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Resumo
A gravidez caracteriza-se por diversas mudanças no corpo da mulher. Essas
alterações contribuem para o surgimento da dor lombo-pélvica (DLP), a qual
pode influenciar no sono durante o período gravídico. O objetivo desta
pesquisa foi analisar a relação entre as alterações do sono e a DLP em
mulheres grávidas. Trinta voluntárias, divididas em grupo controle (GC; n=15)
sem DLP e grupo de estudo (GE; n=15) com DLP, com faixa etária entre 19 e
36 anos (M= 27,8; DP= ±3,5) e idade gestacional compreendida entre 14 e 26
(M= 19,8; DP= ±3,3) semanas, foram avaliadas quanto ao padrão do sono, por
meio do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh, Escala de Sonolência de
Epworth e actimetria. A dor lombo-pélvica foi analisada utilizando-se a Escala
Visual Analógica (EVA) e o Oswestry Disability Index. Os dados foram
analisados pelos testes de Kolmogorov-Smirnov, Qui-quadrado, Teste-t de
Student para amostras independentes, ANOVA e análise de regressão linear.
Os principais resultados, relativos ao sono, mostraram piora da qualidade
subjetiva (IQSPT - 10; ±3,7; p=0,034), diminuição do tempo total (TTSACT - 5,7;
±1,0; p=0,022), eficiência (EFACT - 62,1; ±5,0; p=0,001) e aumento da latência
(LSACT - 26,4; ±84,0; p=0,001) nas gestantes do GE, quando comparado ao
GC. Além disso, constatou-se que variações crescentes na intensidade
dolorosa interferem significativamente na IQSPT (p=0,001), TTSACT (p=0,001),
EFACT (p=0,001). Os achados desse estudo sugerem que a dor lombo-pélvica é
um fator potencializador das alterações do padrão de sono em mulheres
grávidas.
Palavras-chave: Gestação; actimetria; lombalgia; sono
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Abstract
Pregnancy is characterized by several changes in her body. These changes
contribute to the emergence of lumbopelvic pain (LP) which may influence sleep
during pregnancy. The purpose of this study was to analyze the relationship
between sleep disorders and LP in pregnant women. Thirty volunteers, divided
into control group (CG; n=15) and study group (SG; n=15) with LP, aged
between 19 and 36 years (27.8; ±3.5), residents in the cities of Natal, and
gestational age between 14 and 26 weeks (19,8; ±3,3) were evaluated for the
pattern of sleep, through the index of the Pittsburgh Sleep Quality, Epworth
Sleepiness Scale and actigraphy. Lumbopelvic pain was assessed using the
Visual Analogue Scale (VAS) and Oswestry Disability Index. Data were
analyzed by Kolmogorov-Smirnov test, chi-square, Student's t-test for
independent samples, ANOVA and linear regression analysis. The main results
related to sleep, showed worsening of subjective sleep quality (QSPIT - 10;
±3.7; p=0.034), decreased total time (TSTACT - 5.7; ±1.0; p=0.022), efficiency
(SEACT - 62.1; ±5.0; p=0.001) and increased sleep latency (SLACT - 26.4; ±84.0;
p=0.001) in pregnant women GE compared to GC. Moreover, it was found that
variations in pain intensity increased significantly interfere QSPTT (p=0.001),
TSTACT (p=0.001), SEACT (p=0.001). Our findings suggest that pain is a
potentiating factor of changes in the sleep patterns in pregnant women.

Keywords: Pregnancy, actigraphy, back pain, sleep

xiv

1 INTRODUÇÃO

2

1.1 Sono
O sono é definido como um estado natural, caracterizado por redução na
atividade motora voluntária, diminuição das respostas a estímulos externos e
postura estereotipada. Distingue-se de outros estados de “consciência
alterada” como a anestesia ou o coma, devido à fácil reversibilidade e autoregulação1.
Mudanças específicas no eletroencefalograma (EEG), movimentos
oculares e tônus muscular, caracterizam o estado de vigília, o sono REM
(Rapid Eye Movement) e o não-REM. A vigília caracteriza-se pela
predominância de atividade das ondas alfa com frequências variando entre 8 a
12 Hz e a presença de tônus muscular variável2. O sono REM, por sua vez, é
marcado pela atividade de alta frequência no EEG, movimentos rápidos dos
olhos, hipotonia ou atonia profunda e representa 20% do ciclo total do sono3.
O sono não-REM caracteriza-se pela diminuição progressiva do tônus
muscular, relativa regulação da atividade corporal e atenuação do metabolismo
basal com consequente redução do consumo de oxigênio, da produção de gás
carbônico, da frequência cardíaca, pressão sanguínea, temperatura e
frequência respiratória. Pode ser dividido em 4 estágios: Estágio 1 – perda
gradual da consciência do meio externo; Estágio 2 – perda total da consciência
e aparecimento dos “fusos do sono” e complexo-K; Estágios 3 e 4 –
predominância das ondas delta (1 a 4 Hz) e sono profundo1.
A regulação do ciclo sono-vigília é complexa, abrangendo múltiplos
circuitos neurológicos e a ação de moléculas endógenas, sendo influenciado
por fatores circadianos e homeostáticos. Este ciclo é regido pelo ritmo
circadiano, gerado pelo núcleo supraquiasmático do hipotálmo, o qual, durante
o dia, recebe influência da luz e, à noite, da melatonina 4. A manutenção do
estados de sono e vigília é possível, devido a ação do Sistema Reticular
Ativador

Ascendente

(SRAA),

resultante

da

interação

entre

regiões

neuroanatômicas e sistemas neuroquímicos, envolvendo a acetilcolina,
dopamina, noradrenalina, serotonina, histamina e a hipocretina4.
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Durante a vígilia, a ativação do hipotálamo lateral leva à liberação de
hipocretina, a qual exerce efeito excitatório sobre os demais núcleos
responsáveis pela manutenção da vigília. A liberação de serotonina, dopamina,
acetilcolina e noradrenalina por tais núcleos promove a inibição do
prosencéfalo basal e do núcleo pré-óptico ventro-lateral do hipotálamo (VLPO),
regiões responsáveis pelo início e manutenção do sono. Com o decorrer do
dia, há aumento nos níveis de adenosina. Esta molécula representa o fator
homeostático na regulação do ciclo sono-vígilia, e é responsável pela ativação
do VLPO. Este núcleo, por sua vez, libera o ácido gama aminobutírico (GABA)
e a galanina que inibem as regiões responsáveis pela manutenção da vigília.
Assim, é possível iniciar e mater o sono5.
O sistema circadiano exerce grande influência sobre a organização
temporal de um amplo conjunto de funções fisiológicas e comportamentais.
Este sistema apresenta características cíclicas, que são influenciadas por
fatores endógenos e exógenos (ciclo claro/escuro). O principal relógio
circadiano, nos mamíferos, localiza-se nos núcleos supraquiasmáticos do
hipotálamo anterior. Estes núcleos também exercem influência direta sobre os
estados de sono e vigília, por meio do controle do ritmo atividade-repouso,
regulando-os ao longo de todo o ciclo circadiano6.
Os distúrbios do sono resultam da influência de diversos fatores, tais
como: dor7, ansiedade8, depressão8 e distúrbios respiratórios9. Determinadas
fases da vida também podem levar ao aparecimento desses distúrbios, tais
como: gravidez10, menopausa11 e envelhecimento12.
A polissonografia é o método padrão-ouro para a avaliação do sono.
Todavia, devido a critérios de uso como a suspensão de medicamentos, o
ambiente laboratorial e o custo do aparelho, outros recursos tem sido utilizados
para a investigação do sono, tais como: actimetria e aplicação de questionários
específicos13. Por meio do actímetro, é possível analisar, objetivamente, o ciclo
sono-vigília, usando o nível de atividade (sentar, levantar, andar) como uma
medida aproximada do sono. Desta forma, não se torna necessário que os
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indivíduos sejam submetidos a estudos em ambiente de laboratório, permitindo,
desse modo, o monitoramento de noites consecutivas em domicílio14.
Os questionários específicos, como por exemplo, o Índice de Qualidade
do Sono de Pittsburgh (IQPS) e a Escala de Sonolência de Epworth (ESE)
oferecem uma análise subjetiva do sono15. O IQSP avalia, dentre outros itens,
a quantidade do sono, por meio do tempo total, e parâmetros referentes à
qualidade, tais como latência e eficiência. A ESE, por sua vez, fornece
avaliação sobre o nível de sonolência diurna.
Nesse contexto, como visto anteriormente, a literatura tem apresentado
a dor como um dos fatores que podem alterar o padrão de sono. Desse modo,
torna-se relevante identificar a relação entre a sintomatologia álgica e as
alterações do padrão de sono.

1.2 Dor
A dor é uma experiência sensorial desagradável, associada à lesão
tecidual potencial ou real. Resulta de uma complexa interação entre sistemas
sinalizadores, modulação dos centros superiores e percepção individual. As
estruturas aferentes envolvidas na percepção e transmissão da dor são os
nociceptores, a medula espinhal e o encéfalo16.
Os nociceptores são receptores teciduais que se ativam especificamente
por meio de estímulos dolorosos. São divididos em dois tipos: mecanoceptores,
de alto limiar, que respondem a estimulação mecânica; e nociceptores
polimodais, que respondem a uma variedade de substâncias ligadas à lesão
tecidual. A medula espinhal, por sua vez, especificamente o corno dorsal, é o
local em que as fibras nervosas aferentes estabelecem sinapses com os
neurônios de segunda ordem. As fibras C, responsáveis pela condução do
impulso nervoso doloroso, terminam na substância gelatinosa (lâmina I da
medula espinhal). A ascendência do impulso doloroso às regiões superiores do
Sistema Nervoso Central (SNC) é determinada por três mecanismos principais:

5

o controle inibitório pelos centros superiores, atividade das fibras beta
colaterais e a modulação por meio do sistema de opióides endógenos e
canabinóides16.
Os impulsos dolorosos são transmitidos até o cérebro por meio dos
tratos espinotalâmico e espinorreticular. No cérebro, o processamento da
informação somatossensorial ocorre no tálamo e, em seguida, chega a áreas
como córtex somatossensorial primário e secundário e córtex prefrontal. Os
sistemas descendentes dos impulsos dolorosos são a substância cinzenta
periaquedutal (PAG), que é importante no controle da dor, e o núcleo magno da
rafe

(NRM)

que

promovem

analgesia

por

meio

da

liberação

de

neurotransmissores como a serotonina e noradrenalina, bloqueando, desse
modo, a transmissão da dor16.
Dentre as queixas dolorosas, a dor lombar é uma das mais comuns na
população em geral17. Os principais fatores que podem predizer a persistência
da lombalgia são: idade avançada, gênero feminino, fatores clínicos, baixa
qualidade geral de saúde e estresse17. A etiologia da dor lombar pode estar
relacionada à degeneração dos discos intervertebrais lombares, à ação do
Fator de Necrose Tumoral (FNT) na transmissão da dor, fatores genéticos e
alterações biomecânicas18.
Atualmente, um novo modelo tem sido apresentado, levando em
consideração as alterações neurais no controle do movimento, como um
possível mecanismo para o desenvolvimento ou persistência da dor lombar
crônica e recorrente. Este modelo, baseado na cinesiopatologia ou patologia
funcional, teoriza que movimentos repetidos ou posturas prolongadas, durante
as atividades da vida diária, contribuem para o surgimento e sintomas da
lombalgia. Este padrão de movimentos repetitivos expõe o tecido músculoesquelético lombo-pélvico a cargas de baixa-magnitude, culminando em
descondicionamento, estresse tecidual e microtraumas que, por sua vez,
resultam em dor, afetando o processamento sensorial no Sistema Nervoso
Central19.
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Assim, sabendo-se que, tanto a dor, quanto períodos específicos da
vida, como a gravidez podem levar a alterações no padrão de sono, faz-se
necessário investigar a interação entre dor e sono em populações de mulheres
grávidas.

1.3 Gravidez, sono e dor lombo-pélvica (DLP)
A gravidez é um período em que o corpo da mulher passa por profundas
transformações hormonais e biomecânicas20. Estas, por sua vez, resultam em
modificações

nos

sistemas

corporais,

que

ocorrem

para

permitir

o

desenvolvimento normal e seguro do feto21.
As alterações no sistema músculo-esquelético são resultantes da
interação entre fatores mecânicos e hormonais. Estas modificações resultam
no surgimento de uma das queixas mais comuns, graves e incapacitantes23
durante a gestação24: a dor lombo-pélvica (DLP)

25, 26

. Os fatores mecânicos

envolvidos na gênese desta disfunção podem ser atribuídos à pressão do útero
gravídico sobre as raízes nervosas lombossacras e o ineficiente ou insuficiente
suporte dos músculos abdominais27 que, devido ao aumento do tamanho
uterino, encontram-se em uma relação comprimento-tensão desfavorável. Isto
faz com que este grupo muscular perca, temporariamente, a capacidade de
manter a postura corporal e, conseqüentemente, a estabilidade da coluna.
Outro fator mecânico que pode gerar a dor lombar é o aumento progressivo da
lordose lombar, elevando o nível de tensão dos músculos paravertebrais
lombares28.
O principal fator hormonal envolvido no aparecimento da lombalgia é a
liberação da relaxina pelo corpo lúteo. Os níveis deste hormônio aumentam em
dez vezes durante a gestação, contribuindo para o relaxamento, mobilidade e
instabilidade das articulações sacrococcígea, sacroilíaca e sínfise púbica. A
DLP grave e incapacitante é relatada por 10% a 21% das grávidas, estando,
frequentemente, associada a dores nos membros inferiores 29,

30

. Estas
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alterações podem ocasionar mudanças no padrão dos ciclos sono-vigília e
atividade-repouso em mulheres grávidas.
Durante a gravidez, queixas relacionadas ao sono são comuns. Estudos
recentes têm apontado para a relação entre os hormônios sexuais
(principalmente a progesterona e o estrógeno) e as funções do Sistema
Nervoso Central (SNC)31,

32, 33

. Os chamados “esteróides neuroativos” são

sintetizados pelas glândulas periféricas ou diretamente no SNC e exercem
diferentes efeitos no cérebro de adultos, agindo em regiões envolvidas no
controle do comportamento sexual e regulação neuroendócrina 32, 33. Um estudo
controlado, randomizado e duplo-cego, conduzido por Caufriez et al (2009)34,
avaliou o sono de dez mulheres pós-menopausadas. Observou-se que o grupo
experimental, que utilizou progesterona exógena durante três semanas,
quando comparado ao controle, que não fez uso da medicação, e ao placebo,
diminuiu a duração média da vigília, após o início do sono, e aumentou a
atividade total e a duração do sono de ondas lentas. Isso sugere que a
progesterona pode restaurar o sono normal, em casos de alterações deste,
atuando como um regulador fisiológico. Esteróides neuroativos parecem estar
envolvidos na regulação da ansiedade, memória e sono5.
Pesquisas analisando as características do ciclo sono-vigília, ao longo
da gestação, apontam que os principais distúrbios do sono são: modificações
na sua arquitetura e padrão, insônia, sonolência diurna excessiva, distúrbios
respiratórios e síndrome das pernas inquietas15. Sugere-se, ainda, que há
diminuição da duração média e qualidade do sono com o avançar da
gravidez35,

