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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O ciclo gravídico-puerperal causa inúmeras transformações na 

vida da mulher, sejam elas físicas, hormonais, emocionais ou sociais. Tais 

alterações podem afetar o equilíbrio postural e a qualidade de vida dessas 

mulheres na gravidez, podendo persistir no pós-parto. OBJETIVO: Analisar 

alterações no equilíbrio postural e qualidade de vida em mulheres na gravidez 

e no pós-parto. METODOLOGIA: Este estudo foi composto por 47 mulheres 

participantes do Curso para Gestantes do Departamento de Fisioterapia da 

UFRN, avaliadas durante o período gestacional (2° ou 3° trimestre) e no 

período de 1 a 8 meses do pós-parto. Realizou-se avaliação de todas as 

participantes quanto ao equilíbrio postural, pelo Balance Master®, em cinco 

testes específicos: (1)Modified Clinical Test of Sensory Interaction on Balance – 

MCTSIB; (2)Rhythmic Weight Shift Test – RWS, (3) Unilateral Stance – US, (4) 

Sit to Stand – STS, e (5) Walk Across – WA. A qualidade de vida (QV) foi 

avaliada aplicando-se o Índice de qualidade de vida de Ferrans & Powers 

(IQVFP), tanto na gestação quanto no pós-parto. Para análise estatística dos 

dados foi utilizado o software Statistical Package for Social Sciencies for 

Personal Computer- SPSS (versão 20.0), aplicando-se os testes de: Shapiro-

Wilk para avaliar a normalidade dos dados; Qui-quadrado para analisar a 

frequência de alterações de equilíbrio postural nos dois grupos da gestação e 

nos dois grupos do pós-parto; o teste de McNemar para analisar frequências de 

alteração de equilíbrio das amostras relacionadas nos dois momentos de 

avaliação; para comparar o comportamento do equilíbrio postural ao longo da 

gestação e pós-parto, e para a comparação da QV entre os períodos, utilizou-

se o teste de Wilcoxon; e ainda, o teste de Mann-Whitney para comparar os 

escores da QV nos dois grupos da gestação e nos dois grupos do pós-parto. 

Foi adotado um p-valor < 0,05. RESULTADOS: Comparando o equilíbrio 

postural na gestação e pós-parto, no teste MSTSIB houve diferença estatística 

em superfície instável de olhos fechados (p=0,001), e no teste US, na 

velocidade de oscilação com perna direita de olhos fechados (p=0,03). Na 

qualidade de vida, observou-se diferença estatística entre os escores apenas 

entre os grupos do pós-parto, no domínio Família (p=0,03); e ao comparar 

gestação e pós-parto nos domínios Saúde e Funcionamento (p=0,02) e o 

Socioeconômico (p=0,01). CONCLUSÕES: Observou-se que as alterações de 
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equilíbrio presentes na gestação persistem no pós-parto, e a qualidade de vida 

é considerada boa pelas mulheres, tanto na gestação como no pós-parto. 

 

Palavras-chave: Equilíbrio Postural, qualidade de vida, gravidez, período pós-

parto. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: The pregnancy and childbirth cause many changes in a 

woman's life, whether physical, hormonal, emotional or social. Such changes 

may affect the postural balance and the quality of life of women in pregnancy 

and may persist after delivery. To analyze changes in postural balance and 

quality of life in women in pregnancy and postpartum. METHODS: This study 

consisted of 47 women participants of the Course for Pregnant Women of the 

Department of Physical Therapy at UFRN, evaluated during pregnancy (2° or 3° 

trimester) and in the period 1-8 months postpartum. In all participants was 

evaluated the postural balance, the Balance Master® in five specific tests: (1) 

Modified Clinical Test of Sensory Interaction on Balance-MCTSIB; (2) Rhythmic 

Weight Shift Test - RWS (3) unilateral stance - US, (4) Sit to Stand - STS, and 

(5) Walk Across - WA. The quality of life (QoL) was assessed by applying the 

Quality Score of life Ferrans & Powers (IQVFP), both during pregnancy and in 

the postpartum period. For statistical analysis we used the Statistical Package 

for Social Sciences software for Personal Computer- SPSS (version 20.0), 

applying the tests: Shapiro-Wilk to assess the normality of the data; Chi-square 

to analyze the frequency of postural balance changes in the two groups of 

pregnancy and postpartum in both groups; McNemar test to analyze balance 

disorders frequency of related samples in the two time points; to compare the 

behavior of postural balance during pregnancy and postpartum, and to compare 

the QoL between the periods, we used the Wilcoxon test; and yet, the Mann-

Whitney test to compare the QoL scores in the two groups of pregnancy and 

postpartum in both groups. We adopted p-value <0.05. RESULTS: Comparing 

the postural balance during pregnancy and postpartum in MSTSIB test has 

statistical difference in unstable surface with closed eyes (p=0.001) and in the 

US test, the speed of oscillation with right leg with eyes closed (p=0,03). Quality 

of life, there was statistical difference between the scores only among 

postpartum groups, the family domain (p=0.03); and to comparing pregnancy 

and postpartum in domain health and operation (p=0.02) and the 

Socioeconomic domain (p=0.01). CONCLUSIONS: It was observed that the 

balance changes present during pregnancy persist postpartum, and the quality 

of life is considered good by women, both during pregnancy and postpartum. 

Keywords: Postural balance, quality of life, pregnancy, postpartum period. 
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A gravidez, o parto e o pós-parto são eventos sociais que integram a 

vivência reprodutiva das mulheres. Esses processos estão, cada dia mais, 

sendo objeto de estudo de todas as ciências, visando maior compreensão de 

várias das alterações que ocorrem na mulher em tão curto espaço de tempo 

(Strapasson e Nedel, 2010).  

As diversas modificações que ocorrem no corpo da mulher, durante a 

gestação, acontecem no intuito tanto de manter adequadamente as funções 

fisiológicas da mãe, quanto para suprir todas as necessidades para o 

desenvolvimento fetal normal (Nagai et. al., 2009). Diante dessas alterações, 

todos os sistemas corporais se adaptam a essa nova fase, sendo o 

musculoesquelético um dos que mais sofre mudanças no período gravídico 

puerperal. O edema, associado ao ganho de peso e a retenção hídrica nos 

ligamentos e articulações, geram compensações nesse sistema que, muitas 

vezes, resultam no aparecimento de alterações do equilíbrio e sintomatologia 

dolorosa, devido a mudanças como aumento de peso, deslocamento do centro 

de gravidade, aumento da flexibilidade, diminuição da força muscular e da 

circulação sanguínea (Gazaneo e De Oliveira, 1998; Gilleard et. al., 2008). 

  Para Aires (1999), devido à distensão abdominal e ao aumento do 

desenvolvimento das mamas, o centro de gravidade se desloca para frente 

fazendo com que a mulher adote uma postura involuntária com hiperlordose da 

coluna e aumento da base de sustentação, modificando o seu padrão de 

marcha. Para a busca do equilíbrio, a gestante mantém a postura descrita 

anteriormente, e não dissocia a cintura pélvico-escapular, deambulando em 

bloco, o que é denominado marcha anserina (Rezende, 2002). O peso 

transfere-se para os calcanhares para trazer o centro de gravidade para uma 

posição mais posterior (Gazaneo e De Oliveira, 1998; Nyska et. al., 1997). 

O aumento da carga e o desequilíbrio no sistema articular, devido ao 

aumento da massa corpórea e de suas dimensões, podem provocar tanto 

perturbação no centro de gravidade (CG), como uma maior oscilação do centro 

de força (CF), que leva a um equilíbrio instável e influencia na biomecânica da 

postura. Essa alteração pode aumentar o risco de quedas, prevalente em 25% 

das gestantes (Mann et. al., 2010; Butler et. al., 2006). 

No que diz respeito às alterações hormonais e suas influências na 

postura, ocorre a produção do hormônio relaxina, secretada pelo corpo lúteo, 
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principalmente durante o primeiro trimestre gestacional. Ele é responsável por 

agir sobre as fibras colágenas, diminuindo sua densidade e ocasionando maior 

extensibilidade das estruturas articulares, principalmente pelve e sínfise púbica. 

Isto resulta em mudanças biomecânicas como anteversão da pélvis e aumento 

da mobilidade sacro-ilíaca e pubiana, que tornam a gestante mais suscetível ao 

estresse e à dor (Ribas, 2006). Butler et. al. (2006) sustentam a hipótese de 

que a diminuição da estabilidade postural, na população gestante, está 

relacionada com essas alterações hormonais, articulares e ligamentares, e não 

devido ao aumento da altura do centro de gravidade e aumento de peso. Estes 

autores confirmam sua hipótese pela permanência dessas alterações também 

no pós-parto.  

