao punho, perfura a fáscia profunda para atingir a tela subcutânea entre os tendões dos músculos extensor 
radial longo do carpo e braquiorradial para inervar dois terços do aspecto radial da mão. O estudo presente visa analisar o trajeto do nervo em 
questão no terço distal do antebraço no que diz respeito à distância até marcos anatômicos e o perfil de emergência na tela subcutânea. Foram 
analisados membros superiores obtidos nos campi Lapa e João Uchoa da Universidade Estácio de Sá entre março e maio de 2016 onde tanto o 
ramo superficial do nervo radial como seu trajeto estivessem preservados.  Após dissecção e observação, procedeu o registro fotográfico com a 
margem ulnar da peça apoiada na mesa de dissecção. Em seguida mediu-se a distância da emergência do ramo superficial do nervo radial até o 
ápice do processo estiloide do rádio, além da distância transversal deste até as divisões do nervo em questão. Foram analisados 42 membros 
superiores, sendo 24 (57.1%) esquerdos, com 2 (4.7%) perfurações do tendão do músculo braquiorradial a 9.6cm e 9.8cm proximais ao processo 
estiloide, 3 (7.1%) emergências pelo tendão bifurcado do músculo braquiorradial a 9.5cm, 10.6cm e 12.2cm proximais ao mesmo processo e duas 
(4.7%) comunicações com o nervo cutâneo lateral do antebraço a 7.71cm 8.23cm proximais ao processo estiloide com o restante apresentando 
média de 8,9cm. Outros achados relevantes são 2 (4.7%) casos onde não há divisão até o processo estiloide e um terceiro (2.3%) onde os ramos 
volares dividem-se na topografia do mesmo. Estes achados, portanto, servem como base para estimar a emergência do nervo em estudo e 
auxiliar em acessos mais seguros no antebraço em cirurgias de descompressão do nervo em casos de Síndrome de Wartenberg, fixação 
percutânea com uso de fios Kirschner, cirurgia de tenossinovite de De Quervian e artroscopia de punho.
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