36

. Contraditoriamente, estas queixas têm sido consideradas

características normais da gestação, não sendo alvo de avaliação e/ou
tratamento por parte dos profissionais da saúde37.
Na literatura científica, encontra-se que as alterações da qualidade e a
quantidade do sono determinarão possíveis repercussões negativas, para a
mãe e o bebê, destacando-se: o aumento da duração do trabalho de parto, o
desenvolvimento de hipertensão arterial e diabetes gestacional, maior
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possibilidade de parto do tipo cesárea, pré-eclâmpsia, depressão pós-parto e
nascimento pré-termo38, 39.
Segundo Pires et al (2010)40, no primeiro trimestre de gestação,
observa-se um aumento no tempo total de sono de 0,5 a 0,7 horas,
acompanhado por uma diminuição na sua eficiência e na porcentagem do sono
de ondas lentas (SWS). Durante o segundo trimestre, a insônia e o sono nãorestaurador tornam-se queixas comuns, havendo relatos da diminuição do
tempo total de sono e aumento da porcentagem do SWS. Porém, em algumas
grávidas, o sono pode ser normalizado41. Finalmente, no terceiro trimestre,
ocorre uma diminuição da porcentagem do sono de ondas lentas e REM,
permanecendo a queixa de sono não-restaurador. Estudo prévio sugere a
influência da dor lombar sobre o sono42, porém tal estudo não considerou
população de mulheres grávidas. Há, portanto, escassez de pesquisas que
caracterizem

a

dor

lombo-pélvica

gestacional,

como

possível

fator

potencializador das alterações do sono, que, por sua vez, podem estar ligadas
a complicações gestacionais, partais e pós-partais.
Estudo prévio mostrou que a dor lombar está presente em 50% a 70%
das mulheres grávidas e pode ter grande impacto na vida da gestante,
causando incapacidade funcional, insônia e depressão20. Gera-se, desse
modo, um ciclo vicioso, em que altas intensidades dolorosas levam a uma pior
qualidade de sono e esta, por sua vez, resulta, novamente, em dor. A privação
do sono em indivíduos saudáveis e sem dor pode causar hiperalgesia e
redução dos limiares dolorosos à temperatura42. Segundo Moldofsky (2001)43,
os distúrbios do sono e a dor estão entre as queixas mais comuns na
sociedade e, frequentemente, as duas condições estão presentes no mesmo
indivíduo. Este autor sugere que algias levarão a distúrbios do sono, impacto
no humor, maior gasto de energia corporal e alterações do comportamento.
Porém seu estudo não contemplou populações de mulheres grávidas.
Investigações43,

44, 45

têm sido realizadas com o objetivo de avaliar a

relação entre dor lombar e as características do ciclo sono-vigília, quando
comparados sujeitos saudáveis e com lombalgia. Os resultados de tais
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pesquisas sugerem que há relação entre a sintomatologia álgica e o sono,
tendo em vista que indivíduos com dor lombar apresentam pior qualidade do
sono, quando comparados a pessoas com ausência de queixas dolorosas. Em
pesquisa realizada com 192 gestantes, Suzuki et al. (1994)46 observou que dor
na região lombar, nos quadris e os movimentos fetais interferem com o sono e
reduzem o estado de alerta diurno. Entretanto, este estudo não utilizou
medidas objetivas de avaliação do ciclo sono-vigília, apenas, questionários
validados.
Portanto, há necessidade de estudos, levando em consideração a
presença de grupo controle e medidas objetivas do ciclo sono-vigília, que
avaliem a relação entre lombalgia e alterações do sono em populações de
mulheres grávidas.
1.4 Justificativa
Durante a gravidez, a mulher passa por importantes alterações físicas e
psicológicas. A assistência fisioterapêutica, ao longo deste período, objetiva o
alívio das dores e desconfortos, prevenção de disfunções, como as
musculoesqueléticas e uroginecológicas, e a prática de atividades físicas
orientadas.
A mulher grávida encontra-se receptiva a novas informações e ao
aprendizado de hábitos de vida, que beneficiem a ela e o bebê. Assim, é
importante que o fisioterapeuta esteja atento às queixas e dúvidas desta futura
mãe, a fim de adotar avaliação e conduta adequadas para minimizar ou debelar
tais incômodos. A avaliação dos aspectos físicos deve ser pormenorizada, bem
como a análise padrão do sono.
É de extrema relevância o estudo sobre o sono e a dor durante a
gestação, e o fato de que mudanças nos padrões destas variáveis podem estar
relacionadas a complicações na gravidez, parto e pós-parto. Porém, sua
relevância parece ser subestimada e subnotificada pelos profissionais de saúde
que lidam com estas mulheres. A dor lombar pode exercer influência sobre o
sono e atividade da gestante, à semelhança do que ocorre em outras
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populações. Isto leva a maximização das queixas relacionadas à qualidade e
quantidade do sono, nível de sonolência diurna, fadiga e cansaço, afetando a
realização de suas atividades da vida diária (AVD’s) e, gerando, assim, um
ciclo vicioso (Figura 1).

DLP

DIMINUIÇÃO DA
QUANTIDADE E
QUALIDADE DO
SONO

AUMENTO DA
SONOLÊNCIA
DIURNA, FADIGA,
CANSAÇO,
INTERFERÊNCIA
NAS AVD’s

Figura 1 – Interação entre dor lombo-pélvica (DLP), sono e realização das AVD’s em mulheres
grávidas.

Torna-se necessário, portanto, investigar se a dor lombar influencia nos
ciclos sono-vigília em grávidas. Baseado na existência de tal relação (sono x
dor), o fisioterapeuta pode, por meio de técnicas específicas, gerenciar a
lombalgia gestacional e, desse modo, contribuir, indiretamente, para atenuação
das alterações do sono durante o período gravídico.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo Geral
Avaliar o padrão de sono em mulheres grávidas no segundo trimestre
gestacional, analisando a relação entre este e a dor lombo-pélvica,
considerando as medidas subjetivas e objetivas da lombalgia gestacional e
padrão do sono.

1.5.2 Objetivos Específicos
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Identificar a qualidade subjetiva do sono e nível de sonolência;
Caracterizar a dor lombo-pélvica quanto à intensidade;
Identificar o nível de incapacidade gerado pela DLP;
Caracterizar o padrão de sono;
Analisar a influência da interação entre idade gestacional e dor sobre as
variáveis do sono;
Analisar a relação entre as alterações do padrão de sono e dor lombopélvica.
1.6 Hipótese
Hipotetizou-se que a presença de dor lombo-pélvica e a intensidade
dolorosa estarão relacionadas com as alterações do padrão do sono, quando
comparadas mulheres grávidas com e sem DLP.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

13

2.1 Tipo do estudo
O estudo realizado foi de caráter observacional, analítico e transversal.

2.2 Local do estudo
A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Atendimento MaternoInfantil, do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte.

2.3 Período do estudo
Esta pesquisa foi realizada de Dezembro de 2010 a setembro de 2011.

2.4 População
Gestantes residentes nos municípios da Grande Natal, RN.

2.5 Caracterização da amostra
A amostra do estudo foi resultante de um processo de amostragem do
tipo não-probabilístico, constituída por 30 gestantes, sendo 15 do Grupo de
Estudo (GC- com DLP) e 15 do Grupo Controle (GC – sem DLP), com idades
entre 19 e 37 anos, e idades gestacionais compreendidas entre 14 e 26
semanas, calculada a partir do exame de ultrassonografia. As mulheres foram
recrutadas nos serviços públicos e particulares de atendimento a gestante,
localizados nos municípios da Grande Natal, RN, Brasil.

2.5.1 Critérios de inclusão
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Mulheres no segundo trimestre gestacional.
2.5.2 Critérios de exclusão
Foram excluídas do estudo, as gestantes com risco de aborto, gravidez
gemelar, hipertensão arterial induzida pela gravidez (HAIG), alterações
gravídicas como toxemia gravídica, anemia, placenta prévia, diabetes
gestacional, alterações do sono antes da gravidez, que estivessem fazendo
uso de medicamentos que afetassem o sono e fossem incapazes de
compreender comandos verbais simples, além daquelas que, durante o período
de

avaliação,

decidiram

não

continuar

na

pesquisa,

apresentaram

complicações gestacionais agudas, ou não usaram o actímetro de acordo com
as orientações fornecidas durante a avaliação.

2.6 Instrumentos de coleta

2.6.1 Ficha de Avaliação e Identificação
Instrumento

contendo

questões

subjetivas

e

objetivas

sobre

identificação, dados sócio-demográficos e ginecológicos e história obstétrica
das voluntárias (Apêndice 1).

2.6.2 Avaliação do sono

2.6.2.1 Avaliação Subjetiva
A caracterização do padrão de sono das participantes, antes da
gravidez, foi realizada por meio de um questionário previamente estruturado,
contendo perguntas sobre a quantidade de horas dormidas por noite, tempo
médio entre deitar e adormecer, despertares ao longo da noite, grau
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dificuldade/facilidade para voltar a dormir e comparação da qualidade do sono
antes e após a gestação. Estas questões foram elaboradas baseando-se no
trabalho de Neaul et al (2008)15 (Apêndice 2).
Para a avaliação subjetiva do sono foram usados ainda:
A)

Índice da Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP) que contém 19

questões, divididas em 7 domínios: qualidade subjetiva do sono, latência,
duração, eficiência, distúrbios do sono, uso de medicação para dormir e
disfunção durante o dia. Cada domínio é pontuado de 0 a 3 e a soma dos
valores, resulta no escore total do instrumento (variação: 0-21) que provê uma
medida global da qualidade do sono, com altas pontuações indicando sono
insuficiente (> 5 é indicativo de distúrbios do sono). As variáveis analisadas por
meio deste questionário foram: qualidade subjetiva do sono (IQPST), latência
do sono (LSIQPS), eficiência do sono (ESIQPS) (ANEXO I). Este protocolo foi
desenvolvido em 1989 por Buysse et al47 e validado para a população
brasileira, em 2008, por Bertolazi et al48.
B)

Escala de Sonolência de Epworth (ESE) que tem o objetivo de

quantificar a propensão para adormecer durante 8 situações rotineiras: sentado
e lendo, vendo televisão, sentado em lugares públicos, andando de trem, carro
ou ônibus por uma hora sem parar, deitando-se à tarde para descansar quando
as circunstâncias permitem, sentado e conversando com alguém, sentado
calmamente após o almoço sem ter tomado bebida alcoólica, parado na
direção de um carro, por alguns minutos, em trânsito intenso. A distinção é feita
entre adormecer e sentir-se simplesmente cansado. O indivíduo deve fornecer
uma nota de zero a três, quantificando sua tendência a adormecer em:
nenhuma chance = 0; pequena = 1; moderada = 2 e alta chance de cochilar =
3. As respostas atingem valores máximos de 24 e mínimos de 0 pontos, sendo
10 o escore de normalidade (ANEXO II). A variável analisada por meio deste
questionário foi o nível de sonolência diurna (ESE). A Escala de Sonolência de
Epworth foi elaborada por Johns (1991)49 e validada, em 2006, por Bertolzai et
al50.
.
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Diário do sono - foi usado, simultaneamente com o actímetro, a fim de que a
gestante registrasse: 1) a hora em que deitou; 2) hora que conseguiu dormir; 2)
se acordou durante à noite e quantas vezes; 3) a que horas acordou no dia
seguinte; 3) a que horas levantou-se da cama; 4) como acordou; 5) como foi a
qualidade do sono; 6) se cochilou e quantas vezes. Além disso, também foi
registrada a hora em que o actímetro precisou ser retirado do pulso e,
posteriormente, o momento em que foi recolocado (Apêndice 3). A variável
analisada por meio do diário do sono foi o número de despertares (ND).

2.6.2.2 Avaliação Objetiva
A análise objetiva do padrão de sono foi realizada por meio do actímetro
(Actlife, modelo GT3X - ActigraphTM), que se trata de um dispositivo eletrônico
compacto, resistente e leve (27g), usado no pulso, tórax ou tornozelo para
registrar o nível atividade física e a energia despendida (Figura 2) durante
intervalo de tempo pré determinado. O actímetro contém um sensor capaz de
detectar a aceleração em três planos (sagital, coronal e transversal) e integra o
grau e a velocidade de movimento, produzindo uma corrente elétrica com
magnitude variável. Um aumento no grau de velocidade e movimentação
produz aumento na voltagem. O dispositivo, então, converte este sinal e
armazena como conteúdo de atividade. Assim, por inferência, mede, também,
o nível de repouso. Os dados registrados são obtidos e analisados por meio do
Actilife Desktop Activity Software, que é um sistema de análise de movimento,
frequência cardíaca e sono. Este software permite inicializar o actímetro,
configurando-o quanto às variáveis a serem analisadas e à época (intervalo de
tempo em que os dados serão registrados). Os dados coletados são
armazenados em formato ASCII, que é compatível com programas de análise
estatística, tais como o SPSS e SAS51.
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TM

Figura 2 – Actímetro (Actlife, modelo GT3X - Actigraph )

As variáveis utilizadas para a avaliação do sono foram:
Tempo Total de Sono (TTSACT): Tempo decorrido entre o início e o final do
sono.
Latência do Sono (LSACT): Tempo decorrido entre a hora em que a voluntária
deitou-se e o início do sono.
Eficiência do Sono (ESACT): Divisão do tempo real de sono pelo tempo total na
cama, multiplicado por 100.
Aumento da atividade durante o sono (AASACT): Número dos episódios de
aumento da atividade durante a noite.

2.6.3 Avaliação da Dor
Para a caracterização da intensidade da dor lombo-pélvica foi utilizada a
Escala Visual Analógica (EVA). Esta escala é um instrumento simples, de fácil
aplicação e válido para detectar a intensidade dolorosa. É graduada de 0 (zero)
a 10 (dez), em que 0 representa ausência de dor e 10, a dor máxima
suportada. A intensidade dolorosa é dividida em categorias, onde: 1 a 2, a
intensidade é considerada leve; 3 a 7, moderada, 8 a 9, intensa e 10,
insuportável (ANEXO III). Este instrumento tem sido usado para a avaliação da
intensidade dolorosa em populações de mulheres grávidas52, 53.
O impacto da DLP nos vários aspectos da vida da gestante foi avaliado
por meio do Oswestry Disability Índex. Este instrumento, elaborado em 1980
por Fairbank et al54, é auto aplicável e validado para população brasileira por
Vigatto et al. (2007)55. Contém 10 domínios: intensidade dolorosa, cuidados
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pessoais, carregar peso, andar, sentar, ficar de pé, sono, vida sexual, vida
social e viagem. Cada domínio contém seis afirmações que são pontuadas de
0 (mínimo grau de dificuldade na atividade) a 5 (máximo grau de dificuldade).
Caso mais de uma afirmação esteja marcada em cada domínio, a mais alta
deverá ser considerada. O escore total é obtido pela soma dos escores de
todos os domínios, resultando, no máximo, em 50 pontos. A pontuação final é
expressa como uma porcentagem pela seguinte fórmula:
Pontuação final = escore total/(5 x número de questões respondidas) x
100%.
O escore total é convertido em porcentagem com 0% - 20% indicando
incapacidade

mínima,

21-40%

incapacidade

moderada,

41%

-

60%

incapacidade grave, 61% - 80% deficiente e 81% - 100% incapacidade total
(ANEXO IV).