Este período, também chamado de puerpério, é o período do ciclo 

gravídico-puerperal em que as modificações provocadas pela gravidez e parto 

no organismo da mulher, retornam ao seu estado pré-gravídico. Este processo 

é lento e tem seu início após o parto, com a expulsão da placenta (Rezende, 

2002; Kisner e Colby, 2005; Strapasson e Nedel, 2010). Segundo consenso do 

Ministério da Saúde (Brasil, 2001), o pós-parto possui término imprevisto, pois 

enquanto a mulher amamentar ela estará sofrendo modificações da gestação 

(lactância), não retornando seus ciclos menstruais completamente à 

normalidade. 

De acordo com Borg-Stein e Dugan (2007), praticamente todas as 

mulheres grávidas experimentam algum grau de desconforto 

musculoesquelético. Além disso, muitas delas desenvolvem distúrbios dessa 

natureza no período após o parto, devido às influências hormonais contínuas 

da lactação, e às tensões biomecânicas e ergonômicas das atividades, 

relacionadas ao cuidado com a criança. 

Assim, reforça-se que ajustes no sistema postural, já esperados com a 

gestação, podem perdurar no pós-parto. Neste período, a flacidez nas 

articulações pelo amaciamento dos ligamentos, por exemplo, podem persistir 

de semanas a seis meses (Kisner e Colby 2005; Butler et. al. 2006). Ademais, 

com a involução rápida do útero, o peso corporal diminui, levando à alteração 

do centro de gravidade (Whiteford e Polden, 2000). 

 Logo, diante dessas várias modificações já citadas no período gravídico-

puerperal, e, sendo a qualidade de vida (QV) definida pela OMS (Organização 
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Mundial de Saúde) como “percepção do indivíduo de sua posição na vida, no 

contexto de cultura e de sistemas de valores nos quais ele vive e em relação a 

seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”, percebe-se que, 

possivelmente, situações e sentimentos vividos por essa mulher nesse período, 

interfiram na sua percepção de qualidade de vida (Lara, 2010; Abeche, 2008). 

Todas essas questões são relevantes à saúde da mulher e observa-se que a 

complexidade das mudanças pela qual ela passa no decorrer de toda sua vida, 

não se restringe apenas a variáveis psicobiológicas, mas também a fatores 

socioeconômicos que são fundamentais nesse processo de mudanças (Vido, 

2006). 

Segundo Lau et. al.(2011), a qualidade de vida durante a gestação, 

parece estar associada a fatores sociodemográficos como idade, nível 

educacional, planejamento familiar, horas trabalhadas e acompanhamento pré-

natal. Não só na gestação pode haver fatores que afetam a qualidade de vida 

dessas mulheres. Webb et. al. (2008) analisaram, por meio de entrevistas, que 

mulheres no período pós-parto apresentam, comumente, problemas de saúde 

física após a gestação e parto e estes estão relacionados com 

comprometimento funcional e baixa saúde emocional, influenciando 

negativamente na sua qualidade de vida. Pedrosa et. al. (2013), utilizando o 

Questionário SF-36 com puérperas, observou que o domínio limitações físicas 

apresentou a menor média de escore entre as participantes. Em outro estudo, 

Zubaran et. al. (2009), observaram que fatores como baixo nível de 

escolaridade e renda familiar podem limitar a percepção de qualidade de vida 

dessas mulheres no pós-parto. 

 A percepção de qualidade de vida pode ser avaliada por diversos 

instrumentos validados na literatura (Lara, 2008; Paula, 2009). Entre eles 

encontra-se o Índice de Qualidade de Vida de Ferrans & Powers (IQVPF), 

criado para mensurar a QV de vários tipos de populações, sendo cada versão 

adaptada para o tipo de amostra. O questionário possui uma característica que 

o diferencia dos demais que avaliam qualidade de vida, que se refere à sua 

estrutura peculiar: além de avaliar o nível de satisfação com os diversos itens 

que o compõem, incorpora, também, a avaliação do grau de importância a eles 

atribuída, levando em conta que as pessoas podem valorizar diferentemente os 

diversos aspectos da vida (Kimura et. al., 2009). 
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 A avaliação do sistema musculoesquelético, assim como da qualidade 

de vida da mulher no ciclo gravídico-puerperal, torna-se de importância 

relevante para os profissionais de saúde que lidam com mulheres nesse 

período, entre eles, fisioterapeuta, que intervêm efetivamente nessas 

alterações em qualquer fase desse ciclo. 

Diante da escassez de evidências e estudos acerca da persistência de 

alterações no equilíbrio postural no período pós-parto, faz-se necessário 

investigar a presença de alterações no equilíbrio postural de mulheres neste 

período, além da duração do tempo em que podem ser observadas nesta fase. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Estudos na literatura atual abordam as várias alterações que ocorrem no 

corpo da mulher grávida, dentre elas as desordens posturais. Sabe-se que 

ocorre um desequilíbrio nessa fase, pela própria biomecânica feminina, que é 

modificada. Poucos estudos têm investigado se existe persistência das 

alterações posturais desencadeadas durante a gestação no período pós-parto 

(Butler et. al., 2006; Jang et. al., 2007; Opala-Berdzik et. al., 2014).   

Ao investigar e diagnosticar problemas na gestação e no pós-parto que 

interferem no bem estar biopsicossocial da mulher pode-se ratificar o papel 

imprescindível dos profissionais da saúde nessa assistência. E, levando em 

consideração alterações de origem musculoesquelética nesses períodos, como 

desordens posturais, o fisioterapeuta ao investigar melhor o que ocorre nessa 

mulher, possibilita, por meio de medidas preventivas de orientações, influenciar 

positivamente na qualidade de vida destas e no retorno saudável às atividades 

de vida diária.  

Para tanto, no contexto da Fisioterapia, torna-se relevante investigar a 

presença de alterações no equilíbrio postural em mulheres no pós-parto, uma 

vez que esses dados ainda são escassos na literatura. Torna-se imprescindível 

compreender melhor o processo biomecânico do corpo da mulher nessa fase, 

para subsidiar ações nas práticas clínicas dos fisioterapeutas, e ainda 

aprimorar tais recursos e intervenções de atenção e prevenção voltadas à 

saúde da mulher no ciclo gravídico puerperal. 
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1.2  OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GERAL: Analisar alterações de equilíbrio postural e 

qualidade de vida de mulheres na gestação e persistência no pós-parto. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Traçar o perfil sócio-demográfico, clínico e obstétrico da amostra 

estudada;  

 Identificar presença de alterações do equilíbrio postural na gestação e 

no pós-parto; 

 Comparar o equilíbrio postural na gestação e no pós-parto;  

 Avaliar e comparar a qualidade de vida durante o período gestacional (2° 

e 3° trimestre) e pós-parto (1 a 4 meses e 5 a 8 meses). 

 

1.3 HIPÓTESES 

H0: Alterações de equilíbrio presentes na gestação não permanecem no 

pós-parto; 

    H0: Não há melhora na qualidade de vida no pós-parto, comparada à 

gestação. 

 

H1: Alterações de equilíbrio presentes na gestação permanecem 

presentes no pós-parto; 

   H2: Há melhora na qualidade de vida no pós-parto, comparada à 

gestação. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 
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2.1 DESENHO DO ESTUDO: Trata-se de um estudo observacional 

analítico longitudinal. 

 

 2.2 LOCAL DO ESTUDO: A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de 

Atendimento Materno-Infantil do Departamento de Fisioterapia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

 

 2.3 PERÍODO DO ESTUDO: Esta pesquisa ocorreu de Março de 2013 a 

Setembro de 2014. 

 

2.4 POPULAÇÃO DO ESTUDO: Mulheres grávidas do 2° e 3° trimestre 

gestacional e no período de 40 dias a 8 meses de pós-parto, que participaram 

do Curso Preparatório para a Gestação, Parto e Pós-parto (CPGPP) promovido 

periodicamente pelo Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte.  

 

 2.5 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA:  

 A amostra deste estudo é constituída, em sua totalidade, por 47 

mulheres avaliadas em dois períodos: gestação e pós-parto. O método de 

amostragem foi do tipo não probabilístico, por conveniência. 

Para respaldar o número amostral escolhido para a presente pesquisa, 

levamos em consideração artigos (Butler, 2006; Jang, 2007; Opala-Berdzik, 

2014) que avaliaram equilíbrio postural tanto na gestação como no pós-parto, 

com média de 28 voluntárias. Considerando esse número, nossa amostra de 

47 voluntárias tornou-se relevante para os objetivos do estudo.  

No que se refere ao tempo de pós-parto a ser avaliado, os estudos 

citados recrutaram as participantes de seis semanas a até seis meses, 

enquanto, no nosso estudo, este período foi de 40 dias a oito meses de pós-

parto. 

