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Introdução. A lordose lombar é a curvatura posteriormente côncava localizada na região inferior da coluna, cujo pon-
to máximo do arqueamento localiza-se geralmente ao nível da terceira vértebra lombar. Essa curvatura pode estar inver-
tida, diminuída ou aumentada, neste último caso, denominada de hiperlordose. Objetivos. Analisar a relação entre o 
depósito de gordura abdominal e a hiperlordose lombar em adolescentes e adultos jovens do sexo masculino. Méto-
do. Estudo do tipo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFPE, com CAAE 0341.0.172.000-08. 
Participaram desta pesquisa 141 indivíduos, adolescentes e adultos jovens do, com idades variando entre 18 e 25 anos. 
Os participantes foram submetidos a avaliação antropométrica, análise postural da curvatura da coluna lombar (pelo 
software posturograma) e exame ultrassonográfico para determinação da gordura abdominal. A análise foi realizada 
pelo programa Epi-info e foi realizada uma análise comparativa das características básicas dos grupos (idade, altura, 
peso e IMC) e das medidas de gordura abdominal visceral e subcutânea e da circunferência abdominal através do Teste 
t student. Foi calculado também, em cada grupo, o coeficiente de correlação de Pearson entre a profundidade da coluna 
lombar e as seguintes variáveis antropométricas: peso, IMC e circunferência abdominal; e das ultrassonográficas para 
as medidas da gordura subcutânea e visceral. Resultados. Foram divididos em dois grupos: grupo hiperlordose 
(GHL) formado por 70 indivíduos com hiperlordose lombar e grupo lordose (GL) por 71 sujeitos com a curvatura lombar 
fisiológica. As médias da circunferência abdominal e da quantidade de gordura visceral foram maiores no GHL (Grupo 
Hiperlordose) do que no GL (Grupo Lordose). Porém, em relação à gordura subcutânea não houve diferença estatis-
ticamente significativa entre os grupos. No GHL foi observado que quanto maior a circunferência abdominal e a gordura 
visceral, maior a profundidade da coluna lombar. Conclusão. Apesar dos resultados encontrados neste estudo, é 
importante ressaltar como limitação a amostra composta apenas por indivíduos do sexo masculino na fase final da 
adolescência e início da fase adulta, o que dificulta a generalização dos resultados para mulheres, crianças e idosos. 
Mesmo assim, acredita-se que esses resultados podem ser úteis no embasamento científico de profissionais envolvidos 
no tratamento e prevenção da hiperlordose lombar.

Descritores: Gordura Abdominal; Lordose; Circunferência Abdominal.

Anais do Congresso Brasileiro de Fisioterapia  v.1 n.1, 2016