2.7 Procedimentos de coleta
Inicialmente, foi realizado o treinamento dos pesquisadores para o uso
dos protocolos de pesquisa e do actímetro. Os pesquisadores 1 e 2 foram
responsáveis por todo o processo de avaliação, enquanto que o pesquisador 3
foi responsável pela análise dos dados. Um estudo-piloto com 8 gestantes foi
conduzido, a fim de definir o tempo total de coleta, elucidar as dúvidas sobre a
aplicação dos protocolos e identificar algum tipo de problema no uso dos
aparelhos.
Após esses procedimentos iniciais, cartazes e panfletos de divulgação
sobre um Curso para Gestantes foram distribuídos em Serviços de Saúde
públicos e privados, que atendem mulheres grávidas, além de divulgação na
mídia televisiva e escrita. As gestantes foram convidadas a participarem desta
atividade que, para cada grupo formado, ocorreu no período de duas semanas,
com três encontros semanais e duração de 1h30min.
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Nos encontros foram ministradas palestras de temas pertinentes à
gestação, tais como: Aspectos psicológicos da mulher grávida; alterações
anatômicas e fisiológicas decorrentes da gestação; orientações posturais;
cuidados com a mama; massagem na grávida e shantala (massagem no bebê);
importância do sono durante a gravidez, momento do parto e cuidados com o
bebê. Realizaram-se, também, exercícios de alongamento e fortalecimento de
membros superiores (MMSS) e inferiores (MMII), bem como exercícios
respiratórios e para o assoalho pélvico. O contato com as gestantes foi
realizado por telefone, por meio do qual a pesquisadora responsável fazia as
inscrições das voluntárias no curso.
Na semana anterior ao começo das atividades, as grávidas passaram por
uma avaliação individual e, aquelas que atenderam aos critérios de inclusão da
pesquisa, receberam explicações sobre o estudo e seus objetivos. Dessa
forma, os procedimentos da pesquisa ocorreram nesta seqüência:
1)

Preenchimento da Ficha de Avaliação e Identificação.

2)

Caracterização do padrão de sono antes da gravidez.

3)

Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

4)

Avaliação subjetiva do sono: realizada pela auto-aplicação do Índice de

Qualidade do Sono de Pittsburgh e da Escala de Sonolência de Epworth e o
Diário do sono.
5)

Avaliação objetiva do padrão do sono: realizada por meio da actimetria.

A gestante recebeu instruções (verbais e escritas) de uso e cuidados referentes
ao aparelho (Apêndice 4), que foi usado no punho não-dominante, durante 4
dias e 3 noites. Para avaliar o padrão do sono, considerou-se três noites. O
aparelho foi programado para registrar as seguintes variáveis: atividade,
contagem de passos, e vetor magnitude da atividade nos três eixos de
movimento. A época estabelecida foi de 1 minuto.
Ao final do período da coleta de dados, um relatório do sono foi gerado,
contendo as variáveis relativas ao padrão do sono.

Um

termo

de

responsabilidade foi assinado pelas participantes, assegurando-se do cuidado
com o aparelho e a devolução do mesmo (Apêndice 5).
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6)

Avaliação da dor: realizada por meio da Escala Visual Analógica (EVA) e

da do Oswestry Disability Índex.

Ao final do Curso para Gestantes, cada participante recebeu o relatório
completo da avaliação realizada, bem como cartilha com orientações para
gerenciamento dos sintomas álgicos e problemas relacionados ao sono.
Todas as avaliações foram realizadas no período vespertino, a fim de
evitar a influência das variações hormonais sobre as variáveis analisadas.
O fluxograma com os procedimentos desta pesquisa está apresentado
na Figura 3.
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TREINAMENTO DOS
PESQUISADORES 1, 2 E 3

CRITÉRIOS DE
INCLUSÃO:

RECRUTAMENTO DAS
VOLUNTÁRIAS

- Mulheres no segundo
trimestre gestacional

ESTUDO-PILOTO (8
GESTANTES)

CRITÉRIOS DE
EXCLUSÃO:
- Saída voluntária da
participante;
- Complicações
obstétricas prévias e
durante o período de
avaliação
- Uso inadequado do
actímetro

CARACTERIZAÇÃO DO
SONO ANTES DA
GRAVIDEZ

AVALIAÇÃO GERAL
Ficha de avaliação e
identificação

GESTANTES
ELEGÍVEIS

N= 30 (15 GE; 15GC)

Perda amostral: 3
voluntárias – Motivo:
não-devolução do
diário do sono

EXPLICAÇÃO SOBRE
OS OBJETIVOS E
PRECEDIMENTOS DA
PESQUISA

TCLE
AVALIAÇÃO SUBJETIVA
E OBJETIVA DOS
CICLOS SONO-VIGÍLIA
E ATIVIDADE/REPOUSO

Figura 3 – Procedimentos metodológicos da pesquisa.

2.8 Análise de dados

AVALIAÇÃO DA DOR
LOMBAR
GESTACIONAL
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A análise estatística foi realizada por meio do programa SPSS (versão
17.0). Realizou-se estatística descritiva através de medidas de tendência
central (média), dispersão (desvio-padrão e erro-padrão), valores absolutos e
relativos.
Para testar a normalidade das variáveis quantitativas foi aplicado o teste
de Kolmogorov-Smirnov. O teste Qui-quadrado foi utilizado para a comparação
das frequências das variáveis categóricas “qualidade do sono” e “nível de
sonolência”, levando-se em consideração a presença de dor lombo-pélvica. O
p-valor gerado pelo teste exato de Fisher foi considerado para “caselas” com
n<5.
A comparação das médias referentes à avaliação da DLP e padrão do
sono, levando-se em consideração a presença de dor lombar, foi testada
através do Teste-t de Student para amostras independentes.
A Análise de Variância (ANOVA) 2x2 foi utilizada a fim de identificar a
influência da interação entre a presença de dor lombo-pélvica e a idade
gestacional (categorizada de 14 a 20 e 21 a 26 semanas) sobre as variáveis de
estudo.
Para determinar a relação entre a intensidade dolorosa e as variáveis do
sono foi realizada a Regressão Linear Simples. Adotou-se nível de significância
de p<0,05.

2.9 Aspectos éticos
Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa para Seres
Humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e aprovado sob o
protocolo de número 206/10-P (ANEXO V). As participantes assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 6) de acordo
com o que rege a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. As
participantes que desejaram sair do estudo puderam fazê-lo no momento em
que desejaram.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Os resultados e discussões a respeito dos achados deste estudo estão
dispostos em dois artigos que foram formatados de acordo com as normas de
publicação de revistas indexadas.
O primeiro artigo, intitulado: “ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE
ALTERAÇÕES DO PADRÃO DO SONO E DOR LOMBO-PÉLVICA EM
MULHERES NO SEGUNDO TRIMESTRE GESTACIONAL”, será submetido à
revista SLEEP, conforme normas de publicação do referido periódico (ANEXO
VI).
O segundo artigo, “QUALIDADE DO SONO EM GESTANTES COM
DOR LOMBAR: UM ESTUDO CASO-CONTROLE” foi submetido (ANEXO VII)
à Revista Brasileira de Saúde Materno-Infantil, em conformidade com as
normas de publicação do referido periódico (ANEXO VIII).
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RESUMO
Objetivos do estudo: Este estudo investigou se há relação entre alterações do
padrão de sono e dor lombo-pélvica (DLP) em mulheres grávidas.
Desenho: As alterações do sono e a DLP foram mensuradas durante o
segundo trimestre gestacional, em mulheres com e sem dor, caracterizando o
estudo como observacional, analítico, transversal e controlado.
Participantes: Trinta mulheres grávidas, divididas em Grupo Controle (GC;
n=15) sem DLP e Grupo de Estudo (GE; n=15) com DLP.
Intervenções: N/A
Medidas e resultados: As medidas objetivas do sono foram aferidas por meio
da actimetria, enquanto que as subjetivas foram coletadas através do Índice de
Qualidade do Sono de Pittsburgh, Escala de Sonolência de Epworth e Diário do
Sono. As variáveis objetivas do sono foram coletadas durante três noites
consecutivas. A dor foi mensurada pela Escala Visual Analógica e Índice de
Incapacidade de Oswestry. Os principais resultados, relativos ao sono,
mostraram piora da qualidade subjetiva (IQSPT - 10; ±3,7; p=0,034), diminuição
do tempo total (TTSACT - 5,7; ±1,0; p=0,022), eficiência (EFACT - 62,1; ±5,0;
p=0,001) e aumento da latência (LSACT - 26,4; ±84,0; p=0,001) nas gestantes
do GE, quando comparado ao GC. Análise de regressão linear mostrou relação
significativa entre intensidade dolorosa e qualidade subjetiva do sono
(p=0,001), TTSACT (p=0,001) e ESACT (p=0,001). A idade gestacional, também,
foi um importante preditor da ESACT.
Conclusões: A dor lombo-pélvica apresenta relação significativa com as
alterações, objetivas e subjetivas, do padrão do sono em mulheres grávidas.
Variabilidades crescentes na intensidade dolorosa e idade gestacional são
fatores preditivos para a piora da qualidade, eficiência e latência do sono.
Palavras-chave: Gravidez, actigrafia, dor lombar, sono
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INTRODUÇÃO
O sono é definido como um estado natural, caracterizado por redução na
atividade motora voluntária, diminuição das respostas a estímulos externos e
postura estereotipada. Distingue-se de outros estados de “consciência
alterada” como a anestesia ou o coma, devido à fácil reversibilidade e autoregulação1. Pesquisas tem mostrado que os distúrbios do sono resultam da
influência de diversos fatores, tais como: dor2, ansiedade3, depressão3 e
distúrbios respiratórios4. Além disso, determinadas fases da vida também
podem levar ao aparecimento desses distúrbios, tais como: gravidez5,
menopausa6 e envelhecimento7.
Durante a gravidez ocorrem importantes alterações no sistema músculoesquelético, resultantes da interação entre fatores mecânicos 8 e hormonais9.
Estas modificações levam ao surgimento de uma das queixas mais comuns,
graves e incapacitantes10 durante a gestação11: a dor lombo-pélvica (DLP)12,13.
Esta sintomatologia é relatada por 10% a 21% das grávidas, estando,
frequentemente, associada a dores nos membros inferiores10, 14.
Estudos prévios têm mostrado que a dor lombo-pélvica está presente em
50% a 70% das mulheres grávidas e pode ter grande impacto na vida da
gestante, causando incapacidade motora, insônia e depressão 15, 16. Segundo
Moldofsky (2001)17, os distúrbios do sono e a dor estão entre as queixas mais
comuns na sociedade e, freqüentemente, as duas condições estão presentes
no mesmo indivíduo. Este autor sugere que algias levarão a distúrbios do sono,
impacto no humor, maior gasto de energia corporal e alterações do
comportamento. Porém seu estudo não contemplou populações de mulheres
grávidas.
Pesquisas analisando as características do padrão do sono, ao longo da
gestação, apontam que os principais distúrbios do sono são: modificações na
sua arquitetura e padrão, insônia, sonolência diurna excessiva, distúrbios
respiratórios e síndrome das pernas inquietas18. Sugere-se, ainda, que há
diminuição da duração média e qualidade do sono com o avançar da
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gravidez19,

20

. Contraditoriamente, estas queixas têm sido consideradas

características normais da gestação, não sendo alvo de avaliação e/ou
tratamento por parte dos profissionais da saúde21.
Na literatura científica, encontra-se que as alterações na qualidade e a
quantidade do sono determinarão possíveis repercussões negativas, para a
mãe e o bebê, tais com: o aumento da duração do trabalho de parto, o
desenvolvimento de hipertensão arterial e diabetes gestacional, maior
possibilidade de parto do tipo cesárea, pré-eclâmpsia, depressão pós-parto e
nascimento pré-termo22, 23.
Investigações24,