2.5.1 Critérios de inclusão:  

Na gestação: Estar do 2° trimestre ou 3° trimestre gestacional; 

participantes do CPGPP; gravidez de baixo risco; ausência de alterações de 

equilíbrio relatadas antes da gestação; gestação de feto único; não estar em 

uso de medicamento que possa interferir no equilíbrio postural.  
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No pós-parto: Estar de 40 dias a oito meses de pós-parto; terem 

realizado todos os testes de equilíbrio na gestação; terem respondido o 

questionário de qualidade de vida na gestação; ausência de complicações no 

pós-parto (deiscência dos pontos cirúrgicos, lesão nervosa); não estar em uso 

de medicamento que possa interferir no equilíbrio postural, e terem assinado o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

  2.5.2 Critérios de exclusão: Foram excluídas as mulheres que se 

recusaram a completar os testes de equilíbrio utilizados e/ou a preencher o 

questionário aplicado, ou na gestação ou no pós-parto. 

 

 2.6 INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE COLETA: 

 Os instrumentos para avaliação das voluntárias foram: 

 

2.6.1 Ficha de Avaliação e Identificação 

 Duas fichas foram elaboradas pelo pesquisador responsável, sendo uma 

para o período gestacional e outra para mulheres no pós-parto, para fins de 

caracterização da amostra, contendo dados de identificação e sócio-

demográficos (idade, estado civil, escolaridade em nível e anos de estudo, 

raça, renda familiar e ocupação), variáveis antropométricas (peso, altura e 

índice de massa corporal - IMC), hábitos/vícios (se fuma, se bebe, se pratica 

atividade física), antecedentes clínicos, história obstétrica (gestações, partos e 

abortos; gravidez planejada), dados do parto e pós-parto, e avaliação subjetiva 

de equilíbrio postural e qualidade de vida (Apêndice I).  

 

2.6.2 Avaliação do equilíbrio postural 

 Para a avaliação do equilíbrio postural, foi utilizado o equipamento 

Balance Master System® da Neurocom International INC®, Clackamas - USA. 

Seu sistema utiliza um computador com um software de operação acoplado a 

uma plataforma com 1,40 metros de comprimento por 0,43 metros de largura, 

que possui quatro sensores de força conectados ao software. Os sensores 

permitem que o centro de pressão do indivíduo seja estimado por meio da 

média das forças horizontais e verticais dos pés sobre o solo.  

No centro da plataforma de força apresenta uma linha horizontal e três 

linhas verticais, identificadas pelas letras SMT. Os pés do indivíduo a ser 
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avaliado são posicionados alinhando a borda lateral do pé com a linha de altura 

adequada, registrada no próprio aparelho. A letra S (short) para pessoas de 76 

a 140 cm, M (medium) para 141 a 165 cm e T (tall) para 166 a 203 cm (Liston e 

Brouwer, 1996).  

O equipamento como um todo fornece uma avaliação objetiva do 

equilíbrio, permitindo, também, o treino do controle motor voluntário desta 

função associado ao biofeedback visual, sendo um indicador para o 

desempenho funcional (Figura 1).  

 
Figura 1 – Equipamento de avaliação do equilíbrio Balance Master® 

FONTE: Rahal MA. Comparação do equilíbrio entre idosos saudáveis praticantes e 
não praticantes de Tai Chi Chuan. Dissertação (Mestrado) em Ciências. São Paulo, 

2009. 

 

O aparelho possui 11 protocolos de avaliação, sendo utilizados para 

essa pesquisa os seguintes testes: 

1°: Modified Clinical Test of Sensory Interaction on Balance (MCTSIB) – 

O equilíbrio estático é testado nestas quatro condições: (1) com os olhos 

abertos em superfície fixa, (2) com os olhos fechados em uma superfície fixa, 

(3) com os olhos abertos em uma superfície instável e (4) com os olhos 

fechados em uma superfície instável (Figura 2). 
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Figura 2 – Superfície fixa e superfície instável 

FONTE: Rahal MA. Comparação do equilíbrio entre idosos saudáveis praticantes e 
não praticantes de Tai Chi Chuan. Dissertação (Mestrado) em Ciências. São Paulo, 

2009. 

Nesse teste se obtém informações acerca da velocidade de oscilação 

(°/seg) tanto na superfície fixa de olhos abertos (FOA), como de olhos fechados 

(FOF), e ainda na superfície instável de olhos abertos (IOA) e de olhos 

fechados (IOF). A presença ou não de alteração de equilíbrio foi identificada 

por cores nos resultados obtidos pelo equipamento, sendo cor verde sem 

alteração e na cor vermelha com alteração de equilíbrio postural (Figura 3). 

 
Figura 3 – Representação das cores nos resultados obtidos no Balance Master® 

FONTE: Acervo da pesquisadora 
 
 

2°: Rhythmic Weight Shift Test (RWS) – O RWS quantifica a capacidade 

da participante em mover seu centro de gravidade (CG) nas direções látero-

laterais (direita/esquerda) e ântero-posteriores (frente/trás) entre dois alvos em 

três velocidades: lenta, média e rápida. O indivíduo a ser avaliado, após ser 

posicionado corretamente, é orientado a fixar o olhar na tela do computador 

onde, semelhante a jogos de realidade virtual, ele é representado por um 

avatar que reproduz seus movimentos de acordo com o objetivo do teste 

(Figura 4).  
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Figura 4 – Posicionamento para o teste RWS 
FONTE: Rahal MA. Comparação do equilíbrio entre idosos saudáveis praticantes e 
não praticantes de Tai Chi Chuan. Dissertação (Mestrado) em Ciências. São Paulo, 

2009. 

 

Esse teste fornece informações da velocidade do eixo (°/seg) e do 

controle direcional (%) tanto direita/esquerda (VDE, CDE), quanto frente/trás 

(VFT, CFT). A presença ou não de alteração de equilíbrio foi identificada por 

cores nos resultados obtidos pelo equipamento, sendo cor verde sem alteração 

e na cor vermelha com alteração de equilíbrio postural. 

 

3°: Unilateral Stance (US) - Avalia o equilíbrio estático unipodal com os 

olhos abertos e fechados, em ambos os lados, pela média do deslocamento do 

centro de gravidade em graus/seg, com braços permanecendo relaxados ao 

lado do corpo (Figura 5). 

 

Figura 5 – Teste de apoio unipodal 
FONTE: Rahal MA. Comparação do equilíbrio entre idosos saudáveis praticantes e 
não praticantes de Tai Chi Chuan. Dissertação (Mestrado) em Ciências. São Paulo, 

2009. 
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Nesse teste se obtém informações da velocidade de oscilação (°/seg) 

com a perna esquerda de olhos abertos (VEOA), com a perna esquerda de 

olhos fechados (VEOF), com a perna direita de olhos abertos (VDOA) e com a 

perna direita de olhos fechados (VDOF); e da diferença de velocidade de 

oscilação Direita/Esquerda (%), tanto de olhos abertos (DVODE_OA) quanto de 

olhos fechados (DVODE_OF). A presença ou não de alteração de equilíbrio foi 

identificada por cores nos resultados obtidos pelo equipamento, sendo a cor 

verde sem alteração e na cor vermelha com alteração de equilíbrio postural. 

4°: Sit to Stand (STS) – Avalia o equilíbrio dinâmico ao levantar, através 

da transferência de peso, velocidade de deslocamento do CG, simetria do peso 

e índice de subida (% do peso). Nesse teste não se pode utilizar as mãos como 

ajuda, os braços permanecem ao lado do corpo (Figura 6). 

 

Figura 6 – Teste de transferência de sentado para em pé 

FONTE: Rahal MA. Comparação do equilíbrio entre idosos saudáveis praticantes e 
não praticantes de Tai Chi Chuan. Dissertação (Mestrado) em Ciências. São Paulo, 

2009. 

 

Esse teste fornece informações acerca do tempo de transferência de 

sentar para levantar (seg), velocidade de oscilação (°/seg) e simetria 

direta/esquerda (%). A presença de alteração de equilíbrio foi identificada por 

cores nos resultados obtidos pelo equipamento, sendo cor verde sem alteração 

e na cor vermelha com alteração de equilíbrio postural. 

5°: Walk Across (WA) – Avalia o equilíbrio dinâmico ao caminhar através 

da plataforma pela velocidade, largura e comprimento do passo e simetria da 

largura do passo. A orientação dada é de caminhar de forma mais natural 

possível (Figura 7). 
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Figura 7 – Teste da caminhada 
FONTE: Rahal MA. Comparação do equilíbrio entre idosos saudáveis praticantes e 
não praticantes de Tai Chi Chuan. Dissertação (Mestrado) em Ciências. São Paulo, 

2009. 

