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Introdução. O músculo transverso do abdome (TrA) é o mais profundo dos músculos abdominais e atua na estabili-
dade dinâmica da coluna. É importante estabelecer um padrão do seu tamanho nas diversas faixas etárias para acom-
panhamento e prevenção de complicações lombares. No entanto só existem estudos em adultos. Objetivos. Definir 
através da ultrassonografia o valor médio da espessura do TrA em repouso de crianças entre 6 e 9 anos e correlaciona-
lo à idade, sexo, altura, IMC (Índice de Massa Corpórea), peso corporal e prática de atividade física. Método. Estudo 
do tipo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFPE, com CAAE 0347.0.172.00010. Participaram 
41 crianças saudáveis de ambos os sexos foram submetidas a uma avaliação antropométrica e a um exame ultras-
sonográfico, na qual criança foi posicionada em decúbito dorsal e o transdutor de 5Mhz foi posicionado transversal-
mente ao longo da parede abdominal no meio do caminho entre a crista ilíaca e ângulo inferior da última costela. 
Capturou-se a imagem no repouso e calculou-se espessura do TrA. Os dados foram pré-codificados e processados 
em microcomputador, pelo Programa Epi-info 6, no modo DOS. As variáveis categóricas foram expressas em valores 
absolutos e percentuais (n; %) e as quantitativas em valores médios e desvio-padrão (média ± dp).   Resultados. 
As crianças apresentaram uma média da espessura do TrA de 0,211 + 0,05cm e aumento da mesma conforme a idade, 
peso, altura e IMC, sem diferença entre os sexos e prática de exercícios físicos. Conclusão. Este estudo permitiu de 
maneira inédita fornecer medidas de referência do TrA para a faixa etária 6 a 9 anos, de ambos os sexos e incentivar a 
utilização da ultrassonografia do TrA em crianças como uma ferramenta prática, rápida e indolor de avaliação objetiva 
e durante o tratamento.
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