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RESUMO 

O músculo palmar longo (MPL) é um dos músculos mais variáveis do corpo humano, 

pode apresentar o ventre muscular invertido, bífido e às vezes estar ausente. Essa 

agenesia descrita por diversos autores, onde afirmam estar fortemente associada à 

variação racial e ao sexo. O objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência do MPL em 

240 discentes da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), 

através do método de Schaeffer. Observou-se a prevalência bilateral do músculo palmar 

longo em 79,2% dos discentes, unilateral em 11,7% e agenesias bilaterais em 9,2% da 

população universitária. Notamos que após a análise estatística do teste Qui-quadrado, 

não houve significância quando comparado os sexos masculino e feminino com a 

ausência/presença unilateral (11,6% e 11,7%), ausência bilateral (8,0% e 10,2%) e 

presença bilateral (80,4% e 78,1%) do MPL respectivamente. Porém, quando utilizou-se 

o teste de Correlação entre as agenesias unilaterais do músculo no sexo feminino, 

observou-se significância entre o antímero direita (9,6%) em relação ao seu contralateral 

(7,5%). Contrariamente, no sexo masculino foram constatadas diferenças significativas 

quanto à ausência do palmar longo no antebraço esquerdo (7,1%) e direito (5,8%). 

Desta forma, concluímos que o músculo palmar longo é um padrão anatômico em 

excelência e, apresenta-se fortemente ligado a assimetria da anatomia do próprio corpo. 

Palavras-chave: Músculo palmar longo, agenesia, prevalência, variação anatômica. 
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1.0. INTRODUÇÃO 

 

 

O músculo palmar longo é denominado por alguns autores de palmar menor e 

pequeno palmar (ALVES, 1965). Esse músculo localiza-se na região anterior e 

superficial do antebraço (LLORCA, 1944; ROUVIÉRE, 1956). Esse apresenta um 

ventre muscular, ou seja, a parte contrátil de coloração vermelha no vivente, com a 

morfologia fusiforme. Além disso, outra característica apresentada pelo músculo é o seu 

tendão longo e único (DANGELO et al., 1998; GARDNER et al., 1971; GRAAFF, 

2003; GRAY, 1988; KOO & ROBERTS, 2007). O referido músculo possui a origem no 

epicôndilo medial do úmero e se insere no retináculo dos flexores e aponeurose palmar 

na extremidade proximal do II metacarpo (DANGELO et al., 1998; GARDNER et al., 

1971; GRAAFF, 2003; GRAY, 1988; LLORCA, 1944; NATSIS et al., 2007; ROOHI et 

al., 2007, STECCO et al., 2009). 

Topograficamente, este está coberto pela fáscia do antebraço, reforçada na sua 

origem pela aponeurose bicipital. Ainda, relaciona-se lateralmente com o músculo 

flexor radial do carpo e medialmente com o músculo flexor ulnar do carpo e 

profundamente com a face anterior do músculo superficial dos dedos. Este é irrigado 

pelos ramos da artéria recorrente ulnar anterior. Já a inervação e feita por um dos ramos 

do nervo mediano, cujas fibras nervosas têm origem do 6° e 7° nervos cervicais. Quanto 

à ação muscular, sua função é tencionar a aponeurose palmar nos movimentos da mão 

em particular o do polegar, bem como, auxiliar na flexão da articulação do punho 

juntamente com o flexor radial do carpo, flexor ulnar do carpo e flexor superficial dos 

dedos (ALVES, 1965; DANGELO et al., 1998; GARDNER et al., 1971; GRAAFF, 

2003; GRAY, 1988; LLORCA, 1944; ROUVIÉRE, 1956; ROOHI et al., 2007). 