 

Os testes foram aplicados nessa sequência acima, com as mesmas 

orientações verbais para todas as participantes, tanto na gestação como no 

pós-parto.  

2.6.3 Avaliação da Qualidade de Vida (QV) 

Para avaliar a qualidade de vida das gestantes foi utilizado um 

questionário de qualidade de vida, o Índice de Qualidade de Vida (IQV) de 

Ferrans e Powers (Anexo 1) traduzido para a língua portuguesa e validado por 

Kimura M. (1999). Este questionário é autoaplicável e possui uma versão 

genérica e versões específicas para pacientes neurológicos, pós-

transplantados hepáticos, diabéticos, epiléticos, gestantes e outras populações. 

O instrumento adaptado para aplicação com grávidas por Fernandes, Narchi e 

Cianciarrullo (2004) é constituído de duas partes: a parte I mensura a 

satisfação nos vários aspectos da vida, a e parte II, a importância desses 

mesmos aspectos. Contendo 36 itens em cada, os sujeitos podem atribuir 

valores em uma escala crescente de satisfação e importância, de 1 a 6, que 

variam de muito insatisfeito (1) a muito satisfeito (6); e sem nenhuma 

importância (1) a muito importante (6). Esses 36 itens são distribuídos nos 

quatro domínios da seguinte forma: saúde e funcionamento com 17 itens, 

psicológico e espiritual com 6 itens, socioeconômico com 9 itens e família com 

4 itens. A adaptação para população gestante realizada pelos mesmos autores 

permitiu que alguns desses itens fossem reformulados e outros fossem 

acrescentados ao instrumento original, considerando-os específicos para a 
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mulher na fase gestacional, uma vez que a gestante apresenta notáveis 

mudanças principalmente emocionais. 

Para a avaliação da qualidade de vida das mulheres no pós-parto foi 

utilizado o mesmo instrumento, o Índice de Qualidade de Vida (IQV) de Ferrans 

e Powers (Anexo 2), sendo o adaptado por Fernandes e Narchi (2007) para 

essa população. Ele é composto por 39 questões, também divididas em quatro 

domínios (saúde e funcionamento com 19 itens, socioeconômico com 9 itens, 

psicológico e espiritual com 7 itens, família com 4 itens) e contendo duas 

partes: uma avaliando a satisfação e outra a importância de vários aspectos de 

vida da mulher nesse período. Nessa adaptação realizada, foram 

acrescentadas ao instrumento original questões que podiam interferir na 

qualidade de vida de mulheres no pós-parto, como: “a saúde do seu bebê” 

(item 2); “a assistência às saúde que seu bebê está recebendo” (item 4); 

“amamentar seu filho” (item 5); “as mudanças de humor que você sente 

(tristeza e alegria)” (item 7) e “ter tido essa criança” (item 30).  

Para os dois instrumentos, a pontuação total pode variar de 0 a 30 

pontos, sendo ponderado cada item de satisfação com o seu correspondente 

de importância. As instruções para o cálculo dos escores foram obtidas via 

internet (Disponível em: 

<http://www.uic.edu/orgs/qli/questionaires/questionnairehome.htm>.), com o 

procedimento correto e com as devidas recodificações nos valores, chegando 

assim ao escore final total e por domínio. Esses valores combinados, de 

satisfação com importância, resultam em alta satisfação e alta importância por 

meio de valores mais altos, e baixa satisfação e alta importância por meio dos 

mais baixos. Este esquema de pontuação baseia-se na premissa de que 

pessoas satisfeitas com áreas que consideram importantes desfrutam de 

melhor qualidade de vida do que pessoas insatisfeitas com áreas que 

consideram importantes. 

O procedimento para atribuição dos escores requer, primeiramente, que 

a pontuação dos itens de satisfação seja recodificada, com a finalidade de 

centralizar o zero da escala. Isto é obtido subtraindo-se o valor 3,5 das 

respostas a cada item de satisfação, resultando em pontuações de -2,5, -1,5, -

0,5, +0,5, +1,5 e +2,5 para pontuações iniciais de 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 

respectivamente. Em segundo lugar, os escores recodificados de satisfação 
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são ponderados pelos seus correspondentes de importância, multiplicando-se o 

valor recodificado de cada item, pelo valor bruto da resposta à importância (1, 

2, 3, 4, 5, 6). A seguir, o escore total é calculado somando-se os valores 

ponderados de todos os itens respondidos e dividindo-se pelo total de itens 

respondidos. Até este ponto, a variação possível é de -15 a +15. Para eliminar 

pontuações negativas no escore final, soma-se 15 aos valores obtidos, 

resultando no escore total do instrumento, que poderá variar de 0 a 30. Os 

maiores valores indicam melhor qualidade de vida. O escore total de cada 

domínio varia também de 0 a 30 (Kimura e Silva, 2009). 

Em resumo, para o cálculo do IQV (total e por domínio) adota-se a 

seguinte fórmula, seguindo as orientações anteriormente descritas: 

IQV = [(SAT rec x IMP) de cada item ÷ número de itens respondidos] + 15, 

onde:   

SAT rec = valor recodificado de cada item de satisfação (-2,5 a +2,5) 

IMP = valor bruto de cada item de importância (1 a 6). 

Os instrumentos não têm itens invertidos e nem pontos de corte. Os 

escores de cada um dos quatro domínios podem ser considerados de forma 

independente ou em conjunto. 

Não há estudos que contemplem a comparação dos dois questionários 

para comparar a qualidade de vida em dois momentos diferentes. Este trabalho 

se dispôs a isto, comparando as médias dos escores da qualidade de vida na 

gestação e no pós-parto.  

Compreende-se que seja possível fazer essa análise uma vez que os 

instrumentos são da mesma natureza, utilizando-se da mesma fórmula para se 

obter as médias totais e por domínios. 

 

2.7  PROCEDIMENTOS DA COLETA DE DADOS E ASPECTOS ÉTICOS 

 As etapas da pesquisa encontram-se demonstradas na Figura 8 

abaixo, de acordo com os critérios de elegibilidade. 
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Figura 8 - Fluxograma com as etapas da pesquisa 

 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da UFRN, de acordo com a resolução 466/12, sendo aprovado sob o 

parecer n. 719.939.  

Foram avaliadas 72 mulheres na gestação e 49 no pós-parto. Houve 
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perdas no pós-parto de 23 mulheres, devido não comparecimento de algumas 

voluntárias no follow-up. Das 49 avaliadas, nos dois períodos, 2 tiveram que 

ser excluídas, de acordo com os critérios de elegibilidade, totalizando 47 

voluntárias incluídas na pesquisa.  

A amostra foi dividida em dois grupos na gestação, sendo: 2° trimestre 

(2T) e 3° trimestre (3T), e dois grupos no pós-parto(PP): 1 a 4 meses (PP1) e 5 

a 8 meses (PP2), com a finalidade de facilitar a análise dos dados coletados e 

de melhor comparar os períodos estudados.  

Para iniciar as coletas de dados, na gestação, as mulheres eram 

marcadas via telefone para serem avaliadas antes do início do Curso 

Preparatório para a Gestação, Parto e Pós-parto (CPGPP). Em seguida, no 

período pós-parto, o contato com as mesmas mulheres também foi via telefone, 

sendo pré-requisito primordial que elas tivessem sido submetidas ao mesmo 

protocolo de avaliação durante a gestação. Aquelas que atendessem aos 

critérios de elegibilidade estabelecidos eram convidadas a comparecerem ao 

mesmo local para a reavaliação. Todas as voluntárias assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice II) na gestação, estando 

assim apta a ser incluída na pesquisa.  

Inicialmente, era preenchida uma ficha de avaliação e identificação por 

um avaliador treinado, por meio de entrevista. Em seguida, a participante era 

posicionada adequadamente na plataforma do Balance Master® para serem 

aplicados os testes (MCTSIB, RWS, US, STS e WA) de avaliação do equilíbrio 

postural. Todos os testes eram realizados três vezes, tendo, cada um, duração 

de cerca de 10 segundos (tempo estabelecido pelo equipamento). Os 

resultados acerca do equilíbrio foram também fornecidos pelo próprio 

equipamento, em que era calculada a média das três vezes de avaliação. 

Por fim, o questionário de qualidade de vida foi auto-aplicado, ou seja, a 

própria voluntária respondia ao instrumento após orientação prévia, estando 

sempre o avaliador a disposição para retirar qualquer dúvida que viesse a 

surgir, sem interferir ou influenciar na resposta da participante.  

Todas as avaliações foram realizadas no mesmo horário, apenas no 

turno da tarde, no intervalo das 13h às 17 horas, para evitar influências do 
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ritmo circadiano dessas mulheres. Todas as voluntárias receberam as mesmas 

orientações para preencher o questionário autoaplicável e para realizar os 

testes de equilíbrio postural. 