25

têm sido realizadas com o objetivo de avaliar a

relação entre dor lombar e as características do padrão do sono, quando
comparados sujeitos saudáveis e com lombalgia. Os resultados de tais
pesquisas sugerem que há relação entre a sintomatologia álgica e o sono,
tendo em vista que indivíduos com dor lombar apresentam pior qualidade do
sono, quando comparados a pessoas com ausência de queixas dolorosas. Em
pesquisa realizada com 192 gestantes, Suzuki et al. (1994)26 observou que dor
na região lombar, nos quadris e os movimentos fetais, interferem com o sono e
reduzem o estado de alerta diurno. Entretanto, este estudo não utilizou
medidas objetivas de avaliação do sono.
Portanto, há necessidade de estudos, levando em consideração a
presença de grupo controle e medidas objetivas do padrão de sono, que
avaliem a relação entre dor lombo-pélvica e alterações do sono em populações
de mulheres grávidas. Hipotetizou-se que a presença de DLP e a intensidade
dolorosa estarão relacionadas com as alterações do padrão do sono, quando
comparadas mulheres grávidas com e sem dor lombar.
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MÉTODOS
Participantes
O total de 30 mulheres grávidas, com média de idade de 27,8 anos (DP=
3,5) foi recrutado no segundo trimestre (idade gestacional em semanas: M=
19,8; DP= ±3,3) dos serviços públicos e particulares de atendimento a
gestante, localizados nos municípios da Grande Natal, RN, Brasil. A amostra
total foi dividida em dois grupos: Grupo de Estudo (GE - com dor lombo-pélvica;
n=15) e Grupo Controle (GC – sem dor lombo-pélvica; n=15). Todas as
gestantes participaram voluntariamente da pesquisa e, antes, assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os critérios de inclusão
foram: mulheres saudáveis no segundo trimestre gestacional e com ausência
de alterações do sono antes da gravidez. A amostra incluiu 27 (90%) nulíparas
e 3 (10%) multíparas, e a maioria das participantes (76,7%) eram casadas.
Desenho
Esta pesquisa caracterizou-se por ser do tipo observacional, analítica,
transversal e comparativa. Os questionários subjetivos para avaliação do sono
e dor foram administrados na ocasião da avaliação, e os dados objetivos do
padrão de sono foram registrados, consecutivamente, por quatro dias e três
noites.
Procedimentos
Na ocasião da avaliação, as participantes responderam a um conjunto
de questionários que incluiu: o Questionário para a caracterização do sono
antes da gravidez, baseado no trabalho de Neau et al (2006) 18, o Índice de
Qualidade do Sono de Pittsburgh27, a Escala de Sonolência de Epworth28, a
Escala Visual Analógica e o Índice de Incapacidade de Oswestry29. As
participantes receberam instruções (verbais e escritas) de uso e cuidados
referentes ao actímetro, que foi usado no pulso do membro não-dominante,
durante o período da coleta.
Equipamentos e materiais
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Sono
O actímetro (Actlife, modelo GT3X - ActigraphTM) foi escolhido como a
medida objetiva do padrão de sono neste estudo. Pesquisas têm mostrado
altas correlações entre os parâmetros de sono gerados pela polissonografia e a
actimetria30, 31. A vantagem do uso do actímetro é que este aparelho permite o
monitoramento do padrão do sono por vários dias consecutivos em ambiente
domiciliar.
Simultaneamente ao uso do aparelho, as gestantes preencheram o
diário do sono, contendo os seguintes dados: 1) a hora em que deitou; 2) hora
que conseguiu dormir; 2) se acordou durante à noite e quantas vezes; 3) a que
horas acordou no dia seguinte; 3) a que horas levantou-se da cama; 4) como
acordou; 5) como foi a qualidade do sono; 6) se cochilou e quantas vezes.
Além disso, também foi registrada a hora em que o actímetro precisou ser
retirado do pulso e, posteriormente, o momento em que foi recolocado.
O Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh e a Escala de Sonolência
de Epworth foram usados para mensurar a percepção subjetiva do sono e nível
de sonolência, respectivamente. Adicionalmente foi aplicado um questionário
de caracterização do sono antes gravidez para identificar alterações, prégestacionais no padrão de sono. Caso a participante relatasse histórico de
depressão, dificuldade para iniciar ou manter o sono e tempo total de sono
menor do que 6 horas, a voluntária era excluída do estudo.
Dor
Para a determinação da intensidade de dor e nível de incapacidade
gerado pela DLP, nas gestantes do GE, foram utilizados, respectivamente:
Escala Visual Analógica (EVA): Esta escala é um instrumento simples, de
fácil aplicação e válido para detectar a intensidade dolorosa. É graduada de 0
(zero) a 10 (dez), em que 0 representa ausência de dor e 10, a dor máxima
suportada. A intensidade dolorosa é dividida em categorias, onde: 1 a 2, a
intensidade é considerada leve; 3 a 7, moderada, 8 a 9, intensa e 10,
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insuportável (ANEXO III). Este instrumento tem sido usado para a avaliação da
intensidade dolorosa em populações de mulheres grávidas15, 32.
Índice de Incapacidade de Oswestry (IIO): Este instrumento, auto aplicável e
validado para população brasileira por Vigatto et al. (2007) 29, contém 10
domínios: intensidade dolorosa, cuidados pessoais, carregar peso, andar,
sentar, ficar de pé, sono, vida sexual, vida social e viagem. Cada domínio
contém seis afirmações que são pontuadas de 0 (mínimo grau de dificuldade
na atividade) a 5 (máximo grau de dificuldade). Caso mais de uma afirmação
esteja marcada em cada domínio, a mais alta deverá ser considerada. O
escore total é obtido pela soma dos escores de todos os domínios, resultando,
no máximo, em 50 pontos. O escore total é convertido em porcentagem com
0% - 20% indicando incapacidade mínima, 21-40% incapacidade moderada,
41% - 60% incapacidade grave, 61% - 80% deficiente e 81% - 100%
incapacidade total.
Variáveis analisadas
Actimetria
Todos os dados da actimetria foram registrados usando a época de um
minuto e processados através do software Actilife Desktop Activity. O padrão
de sono foi analisado para cada ciclo de 24 horas. As seguintes variáveis
estatísticas foram geradas pelo software Actilife Desktop Activity, para o padrão
de sono, e escolhidas para análise estatística: (a) Tempo Total de Sono
(TTSACT) - Tempo decorrido entre o início e o final do sono; (b) Latência do
Sono (LSACT) - Tempo decorrido entre a hora em que a voluntária deitou-se e o
início do sono; (c) Eficiência do Sono (ESACT) - divisão do tempo real de sono
pelo tempo total na cama, multiplicado por 100 e (d) Aumento da atividade
durante o sono (AASACT) - Número dos episódios de aumento da atividade
durante a noite.
Questionários
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As seguintes variáveis derivaram do IQSP: qualidade subjetiva do sono,
determinada pelo escore total do questionário (IQSP T); latência (LSIQSP) e
eficiência do sono (ESIQPS). O diário do sono proveu a variável “número de
despertares” (ND). As variáveis da dor foram derivadas dos escores da EVA e
IIO.
Análise estatística
A análise estatística foi realizada por meio do programa SPSS (versão
17.0). Realizou-se estatística descritiva através de medidas de tendência
central (média), dispersão (desvio-padrão e erro-padrão), valores absolutos e
relativos.
Para testar a normalidade das variáveis quantitativas foi aplicado o teste
de Kolmogorov-Smirnov. O teste Qui-quadrado foi utilizado para a comparação
das frequências das variáveis categóricas “qualidade do sono” e “nível de
sonolência”, levando-se em consideração a presença de dor lombo-pélvica. O
p-valor gerado pelo teste exato de Fisher foi considerado para “caselas” com
n<5.
A comparação das médias referentes à avaliação da DLP e padrão do
sono, levando-se em consideração a presença de dor lombar, foi testada
através do Teste-t de Student para amostras independentes.
A Análise de Variância (ANOVA) 2x2 foi utilizada a fim de identificar a
influência da interação entre a presença de dor lombo-pélvica e a idade
gestacional (categorizada de 14 a 20 e 21 a 26 semanas) sobre as variáveis de
estudo.
Para determinar a relação entre a intensidade dolorosa e as variáveis do
sono foi realizada a Regressão Linear Simples. Adotou-se nível de significância
de p<0,05.
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RESULTADOS
Sono
Ao analisar a qualidade do sono da amostra, por meio do IQSP,
observou-se que o GE apresentou alta frequência para qualidade ruim de sono,
ao contrário do GC. Esta diferença foi estatisticamente significativa (p=0,030).
No que diz respeito ao nível de sonolência, tanto para o GE quanto o GC, o
cansaço diurno foi mais prevalente. Os resultados dessa avaliação encontramse na Tabela 1.

Tabela 1 – Frequências absolutas, relativas e p-valor da qualidade do sono e
nível de sonolência para os grupos controle (GC) e de estudo (GC).
GC (n=15)

GE (n=15)

p-valor

Boa

60% (9)

20% (3)

0, 030*

Ruim

40% (6)

80% (12)

Cansaço

73,3% (11)

53,3% (8)

Sonolência diurna

26,7% (4)

46,7% (7)

Qualidade do sono

Nível de sonolência
0, 225

excessiva
*diferença estatisticamente significativa (p<0,05), gerado pelo teste exato de Fisher.

Dor e incapacidade
Os resultados para avaliação da dor, por meio da EVA, mostram que
40% (n=3) das gestantes do GE referiram intensidade leve (pontuação entre 1
e 2 na EVA), enquanto que 60% (n=12) relataram dor moderada (pontuação de
3 a 7 na escala). Com relação ao nível de incapacidade, 6,7% (n=1) referiram
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incapacidade grave; 13,3% (n=2) moderada e 80% (n=12), grau mínimo neste
item.
Padrão do sono
A comparação das médias entre o GE e GC, levando-se em
consideração a presença de dor lombo-pélvica, mostrou que as gestantes do
GE apresentaram pior qualidade e diminuição do tempo total de sono, além do
aumento do número de despertares e da sua latência, com diferença
estatisticamente significativa (Tabela 2).
Tabela 2 – Comparação da média (± desvio-padrão) e nível de significância em
relação às medidas subjetivas e objetivas do sono
GC (n=15)

GE (n=15)

p-valor

IQPST

5,7 (±1,7)

10 (±3,7)

0, 034*

LSIQPS

17,9 (±13,2)

30,3 (±16,9)

0, 548

ESIQPS

83,9 (±26,4)

72,0 (±26,4)

0, 751

ESE

8,2 (±3,5)

9,6 (±4,4)

0, 621

ND

1,7 (±1,0)

2,4 (±1,5)

0, 025*

TTSACT

8,2 (±0,4)

5,7 (±1,0)

0, 022*

AASACT

22,3 (±7,1)

22,2 (±6,5)

0, 874

LSACT

9,7 (±6,6)

26,4 (±24,0)

0, 001*

ESACT

83,4 (±10,0)

67,6 (±8,7)

0, 524

Medida Subjetiva

Medida objetiva

IQPST – Escore total do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh; LSIQPS - Latência subjetiva
(em minutos) do sono; ESIQPS – Eficiência subjetiva do sono (em %); ESE – Escala de
Sonolência de Epworth; ND – Número de despertares; TTSACT – Tempo total de sono (em
horas); AASACT – Episódios de aumento da atividade durante o sono (em número de vezes);
LSACT – Latência do sono (em minutos); ESACT – Eficiência do sono (em %); *Diferença
estatisticamente significativa (p<0,05).
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Para avaliar a influência da interação entre presença de dor lombopélvica e idade gestacional, sobre as variáveis objetivas e subjetivas do padrão
de sono, utilizou-se a Análise de Variância (ANOVA). Observou-se que não
houve influência significativa da interação entre os dois fatores considerados
sobre

nenhuma

das

variáveis

de

estudo.

Entretanto,

diferenças

estatisticamente significativas foram encontradas ao se analisar estes fatores
separadamente. A presença de dor influenciou a qualidade subjetiva do sono, o
TTSACT, a LSACT e a ESACT, enquanto que, a idade gestacional exerceu
influência sobre a ESACT (Tabela 3).
Tabela 3 - Média, desvio-padrão e nível de significância das variáveis
influenciadas pela dor lombo-pélvica e idade gestacional dos grupos controle
(GC) e de estudo (GE).
GC

GE

p-valor

IG1

IG2

IG1

IG2

IQSPT

5,4 (±1,2)

6,2 (±2,4)

8,8 (±2,7)

11 (±4,3)

0,001*D

TTSACT

8,3 (±0,4)

8,0 (±0,0)

6,0 (±1,0)

5,4 (±1,0)

0,012*D

LSACT

9,3 (±7,4)

10,5 (±5,1)

32,8

20,8

0,018*D

(±31,5)

(±15,0)

73,8 (±7,8)

62,1 (±5,0)

ESACT

84,0 (±10,2)

80,0 (±11,2)

0,001*D
0,025*IG

IQPST – Escore total do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh; TTSACT – Tempo total de
sono (em horas); LSACT – Latência do sono (em minutos); ESACT – Eficiência do sono (em %);
IG1 – Grupo com idade gestacional entre 14 e 20 semanas; IG2 – Grupo com idade gestacional

37

D

entre 21 e 26 semanas. *Diferença estatisticamente significativa (p<0,05); * p-valor para a
IG

influência da presença de lombalgia; * p-valor para a influência da idade gestacional.

A relação entre intensidade dolorosa, por meio da Regressão Linear
Simples, demonstrou correlação significativa para qualidade subjetiva do sono,
TTSACT e EFACT (Tabela 4). Adotou-se a intensidade dolorosa como variável
independente, enquanto que os dados relativos ao padrão de sono foram
considerados as variáveis dependentes.
A relação entre intensidade dolorosa e qualidade subjetiva do sono,
mostrou que 48,6% da variabilidade nos escores do Índice de Qualidade do
Sono de Pittsburgh são explicados pela intensidade DLP. Para cada ponto
acrescido na EVA, o escore do IQPS aumenta 1,106 ponto.
Quando avaliada a relação entre intensidade dolorosa e o tempo total de
sono, constatou-se que 60,7% da variabilidade no TTSACT são justificados pela
intensidade da DLP. Para cada ponto acrescido na EVA, há diminuição de
0,50h, no tempo total de sono.
Por fim, observou-se que 27,7% da variabilidade na eficiência do sono,
são explicados pela intensidade da DLP. Para cada ponto acrescido na EVA,
ocorre a diminuição de 2,876% na ESACT.
Tabela 4 – Regressão linear entre intensidade dolorosa, qualidade subjetiva do
sono (IQSPT), tempo total de sono (TTSACT) e eficiência do sono (EFACT).
r

r2

CRL

EP

p-valor

IQSPT

0,697

0,486

1,106

0,215

0,001*

TTSACT

0,779

0,607

-0,507

0,077

0,001*

ESACT

0,526

0,277

-2,876

0,878

0,001*

2

r – Coeficiente de correlação de Pearson; r – Coeficiente de determinação; CRL – Coeficiente
de Regressão Linear; EP – Erro-padrão; *diferença estatisticamente significativa (p<0,05).
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DISCUSSÃO
A dor é uma experiência nociva, que pode ter impacto multidimensional
na saúde do indivíduo, como, por exemplo, o sono 33. Estudos, na população
em geral, têm mostrado associação entre distúrbios do sono e dor, por meio de
medidas objetivas e questionários validados24, 34, 35. Entretanto, apesar de uma
das principais queixas durante a gravidez ser a dor lombo-pélvica14,
atualmente, não existem pesquisas que analisem a relação entre DLP e sono
durante a gestação ou comparem a qualidade do sono entre mulheres com e
sem dor lombo-pélvica.
A relação entre dor e sono mostra-se bidirecional36. Contudo, os
mecanismos fisiológicos que explicam essa interação ainda não estão
esclarecidos. Estudos apontam que mudanças no processamento nociceptivo
podem causar alterações do sono e, por sua vez, levar ao aumento da
sensibilidade à dor e intensidade dolorosa37, 38.
Os resultados deste estudo revelaram que gestantes, com queixa de dor
lombar, apresentam pior qualidade subjetiva do sono, quando comparadas
àquelas sem dor. Observou-se, adicionalmente, que o aumento do número de
despertares, latência e a diminuição da eficiência do sono em gestantes com
lombalgia, são consistentes com a pesquisa conduzida por Lunde et al
(2010)39, que avaliou 72 idosos (43 com dor crônica e 29 saudáveis), e
observou uma pior qualidade subjetiva do sono nos indivíduos com dor crônica.
Para explicar a relação entre dor e sono, dois modelos têm sido propostos. O
modelo linear explica a interação entre dor aguda e sono; o circular, entre sono
e dor crônica. O modelo circular pode ser descrito como uma noite de sono
ruim, seguida de um dia com dor mais intensa e variável, que, então, é
sucedida por outra noite de sono não-restaurador40.
Vários fatores podem contribuir para manter essa interação, sendo
estes: ansiedade, mediada pelo aumento dos níveis de cortisol que, em
mulheres grávidas, atinge a concentração máxima nas 20ª e 37ª semanas de
gestação41; fadiga crônica e comorbidades relacionadas ao sono. Durante a

