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Introdução. O músculo multífido lombar é um importante estabilizador da coluna lombar. Nos idosos, pode ha-
ver redução do tamanho deste músculo ocasionando lombalgias. Objetivos. Mensurar o músculo multífido lombar 
através da ultrassonografia (USG) em idosos e comparar essas medidas entre faixas etárias, diferentes níveis de 
atividade física e na presença ou ausência de lombalgia. Método. Estudo do tipo transversal analítico, aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da UFPE, com CAAE 42283315.1.0000.5208. Amostra composta por 20 indivíduos, de 
ambos os sexos, com idade entre 60 a 80 anos. Através de ficha de avaliação e questionários coletou-se dados pes-
soais e antropométricos (peso, altura, IMC); registro da presença ou ausência de lombalgia e da intensidade da dor; 
avaliou-se o grau de independência funcional, o nível cognitivo (instrumentos para avaliação da cognição -MEEM) e a 
prática de atividade física (IPAQ – International Physical Activity Questionnarie). Em seguida, foi mensurado o tamanho 
do músculo multífido lombar, em repouso e em contração, através da ultrassonografia de imagem utilizando transdutor 
linear de 7,5 MHz. Resultados. A amostra foi composta por 20 idosos (17 mulheres e 3 homens), com idade média 
de 69,75(DP 5,60). As medidas do multífido encontradas foram as seguintes: Ântero-posterior (AP)= 1,09(DP 0,51) cm 
em repouso e 1,02(DP 0,41) cm em contração (média e DP); Latero-lateral(LL):em repouso= 1,07(DP 0,46)cm e em 
contração= 1,07(DP 0,49)cm (média e DP); Área de Secção Transversa (AST): em repouso=1,06(DP 1,26)cm2 e em 
contração=1,00(DP 1,19)cm2 (média e DP). Não houve diferença entre as faixas etárias de 60-69 anos e 70-80anos, 
bem como entre presença ou ausência de lombalgia e prática de atividade física ou sedentarismo. Conclusão. 
Através deste estudo obteve-se medidas dos multífidos lombares em idosos, as quais poderão subsidiar outras pesqui-
sas acerca da associação entre a espessura desta musculatura e a lombalgia em idosos, possibilitando intervenções 
precoces.
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