 

2.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

Para análise dos dados coletados utilizou-se o Statistical Package for 

Social Sciencies for Personal Computer - SPSS (versão 20.0). 

Para as variáveis quantitativas, utilizou-se análise descritiva em média 

como medida de centro de distribuição, com o intuito de resumir as 

informações, e desvio padrão, como medida de dispersão, para indicar a 

variabilidade dos dados. 

A normalidade dos dados foi analisada através do teste de Shapiro-Wilk, 

observando que a distribuição dos dados é não paramétrica. 

Para analisar a frequência de alterações de equilíbrio postural nos dois 

grupos da gestação e nos dois grupos do pós-parto foi utilizado o teste de Qui-

quadrado. O teste de McNemar foi usado para analisar frequências 

(proporções) de alteração de equilíbrio das amostras relacionadas nos dois 

momentos, gestação e pós-parto. E, para comparar o comportamento do 

equilíbrio postural ao longo da gestação e pós-parto utilizou-se o teste de 

Wilcoxon. Este mesmo teste para amostras relacionadas foi utilizado para a 

comparação da qualidade de vida durante a gestação e no pós-parto. E ainda, 

o de Mann-Whitney para comparar os escores da qualidade de vida nos dois 

grupos da gestação e nos dois grupos do pós-parto. 

Para todos os testes foi assumido o nível de significância de 5%.  

As variáveis selecionadas para este estudo foram: 

Sócio-demográficas, obstétricas e hábitos de vida– anos de estudos 

renda familiar, situação conjugal, trimestre gestacional, tipo de parto, trabalho 

de parto, tempo de pós-parto. 

Equilíbrio Postural – presença de alteração de equilíbrio pelos testes 

do equipamento Balance Master® da Neurocom International INC®, Clackamas 

- USA. 

Qualidade de vida – escore (0 a 30) do Índice de qualidade de vida de 

Ferrans e Powers adaptado para gestantes e mulheres no pós-parto. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A média de idade cronológica das voluntárias foi de 30,17 (± 5,06) anos. 

A média da escolaridade, considerando anos de estudos, foi de 16,26 (± 1,82) 

anos.  

Das participantes avaliadas durante a gestação, a maioria 63,8% (n=30) 

estavam no segundo trimestre gestacional, enquanto 36,2% (n=17) 

encontravam-se no terceiro. Em relação ao período pós-parto, 59,6% (n=28) 

delas estavam entre 1 a 4 meses, e 40,4% (n=19), de 5 a 8 meses de pós-

parto. 

Os demais dados descritivos da amostra estudada encontram-se 

demonstrados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Frequência absoluta e relativa dos dados 

socioeconômicos e obstétricos da amostra (n= 47). 

VARIÁVEIS 
FEQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA (%) 

RENDA FAMILIAR 

1 a 2 SM 

3 a 4 SM 

> 4 SM 

 

5 

11 

31 

 

10,6 

23,4 

66 

SITUAÇÃO CONJUGAL 

CASADA 

TEM COMPANHEIRO 

NÃO TEM COMPANHEIRO 

 

35 

10 

2 

 

74,5 

21,3 

4,3 

PARIDADE 

PRIMÍPARA 

MULTÍPARA 

 

41 

6 

 

87,2 

12,8 

TIPO DE PARTO 

VAGINAL 

CESÁRIA 

 

9 

38 

 

19,1 

80,9 

TRABALHO DE PARTO 

SIM 

NÃO 

 

22 

25 

 

46,8 

53,2 

SM- Salário Mínimo (Nacional R$ 724,00 / Vigente a partir de 01/01/2014). 
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Comparando a frequência de alterações de equilíbrio postural nos dois 

grupos da gestação e nos dois grupos do pós-parto, não foram encontradas 

diferenças significativas, em nenhum dos testes analisados, levando-se em 

consideração a velocidade de oscilação durante o movimento ântero-posterior 

no teste RWS - Rhythmic Weight Shift Test (Tabela 2).  

 

Tabela 2: Análise da frequência de alterações do equilíbrio postural na 

gestação e no pós-parto, por meio da velocidade de oscilação, durante o 

movimento ântero-posterior no teste Rhythmic Weight Shift Test - RWS 

(n=47). 

ALTERAÇÕES 

EQUILÍBRIO 

GESTAÇÃO 
X² / p 

PÓS-PARTO 
X² / p 

2T 3T PP1 PP2 

SEM 19 10 0,09 16 12 0,17 

COM 11 7 0,76 12 7 0,68 

2T- segundo trimestre, 3T- terceiro trimestre; PP1– Pós-parto 1 (1 a 4 meses), 

PP2– Pós-parto 2 (5 a 8 meses).  

 

Selecionando três dos testes de equilíbrio utilizados (Modified Clinical 

Test of Sensory Interaction on Balance – MCTSIB; Rhythmic Weight Shift Test -

RWS e Unilateral Stance - US), e comparando a diferença entre as medianas 

das variáveis dos testes nos dois períodos em que as mulheres foram 

avaliadas, gestação e pós-parto, houve diferença significativa apenas um uma 

variação do teste MSTSIB: em superfície instável de olhos fechados (IOF) 

(p=0,001). Para o teste US, apenas a velocidade de oscilação com perna 

direita de olhos fechados (VDOF) obteve resultado significativo (p=0,03). No 

teste RWS e suas variações, não foram demonstradas diferenças estatísticas 

significativas (Figura 9).  
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Figura 9. (A) Análise da velocidade de oscilação do teste Modified Clinical Test 

of Sensory Interaction on Balance – MCTSIB, em superfície instável de olhos 

fechados (IOF) na gestação e no pós-parto; (B) Análise da velocidade de 

oscilação do teste Unilateral Stance – US, no membro inferior direito de olhos 

fechados na gestação e no pós-parto. * P < 0,05. 

 

Ao avaliar a frequência de mulheres com alteração de equilíbrio postural 

na gestação e no pós-parto, nos três testes selecionados para análise, não se 

obteve diferença estatística significativa entre os instantes de avaliação (Teste 

MCTSIB (FOA: p=1; FOF: p=0,12; IOA: p=1), teste RWS (VDE: p=1; VFT: p=1; 

CDE: p=0,42; CFT: p=0,22), teste US (VEOA: p=1; VEOF: p=0,33; DVO_OA: 

p=1; DVO_OF: p=0,81)). Mostrando que as proporções da presença de 

alterações de equilíbrio são semelhantes na gestação e no pós-parto. 
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Em relação à qualidade de vida, considerando as medianas dos escores 

totais do IQVFP, tanto na gestação como no pós-parto, a qualidade de vida foi 

considerada boa. Ao comparar as medianas dos escores totais e por domínio, 

na gestação e no pós-parto, obteve-se diferença estatisticamente significativa 

para os domínios Saúde e Funcionamento (p=0,02) e o Socioeconômico 

(p=0,01). Assim, ficou demonstrado que esses dois domínios apresentaram 

escores maiores no período pós-parto (Figura 10).  

 

 

Figura 10. Análise da qualidade de vida durante a gestação e o pós-parto, 

considerando os domínios Saúde/Funcionamento e Socioeconômico. * P < 0,05. 

 

Aa se comparar os escores da qualidade de vida nos dois grupos da 

gestação (2° trimestre e 3° trimestre) e nos dois do pós-parto (1 a 4 meses e 5 

a 8 meses), observou-se diferença estatística significativa apenas entre os 

grupos do pós-parto, para o domínio Família (p=0,03). Foi visto, ainda, que as 

mulheres de 5 a 8 meses de pós-parto reportaram menor escore (18) neste 

domínio do que as de 1 a 4 meses (27). 

 

 



40 

 

DISCUSSÃO 

Alterações de equilíbrio postural na gestação e pós-parto 

Entende-se que a gestação é o momento do ciclo gravídico-puerperal em 

que mais se observam alterações no corpo gravídico, em tão curto espaço de 

tempo. Espera-se que, logo após o parto, o corpo feminino retorne ao seu 

estado pré-gestacional. Neste estudo, observou-se que o período pós-parto 

também é contemplado por alterações musculoesqueléticas, como de equilíbrio 

postural, merecendo, deste modo, ser alvo de mais pesquisas, na literatura.  

Os resultados desse estudo mostraram que mulheres no período 

gestacional apresentam alterações de equilíbrio postural que podem 

permanecer no pós-parto. Tal fato ficou demonstrado ao comparar a frequência 

de mulheres no segundo e terceiro trimestres gestacionais, e de 40 dias a oito 

meses de pós-parto, que apresentaram alterações de equilíbrio postural nos 

dois momentos. Tais resultados corroboram com o estudo de Butler et. al. 