O músculo palmar longo pode apresentar o ventre muscular localizado na região 

distal ou central do tendão. Ainda, pode ter dois ventres musculares com um único 

tendão central. Sendo este bífido, os ventres musculares podem se inserir parcialmente 

ou totalmente na fáscia do antebraço, nos ossos do carpo e nos músculos da eminência 

hipotênar (GRAY, 1988; NATSIS et al., 2007). Portanto, muitos autores descrevem-no 
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como sendo o mais variante dentre os músculos esqueléticos presentes no corpo 

humano, podendo apresentar-se duplicado, invertido e mais frequentemente ausente 

(MBAKA & EJIWUNMI,  2009; PARK et al. 2010). Graças a sua variação anatômica 

ser em suma a agenesia, alguns autores propõe que esse é um músculo 

filogeneticamente vestigial, ou seja, que este vem sofrendo degeneração ao longo da 

evolução do homem (SEBASTIAN et al., 2006). 

Todavia, muitos autores descrevem a ausência do mesmo em várias populações, 

tanto unilateral como bilateralmente (GARCIA, et al., 2005; KOSE et al., 2009; 

ROOHI et al., 2007; SEBASTIN et al., 2005). Segundo Gardner (1971), 8% das 

pessoas na população apresentavam ausência bilateral do músculo e, 4% 

unilateralmente em um dos antebraços. Já, Gray (1988) descreve que em 10% da 

população o músculo está ausente. 

De acordo com Gardner (1971), a incidência da ausência do músculo palmar 

longo pode esta ligada ao gênero sexual, grupo racial e a assimetria do corpo. Num 

levantamento realizado numa população multirracial constatou-se a ausência em 6,4% 

unilateralmente e 2,9% bilateralmente (ROOHI et al., 2007). Em contrapartida, algumas 

pesquisas apontam que numa população da Malásia havia 11,3% da prevalência na 

ausência do músculo. Nesta mesma população estudada, os indianos apresentavam 

10,7% de agenesia, enquanto que os chineses tinham 6,0% de ausência (ROOHI et al., 

2007). 

Quando correlacionou o gênero da pessoa e a prevalência do referido músculo, 

Bonsi (2000) evidenciou que as agenesias ocorriam em maior número nas mulheres. 

Corroborando com o autor supracitado, Van de Graaff (2003) descreve que ausência do 

músculo palmar longo ocorre com maior frequência em mulheres e do lado esquerdo. 

Já, um estudo realizado com 200 voluntários na cidade do Paraná, verificou a frequência 

da ausência do músculo palmar longo foi notado em 66,7% das mulheres. Ainda, os 

autores concluíram que quando comparado com os tipos raciais, a prevalência do 

mesmo na raça branca atinge os 46,5% (GARCIA, et al., 2005). 

De fato, a principal variação anatômica do referido músculo encontrado no 

homem é a agenesia. Quando prevalente, constata-se que a sua força muscular flexora é 

considerada funcionalmente insignificante e, alguns autores descrevem que ausência do 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ejiwunmi%20AB%22%5BAuthor%5D
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mesmo não resulta em perda de força ou interfira na ação de flexão do punho, portanto, 

a ausência do músculo palmar longo não causa nenhum prejuízo funcional para o 

indivíduo. (MOORE, 2007). 

Neste sentido, este músculo é muito utilizado na prática cirúrgica de autoenxerto 

muscular, tais como, plásticas reconstrutoras de falhas labiais e mentuais, cirurgias 

ortopédicas de reconstrução de mãos e tratamento para incontinência anal em crianças 

(MBAKA & EJIWUNMI, 2009; ROOHI et al., 2007). Já o tendão muscular também 

pode ser utilizado no transplante para o tratamento da blefaroptose severa (PARK, et al., 

2008). 

Por fim, observa-se que vários autores descrevem a variação do músculo palmar 

longo e correlacionam-na com a raça e sexo em diferentes regiões do mundo e, poucos 

trabalhos nacionais têm como temática de pesquisa o estudo da prevalência deste 

músculo. Desta forma, nosso estudo pretende avaliar a prevalência do músculo palmar 

longo na população acadêmica da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri/ UFVJM, na cidade de Diamantina/MG. 