39

gravidez, a síndrome das pernas inquietas42,

43

e os distúrbios respiratórios44

apresentam-se como os mais comuns distúrbios relacionados ao sono.
No que se refere à secreção do cortisol, sabe-se que este processo está
sujeito a ritmicidade circadiana, ou seja, altas concentrações ocorrem nas
primeiras horas após o acordar, atingindo um platô ao longo do dia e
diminuindo sua concentração à noite. As variações do cortisol após o acordar
estão relacionadas a distúrbios que coexistem com condições dolorosas, tais
como: ansiedade45, distúrbios do sono46 e fadiga crônica47. Pesquisa realizada
por Goodin et al (2011)48, avaliando a interação entre cortisol salivar e dor,
mostrou que os indivíduos com aumento do nível deste hormônio apresentam
piora na intensidade dolorosa, quando comparados aqueles com baixos níveis
de cortisol. No entanto, apesar de todos esses fatores influenciarem a
manutenção

da

relação

dor

e

sono

não-restaurador,

o

adequado

gerenciamento do processo doloroso, neste modelo, leva à interrupção deste
ciclo40.
Os resultados demonstraram, também, a influência da DLP sobre a
qualidade do sono. Variações crescentes na EVA levam ao aumento do escore
do IQPS, demonstrando a piora da qualidade subjetiva do sono das grávidas.
Esse resultado corrobora com os achados de Smith et al (2000) 49 que
identificaram a gravidade da dor como um dos principais fatores preditivos para
a piora na qualidade do sono em indivíduos com dor crônica. Uma possível
hipótese para a relação entre dor e piora da qualidade do sono, em mulheres
grávidas, pode ser devido à ação dos mediadores inflamatórios, que
desempenham importantes funções no processamento da dor, tendo em vista
que ativam e sensibilizam os nociceptores50. Estudo conduzido por Okun et al
(2009)51 com 43 mulheres jovens, mostrou que a fragmentação e piora da
qualidade do sono estão associadas com aumento nos níveis da proteína Creativa. Em 2007, estas mesmas pesquisadoras realizaram um estudo com 19
mulheres grávidas e obtiveram que a diminuição no tempo total e na eficiência
do sono estava associada com altos níveis de interleucina-652. Esse mediador
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inflamatório exerce efeito excitatório, agudo e crônico, sobre os neurônios da
raiz dorsal da medula espinhal, sensibilizando-os53.
Com relação ao número de despertares, observou-se que as gestantes
do GE apresentaram maior fragmentação do sono, quando comparadas ao GC.
Entretanto, esse achado não foi confirmado pela avaliação objetiva. A
interrupção do sono pode resultar de inúmeras causas, dentre elas, as
desordens primárias do sono, condições médicas como dores crônicas e
disfunção respiratória, fatores ambientais (excesso de ruído e luminosidade) e
psicológicos, como ansiedade e estresse54. Portanto, é possível que, na
amostra estudada, outros fatores como aumento da noctúria 55, movimentos
fetais55 e a busca de posicionamento55 adequado para dormir tenham
influenciado na fragmentação do sono, resultando na ausência de confirmação
objetiva da influência da DLP sobre este aspecto da avaliação do sono.
Para a amostra estudada, demonstrou-se diminuição do tempo total e
eficiência do sono, confirmada pela avaliação objetiva. Esses resultados
corroboram os achados de Okura et al (2008)56 que avaliaram 47 sujeitos
(divididos em três grupos: saudáveis, com dor crônica difusa e com insônia) e
obtiveram que aqueles pacientes com dor crônica apresentaram diminuição do
tempo total e da eficiência do sono, quando comparados ao saudáveis.
Adicionalmente, observou-se, neste estudo, aumento da latência do sono no
GE, indicando que a dor lombar pode ser um fator que dificulta o início do sono.
Estes achados contradizem os resultados de O’Doneghe et al (2009)57 que
avaliaram 30 sujeitos (15 saudáveis e 15 com dor crônica) e não encontraram
diferença significativa para a latência do sono entre os grupos, utilizando
medidas objetivas para avaliação da dor e sono.
Observou-se, também, significante influência da idade gestacional (IG)
sobre a eficiência do sono. Houve uma diminuição nos valores desta variável
para ambos os grupos de IG. Entretanto, as gestantes com IG maior do que 20
semanas e queixando-se de dor lombar, apresentaram redução acentuada da
eficiência do sono. Este achado corrobora os resultados de Lee et al (2000) 58
que, avaliando 33 mulheres grávidas ao longo da gestação e após o parto,
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encontraram diminuição significativa da eficiência do sono com o avançar da
gravidez. Esta atenuação, em geral, é conseqüente do aumento do número de
despertares, que leva à fragmentação do sono58.
No que se refere ao nível de sonolência diurna, os dados obtidos neste
estudo mostraram que o GE apresentou maior prevalência de sonolência
diurna excessiva, quando comparado ao GC. As médias da Escala de
Sonolência de Epworth foram menores que 10, ponto de corte estabelecido
para indicar a presença de sonolência diurna excessiva, em ambos os grupos.
Isso sugere que, para amostra estudada, a DLP não influenciou no nível de
sonolência. Isto contradiz Pires et al (2008)59 que afirma que o segundo
trimestre, independente da presença ou não de dor lombar, é caracterizado por
episódios de insônia e, portanto, a ocorrência de um sono não-restaurador o
qual pode gerar sonolência diurna excessiva (SDE). É possível, também, que
as gestantes da amostra desta pesquisa, devido às atividades diárias e
laborais, apresentassem percepção atenuada do próprio nível de sonolência,
resultando em não-detecção da SDE nos grupos estudados.
A avaliação da intensidade dolorosa mostrou que as categorias
prevalentes foram leve e moderada. Isso pode ser devido ao trimestre
gestacional em que as participantes se encontravam, tendo em vista que as
alterações mais acentuadas na biomecânica corporal da mulher grávida ocorre
no final do segundo trimestre e início do terceiro 12. Desse modo, a intensidade
DLP tende a ser intensa neste período específico 13.

Em relação à

incapacidade gerada pela dor lombar, a maioria das gestantes apresentou
incapacidade mínima. Estes resultados corroboram estudo prévio, realizado
com 313 grávidas, em que se comparou a intensidade dolorosa, o nível de
incapacidade e o estado geral de saúde entre gestantes com dor pélvica, dor
lombar e a associação das duas condições. Os autores encontraram
intensidade dolorosa leve a moderada e mínimo grau de incapacidade
naquelas mulheres com dor lombar, quando comparadas aos demais grupos
de voluntárias60.
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Ao que se conhece, este estudo é o primeiro a avaliar a relação entre
dor lombo-pélvica e alterações do padrão de sono durante a gestação, por isso
não foi possível comparar os resultados obtidos nesta pesquisa com outros
trabalhos científicos, levando em consideração populações de mulheres
grávidas. Entretanto, os resultados do presente estudo fornecem evidências
substanciais de que, mulheres grávidas com DLP apresentaram alteração no
padrão do sono, à semelhança do que ocorre em outras populações. Tais
modificações referem-se tanto a quantidade (TTSACT), quanto à qualidade
(ESACT, LSACT e IQPST) do sono. Além disso, demonstrou-se, também, que
variações crescentes da intensidade dolorosa é o principal fator preditivo para a
piora de tais aspectos do padrão de sono.
Os dados obtidos apontam para a influência da dor lombo-pélvica sobre
um aspecto importante durante a gestação, porém subestimado pelos
fisioterapeutas: a qualidade e quantidade do sono. A gestação em si resulta em
alterações importantes do sono e os presentes resultados sugerem que a DLP
pode ser um fator potencializador para a ocorrência de tais modificações, as
quais, segundo a literatura, repercutem negativamente no parto e pós-parto. É
possível, então, que o adequado gerenciamento da DLP promova a atenuação
dessas modificações ou a reversibilidade das mesmas. Dessa forma, as
alterações do sono devem ser consideradas na avaliação e desenvolvimento
de condutas fisioterapêuticas direcionadas à mulher grávida.
Embora o tamanho da amostra deva ser considerado uma limitação
deste estudo, foram encontrados dados significativos para as principais
variáveis que caracterizam a quantidade e qualidade do sono. Outra limitação
traduz-se no fato de que somente gestantes no segundo trimestre gestacional
foram avaliadas. Sugere-se, portanto, que outras pesquisas sejam realizadas
considerando-se um número amostral maior e a estratificação comparativa
entre os trimestres gestacionais.
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RESUMO
OBJETIVO: Comparar a qualidade do sono entre mulheres grávidas com e sem dor lombopélvica (DLP) gestacional, analisando a relação entre as duas variáveis. MÉTODOS: Trinta
voluntárias com faixa etária entre 19 e 36 anos, divididas em Grupo Controle (GC, sem DLP
– n=16) e Grupo de Estudo (GE, DLP – n=14), residentes nos municípios da Grande Natal,
foram avaliadas no segundo trimestre de gestação. Para a avaliação do sono foram utilizados o
Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh e a Escala de Sonolência de Epworth. A DLP foi
avaliada utilizando-se o algômetro de pressão, a Escala Visual Analógica (EVA) e o Oswestry
Disability Index. Na análise estatística, utilizou-se o teste de Kolmogov-Sminorv, Test-t de
Student para amostras independentes e o teste de correlação de Pearson. RESULTADOS: A
média das idades cronológica e gestacional foram 28,2 anos (±3,4) e 19,9 (±3,7) semanas,
respectivamente. A qualidade do sono foi menor no GE (8,21; ±4,8) quando comparado ao
GC (5,94; ±1,7), sendo estatisticamente significativa (p= 0,021). Analisando-se a relação
entre qualidade do sono e intensidade dolorosa, observou-se que as variáveis apresentam uma
correlação positiva entre si (r= ,372; p= 0,043). CONCLUSÃO: Os achados deste estudo
indicam que a qualidade do sono encontra-se diminuída em gestantes com DLP quando
comparadas àquelas sem dor lombar.

Palavras-chave: Gestação; sono; lombalgia
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Abstract
OBJECTIVE: To compare the quality of sleep among pregnant women with and without
pelvic back pain (PBP) during pregnancy, examining the relationship between two variables.
METHODS: Thirty volunteers aged between 19 and 36 years, divided into control group (CG
- n = 16) and study group (SG - n = 14), residents in the cities of Natal, were evaluated in the
second trimester of pregnancy . To sleep evaluation were used to index the Pittsburgh Sleep
Quality and the Epworth Sleepiness Scale. Low back pain was evaluated using the pressure
algometer, Visual Analogue Scale (VAS) and Oswestry Disability Index. Statistical analysis
used the test-Kolmogov Sminorv, Student's t-test for independent samples and Pearson
correlation test. RESULTS: The mean gestational and chronological ages were 28.2 years (±
3.4) and 19.9 (± 3.7) weeks, respectively. Sleep quality was lower in GE (8.21, ± 4.8) when
compared to CG (5.94, ± 1.7) and was statistically significant (p = 0.021). Analyzing the
relationship between sleep quality and pain intensity, it was observed that the variables have a
positive correlation between them (r =, 372, p = 0.043). CONCLUSION: Our findings
indicate that sleep quality is decreased in women with PBP compared to those without pain.

Keywords: Pregnancy; sleep; low back pain
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INTRODUÇÃO
O sono é definido como um estado natural, caracterizado por redução na atividade
motora voluntária, diminuição das respostas a estímulos externos e postura estereotipada.
Distingue-se de outros estados de “consciência alterada” como a anestesia ou o coma, devido
à fácil reversibilidade e auto-regulação1. Pesquisas tem mostrado que os distúrbios do sono
resultam da influência de diversos fatores, tais como: dor2, ansiedade3, depressão3 e distúrbios
respiratórios4. Além disso, determinadas fases da vida também podem levar ao aparecimento
desses distúrbios, tais como: gravidez5, menopausa6 e envelhecimento7.
Durante a gravidez ocorrem importantes alterações no sistema músculo-esquelético,
resultantes da interação entre fatores mecânicos8 e hormonais9. Estas modificações levam ao
surgimento de uma das queixas mais comuns, graves e incapacitantes10 durante a gestação11: a
dor lombo-pélvica (DLP)12, 13. Esta sintomatologia é relatada por 10% a 21% das grávidas,
estando, frequentemente, associada a dores nos membros inferiores10, 14.
Estudos prévios têm mostrado que a dor lombo-pélvica está presente em 50% a 70%
das mulheres grávidas e pode ter grande impacto na vida da gestante, causando incapacidade
motora, insônia e depressão15, 16. Segundo Moldofsky (2001)17, os distúrbios do sono e a dor
estão entre as queixas mais comuns na sociedade e, freqüentemente, as duas condições estão
presentes no mesmo indivíduo. Este autor sugere que algias levarão a distúrbios do sono,
impacto no humor, maior gasto de energia corporal e alterações do comportamento. Porém
seu estudo não contemplou populações de mulheres grávidas.
Pesquisas analisando as características do ciclo sono-vigília, ao longo da gestação,
apontam que os principais distúrbios do sono são: modificações na sua arquitetura e padrão,
insônia, sonolência diurna excessiva, distúrbios respiratórios e síndrome das pernas
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inquietas10. Sugere-se, ainda, que há diminuição da duração média e qualidade do sono com o
avançar da gravidez11,

12

. Contraditoriamente, estas queixas têm sido consideradas

características normais da gestação, não sendo alvo de avaliação e/ou tratamento por parte dos
profissionais da saúde9.
Na literatura científica, encontra-se que as alterações na qualidade e a quantidade do
sono determinarão possíveis repercussões negativas, para a mãe e o bebê, tais com: o aumento
da duração do trabalho de parto, o desenvolvimento de hipertensão arterial e diabetes
gestacional, maior possibilidade de parto do tipo cesárea, pré-eclâmpsia, depressão pós-parto
e nascimento pré-termo13,14.
Investigações 2, 3, 17 têm sido realizadas com o objetivo de avaliar a relação entre dor
lombar e o padrão do sono, quando comparados sujeitos saudáveis e com lombalgia. Os
resultados de tais pesquisas sugerem que há relação entre a sintomatologia álgica e o sono,
tendo em vista que indivíduos com dor lombar apresentam pior qualidade do sono, quando
comparados a pessoas com ausência de queixas dolorosas. Em pesquisa realizada com 192
gestantes, Suzuki et al. (1994)4 observou que dor na região lombar, nos quadris e os
movimentos fetais, interferem com o sono e reduzem o estado de alerta diurno. Entretanto,
este estudo não utilizou medidas objetivas de avaliação do ciclo sono-vigília.

Portanto, há

necessidade de estudos, levando em consideração a presença de grupo controle e medidas
objetivas do padrão de sono, que avaliem a relação entre lombalgia e alterações do sono em
populações de mulheres grávidas. Hipotetizou-se que a presença de dor lombo-pélvica e a
intensidade dolorosa estarão relacionadas com as alterações do ciclo sono-vigília, quando
comparadas mulheres grávidas com e sem dor lombar.
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MÉTODOS
O estudo realizado foi de caráter observacional, analítico, transversal e controlado,
sendo desenvolvido no Laboratório de Atendimento Materno-Infantil do Departamento de
Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no período de dezembro de
2010 a outubro de 2011. Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa para
Seres Humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e aprovada sob o protocolo
de número 206/10. As participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE) de acordo com o que rege a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, e as
voluntárias que desejaram sair do estudo puderam fazê-lo a qualquer momento.
A amostra, advinda de uma população de gestantes residentes nos municípios da
Grande Natal - Rio Grande do Norte (RN), foi resultante de um processo de amostragem do
tipo não-probabilístico, constituída por 30 gestantes, sendo 16 do grupo controle (GCausência de dor lombo-pélvica) e 14 do grupo de estudo (GE- dor lombo-pélvica), pareadas de
acordo com o peso, Índice de Massa Corporal (IMC) e as idades cronológica e gestacional. As
participantes foram recrutadas dos serviços públicos e particulares de atendimento a gestante.
Os critérios de inclusão estabelecidos foram: gestantes nulíparas ou multíparas, jovens,
no segundo trimestre gestacional, que não apresentassem risco de aborto, gravidez gemelar,
hipertensão arterial grave induzida pela gravidez (HAIG), alterações gravídicas como toxemia
gravídica, anemia grave, placenta prévia, diabetes gestacional, alterações do sono antes da
gravidez, não estivessem fazendo uso de medicamentos que afetassem o sono e não
apresentassem dificuldade de comunicação. Foram excluídas as gestantes que, durante o
período de avaliação, decidiram não continuar na pesquisa ou que apresentaram complicações
gestacionais agudas.
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Para coletar dados de identificação, história obstétrica, medidas antropométricas e
informações relacionadas aos hábitos de vida das participantes foi utilizada uma ficha de
avaliação previamente elaborada pelos pesquisadores.