(2006), em que os autores encontraram que o equilíbrio postural estava 

diminuído no segundo e terceiro trimestre gestacional, permanecendo 

diminuído no pós-parto de seis a oito semanas. Esse achado sugere que a 

diminuição da estabilidade postural, nessa população, não se deve apenas a 

características morfológicas da gravidez, como aumento da altura do centro de 

gravidade e aumento de peso devido à carga do feto em desenvolvimento. O 

fato desta alteração permanecer também no pós-parto, quando as 

características mencionadas já têm diminuído ou mesmo desaparecido, 

apontam para a possibilidade de ação de outros fatores sobre a estabilidade 

postural em mulheres no período gravídico puerperal. 

Estudos prévios descrevem que as repercussões da gravidez no sistema 

musculoesquelético resultam em grandes ajustes da postura estática e 

dinâmica das mulheres, e estas podem persistir de semanas a seis meses no 

puerpério (Kisner e Colby 2005; Whiteford e Polden 2000; Butler et al 2006,  

Ribas e Guirro, 2007). O presente estudo demonstrou que essas alterações 

gestacionais podem persistir de semanas a oito meses no pós-parto. Outros 

fatores, tais como alterações hormonais, articulares e ligamentares, podem ser 

responsáveis por este desequilíbrio na postura da gestante. 
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 Em se tratando de equilíbrio postural, a ocorrência de valores altos de 

velocidade de oscilação, sugere uma diminuição na estabilidade postural. 

Assim, em aumentos dessa oscilação, pode-se verificar alterações no 

equilíbrio. Comparamos dois testes de equilíbrio, o Modified Clinical Test of 

Sensory Interaction on Balance (MCTSIB) e o Unilateral Stance (US), entre 

gestação e pós-parto, sendo obtida diferença estatisticamente significativa na 

velocidade de oscilação, que se apresentou maior durante o período 

gestacional, mais especificamente no teste MCTSIB, em superfície instável de 

olhos fechados. Tal fato se repetiu para o teste US, em apoio unipodal no 

membro inferior direito de olhos fechados. 

O aumento da carga no decorrer da gestação (Ribas, 2007) e a 

modificação do centro de gravidade (Mann et. al., 2010) podem explicar a 

existência de uma maior velocidade de oscilação na gestante sobre uma 

superfície instável. Ademais, estes dois fatores podem esclarecer a associação 

dessas outras condições de teste (menor base de suporte com apoio unipodal, 

e ausência de informações visuais).  Um aspecto importante, mencionado no 

estudo de Jang, Hsiao e Hsiao-Wecksler (2008), é que a modificação da base 

de apoio e da manipulação da visão, durante a gestação e após o parto, atuam 

como estratégias do sistema de controle postural, para manter a estabilidade 

corporal e evitar as quedas (Bird et. al., 1999; Foti et. al., 2000; Lymbery e 

Gilleard, 2005; Jang, Hsiao e Hsiao-Wecksler, 2008). 

Os achados do estudo realizado por Butler et. al. (2006), ao avaliar a 

influência da informação visual sobre o equilíbrio de 12 mulheres grávidas, 

corroboram com os resultados desta pesquisa, mostrando que a velocidade de 

oscilação, mediante ausência de aferência visual, foi maior nas gestantes do 

segundo e terceiro trimestres, do que em mulheres não grávidas. Logo, 

entende-se ainda que o sistema visual exerça uma importante função na 

percepção do próprio movimento e no controle postural, desempenhando um 

papel essencial na manutenção do equilíbrio (Gaerlan et. al., 2012).  

Ao analisar a velocidade de oscilação na direção ântero-posterior, entre o 

segundo e terceiro trimestres gestacionais e entre os dois momentos do pós-

parto estudados, no teste Rhythmic Weight Shift Test (RWS), não se observou 

diferença significativa entre os valores dos grupos analisados. Estes achados 

contrariam os resultados obtidos no estudo de Jang et. al. (2008), realizado 
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com mulheres não grávidas, grávidas e seguimento no pós-parto. Os autores 

do referido estudo encontraram que houve aumento da oscilação corporal na 

direção ântero-posterior (AP) no período da gestação, diminuindo os valores de 

oscilação após o parto. Explicações para esse aumento podem ser as 

alterações biomecânicas da gestante, no que se refere ao deslocamento de 

peso na direção AP, na alteração em sentido ântero-superior do centro de 

gravidade (Inanir et. al., 2014) ou, ainda, ações hormonais, como da relaxina 

que promove frouxidão articular, podendo interferir no sistema de 

retroalimentação do controle postural, promovendo ainda, maior instabilidade 

nessa mulher (Ribas e Guirro, 2007). Talvez no nosso estudo o tamanho 

amostral não tenha sido suficiente para detectar diferenças significativas com 

relação aos dados de equilíbrio postural nessas mulheres. 

 

Qualidade de vida na gestação e pós-parto 

De acordo com Vido (2006), a essência da qualidade de vida baseia-se 

na experiência de vida de cada pessoa e só a ela cabe julgá-la, de acordo com 

seus valores e preferências. Assim, os questionários para avaliar a QV 

abrangem diversos aspectos da vida da mulher que possa afetar sua qualidade 

de vida de acordo com o momento de vida em que esta se encontra, e são 

preenchidos de acordo com sua própria concepção em cada aspecto. 

Os resultados obtidos neste estudo demonstraram que as gestantes 

obtiveram média do escore total alto, tanto na gestação (23,0) como no pós-

parto (23,8), sugerindo boa qualidade de vida nas mesmas. Esses achados 

concordam com dados da literatura, que encontraram que as voluntárias 

gestantes, nos três trimestres gestacionais, tinham uma qualidade de vida 

relativamente boa (Vido, 2006) e também que mulheres de 2 a 10 semanas de 

pós-parto descrevem como boa a sua qualidade de vida nesse momento 

(Zubaran et. al., 2009). 

Dentre as variáveis obstétricas, a idade gestacional, possivelmente, é o 

fator que exerce maior influência sobre a qualidade de vida (Taşdemir et. al., 

2010). Entretanto, no presente estudo, não se observou diferença estatística, 

ao comparar o segundo e terceiro trimestres avaliados. Corroboram com nosso 

estudo, os dados obtidos por Castro e Fracolli (2013), que não encontraram 
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diferença estatística significativa e nem correlação, quando avaliado a 

qualidade de vida por trimestre gestacional. O estudo de Vido (2006) observou, 

ainda, que os trimestres gestacionais podem ter influência na percepção da 

qualidade de vida. Considerando o âmbito físico, gestantes no terceiro trimestre 

possuiriam índice de QV menor que gestantes no primeiro trimestre, devido ao 

tamanho das mudanças corporais. Estudo realizado, com 46 gestantes, por 

Sousa et. al. (2011), sugeriu que o avançar da idade gestacional resulta em 

piora da capacidade funcional e aumento das limitações físicas em mulheres 

grávidas, afetando negativamente sua qualidade de vida. Da mesma forma, 

Eufrásio et. al. (2012), em seu estudo com 82 grávidas, mostrou que houve 

uma diminuição significativa da qualidade de vida das gestantes, 

principalmente no terceiro trimestre gestacional, quando avaliadas por meio do 

Índice de Qualidade de Vida de Ferrans & Powers. As diferenças encontradas 

entre este estudo e os de Sousa et. al.(2011) e Eufrásio et. al.(2012) podem ser 

atribuídas às diferentes características das amostras no que se refere ao perfil 

sociodemográfico e educacional. 

Considerando as diferenças estatísticas obtidas nesse estudo, ao 

comparar a qualidade de vida na gestação e no pós-parto por domínios, foi 

encontrado que o domínio Saúde e Funcionamento, assim como o 

Socioeconômico melhoraram no pós-parto. O domínio saúde e funcionamento 

abrange o âmbito de assistência à saúde recebida pela mulher e as várias 

alterações biomecânicas, físicas e de humor, que interferem no corpo da 

mulher gestante. Sabe-se que diversas destas modificações retornam, em 

parte, ao seu estado pré-gravídico, durante o pós-parto. Assim, entende-se que 

a melhora desse domínio no pós-parto, pode advir da melhora ou 

desaparecimento dos desconfortos físicos, que influenciam sua independência 

física na gestação.  