 

 

2.0. OBJETIVO GERAL 

 

 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a prevalência do músculo palmar longo 

determinando a incidência de sua ausência na população acadêmica da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri/ UFVJM, na cidade de Diamantina/MG. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ejiwunmi%20AB%22%5BAuthor%5D
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2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1) Observar se há associação entre o sexo e a ausência do músculo palmar longo no 

antebraço direito e esquerdo; 

2) Estudar se há correlação entre os sexos com a agenesia bilateral do músculo palmar 

longo; 

3) Correlacionar à agenesia unilateral direita e esquerda do músculo palmar longo com 

o tipo sexual; 

 

 

3.0. JUSTIFICATIVA 

 

 

Muitos autores descreveram a variação do músculo palmar longo nas referências 

bibliográficas presentes nos livros de Anatomia Humana. Já os artigos publicados em 

revistas indexadas, correlacionam à agenesia do referido músculo ora supracitado com a 

localidade regional, sexo e também a raça. 

Além disso, observamos a falta de pesquisas em algumas regiões do nosso país 

no que se refere à temática em questão e à escassez de dados estatísticos quanto à 

presença do músculo palmar longo, portanto, a problemática exposta acima, nos leva a 

proposição desta pesquisa. 
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4.0. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

A incidência da agenesia muscular foi avaliada de acordo com a amostra da 

população, num total de 240 estudantes de graduação da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri/UFVJM, selecionados de forma aleatória, sendo 128 

mulheres e 112 homens. 

O monitor responsável pela coleta de dados convidava aos alunos circulantes 

pela biblioteca da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - 

CAMPUS I – e quadra poliesportiva da universidade a participarem da pesquisa. Aos 

que consentiam eram solicitados que realizassem o exame clínico para a identificação 

do músculo palmar longo utilizando o teste de Schaeffer, onde era explicado 

detalhadamente ao voluntário. Neste teste, pediu-se para que o voluntário realizasse a 

oposição do polegar com o quinto dedo e a flexão do punho, em ambos os antebraços. 

Desta forma, caracteriza-se o tendão do mesmo sob a pele, próximo à região anterior do 

punho. (MBAKA & EJIWUNMI, 2009; SEBASTIN et al. 2006). Além disso, levou-se 

em consideração a posição medial do mesmo em relação ao tendão do flexor radial do 

carpo (SEBASTIAN et al., 2005). 

Todos os voluntários foram informados sobre os procedimentos metodológicos a 

que seriam submetidos e esclarecidos quanto ao sigilo das informações colhidas durante 

a realização do trabalho com o resguardo de suas identidades. 

Ainda, foram excluídos do estudo os voluntários que apresentaram alguma 

deficiência que impedia a análise clínica, bem como, alguma cirurgia que tivesse sido 

acometida no antebraço ou a impossibilidade de realizar o movimento para inspeção 

clínica. 

 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mbaka%20GO%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ejiwunmi%20AB%22%5BAuthor%5D
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5.0. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Para levar em consideração o tamanho mínimo para amostragem (n=196 

discentes), foi necessário quantificar o número de total de alunos matriculados no 

primeiro semestre do ano de 2010 na UFVJM (n=3506 discentes) e estabelecer a 

porcentagem da prevalência do músculo palmar longo descrita na literatura numa 

população geral (10%-15%) (GRAY, 1988; SEBASTIN et al., 2005). Porém, para 

maior precisão na estatística, a amostragem foi de 240 estudantes, ou seja, foram 

quantificados 480 antebraços. 