Avaliação do sono
A avaliação do padrão de sono das participantes, antes da gravidez, foi realizada por
meio de um questionário previamente estruturado, contendo perguntas sobre a quantidade de
horas dormidas por noite, tempo médio entre deitar e adormecer, ocorrência de despertares ao
longo da noite, grau de dificuldade para voltar a dormir e comparação da qualidade do sono
antes e após a gestação. Estas questões foram elaboradas baseando-se no trabalho de Neaul et
al. (2008)10.
A qualidade do sono foi avaliada por meio do Índice da Qualidade do Sono de Pittsburgh
(IQSP), que contém 19 questões, divididas em 7 domínios, pontuados separadamente. A soma
destes escores (variação: 0-21) provê uma medida global da qualidade do sono, com altas
pontuações indicando sono insuficiente (> 5 é indicativo de distúrbios do sono). Os domínios
avaliam vários componentes relacionados à qualidade do sono, tais como: duração, latência,
freqüência e gravidade de problemas específicos relacionados ao sono e impacto do sono ruim
sobre a funcionalidade durante o dia.
A Escala de Sonolência de Epworth (ESE) foi utilizada para determinar o nível de
sonolência diurna. A distinção é feita entre adormecer e sentir-se cansado. O indivíduo deve
fornecer uma nota de zero a três em 8 situações distintas, quantificando sua tendência a
adormecer em: nenhuma chance = 0; pequena = 1; moderada = 2 e alta chance de cochilar =
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3. As respostas atingem valores máximos de 24 e mínimos de 0 pontos, sendo 10 o escore de
normalidade.
O Índice de Qualidade do Sono de Pittsburg e a Escala de Sonolência de Epworth são
instrumentos já validados para população brasileira 18, 19.

Avaliação da Dor Lombo-pélvica (DLP)
Para a caracterização da DLP, quanto à intensidade, foi utilizada Escala Visual
Analógica (EVA). Esta escala é um instrumento simples, de fácil aplicação e válido para
detectar a intensidade dolorosa. É graduada de 0 (zero) a 10 (dez), em que 0 representa
ausência de dor e 10, a dor máxima suportada. A intensidade dolorosa é dividida em
categorias, em que de 1 a 2, é considerada leve; 3 a 7, moderada, 8 a 9, intensa e 10,
insuportável. Este instrumento tem sido usado para a avaliação da intensidade dolorosa em
populações de mulheres grávidas 8, 20.
A incapacidade gerada pela DLP, nos vários aspectos da vida da gestante, foi avaliada
por meio do Oswestry Disability Índex. Este instrumento, auto aplicável e validado para
população brasileira por Vigatto et al. (2007)21, contém 10 domínios: intensidade dolorosa,
cuidados pessoais, peso, andar, sentar, ficar de pé, sono, vida sexual, vida social e viagem.
Cada domínio contém seis afirmações que são pontuadas de 0 (mínimo grau de dificuldade na
atividade) a 5 (máximo grau de dificuldade). O escore total é convertido em porcentagem com
0% - 20% indicando incapacidade mínima, 21-40% incapacidade moderada, 41% - 60%
incapacidade grave, 61% - 80% deficiente e 81% - 100% incapacidade total.
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Para avaliação do limiar doloroso na região lombar, foi utilizado o algômetro de pressão
(Pain Diagnostics and Thermography, Great Neck, NY, USA). Este aparelho é composto por
uma esfera graduada de 0 a 10 Kgf, sendo capaz de medir a força aplicada, por meio de uma
extremidade cilíndrica de borracha de 1 cm de diâmetro. A pressão foi aplicada a uma
velocidade constante até o nível em que o estímulo pressórico fosse percebido como doloroso
(limiar de dor). A confiabilidade do algômetro tem sido testada em vários estudos e mostrouse que o mesmo é válido para quantificar o limiar doloroso à pressão (LDP), tanto durante a
avaliação quanto para verificar a eficácia de um programa de tratamento em pacientes com
dor

22, 23, 24

. No momento da avaliação, solicitou-se que a gestante sentasse com o rosto

voltado para o encosto da cadeira e membros inferiores abduzidos, realizando uma leve flexão
de tronco.
A algometria foi realizada, bilateralmente, em nível de L3, delimitando-se uma
distância lateral de 5cm a partir dessa vértebra, baseado no estudo de Hyraiama et al. (2006)25.
Foram realizadas três medidas, com intervalo de tempo de 30 segundos entre elas, calculandose, posteriormente, a média entre os valores obtidos. Explicações sobre o que é o aparelho e
sua função foram dadas à gestante, e a mesma foi orientada a pronunciar a palavra “DOR”
quando o estímulo passasse de pressórico para doloroso, sendo, então, registrados os valores
obtidos em kgf.
Análise de dados
A análise estatística foi realizada por meio do programa SPSS (versão 17.0). Para
definir o perfil sócio-demografico e obstétrico da amostra estudada, realizou-se a estatística
descritiva com seus respectivos valores absolutos e relativos, através de medidas de tendência
central e dispersão. No que diz respeito à estatística inferencial, utilizou-se o teste de
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Komolgorov-Smirnov, para testar a normalidade dos dados. O Teste T de Student para
amostras independentes foi usado para avaliar a homogeneidade entre os grupos e comparar
as médias das variáveis quantitativas. Para analisar a relação entre a qualidade do sono e a
intensidade dolorosa utilizou-se o teste de correlação de Pearson. Adotou-se um nível de
significância menor do que 0,05.
RESULTADOS
A amostra total desta pesquisa foi de 30 gestantes, divididas em dois grupos: Grupo
Controle (GC) que não apresentava DLP (n=16) e Grupo de Estudo (GE) com DLP (n=14). A
média das idades cronológica e gestacional das voluntárias foi, respectivamente, de 28,2 anos
(±3,4) e 19,9 (±3,7) semanas. Os dados referentes às características sócio-demográficas e
obstétricas estão apresentados na Tabela 1.
__________________________________________________________________________
Inserir Tabela 1
As participantes foram pareadas de acordo com o peso, o Índice de Massa Corporal
(IMC), idade cronológica e idade gestacional (IG). A tabela 2 mostra a homogeneidade entre
os dois grupos para as variáveis de pareamento.
__________________________________________________________________________
Inserir Tabela 2

Ao comparar a qualidade do sono entre os grupos, observou-se que as gestantes com
dor lombar apresentaram uma significativa piora da qualidade do sono, em relação àquelas
sem dor (p=0,021). Não houve diferença significativa entre os grupos (p=0,732) no que diz
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respeito ao nível de sonolência diurna. Os resultados descritivos da avaliação do sono,
segundo o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh e a Escala de Sonolência de Epworth
estão apresentados na Tabela 3.

Inserir Tabela 3
___________________________________________________________________________

A intensidade dolorosa das participantes do GE (n=14), medida por meio da EVA,
apresentou-se leve para 50% e moderada para os outros 50%. No que diz respeito à
interferência da DLP sobre as atividades das voluntárias, observou-se o seguinte
comportamento: 78,5% (n=11) do GE apresentaram incapacidade mínima e 21,5% (n=3),
incapacidade moderada. A avaliação do limiar doloroso à pressão (LDP) mostrou que o GE
apresentou maior sensibilidade bilateralmente, em relação ao GC. Entretanto, esta diferença
não foi estatisticamente significativa (p=0,804). Os dados da algometria para os grupos de
gestantes estão apresentados na Tabela 4.
_____________________________________________________________________
Inserir Tabela 4
______________________________________________________________________

Ao analisar-se a relação entre sono e dor, após a aplicação do teste de Pearson,
observou-se correlação direta entre as variáveis analisadas (r= ,372; p= 0,043). Esta
correlação está demonstrada na Figura 1.
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______________________________________________________________________
Inserir Figura 1
______________________________________________________________________

DISCUSSÃO
O padrão e a qualidade do sono podem ser afetados pelas alterações decorrentes da
gravidez, sendo uma delas a dor lombo-pélvica (DLP). Entretanto, atualmente, há escassez de
pesquisas que analisem a relação entre DLP e sono durante a gestação ou comparem
qualidade do sono entre mulheres com e sem dor lombar gestacional.
Os resultados deste estudo mostraram que, mulheres no segundo trimestre de gravidez
que se queixam de DLP, apresentam uma pior qualidade do sono, quando comparadas àquelas
sem dor. A DLP é resultante, além das mudanças hormonais, das alterações biomecânicas
impostas pelo período gravídico. O aumento no tamanho do útero leva ao alongamento
máximo dos músculos abdominais, resultando em uma relação comprimento-tensão
desfavorável à contração deste grupo muscular o qual perde, temporariamente, a capacidade
de manter a postura corporal e, consequentemente, a estabilidade da coluna. Além disso, a
alteração no centro de gravidade resulta em um desequilíbrio corporal anterior, levando a
gestante a posteriorizar a região superior do trono, aumentando, assim, a lordose lombar.
Desse modo, este desequilíbrio muscular gera aumento da tensão dos músculos paravertebrais
lombares, resultando em dor 26.
Os mecanismos fisiológicos que explicam a relação entre distúrbios do sono e dores
crônicas ainda não estão esclarecidos. Entretanto, estudos apontam que mudanças no
processamento nociceptivo podem causar alterações do sono27. Os resultados obtidos neste

62

estudo corroboram os achados de Marty et al (2008)3. Estes autores realizaram pesquisa com
198 voluntários, sendo 101 pacientes com dor lombar crônica e 97 saudáveis, pareados de
acordo com o sexo e a idade, obtendo que a qualidade sono, avaliada por meio do IQSP, foi
pior nos indivíduos com lombalgia em relação aos sujeitos saudáveis. Entretanto, o estudo
citado não foi realizado com mulheres grávidas, ressaltando-se, desse modo, a necessidade de
pesquisas sobre este tema, considerando esta população específica.
No que diz respeito ao nível de sonolência diurna, não foram encontradas diferenças
estatisticamente significativas entre os grupos, sugerindo que a DLP não influencia o nível de
sonolência diurna excessiva durante o segundo trimestre gestacional. As altas médias dos
escores da ESE podem ser explicadas pelo fato de que o segundo trimestre é caracterizado por
episódios de insônia e, portanto, a ocorrência de um sono não-restaurador o qual pode gerar
sonolência diurna excessiva, independente da presença ou não de DLP28.
A avaliação da intensidade dolorosa mostrou que as categorias prevalentes foram a
leve e moderada. No que diz respeito à incapacidade gerada pela dor lombar, a maioria das
gestantes apresentaram incapacidade mínima. Estes resultados corroboram estudo prévio,
realizado com 313 gestantes, em que se comparou a intensidade dolorosa, o nível de
incapacidade e o estado geral de saúde entre gestantes com dor pélvica, dor lombar e a
associação das duas condições. Os autores encontraram intensidade dolorosa leve e mínimo
grau de incapacidade naquelas mulheres com dor lombar, com relação aos dois grupos de
voluntárias que apresentaram dor intensa e incapacidade grave26.
Os dados obtidos na algometria, neste estudo, mostraram que o limiar doloroso à
pressão (LDP) foi menor no GE, bilateralmente, quando comparado ao GC, embora essa
diferença não tenha sido estatisticamente significativa. A ausência desta diferença estatística
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entre os grupos pode ser explicada pelo fato de que a dor é resultante de uma complexa
interação entre os sistemas de sinalização e modulação dos centros superiores, associada à
percepção individual28.
Quanto à lateralidade da percepção dolorosa à pressão, o lado esquerdo apresentou
menor LDP, comparado ao dimídio direito, em ambos os grupos. Esse achado pode ser
explicado pelo fato do hemisfério cerebral direito está mais envolvido no processamento da
dor, quando comparado ao esquerdo. Os hemisférios cerebrais apresentam assimetria na
função do sistema nervoso autonômico, com o Sistema Nervoso Simpático (SNS) sendo
controlado pelo hemisfério direito. Desse modo, embriologicamente, o SNS é estimulado,
preferencialmente, pelos estímulos no lado esquerdo do corpo28.
Ao analisar a relação entre a qualidade do sono e a intensidade dolorosa, os resultados
desta pesquisa mostraram uma correlação direta, estatisticamente significativa, porém fraca,
entre as duas condições. Estes dados demonstram que, quanto mais intensa a DLP, pior a
qualidade do sono em mulheres no segundo trimestre gestacional. O aumento da intensidade
dolorosa leva à maior liberação de mediadores inflamatórios, que estimulam as terminações
nervosas livres27, resultando em um estado de hiper-vigilância característica da dor. Desse
modo, a qualidade do sono pode estar afetada, pois, ao contrário da dor, o sono é
caracterizado por um estado de vigilância reduzida27. Os achados deste estudo são
corroborados pelos dados de Marin et al (2006)2 que realizaram pesquisa com 268 pacientes,
objetivando analisar a relação entre distúrbios do sono e dor lombar crônica e obtiveram
correlação direta entre a qualidade do sono, medida por meio do IQSP, e a intensidade
dolorosa, medida por meio da EVA.
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Este estudo apresentou a importância da avaliação e análise do quadro doloroso e da
qualidade do sono apresentados por mulheres grávidas. Os dados aqui obtidos demonstram
que, durante o segundo trimestre gestacional, a qualidade do sono é pior em gestantes com dor
lombar do que em grávidas sem dor. Além disso, a intensidade da lombalgia foi diretamente
relacionada à qualidade do sono. Entretanto, a condição álgica não influenciou no nível de
sonolência diurna, limiar doloroso à pressão e funcionalidade da gestante.
Os dados obtidos por meio desta pesquisa apontam para a influência da dor lombopélvica sobre um aspecto importante durante a gestação, porém subestimado pelos
fisioterapeutas: a qualidade e quantidade do sono. A gestação em si resulta em alterações
importantes do sono e os presentes resultados sugerem que a DLP pode ser um fator
potencializador para a ocorrência de tais modificações. É possível, então, que o adequado
gerenciamento da DLP promova a atenuação dessas modificações ou a reversibilidade das
mesmas. Dessa forma, as alterações do sono devem ser consideradas na avaliação e
desenvolvimento de condutas fisioterapêuticas direcionadas à mulher grávida.
Embora o tamanho da amostra deva ser considerado uma limitação deste estudo,
foram encontrados dados significativos para as principais variáveis que caracterizam a
quantidade e qualidade do sono. Outra limitação traduz-se no fato de que somente gestantes
no segundo trimestre gestacional foram avaliadas. Sugere-se, portanto, que outras pesquisas
sejam realizadas considerando-se um número amostral maior e a estratificação comparativa
entre os trimestres gestacionais.
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ANEXOS
LEGENDAS
Tabela 1 – Características sócio-demográficas e obstétricas das gestantes participantes do
estudo, em seus valores absolutos e relativos.
Tabela 2 – Média, desvio-padrão e p-valor das variáveis de pareamento para os grupos de
grávidas.
Tabela 3 - Dados descritivos dos resultados da avaliação do sono das grávidas (média, desviopadrão e valores relativos).
Tabela 4 – Média, desvio-padrão e p-valor da algometria.
Figura 1. Correlação entre a intensidade dolorosa e a qualidade do sono apresentadas pelas
gestantes.
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ILUSTRAÇÕES
Tabela 1
Variáveis

Participantes
(n=30)
n

%

Solteira

3

10

Casada

24

80

União estável

3

10

Ensino Médio

4

13,3

Ensino Superior

26

86,7

Nulípara

28

93,3

Multípara

2

6,7

Estado Civil

Escolaridade

Paridade

Tabela 2
Variáveis

GC

GE

p-valor

Peso

63,4 (± 9,4)

64,8 (± 10,6)

0,954

IMC

23,5 (± 3,5)

23,9 (± 4,1)

0,987

Idade cronológica

28,8 (± 3,0)

27,5 (± 3,8)

0,414

Idade Gestacional

19,7 (± 4,1)

20,2 (± 3,5)

0,420

IMC – Índice de Massa Corporal; GC – Grupo Controle; GE – Grupo de Estudo
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Tabela 3
Variáveis

GC (n=16)

GE (n=14)

p-valor

5,94 (±1,7)

8,21 (±4,8)

0,021*

Sono ruim

56,3%

57,1%

Sono bom

43,8%

42,9%

9,8 (±3,9)

10,14 (±3,8)

Cansaço

62,5%

50%

SDE

37,5%

50%

IQSP
Média

ESE
Média

0,732

GC- Grupo Controle; GE- Grupo de Estudo; IQPS – Índice de Qualidade do Sono de
Pittsbrugh; ESE- Escala de Sonolência de Epworth; SDE – Sonolência Diurna Excessiva;
*Diferença estatisticamente significativa (p<0,05).