Zubaran et al. (2008),  Paula e Silva (2013) e Lara e Fernandes (2010) 

sugeriram que a baixa renda familiar, assim como o baixo nível de 

escolaridade, podem limitar a percepção de qualidade de vida de mulheres no 

pós-parto. Paula e Silva (2013) verificaram que puérperas adolescentes 

pontuaram como domínio mais comprometido o socioeconômico, e o de maior 

pontuação o familiar. Geralmente, os fatores que parecem afetar mais 

negativamente a qualidade de vida dessas mulheres, ao tornar-se mãe, é a 
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condição socioeconômica, uma vez que os gastos com saúde, limpeza, higiene 

e cuidados gerais com o bebê são elevados, embora os resultados deste 

estudo tenham demonstrado efeito contrário. Entretanto, os resultados do 

nosso estudo contrariam os achados da literatura, nos dois sentidos, tendo sido 

observado fenômeno contrários ao encontrado pelas referidas autoras. Desta 

forma, os achados deste estudo devem ser ponderados com cautela. Não se 

torna possível sugerir ou identificar a causa do aumento do domínio 

socioeconômico. Investigações nesse tema, de forma mais detalhada, são 

necessárias para conclusões mais sólidas. 

Em contrapartida, com a diminuição do domínio familiar, nas mulheres de 

5 a 8 meses de pós-parto, comparadas com as de 1 a 4 meses, pode-se 

sugerir que o período dos primeiros meses, após o parto, são de grande 

preocupação para toda família, tanto com a recém-mãe, que passou por um 

parto, como com o bebê, que é um ser tão dependente. No decorrer dos meses 

após o parto, para a mulher que trabalha, esse período torna-se o mais 

complicado para a mãe, sendo também o que mais necessita de ajuda dos 

familiares, principalmente com o bebê. Uma possível causa para os dados 

obtidos por este estudo tenha sido à ausência de apoio esperado da família, 

afetando ainda as demais questões que permeiam esse domínio: 

relacionamento com o esposo/companheiro, cumprimento de 

responsabilidades familiares, saúde da família, o ser útil às pessoas. 
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4 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Os principais achados desse estudo apontam que a proporção de 

mulheres com alterações de equilíbrio postural na gestação se assemelham 

com a do pós-parto. Isto pode inferir que essas alterações do período 

gestacional podem persistir desde o primeiro até o oitavo mês após o parto, 

período em que as voluntárias foram estudadas nesta pesquisa. Outro achado 

importante, levando em consideração a qualidade de vida, foi que os domínios 

saúde/ funcionamento e socioeconômico apresentaram diferenças estatísticas 

significativas, nas médias dos escores entre a gestação e o pós-parto, 

mostrando valores aumentados no pós-parto. 

Tais achados refletem grande importância na área de atenção à saúde 

da mulher na gestação e pós-parto, principalmente, para a Fisioterapia 

obstétrica, fornecendo dados fidedignos sobre avaliação de equilíbrio postural, 

investigando a frequência de alterações e o tempo que estas persistem no pós-

parto, em mulheres no ciclo gravídico puerperal. Os dados obtidos nesta 

pesquisa são relevantes para o delineamento de novas formas de atenção 

fisioterapêutica, além da prevenção de maiores agravos à saúde dessa mulher, 

como quedas, por exemplo, tanto na gestação quanto no pós-parto.  

Nesse aspecto, o fisioterapeuta pode colaborar no sentido de melhorar 

as condições das estruturas de sustentação do corpo, mantendo o equilíbrio 

postural dessas mulheres, e ainda, por meio de estratégias preventivas, 

melhorar o bem estar e a qualidade de vida dessa população.  

Algumas limitações, entretanto, devem ser apontadas neste estudo. A 

perda amostral, devido à dificuldade de adesão de um maior contingente de 

indivíduos, se tornou um fator limitante para a pesquisa, apesar de o estudo ter 

obtido dados relevantes sobre a persistência de alterações de equilíbrio 

postural no pós-parto. Outra limitação traduz-se no fato de não haver sido 

inclusas gestantes no primeiro trimestre gestacional. Sugere-se, portanto, que 

outras pesquisas sejam realizadas considerando-se um número amostral 

maior, estratificação comparativa entre os trimestres gestacionais e meses de 

pós-parto. Adicionalmente, sugerem-se estudos com avaliação hormonal, 

pretendendo compreender a influência dos hormônios nessas alterações 

persistentes no pós-parto.  

Como resultado deste estudo, foi redigido um artigo de revisão 

(APÊNDICE III), submetido para a revista PM&R (Philadelphia, 2009): The 
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Journal of Injury, Function and Rehabilitation, de Qualis B1, conforme 

documento constante em ANEXO 3. Outro artigo, original, (APÊNDICE IV), 

com a análise final dos dados obtidos nessa pesquisa, encontra-se em fase 

finalização e formatação, para submissão ao periódico Clinical Biomechanics, 

de Qualis A1. As instruções para autores de ambos os periódicos encontram-se 

anexados a este trabalho (ANEXO 4 e 5, respectivamente). 
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APÊNDICE I 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARATAMENTO DE FISIOTERAPIA 

FICHA DE AVALIAÇÃO – GESTAÇÃO 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 

Data da avaliação: _____/______/______        

Nome:                                                                                                                               

Idade (anos):  Data de Nascimento:  ___/____/____ Naturalidade: 

Nº pessoas na família: Cor declarada:                                                    Lateralidade: 

Endereço: 

Telefone (s):  e-mail*:  

Escolaridade: (  ) Ens. Fund I.  (  ) Ens. Fund II  (  ) Ens Méd.  (  ) Ens. Sup   (  )Pós 

Profissão:    Ocupação:  

Renda familiar: (  ) 1 a 2 SM       (  ) 3 a 4 SM         (  ) >4 SM           (  ) Não respondeu 

Situação conjugal:              (  ) Casada                       (  ) Tem companheiro (união 

estável, namorado)     (  ) Não tem companheiro (solteira, viúva, divorciada) 
 

DADOS OBSTÉTRICOS 

DPP: ___/___/____      DUM: ____/_____/______       Gravidez planejada? (  ) S   (  ) N 

Idade gestacional: ______ semanas 

Número de consulta pré-natal até a atual?________ 

Acompanhamento obstétrico: (   ) Público     (   ) Privado  

História obstétrica: Gestação:_____ Partos:_____  Cesáreas:______ Abortos:______ 

Presença de Incontinência urinária: (  ) S   (  ) N   Tipo? 

Medicamentos/Intercorrências: 
 

HÁBITOS E VÍCIOS/ DADOS ANTROPOMÉTRICOS 

Fuma? (   ) S  (  ) N                    Quanto tempo? 

Bebe? (  ) S  (  ) N 

 

Nível de atividade física? (  ) Sedentária  (  ) Recreacional   

(  ) Regular     Qual?                     Tempo?             Frequência?  

Peso na gestação:________  Peso atual: __________  Altura:_________  

Estado nutricional: (  ) Baixo peso  (  ) Peso adequado  (  ) Sobrepeso  (  ) Obesidade 
 

AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO POSTURAL 

Na gestação você sente perda de equilíbrio (sem patologia associada)? (  ) S  (  ) N     

Você já sofreu alguma queda durante a gestação (decorrente perda de equilíbrio)? 

 (  ) S  (  ) N  Quantas?______ 

Durante a gestação, você já sofreu risco de queda (quase caiu)? 

 (  ) S   (  ) N   Quantas vezes?________ 

Ao andar, fazer atividades domésticas, de trabalho ou vestir a roupa você teve a 

sensação de perder o equilíbrio (durante a gestação)? (   ) S  (   ) N 

Observações: 
 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA 

Como você classifica sua qualidade de vida durante a gestação? 

                                        (  ) Boa              (  ) Excelente         (  ) Ruim         (  ) Péssima 

Comparando sua qualidade de vida antes da gestação e durante a gestação, como você 

classificaria agora?     (    ) Melhor            (     ) Pior              (    ) Inalterada 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARATAMENTO DE FISIOTERAPIA 

FICHA DE AVALIAÇÃO – PÓS-PARTO 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 

Data da avaliação: _____/______/______        

Nome:                                                                                                                               

Idade (anos):  Data de Nascimento:  ___/____/____ Naturalidade: 

Nº pessoas na família: Cor declarada:                                                    Lateralidade: 

Endereço: 

Telefone (s):  e-mail*:  

Escolaridade: (  ) Ens. Fund I.  (  ) Ens. Fund II  (  ) Ens Méd.  (  ) Ens. Sup   (  )Pós 

Profissão:    Ocupação:  

Renda familiar: (  ) 1 a 2 SM       (  ) 3 a 4 SM         (  ) >4 SM           (  ) Não respondeu 

Situação conjugal:              (  ) Casada                       (  ) Tem companheiro (união 

estável, namorado)     (  ) Não tem companheiro (solteira, viúva, divorciada) 
 

DADOS DO PARTO E PÓS-PARTO 

Data: ____/_____/______                               Entrou em trabalho de parto? (  ) S   (  ) N 

Tipo de parto: (  ) Vaginal       (  ) cesárea         (  ) fórceps         (  ) episiotomia 

Duração total do trabalho de parto: _______           Tempo de Expulsão: _______ 

Presença de laceração: (   ) S   (  ) N  

Complicação no pós-parto: (  ) S  (  ) N     Qual? 