A partir dos resultados numéricos a respeito da prevalência deste músculo na 

população universitária, utilizou-se para análise dos dados o programa estatístico 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Para a análise quantitativa quanto à 

presença ou ausência do músculo foi realizada a estatística descritiva. Para as 

associações entre o sexo e a ausência do referido músculo no antebraço direito e 

esquerdo e a agenesia bilateral foi realiazado o Teste do Qui-quadrado. Já o estudo para 

verificar a associação entre a prevalência do músculo palmar longo quanto ao antímero 

do próprio indivíduo, foi feito através do Teste Estatístico de Correlação. Ainda, 

assumiu-se um nível de significância igual a *p<0,05; **p<0,01, ***p<0,001. 
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6.0. RESULTADOS 

 

A posição anatômica do músculo palmar longo localizado na região anterior do 

antebraço pode observada na figura 1A, cuja imagem foi retirada de uma fotografia 

durante uma dissecção do antebraço de uma peça anatômica de um cadáver presente no 

laboratório de Anatomia Humana da UFVJM. O teste de Schaeffer, no qual demonstra a 

presença do músculo palmar pela simples realização da oposição do polegar com o 

quinto dedo e a flexão do punho realizados pelos acadêmicos, pode ser observado na 

figuras 1B, 1C e 1D. Ainda, nota-se a prevalência do músculo palmar longo 

bilateralmente (Fig. 1B), a ausência unilateral e bilateral do mesmo nas figuras 1C e 1D, 

respectivamente. A relação do músculo palmar longo com o músculo flexor radial do 

carpo pode ser observada nas figuras 1A, 1B e 1C. Esta relação é retratada por alguns 

autores como importante referência na avaliação da prevalência do palmar longo no 

antebraço (NDOU et al., 2010). 

 

Nota:A figura apontada em “A” mostra um antebraço dissecado do cadáver do laboratório de Anatomia 

Humana da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Já as figuras em “B, C e D” são 

antebraços dos voluntários da referida pesquisa. As setas representadas em amarelo demonstram o tendão 
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do músculo flexor radial do carpo e as com coloração verde representam a posição do tendão do músculo 

palmar longo sob a pele do voluntário. Note que na figura “C” o voluntário apresenta agenesia unilateral 

direita e em “D” agenesia bilateral. 

 

 

Descritivamente, observou-se em na amostra que dos 240 voluntários na 

pesquisa, 112 (46,7%) eram do sexo masculino e 128 (53,3%) representavam o sexo 

feminino. Quando avaliada a prevalência bilateral do músculo palmar longo do total de 

discentes pesquisados na UFVJM, constatou-se que o mesmo apresentava-se 190 

discentes (79,16%), ou seja, 90 discentes do sexo masculino (80,4%) e 100 discentes do 

sexo feminino (78,1%), enquanto que a ausência unilateral foi observada em 28 alunos 

(11,7%). Destes, 13 (11,6%) no sexo masculino e 15 (11,7%) no sexo oposto. Por fim, a 

agenesia bilateral foi notada em 22 graduandos da população estudada, o que 

corresponde a 9,2%. Nesse último, nota-se que a agenesia ora supracitada apresenta-se 

em 9 (8%) homens e 13 (10,2%) corresponde ao número de discentes do sexo feminino 

(TABELA 1). 

 

TABELA 1 Agenesia do músculo palmar longo na população total e em ambos os sexos 

NOTA: Tabela total de indivíduos amostrados com presença bilateral, agenesia/presença unilateral ou 

agenesia bilateral do músculo palmar longo no antebraço, independente do tipo de sexo. A letra “n” 

significa o número de discentes pesquisados. As porcentagens expressam em ambos os sexos correspondem 

ao número total de indivíduos do sexo masculino (n=112) e feminino (n=128). 