Tabela 4
GC (n=16)

GE (n=14)

p-valor

LDP D

2,6 (±1,3)

2,2 (±1,3)

0,804

LDP E

2,5 (±1,1)

1,9 (±1,3)

0,379

GC – Grupo Controle; GE – Grupo de Estudo; LDP – Limiar Doloroso à Pressão; D – Lado
Direito; E – Lado Esquerdo
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Figura 1

Correlação: r= ,372*

Figura 1. Correlação entre a intensidade dolorosa e a qualidade do sono apresentadas pelas
gestantes (r= ,372; p= 0,043). * Estatisticamente significativo (p<0,05).
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4 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
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No presente estudo observou-se que a dor lombo-pélvica influencia a
quantidade e qualidade do sono em mulheres grávidas.
Os principais achados deste estudo referiram-se a diminuição do tempo total
de sono, da eficiência e aumento da latência, além da piora da qualidade subjetiva
do sono nas gestantes com DLP. Esses resultados foram constatados por meio da
avaliação subjetiva e confirmados através da actimetria. Além disso, encontrou-se
que variações crescentes na intensidade dolorosa levaram ao aumento significativo
nos escores do IQPS, diminuição do TTSACT e ESACT.
Os dados obtidos apontam para a influência da DLP sobre um aspecto
importante durante a gestação, porém subestimado pelos fisioterapeutas: a
qualidade e quantidade do sono. A gestação em si resulta em alterações
importantes do sono e os presentes resultados sugerem que a DLP pode ser um
fator potencializador para a ocorrência de tais modificações, as quais, segundo a
literatura, repercutem negativamente no parto e pós-parto. É possível, então, que o
adequado gerenciamento da DLP promova a atenuação dessas modificações ou a
reversibilidade das mesmas. Dessa forma, as alterações do padrão do sono devem
ser consideradas na avaliação e desenvolvimento de condutas fisioterapêuticas
direcionadas à mulher grávida.
Embora o tamanho da amostra deva ser considerado uma limitação deste
estudo, foram encontrados dados significativos para as principais variáveis que
caracterizam a quantidade e qualidade do sono. Outra limitação traduz-se no fato de
que somente gestantes no segundo trimestre gestacional foram avaliadas. Sugerese, portanto, que outras pesquisas sejam realizadas considerando-se um número
amostral maior e estratificação comparativa entre os trimestres gestacionais.
Ao que se conhece, este estudo é o primeiro a avaliar a relação entre dor
lombar e alterações do padrão do sono durante a gestação, por isso não foi possível
comparar os resultados obtidos nesta pesquisa com outros trabalhos científicos,
levando em consideração populações de mulheres grávidas. Entretanto, os
resultados do presente estudo fornecem evidências substanciais de que, mulheres
grávidas com DLP apresentaram alteração no padrão do padrão do sono, à
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semelhança do que ocorre em outras populações. Tais modificações referem-se
tanto a quantidade (TTSACT), quanto à qualidade (ESACT, LSACT e IQPST) do sono.
Além disso, demonstrou-se, também, que variações crescentes da intensidade
dolorosa é o principal fator preditivo para a piora de tais aspectos do ciclo sonovigília.
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6 ANEXOS
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ANEXO I – Índice de Qualidade do sono de Pittsburgh (IQSP)

ÍNDICE DE QUALIDADE DO SONO DE PITTSBURGH

Instruções:
1) As questões a seguir são referentes aos hábitos de sono apenas durante o mês
passado.
2) Suas respostas devem indicar o mais corretamente possível o que aconteceu na
maioria dos dias e noites do mês passado.
3) Por favor, responda a todas as questões.

1) Durante o mês passado, à que horas você foi deitar à noite na maioria das vezes?
HORÁRIO DE DEITAR: _____:________

2) Durante o mês passado, quanto tempo (minutos) você demorou para pegar no
sono, na maioria das
vezes?
QUANTOS MINUTOS DEMOROU PARA PEGAR NO SONO: _____________

3) Durante o mês passado, a que horas você acordou de manhã, na maioria das
vezes?
HORÁRIO DE ACORDAR: _____:________

4) Durante o mês passado, quantas horas de sono por noite você dormiu? (pode ser
diferente do número de horas que você ficou na cama)
HORAS DE SONO POR NOITE: _______________

Para cada uma das questões seguinte escolha uma única resposta, que você ache
mais correta. Por favor, responda a todas as questões.
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5) Durante o mês passado, quantas vezes você teve problemas para dormir por
causa de:
a) Demorar mais de 30 minutos para pegar no sono
( )nenhuma vez

( )menos de uma vez por semana

( )uma ou duas vezes por semana ( )três vezes por semana ou mais

b) Acordar no meio da noite ou de manhã muito cedo
( )nenhuma vez

( )menos de uma vez por semana

( )uma ou duas vezes por semana ( )três vezes por semana ou mais
c) Levantar-se para ir ao banheiro
( )nenhuma vez

( )menos de uma vez por semana

( )uma ou duas vezes por semana ( )três vezes por semana ou mais

d) Ter dificuldade para respirar
( )nenhuma vez

( )menos de uma vez por semana

( )uma ou duas vezes por semana ( )três vezes por semana ou mais

e) Tossir ou roncar muito alto
( )nenhuma vez

( )menos de uma vez por semana

( )uma ou duas vezes por semana ( )três vezes por semana ou mais

f) Sentir muito frio
( )nenhuma vez

( )menos de uma vez por semana

( )uma ou duas vezes por semana ( )três vezes por semana ou mais

g) Sentir muito calor
( )nenhuma vez

( )menos de uma vez por semana

( )uma ou duas vezes por semana ( )três vezes por semana ou mais
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h)Ter sonhos ruins ou pesadelos
( )nenhuma vez

( )menos de uma vez por semana

( )uma ou duas vezes por semana ( )três vezes por semana ou mais

i) Sentir dores
( )nenhuma vez

( )menos de uma vez por semana

( )uma ou duas vezes por semana ( )três vezes por semana ou mais

j)Outra razão, por favor, descreva: __________________________________
Quantas vezes você teve problemas para dormir por esta razão durante o mês
passado?
( )nenhuma vez

( )menos de uma vez por semana

( )uma ou duas vezes por semana

( )três vezes por semana ou mais

6) Durante o mês passado, como você classificaria a qualidade do seu sono?
( )Muito boa
( )Boa

( )ruim
( )muito ruim

7) Durante o mês passado, você tomou algum remédio para dormir, receitado pelo
médico, ou indicado por outra pessoa (farmacêutico, amigo, familiar) ou mesmo por
sua conta?
( )nenhuma vez

( )menos de uma vez por semana

( )uma ou duas vezes por semana ( )três vezes por semana ou mais
Qual(is)? _______________________________________

8) Durante o mês passado, se você teve problemas para ficar acordado enquanto
estava dirigindo, fazendo suas refeições ou participando de qualquer outra atividade
social, quantas vezes isso aconteceu?
( )nenhuma vez

( )menos de uma vez por semana

( )uma ou duas vezes por semana ( )três vezes por semana ou mais
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9) Durante o mês passado, você sentiu indisposição ou falta de entusiasmo para
realizar suas
atividades diárias?
( )Nenhuma indisposição nem falta de entusiasmo
( )indisposição e falta de entusiasmo pequenas
( )Indisposição e falta de entusiasmo moderadas
( ) muita indisposição e falta de entusiasmo

Comentários
do
entrevistado
(se
houver):
_______________________________________________________________

10) Você cochila? ( ) Não ( ) Sim
Comentários
do
entrevistado
(se
houver):
_______________________________________________________________

Caso Sim –Você cochila intencionalmente, ou seja, pôr que quer?
( ) Não

( ) Sim

Comentários
do
entrevistado
(se
houver):
_______________________________________________________________

Para você, cochilar é
( )Um prazer ( )Uma necessidade ( )Outro – qual?
Comentários
do
entrevistado
(se
houver):
_______________________________________________________________
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ANEXO II: Escala de Sonolência de Epworth

ESCALA DE SONOLÊNCIA DE EPWORTH

Qual a chance de você cochilar ou adormecer nas seguintes situações?

Chance de cochilar
(0-3)
1. Sentado e lendo
2. Vendo televisão
3. Sentado em lugar público sem
atividades como sala de espera,
cinema, teatro, igreja
4. Como passageiro de um carro,
trem ou metrô andando por 1h sem
parar
5. Deitado para descansar à tarde
6. Sentado
alguém

e

conversando

com

7. Sentado após uma refeição sem
álcool
8. No carro, parado por alguns
minutos durante o trânsito
TOTAL
0 – nenhuma chance de cochilar
1 – pequena chance de cochilar
2 – moderada chance de cochilar
3 – alta chance de cochilar
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ANEXO III: Escala Visual Analógica

ESCALA VISUAL ANALÓGICA
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ANEXO IV: Oswestry Disability Índex

ÍNDICE OSWESTRY DE INCAPACIDADE

Por favor, você poderia completar este questionário? Ele é elaborado para nos dar
informações de como seu problema nas costas (ou pernas) têm afetado seu dia-adia. Por favor, responda a todas as seções. Marque com um “x” apenas 1 questão
em cada seção, aquele que mais de perto descreve você hoje.

Seção 1: Intensidade da dor
Sem dor no momento ( )
A dor é leve nesse momento ( )
A dor é moderada nesse momento ( )
A dor é mais ou menos intensa nesse momento ( )
A dor é muito forte nesse momento ( )
A dor 2:
é aCuidados
pior imaginável
nesse
momentotomar
( ) banho etc)
Seção
pessoais
(Vestir-se,
Eu posso cuidar de mim sem provocar dor extra ( )
Posso me cuidar mas me causa dor ( )
É doloroso me cuidar e sou lento e cuidadoso ( )
Preciso de alguma ajuda, mas dou conta de me cuidar ( )
Preciso de ajuda em todos os aspectos para cuidar de mim ( )
Eu não me visto, tomo banho com dificuldade e fico na cama ( )
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Seção 3: Pesos
Posso levantar coisas pesadas sem causar dor extra ( )
Se levantar coisas pesadas sinto dor extra ( )
A dor me impede de levantar coisas pesadas, mas dou um jeito, se estão bem
posicionadas, p.ex., em cima de uma mesa. ( )
A dor me impede de levantar coisas pesadas mas dou um jeito de levantar
coisas leves ou pouco pesadas se estiverem bem posicionadas ( )
Só posso levantar coisas muito leve ( )
Não posso levantar nem carregar nada ( )

