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Introdução: Alterações posturais como hiperlordose lombar, são bastante frequentes em diversas faixas etárias, 
sobretudo em adolescentes, e diversos fatores podem contribuir para tal, dentre eles: distensão do músculo reto 
abdominal, fraqueza dos eretores da coluna, vícios posturais, entre outros. Um outro fator para esta alteração é o 
acúmulo de gordura abdominal, que pode gerar alterações no centro de gravidade, gerando assim um aumento da lor-
dose lombar. Objetivos: Avaliar a associação entre o depósito de gordura abdominal visceral e o ângulo de lordose 
lombar em adolescentes eutróficos de ambos os sexos. Métodos: Foram avaliados 21 alunos de duas escolas da 
cidade do Recife e incluídos no estudo 13 adolescentes de ambos os sexos, dos 10 aos 12 anos, que apresentaram 
um IMC > Percentil 25 e <Percentil 85. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da UFPE (CAAE: 0347.0.172.000-
10). Foram avaliadas medidas antropométricas (peso, altura, IMC); avaliação postural da coluna lombar (ângulo for-
mado entre as vértebras T12 e L5), analisadas através do software Posturograma e avaliação ultrassonográfica da 
região abdominal para avaliar a espessura da camada de gordura visceral, (cabeçote do aparelho posicionado na 
distância média entre o apêndice xifóide e a cicatriz umbilical), foi utilizado para análise o valor médio obtido com 
três medidas. Os dados foram processados Epi-info6, no modo DOS. As variáveis categóricas foram expressas em 
valores absolutos e percentuais (n;%), e as quantitativas em valores médios e desvio-padrão (média ± desvio-padrão). 
Aplicou-se a correlação de Spearman entre gordura visceral e ângulo de lordose lombar (r>70=forte; r<70 e >30=mod-
erado; r<30=fraca). Considerou-se um nível de significância estatística de 5%. Resultados: Foram avaliados 13 
adolescentes de ambos os sexos, sendo 10 mulheres (79,9%), idade média 11,6 ± 0,506 anos, altura média de 1,57 ± 
0,06 m, peso 45,8 ± 5,38 kg e IMC 18,5 ± 1,88 Kg/m2. Obteve-se uma espessura média de gordura visceral de 2,45 
± 0,92 cm, e um valor médio do ângulo de lordose lombar de 26,20 ± 6,09 graus. Observou-se uma correlação mo-
derada entre o ângulo da lordose e a espessura média de gordura visceral (r=0,548), entretanto não houve significân-
cia estatística (p=0,052). Conclusão: Não se evidenciou uma associação significativa entre espessura de gordura 
abdominal visceral o ângulo de lordose lombar, portanto, sugere-se novos estudos com maior número de participantes 
para esclarecer uma possível associação que possa existir, ou confirmar categoricamente a sua ausência.
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