 

Prevalência Presença Bilateral Agenesia/Ausência 

Unilateral  

Agenesia Bilateral 

Número 

total de 

Discentes 

(n=240) 

n=190 (79,2%) n=28 (11,7%) n=22 (9,2%) 

Sexo Masculino 

n=90 

(80,4%) 

Feminino 

n=100 

(78,1%) 

Masculino 

n=13 

(11,6%) 

Feminino  

n=15 

(11,7%) 

Masculino 

n=9 

(8,0%) 

Feminino  

n=13 

(10,2%) 
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Ainda, independentemente do tipo de sexo, apresentavam o músculos palmar no 

antebraço esquerdo o total de 205 indivíduos pesquisados (85,4%) e, a agenesia no 

mesmo antímero foi contatada em 35 voluntários (14,6%). Contudo, pode-se constatar a 

prevalência do músculo no lado contralateral em 203 discentes (84,6%) e a agenesia 

esteve presente em 37 alunos (15,4%) (TABELA 2). 

 

TABELA 2: Agenesia/presença unilateral do músculo palmar longo na população total 

NOTA: Número de indivíduos amostrados com presença ou agenesia do músculo palmar longo no 

antebraço direito e esquerdo independente do tipo de sexo. A letra “n” significa o número de discentes 

pesquisados. 

 

Desta forma, fazendo-se o uso do teste do qui-quadrado, observou-se que não 

houve diferenças significativas quanto à ausência do palmar longo direito e esquerdo em 

relação ao tipo sexual. 

Não obstante, foi realizado um levantamento quanto a presença/ausência do 

palmar longo em relação ao antímero do próprio discente. Notou-se que, dentre os 112 

discentes do sexo masculino voluntários da pesquisa, o palmar esquerdo apresentou-se 

prevalente em 95 (84,8%) indivíduos e ausente em 17 (15,2%). Em contrapartida, o 

palmar direito esteve presente em 98 (87,5%) e ausente em 14 (12,5%) discentes do 

sexo masculino da população amostral. 

Já em relação ao sexo feminino, das 128 discentes avaliadas, a agenesia do 

músculo palmar longo esquerdo foi observada em 18 (14,1%) voluntárias, enquanto que 

Músculo Palmar esquerdo  Palmar direito 

Presente n=205 (85,4%) n=203 (84,6%) 

Ausente n=35 (14,6%) n=37 (15,4%) 

População total 

amostrada 

n=240 (100%) n=240 (100%) 
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a agenesia no antímero direito foi vista em 23 (18%) discentes. Consequentemente, as 

prevalências do músculo palmar longo nos antebraços foram de 85,9% (n=110) e 82% 

(n=105) respectivamente (TABELA 3). 

 

TABELA 3: Presença e ausência do músculo palmar longo. 

NOTA: Distribuição do palmar longo quanto a presença ou ausência unilateral no antebraço. A letra “n” 

significa o número de discentes pesquisados.  

 

Contudo, quando se aplicou o Teste de Correlação para avaliar a associação 

entre a agenesia unilateral do músculo palmar longo observou-se diferenças 

significativas entre os antímeros direito e esquerdo no individuo do sexo feminino e 

masculino (***p<0,001). Note que a agenesia unilateral no antebraço esquerdo no sexo 

masculino foi superior ao contralateral. Contrariamente, foi constatada que a ausência 

unilateral no sexo feminino foi estatisticamente significante no antebraço direito quando 

comparado ao antímero esquerdo (TABELA 4). 

 

  

Número Total de 

Discentes n=240  

Presença 

Unilateral 

Direita 

Ausência 

Unilateral 

Direita 

Presença   

Unilateral 

Esquerdo 

Ausência   

Unilateral 

Esquerda 

Discente do sexo 

masculino 

n=112  

n=98 (87,5%) n= 14 (12,5%)  n=95 (84,8%) n= 17 (15,2%) 

Discente do sexo 

feminino 

n=128  

 n=105 (82%) n= 23 (18%) 

 

n=110 (85,9%) n= 18 (14,1%)  
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TABELA 4: Correlação entre a agenesia unilateral do músculo palmar longo entre os antímeros no 

próprio indivíduo. 

