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Introdução. A dor lombar inespecífica pode ocorrer quando existe um desarranjo no equilíbrio entre os compo-
nentes estático, dinâmico e sensório-motor. Uma diminuição do recrutamento destes e dos músculos estabilizadores 
lombares, multífidos e transverso do abdome, leva à lombalgia. Objetivos. Avaliar a relação entre a espessura dos 
músculos multífidos e transverso do abdome, lombalgia e a verificação da contração satisfatória destes músculos em 
adolescentes de 12 a 14 anos. Método. Estudo observacional, descritivo, com componente analítico. Aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa com CAAE 0347.0.172.000-10. Participaram 15 indivíduos do sexo feminino com idades 
entre 12 e 14 anos e divididos em 2 grupos: 8 adolescentes compuseram o grupo assintomático e 7 constituíram o 
grupo portadores de lombalgia. Foram submetidos às avaliações antropométrica (peso, altura e IMC), ultrassonográ-
fica dos músculos multífidos e transverso do abdome e da contração satisfatória destes músculos através da Unidade 
Pressórica de Biofeedback. Resultados. Os valores médios das espessuras dos músculos multífidos e transverso 
do abdome, obtidos entre os dois grupos, observou-se que as médias das medidas antero-posterior e latero-lateral dos 
multífidos apresentaram-se menores no grupo lombalgia do que no grupo assintomáticos, ainda que não em valores 
estatisticamente significativos (p=0,70 e p=0,47). E não houve diferença entre as espessuras dos transversos abdomi-
nais entre os grupos. Para a contração, 71,4% do grupo lombalgia apresentou contração insatisfatória dos músculos 
estabilizadores lombares enquanto no grupo assintomático este valor ficou em 50%, apesar deste valor não possuir 
significância estatística. Conclusão. A lombalgia pode estar relacionada à disfunção dos músculos estabilizadores 
lombares, em especial dos multífidos, porém novas pesquisas com amostras maiores são necessárias.

Descritores: Adolescentes; Dor lombar; Músculos; Ultrassom.
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