Seção 4: Andar
A dor não me impede de andar (qualquer distância) ( )
A dor me impede de andar mais que 2 Km ( )
A dor me impede de andar mais que ? Km ( ) _______
A dor me impede de andar mais que poucos metros ( )
Só posso andar com bengala ou muleta ( )
Fico na cama a maior parte do tempo e tenho que arrastar para o banheiro ( )
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Seção 5: Sentar
Posso sentar em qualquer tipo de cadeira pelo tempo que quiser ( )
Posso sentar em minha cadeira favorita pelo tempo que quiser ( )
A dor me impede de sentar por mais de 1 hora ( )
A dor me impede de sentar por mais de ? hora ( ) _____
A dor me impede de sentar por mais que 10 minutos ( )
Seção
A dor me
6: De
impede
pé de sentar ( )
Posso ficar de pé pelo tempo que quiser sem dor extra ( )
Posso ficar de pé pelo tempo que quiser, mas sinto um pouco de dor ( )
A dor me impede de ficar de pé por mais de 1 h ( )
A dor me impede de ficar de pé por mais ? hora ( )
A dor me impede de ficar de pé por mais de 10 minutos ( )
A dor me impede de ficar de pé ( )
Seção 7: Sono
Meu sono não é perturbado por dor ( )
Algumas vezes meu sono é perturbado por dor ( )
Por causa da dor durmo menos de 6 horas ( )
Por causa da dor durmo menos de 4 horas ( )
Por causa da dor durmo menos de 2 horas ( )
A dor me impede de dormir ( )
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Seção 8: Vida sexual (se aplicável)
Minha vida sexual é normal e não me causa dor extra ( )
Minha vida sexual é normal, mas me causa dor extra ( )
Minha vida sexual é quase normal, mas é muito dolorosa ( )
Minha vida sexual é muito restringida devido à dor ( )
Minha vida sexual é praticamente inexistente devido à dor ( )
A dor me impede de ter atividade sexual ( )
Seção 9: Vida social
Minha vida social é normal e eu não sinto dor extra ( )
Minha vida social é normal, mas aumenta o grau de minha dor ( )
A dor não altera minha vida social, exceto por impedir que faça atividades de
esforço, como esportes, etc ( )
A dor restringiu minha vida social e eu não saio muito de casa ( )
A dor restringiu minha vida social a minha casa ( )
Não tenho vida social devido a minha dor.
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ANEXO V – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFRN)
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ANEXO VI – Normas da Revista Sleep
THE TEXT OF THE MANUSCRIPT SHOULD BE IN THE FOLLOWING FORM:
Title page
This page should include the title and subtitle; full first and last names, highest academic degrees, and institutional
affiliations for all authors; the institution at which the work was performed; disclosure of the presence OR absence of
financial support and off-label or investigational use; the presence OR absence of any conflicts of interest for each
author; corresponding author’s full address, phone and fax numbers and e-mail address. No submission will be
considered for review without complete disclosure included on the title page. This page should be separate from the
other pages.
Abstract
Each article must be preceded by a structured abstract. For clinical or original investigations, the abstract is limited to
250 words. The components of this format are (start each on a new line): Study Objectives; Design; Setting; Patients or
Participants; Interventions; Measurements and Results; Conclusions. (For any of the previously mentioned components
of the abstract not supplied, whether the information is unavailable or not supplied, it will be published as N/A (Not
Available) for continuity purposes.) For smaller departmental articles, abstracts should not exceed 100 words. Please
provide no fewer than three but no more than ten key words that reflect the content of your manuscript. For guidance
consult the Medical Subject Headings - Annotated Alphabetic List, published each year by the National Library of
Medicine and available in most hospital or institution libraries.
Introduction
State the object of research with reference to previous work.
Methods
Describe methods in sufficient detail so that the work can be duplicated, or cite previous descriptions if they are readily
available. Manuscripts that require extensive details about methods and procedures may place some of this information
in an electronic Supplement that will accompany the manuscript through production and electronic publication on the
SLEEP website (not in printed version). The supplement should be referred to in the appropriate locations in the
published paper.
Results
Describe results clearly, concisely, and in logical order. When possible give the range, standard deviation, or mean
error, and significance of differences between numerical values. Results (including tables and figures) that go beyond
the key findings reported in the paper may be placed in an electronic Supplement that will accompany the manuscript
through production and publication on the SLEEP website (not in the printed version). The supplement should be
referred to in the appropriate locations in the published paper.
Discussion
Interpret the results and relate them to previous work in the field.
Acknowledgments
The minimum compatible with the requirements of courtesy should be provided.
Legends
Figure legends, numbered sequentially. Give the meaning of all symbols and abbreviations used in the figure.
Tables
ALL tables must be created using the table function in a word processor program and also should conform to a one(3.25”) or two-column (6.5”) format. Prepare each table with a title above and any description below the table. Tables
should be self-explanatory and should not duplicate textual material. They must be numbered and cited in consecutive
order in the text, and must have a short title. Tables consisting of more than 10 columns are NOT acceptable.
Previously published tables must have a signed permission from the publisher and complete reference data so that
appropriate credit can be given.
References
There is no limit on the number of references for original articles. SLEEP complies with the reference style given in
"Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals" (see Ann Intern Med 1997;126:36-47 or
online at http://www.acponline.org). Each reference should be cited in the text, tables, or figures in consecutive
numerical order by means of Arabic numerals outside periods and commas and inside colons and semicolons. When 3
or more references are cited at one place in the manuscript, a hyphen should be used to join the first and last numbers
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of a series; commas should be used without spaces to separate other parts of a multiple-reference citation. The
reference section should be included starting on a separate page at the end of the text, following the style of the sample
formats given below. It is highly recommended that a standard bibliography program such as EndNote or ProCite be
used. For EndNote users, the formatting style for SLEEP should be used. For abbreviations of journal names, refer to
“List of Journals Indexed in Index Medicus” (available from the Superintendent of Documents, US Government Printing
Office, Washington, DC 20402, USA, DHEW Publication No. (NIH) 80-267; ISSN 0093-3821). Provide all authors'
names when fewer than seven; when seven or more, list the first three and add et al. Provide article titles and inclusive
pages. Accuracy of reference data is the responsibility of the author. Include the journal name, year published, volume
number, and page numbers. The SLEEP journal style does not include issue numbers. We cannot guarantee that
citation/reference software will match all SLEEP author guidelines.
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ANEXO VIII – Normas da Revista Brasileira de Saúde Materno-Infantil
Forma e preparação de manuscritos

Apresentação e submissão dos manuscritos
Os manuscritos devem ser submetidos on-line, através de link próprio na
homepage da Revista: http://www.imip.org.br/rbsmi. Deverão ser digitados
no programa Microsoft Word for Windows, em fonte Times New Roman,
tamanho 12, espaço duplo. Por ocasião da submissão do manuscrito os
autores devem encaminhar a aprovação do Comitê de Ética da Instituição, a
Declaração de Transferência dos Direitos Autorais, assinada por todos os
autores. Os autores devem também informar que o manuscrito não está sendo
submetido a outro periódico.
Estrutura do manuscrito
Página de identificação título do trabalho: em português ou no idioma do
texto e em inglês, nome e endereço completo dos autores e respectivas
instituições; indicação do autor responsável pela troca de correspondência;
fontes de auxílio: citar o nome da agência financiadora e o tipo de auxílio
recebido.
Página de Resumos deverão ser elaborados dois resumos para os Artigos
Originais, Notas de Pesquisa, Relato de Caso/Série de Casos, Informe
Técnico-Institucionais, Artigos Especiais e Artigos de Revisão, sendo um em
português ou no idioma do texto e outro em inglês, o abstract. Os resumos
dos Artigos Originais, Notas de Pesquisa, Informe Técnico-Institucionais e
Artigos Especiais deverão ter no máximo 210 palavras e devem ser
estruturados: Objetivos, Métodos, Resultados, Conclusões. No Relato de
Caso/Série de Casos devem ser estruturados em: Introdução, Descrição e
Discussão. Nos artigos de Revisão os resumos deverão ser estruturados:
Objetivos, Métodos (fonte de dados, período, descritores, seleção dos
estudos), Resultados (síntese dos dados) e Conclusões.
Palavras-chave para identificar o conteúdo dos trabalhos os resumos
deverão ser acompanhados de três a seis palavras-chave em português e
inglês. A Revista utiliza os Descritores em Ciências da Saúde (DECS) da
Metodologia LILACS, e o seu correspondente em inglês o Medical Subject
Headings (MESH) do MEDLINE, adequando os termos designados pelos
autores a estes vocabulários.
Página das Ilustrações as tabelas e figuras somente em branco e preto ou
em dégradé (gráficos, desenhos, mapas, fotografias) deverão ser inseridas em
páginas à parte. O gráfico deverá ser bidimensional.
Página da Legenda as legendas das ilustrações deverão seguir a numeração
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designada pelas tabelas e figuras, e inseridas em folha à parte.
Agradecimentos à colaboração de pessoas, ao auxílio técnico e ao apoio
econômico e material, especificando a natureza do apoio.
Referências devem ser organizadas na ordem em que são citadas no texto e
numeradas consecutivamente; não devem ultrapassar o número estipulado
em cada seção. A Revista adota as normas do Committee of Medical
Journals Editors (Grupo de Vancouver), com algumas alterações; siga o
formato dos exemplos:

Apêndices

Apêndice 1: Ficha de Avaliação
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA
Mestranda: Vanessa Patrícia S. de Sousa
Orientadora: Profª Drª Elizabel de Souza Ramalho Viana
Data da avaliação:___/____/____
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:
NOME:____________________________________________________
DATA DE NASC.:______/_______/_______
ENDEREÇO:_______________________________________________
TELEFONE (S):_____________________ E-MAIL:_________________
ESCOLARIDADE: ( ) Ensino Fundamental I (1ª a 4ª série)
( ) Ensino Fundamental II (5ª a 8ª série)
( ) Ensino Médio (1º ao 3º ano)
( ) Ensino Superior – Pós (

)

PROFISSÃO:__________________ OCUPAÇÃO:_________________
ESTADO CIVIL: ( ) Solteira

( ) Casada

( ) União estável

DADOS DE GINECOLÓGICOS:
IDADE GESTACIONAL: _______ DUM:_______ DPP:______
MULTÍPARA (

) NULÍPARA ( ) PARA:_____ GESTA:_____ A:____

PARTOS ANTERIORES: CESÁREA ( )

NORMAL ( )

ANTECEDENTES PESSOAIS: HAS ( ) DIABETES ( ) OUTROS ( )
INTERCORRÊNCIAS GINECOLÓGICAS:____________________________________
______________________________________________________________________

DADOS ANTROPOMÉTRICOS, SINAIS VITAIS, HÁBITOS DE VIDA:
PESO ANT.:________ PESO ATUAL: ________ ALTURA: _______ IMC:________
FR:_________ FC:________ PA:_________ PADRÃO VENTILATÓRIO:___________
TABAGISTA: ( ) SIM

( ) NÃO

ETILISTA: ( ) SIM ( ) NÃO
AVALIAÇÃO DA DOR
ATIVIDADE FÍSICA: ( ) SIM ( ) NÃO
QUAL? _________________
DOR LOMBAR ANTES DA GRAVIDEZ? ( ) SIM ( ) NÃO
DOR LOMBAR DURANTE A GRAVIDEZ? ( ) SIM ( ) NÃO
DOR EM OUTRO LOCAL DO CORPO? ( ) SIM ( ) NÃO

Obs.: MARCAR NA FIG.

ID DA GESTANTE:_______________

Apêndice 2: Caracterização do sono antes da gravidez

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Mestranda: Vanessa Patrícia S. de Sousa
Orientadora: Profª Drª Elizabel de Souza Ramalho Viana
CARACTERIZAÇÃO DO CICLO SONO-VIGÍLIA ANTES DA GRAVIDEZ
1) VOCÊ SENTIA QUE SEU SONO ERA RESTAURADOR? (

) Pouco

(

)

Moderado ( ) Muito
2) QUANTAS HORAS, EM MÉDIA, DE SONO VOCÊ DORMIA? ___________
3) QUANTO TEMPO DECORRIA ENTRE VOCÊ DEITAR E ADORMECER?
__________
4) VOCÊ COSTUMAVA DESPERTAR DURANTE À NOITE? ( ) S

( )N

POR

QUÊ? __________________________________________________________
5) VOCÊ TINHA DIFICULDADE PARA VOLTAR A DORMIR? (Se a resposta da
questão 4 for “sim”)

( )S

( )N

6) COMPARANDO A QUALIDADE DO SEU SONO HOJE E ANTES DA
GRAVIDEZ, COMO VOCÊ A QUALIFICARIA? ( ) MELHOR
7) VOCÊ

COCHILAVA

DURANTE

( ) PIOR
O

DIA?___________________________________________________________

Apêndice 3: Diário do Sono

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Mestranda: Vanessa Patrícia S. de Sousa
Orientadora: Profª Drª Elizabel de Souza Ramalho Viana

Participante:____________________________________ ID: ______________
DIÁRIO DO SONO

Nesta tabela, você deverá registrar todos os dados referentes ao seu sono.
Por favor, todos os dias realize esse registro, pois será importante para avaliação da
qualidade do seu sono.
1
Data
De que horas você deitou
ontem?
De que horas você conseguiu
dormir?
Acordou durante à noite?
Quantas vezes? Por quê?
De que horas você acordou?
Como você acordou: 1) péssima
2) mal; 3) mais ou menos; 4)
bem; 5) muito bem?
Seu sono foi: 1) péssimo; 2)
ruim; 3) regular; 4) bom; 5)
ótimo?
Ontem você cochilou? Quantas

2

3

4

5

6

7

vezes?

Registre aqui as horas em que você retirou e colocou novamente o actímetro:
Atividade

Hora em que retirei o Hora que coloquei o
actímetro
actímetro novamente

Apêndice 4: Instruções para o uso do actímetro

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Mestranda: Vanessa Patrícia S. de Sousa
Orientadora: Profª Drª Elizabel de Souza Ramalho Viana

INSTRUÇÕES PARA O USO DO ACTÍMETRO

1) Não tomar banho com o aparelho: Retire o aparelho do pulso quando for
tomar banho e registre a hora no diário do sono. Ao terminar o banho,
coloque novamente o aparelho e registre a hora no diário do sono.
ATENÇÃO! Ao lavar a louça, roupa, lavar as mãos não é necessário
retirar o aparelho, apenas evite que haja contato direto de água no
aparelho.
2) Não deixe outras pessoas usarem o aparelho: não permita que NINGUÉM
além de você use o aparelho: nem amigos, nem filhos, marido, irmãos ou
parente. Esse aparelho é de uso EXCLUSIVO!
3) NÃO DEIXE O APARELHO CAIR NO CHÃO OU BATER EM ALGUM
LUGAR!
4) SIGA NORMALMENTE SUA ROTINA DE ATIVIDADES USANDO O
APARELHO: vá ao trabalho, realize suas atividades domésticas, atividades
físicas, enfim, siga sua rotina normal. Não esqueça que DURANTE O SONO
VOCÊ DEVERÁ USAR O APARELHO!
5) Qualquer dúvida, entrar em contato com Vanessa: 9914-2318.
Você poderá RETIRAR o aparelho no dia ____/_____/______
Você deverá DEVOLVER o aparelho no dia ______/______/______.

Apêndice 5: Termo de Responsabilidade

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Mestranda: Vanessa Patrícia S. de Sousa
Orientadora: Profª Drª Elizabel de Souza Ramalho Viana

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, __________________________________________, responsabilizo- me
em manter este aparelho (Actímetro – Actigraph) de modo seguro, fora do alcance
de terceiros, durante todo o período deste estudo, devolvendo-o à pesquisadora
responsável, Ft. Vanessa Patrícia Soares de Sousa, no dia _____/______/______
(_____________) durante o ___________ encontro do Curso para Gestantes.

_____________________________
Assinatura do Participante

____________________________
Ft. Vanessa Patrícia Soares de Sousa
Pesquisadora Responsável

Apêndice 6: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Mestranda: Vanessa Patrícia S. de Sousa
Orientadora: Profª Drª Elizabel de Souza Ramalho Viana

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Esclarecimentos
Este é um convite para você participar da pesquisa “Análise da relação entre
alterações do ciclo sono-vigília e a dor lombar em mulheres grávidas”.
Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a
qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum
prejuízo ou penalidade. Essa pesquisa procura avaliar as características do sono,
nível de atividade e dor lombar ao longo da gravidez. Caso decida aceitar o convite,
você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: preenchimento de ficha de
avaliação, de protocolos específicos para avaliar o sono e a dor lombar e o uso de
um aparelho chamado actímetro, que registrará dados como: freqüência cardíaca,
energia gasta durante suas atividades, tempo de sono e outros.
O risco envolvido é mínimo, pois você, apenas, responderá a questionários e
usará o actímetro (aparelho não-invasivo) no seu pulso não-dominante.
Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: receberá o
relatório completo da sua avaliação, conhecerá a qualidade do seu sono e nível de
atividade, participará de um curso específico para gestantes, além de contribuir com
o avanço das pesquisas relacionadas a esse tema.
Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será
identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a
divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários.
Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa,
você será ressarcido, caso solicite.
Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente
decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização.

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a
respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para Vanessa Patrícia
Soares de Sousa, no endereço Av. Senador Salgado Filho, S/N, Campus da UFRN –
Dpto de Fisioterapia ou pelo telefone 32154270.
Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao
Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Av. Senador Salgado Filho,
S/N - Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova.

Consentimento Livre e Esclarecido

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será
realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar
voluntariamente da pesquisa “Análise da relação entre alterações do ciclo sonovigília e a dor lombar em mulheres grávidas”.

Participante da Pesquisa:
Nome:_________________________________________
Assinatura:_____________________________________
Digital

Pesquisador Responsável:
Nome: Vanessa Patrícia Soares de Sousa
Assinatura:______________________________________
Endereço Profissional: Av. Senador Salgado Filho, Lagoa Nova, Campus – UFRN.
Telefone: (84) 32154270
Comitê de Ética e Pesquisa – Endereço: Praça do Campus Universitário, Lagoa
Nova. Telefone: (84)215-3135.