  Palmar Esquerdo 

Feminino 

Palmar Direito 

Feminino 

Palmar Esquerdo 

Feminino 

Correlação  0,572 

Significância  ,000 

Palmar Direito 

Feminino (***) 

Correlação 0,572  

Significância ,000  

Número de Mulheres n=128 n=128 

Palmar Esquerdo 

Masculino (***) 

Correlação  0,517 

Significância  ,000 

Palmar Direito 

Masculino 

Correlação 0,517  

Significância ,000  

Número de Homens n=112 n=112 

 

 Palmar Esquerdo 

Masculino 

Palmar Direito 

Masculino 

NOTA: Correlação da ausência no antebraço do músculo palmar longo direito e esquerdo masculino e 

feminino. A letra “n” significa o número de discentes pesquisados. O nível de significância observado 

quando comparou-se os antímeros no individuo foi ***P<0,001.  
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7.0. DISCUSSÃO 

 

 

O músculo palmar longo é o mais variante dentre os músculos esqueléticos 

presente no homem. Várias são as formas de variação, desde duplicado, invertido e em 

algumas vezes ausente (GRAY, 1988; MBAKA & EJIWUNMI, 2009; NATSIS et al., 

2007; PARK et al. 2010). Neste estudo, foi avaliado o índice de prevalência e ausência 

do referido músculo na população universitária da UFVJM, campus I, localizado na 

cidade de Diamantina- MG. O método que foi utilizado para a identificação do músculo 

palmar longo foi o teste de Schaeffer. Pediu-se para que os voluntários realizassem a 

oposição do polegar com o quinto dedo e a flexão do punho, em ambos os antebraços 

para visualização do tendão do mesmo sob a pele, próximo à região anterior do punho 

(MBAKA & EJIWUNMI, 2009; SEBASTIN et al. 2006). 

Na literatura há outros testes para inspeção da ausência do músculo palmar 

longo como o teste de Thompson (flexão do punho contra a resistência com o polegar 

dobrado sobre os dedos), teste de Mishra (abduzir o polegar contra resistência com o 

punho parcialmente flexionado) e sinal de Pushpakumar (estender completamente o 

indicador e o dedo médio, enquanto que o punho foi completamente flexionado, com o 

polegar oposto) (MBAKA & EJIWUNMI, 2009; SEBASTIN et al. 2006). Estes sinais 

clínicos foram utilizados por alguns autores, porém, a simples oposição do polegar com 

o quinto dedo acrescidos da flexão do punho serviu como parâmetro para inspeção da 

prevalência do músculo palmar longo neste estudo (teste de Schaeffer) (MBAKA & 

EJIWUNMI, 2009; SEBASTIN et al. 2006). Além disso, levou-se em consideração a 

posição lateral do tendão do flexor radial do carpo em relação ao tendão do palmar 

longo (SEBASTIAN et al., 2005). 

Após a aplicação teste de Schaeffer e a tabulação dos dados, bem como, a 

realização da parte estatística, encontrou-se dados que mostraram a que prevalência 

bilateral do músculo palmar longo na população ora estudada foi 79,2%, valor próximo 

aos achados no estudo realizado na cidade de Maringá-PR, cujo foi correspondente a 

86% dos indivíduos avaliados (GARCIA et al., 2001). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mbaka%20GO%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ejiwunmi%20AB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mbaka%20GO%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ejiwunmi%20AB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mbaka%20GO%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ejiwunmi%20AB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mbaka%20GO%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ejiwunmi%20AB%22%5BAuthor%5D
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Por outro lado, quanto à agenesia bilateral, diversas referências na área de 

Anatomia Humana apontam um índice de 10% que acomete na população em geral 

(GRAY, 1988). Entretanto, SEBASTIAN et al., (2005) demonstrou em seu trabalho que 

a agenesia apresentava-se em 15% dos indivíduos. De fato, esses relatos contribuem 

para este trabalho, onde, observou-se que a agenesia do mesmo acomete em 9,2% dos 

universitários da UFVJM. 

