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Introdução: A escoliose é a maior causa de deformidade na coluna de adolescentes. A eletromiografia de superfície 

(EMG) tem sido considerada um instrumento válido para avaliação da ativação elétrica entre os vários músculos destes 

adolescentes, entretanto, não se sabe o comportamento eletromiográfico dos paravertebrais bem como do glúteo médio 

durante a marcha. Objetivo: Avaliar a ativação elétrica dos músculos Iliocostal (IC) e longuissimo (LG) porções 

lombares, no antímero côncavo e convexo, bem como o músculo glúteo médio (GMe) bilateralmente, durante a marcha, 

em adolescentes com escoliose idiopática (EI). Métodos: Trata-se de um estudo transversal, aprovado pelo CEP/UFJF 

(CAAE:66959117.0.0000.5147, parecer nº 2.253.351). Participaram da pesquisa doze adolescentes de ambos os sexos, 

com idade média 14,5 (±1,96) anos, destros, diagnosticados com escoliose idiopática lombar entre 10º e 30º, calculado 

por meio do ângulo de Cobb. Os participantes foram avaliados por meio de equipamento de EMG marca EMGSystem® 

seguindo os critérios do Surface ElectroMyoGraphy for the Non-Invasive Assessment of Muscles (SENIAM). Os 

eletrodos de superfície foram colocados sobre os ventres musculares de LG, IC e Gme, com preparo prévio da pele. Foi 

utilizado o footswitch sob calcâneo direito para determinar momento exato do contato inicial, sincronizado ao EMG. A 

normalização do sinal feita pelo pico da energia atingida durante movimento. Os sinais foram captados durante 1 

minuto, em esteira, com velocidade de 4km/h. Os dados foram processados em MATLAB e obtido o Root Mean Square 

(RMS). Para análise da normalidade dos dados foi realizado o teste de Shapiro-Wilk e para a comparação entre os 

lados côncavo e convexo da escoliose foi utilizado o teste de Mann-Whitney. Foi considerado um nível de significância 

de &#945;=0,05. e os dados foram processados no software SPSS. Resultados: Houve diferença significativa entre os 

lados côncavo e convexo no músculo LG (p=0,04). Para o Gme e IC não se observou diferença estatisticamente 

significativa. Conclusão: Existe diferença na ativação elétrica do músculo longuíssimo lombar entre os lados côncavo e 

convexo em adolescentes com escoliose durante a marcha. São necessários mais estudos sobre o tema para que 



intervenções mais assertivas possam ser propostas.
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