Contudo, alguns autores indicam que a agenesia deste músculo pode estar ligada 

à raça, ou seja, apresenta grande divergência na prevalência entre diferentes populações 

(NDOU et al., 2010; ROOHI et al., 2007). 

Em revisão de literatura realizada por Sebastian et al., (2005), este apontou que 

asiáticos, negros, americanos nativos e caucasianos e otomanos apresentavam a 

ausência do músculo palmar longo correspondente a 4,8%, 3,0%, 7,1%, 22,4% e 63,9% 

respectivamente. Já na população de Yoruba, Mbaka & Ejiwunmi, (2009), verificaram 

que a ausência do músculo palmar longo atingia 6,7% da população, valor próximo ao 

resultado demonstrado por Sebastian et al., (2006) em estudo na população da China 

(4,6%), ainda, Roohi et al., (2007) notou que em Chineses, Malaios e Indianos a 

prevalência da ausência do músculo palmar longo foi de 6,0%, 11,3% e 10,7% 

respectivamente, os quais reforçam ainda mais o resultado deste trabalho (9,2%). 

Neste trabalho, ficou evidente o número de indivíduos que ausentavam 

bilateralmente o músculo, o que está apoiado pelos autores ora supracitados. Não 

obstante, Thompson et al., (2001) evidenciou em sua pesquisa um índice de agenesia 

igual a 9,0%, o que corrobora com nosso dado. Entretanto, quando comparado este 

trabalho ao estudo realizado por Eric et al., (2009), observa-se uma divergência 

(15,9%). 

No âmbito geral, a ausência unilateral foi observada neste estudo foi de 11,7% 

da população universitária, o qual está próximo ao observado por outros autores em 

uma população geral, ou seja, 11,5% e 16,9% (AGARWAL, 2010; KOSE et al., 2008). 

Da mesma forma, no antebraço direito, este trabalho verificou agenesia em 

15,4%, o qual está apoiado no trabalho realizado por Bonsi (2000) (16,5%). Porém, 

houve divergência quando observado no estudo feito por Eric et al, (2009) e Kose et al., 
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(2008), cujos valores expressos atingiam 8,6% e 4,5% da amostra. Já Oladipo et al., 

(2009), verificou que a ausência do músculo palmar longo direito foi 0,16%, ocorridos 

tanto em homens quanto em mulheres, estudo realizado na Nigéria com uma população 

de 3000 pessoas, o que nos leva a acreditar que a ausência do músculo palmar longo 

está fortemente ligada à raça. 

Já em relação à correlação da agenesia com o antímero esquerdo, um estudo 

realizado na população da Turquia, constatou que a taxa da ausência foi de 7,0% da 

população (KOSE et al., 2008). Nesse sentido, outros pesquisadores observaram que a 

ausência deste músculo no antebraço esquerdo foi igual a 13,0% e 16,5% (ERIC et al., 

2009; BONSI, 2000). Esses dois últimos contribuem com este trabalho, o qual 

apresentou agenesia igual a 14,6% nos discentes. 

Comparando-se a lateralidade do corpo e a relação ao sexo, o grupo masculino 

apresentou maior incidência de agenesias ocorridas no antebraço esquerdo (15,2%) 

enquanto que no antebraço direito o índice de ausência foi de 12,5%. Segundo Agarwal 

(2010), foi encontrado no referido sexo o equivalente a 7,2% de agenesias no antímero 

direito contra 12,3% antímero esquerdo, sendo que este último valor contribui com esta 

pesquisa. Ainda, Eric et al., (2009) observou que no antebraço direito a ausência do 

referido músculo foi igual a 12,3% e no antebraço esquerdo 8,8%, contribuindo ainda 

mais com este experimento. 

Em contrapartida, alguns autores mostraram em seu estudo a agenesia de 3,26%, 

2,4% e 0,5% no antebraço direito e, 5,8%, 3,0% e 1,0% no antebraço esquerdo, 

respectivamente (KOSE et al., 2008; MBAKA & EJIWUNMI, 2009; NDOU et al., 

2010). 

Quando se investigou a lateralidade com o sexo feminino, pode se verificar que 

as agenesias foram mais evidentes no antebraço direito (18,0%) em relação ao antebraço 

esquerdo (14,1%). Os dados apresentados por Eric et al., (2009), mostraram que 5,0% 

da amostragem apresentava agenesia no antebraço direito, enquanto que, 17,3% da 

população estudada tinha a ausência do palmar longo no antebraço esquerdo. 

Contudo, alguns trabalhos evidenciaram uma taxa de agenesia no antebraço 

direito igual a verificou 2,5%, 2,6% e 5,8%. Já no esquerdo, o índice atingiu o nível de 
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2,0%, 3,4% e 8,3%, respectivamente (NDOU et al., 2010; MBAKA & EJIWUNMI, 

2009; KOSE et al., 2008). 

Analisando os dados deste trabalho através do Teste de Correlação, pode-se 

observar um nível de significância de 0,001 (***) entre os antímeros direito e esquerdo 

tanto do sexo masculino quanto do feminino. Porém, no sexo masculino, o número 

maior número de agenesias foi observada no antebraço direito em relação ao esquerdo. 

Já nas mulheres, a ausência do palmar longo foi maior no antímero direito quando 

comparado ao esquerdo. Há uma grande controvérsia nos achados da literatura quanto à 

agenesia do lado esquerdo com relação ao sexo feminino (KAPPOOR et al., 2007; 

SCHAEFFER, 1909). Outros autores descrevem que não há diferenças significativas 

entre o sexo e o lado do antebraço (ROOHI, et al. 2008; SEBASTIAN, et al., 2005; 

SEBASTIAN et al., 2006). 

Independentemente dos dados, constata-se que a ausência do mesmo não resulta 

em perda de força ou interfira na ação de flexão do punho, portanto, não causa nenhum 

prejuízo funcional para o indivíduo. (MOORE, 2007). 

Pode-se observar neste trabalho que a taxa da ausência do músculo palmar longo 

entre os acadêmicos da UFVJM é relativamente baixa (9,2%) e apresenta valor próximo 

ao citado por alguns autores (GRAY, 1988; ROOHI et al., 2007; SEBASTIAN et al., 

2005). Portanto, nota-se que a prevalência do músculo palmar longo é um padrão 

anatômico em excelência e, como citado por muitos autores e esse pode apresentar forte 

ligação ao sexo e a raça. Contudo sabe-se que a população ora avaliada em neste 

experimento é fruto de miscigenação de brancos, negros e índios e, consequentemente 

alguns dos valores apresentados fogem a regra geral. Desta forma, pode-se concluir que 

a ausência deste pode independer das diversas variáveis já mencionadas e, que a 

agenesia do músculo palmar longo pode apresentar-se intrinsecamente à assimetria da 

anatomia do próprio corpo. 
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8.0. CONCLUSÃO 

 

 Quando comparado a presença bilateral do músculo palmar longo com o gênero, o sexo 

masculino apresentou maior prevalência em comparação com o sexo feminino; 

 A ausência unilateral do músculo palmar longo não houve diferença percentual 

significativa quando se comparado com os gêneros; 

 Não houve diferença significativa quando comparado à ausência do palmar longo no 

antímero direito entre os tipos sexuais; 

 Nenhum nível de significância foi notado quando comparado à ausência do palmar 

longo no antímero esquerdo entre os tipos sexuais; 

 A correlação da ausência unilateral do músculo palmar longo direito na população no 

sexo feminino foi significante ao esquerdo; 

 A correlação da ausência unilateral do músculo palmar longo esquerdo na população do 

sexo masculino foi significante ao direito; 
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