Presença de Incontinência urinária: (  ) S   (  ) N   Tipo? 
 

HÁBITOS E VÍCIOS/ DADOS ANTROPOMÉTRICOS 

Fuma? (   ) S  (  ) N                    Quanto tempo? 

Bebe? (  ) S  (  ) N 

 

Nível de atividade física? (  ) Sedentária  (  ) Recreacional   

(  ) Regular     Qual?                     Tempo?             Frequência?  

Peso na gestação:________  Peso atual: __________  Altura:_________  

Estado nutricional: (  ) Baixo peso  (  ) Peso adequado  (  ) Sobrepeso  (  ) Obesidade 

Observações: 
 

AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO POSTURAL 

No pós-parto você sente perda de equilíbrio (sem patologia associada)? (  ) S  (  ) N     

Você já sofreu alguma queda durante o pós-parto (decorrente perda de equilíbrio)? (  ) 

S  (  ) N  Quantas?______ 

Durante o pós-parto, você já sofreu risco de queda (quase caiu)? (  ) S   (  ) N   

Quantas vezes?________ 

Ao andar, fazer atividades domésticas, de trabalho ou vestir a roupa você teve a 

sensação de perder o equilíbrio (durante o pós-parto)? (   ) S  (   ) N 

Observações: 
 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA 

Como você classifica sua qualidade de vida durante o pós-parto? 

                                        (  ) Boa              (  ) Excelente         (  ) Ruim         (  ) Péssima 

Comparando sua qualidade de vida na gestação e no pós-parto, como você classificaria 

agora?     (    ) Melhor            (     ) Pior              (    ) Inalterada 
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APÊNDICE II 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

ESCLARECIMENTOS: 
  

Este é um convite para você participar da pesquisa “ALTERAÇÕES DE 
EQUILÍBRIO POSTURAL E QUALIDADE DE VIDA EM MULHERES NO CICLO 
GRAVÍDICO-PUERPERAL”. 

 
Sua participação é voluntária e você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum 
prejuízo ou penalidade. 
 

Investigadores:  Mestranda Laiane Santos Eufrásio   

                          Profª Dra Elizabel de Souza Ramalho Viana 

Objetivos do estudo: Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar 
possíveis alterações de equilíbrio e percepção de qualidade de vida em 
mulheres na gestação e no pós-parto, e ainda compará-las. 
 
Procedimentos: Caso decida aceitar o convite, você passará por uma 
avaliação de equilíbrio postural em um equipamento chamado Balance Master, 
contendo cinco testes consideravelmente de fácil entendimento e realização, e 
ainda, você responderá a um questionário para avaliar sua qualidade de vida, 
constituído em duas partes, a parte I mede a satisfação nos vários aspectos da 
vida e a parte II, a importância desses mesmos aspectos, dentre eles: gravidez, 
pó-parto, estado emocional, percepção corporal, sexualidade, convívio social. 
 
Riscos: Os riscos serão mínimos, pois todos os testes são de natureza não 
invasiva. Caso haja algum dano, você será encaminhada imediatamente ao 
serviço de saúde mais próximo para a resolução do mesmo. 
 
Indenização e ressarcimento: Em caso de dano ao participante, comprovado 
ser decorrente deste estudo, o mesmo será indenizado pelas pesquisadoras 
responsáveis. Caso você tenha alguma despesa comprovada e decorrente 
deste estudo, você será ressarcida pelas pesquisadoras responsáveis. 
 
Benefícios: Após a análise de todo o trabalho, serão levantadas questões 
acerca de alterações de equilíbrio postural na gestação e no pós-parto e real 
percepção da qualidade de vida dada pelo questionário nos dois períodos. Com 
isso, você participante passará a conhecer a presença ou não de alterações de 
equilíbrio postural, assim como da sua percepção de qualidade de vida, e ainda 



57 

 

contribuirá para o aprimoramento do conhecimento em saúde da mulher no 
ciclo gravídico-puerperal. 
 
Confidencialidade da pesquisa: 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. 
  

Você ficará com uma cópia deste Termo (caso queira) e em caso de 
dúvidas a respeito desta pesquisa ou necessidade de entrar em contato com os 
pesquisadores, poderá entrar em contato através dos endereços e telefones a 
seguir: 

 
Caso haja dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa o contato poderá 

ser feito através do seguinte endereço: 
 

 
 

Pesquisador Responsável 
 
 

 

 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Declaro estar ciente e informada sobre os objetivos desta pesquisa e 

como ela será realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo em 
participar voluntariamente da pesquisa “Alterações de equilíbrio postural e 
qualidade de vida em mulheres no ciclo gravídico-puerperal”. 
 
Assinatura: _______________________________________________  
Data: ___/___/____                 
 
 
 

Impressão Digital 

Profª Dra Elizabel de Souza Ramalho Viana, Departamento de Fisioterapia – 

UFRN - Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal 1524 - CEP: 59072-970 - 

Natal-RN. Fone: 3342 2001 

Mestranda Laiane Santos Eufrásio, Departamento de Fisioterapia – UFRN - 

Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal 1524 - CEP: 59072-970 - Natal-RN. 

Fone: 3342 2001 

 
Comitê de Ética em Pesquisa – UFRN 

Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal 1666, CEP 59072-

970. Natal/RN. Telefone/Fax (84)215-3135 
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APÊNDICE III 

 

Artigo 1:  

 

Submetido em 18/12/2014 para o periódico PM & R (Philadelphia, 2009): 

The Journal of Injury, Function and Rehabilitation, de Qualis B1 (ANEXO 3).  

O artigo segue de acordo com as normas da revista (ANEXO 4). 
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Postural balance and quality of life in postpartum: a review 

 

Abstract 

During pregnancy and postpartum occur many changes in the woman body that 

can compromise your postural balance and quality of life. Objective: to verify the 

presence of musculoskeletal disorders related with postural balance and perception of 

quality of life in women in postpartum. Materials and Methods: Six electronic databases 

were used to the research: MEDLINE, PUBMED, Cochrane, Scopus, SciELO and 

Journals CAPES. It was considered original articles that dealt with clearly and 

objectively the subject and that were published between 2006 and 2014. Results: Eight 

studies were selected, five contemplating evaluation of quality of life, and three 

musculoskeletal disorders that interfere on postural balance in postpartum women. 

Conclusion: In an overall view the quality of life of women in postpartum is considered 

good, with some areas interfering negatively as socioeconomic. And the body instability 

that is found in pregnant women is also present in postpartum women, reducing their 

postural balance. 

Keywords: Postpartum Period, postural balance, quality of life. 
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Introduce 

The puerperium, also called postpartum is the period of pregnancy-childbirth 

that changes brought by pregnancy and childbirth in a woman's body return to its pre-

pregnancy state. This process is slow and has its onset after childbirth, with the 

expulsion of the placenta and unexpected end, as it relates to the process of 

breastfeeding (Rao, 2002; Kisner & Colby 2005; Strapasson, 2010). 

According to Strapasson (2010), the postpartum period can be characterized by 

ambivalent feelings such as euphoria and relief; experience of the childbirth of a healthy 

child - increasing self-confidence; physical discomfort – depend on the type of delivery; 

afraid of breastfeed impossibility - anxiety with the appear of milk and engorgement of 

the breasts; feelings of disappointment with the son - by gender or physical appearance; 

fear of not being able to care for and meet the needs of the baby and be a good mother. 

Given these and other various changes in the postpartum period, and when the 

quality of life defined by the WHO (World Health Organization) as "individual's 

perception of their position in life in the context of culture and value systems in which 

they live and in relation to their goals, expectations, standards and concerns", one 

realizes that, possibly, situations and feelings experienced by the mother, interfere with 

their perception of quality of life (Lara, 2010; Abeche, 2008). 

In addition, postural adjustments system can be expected with pregnancy, since 

the uterus approximately six kilos gained until before birth and its development results 

in displacement of the diaphragm upper abdominal protrusion, compensatory changes in 

the mechanics of the spine and pelvis rotation (Gazaneo & De Oliveira, 1998). There is 

also the production of the hormone relaxin, responsible for the laxity that leads to 

biomechanical changes as pelvic anteversion, increased sacroiliac and pubic (Mann et 

al., 2010; Mann et al., 2009; Leão et al., 2008). In the postpartum period, the action of 
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this hormone can last up to five months and, with the rapid involution of the uterus, 

body weight decreases, leading to change the center of gravity (Whiteford & Polden, 

2000). 

Thus, both the musculoskeletal system and the women quality of life in the 

postpartum period may be changed, thus highlighting the importance of being assessed 

and properly studied in this period for health professionals, particularly physiotherapists 

involved in these aspects effectively in any phase of the cycle pregnancy-childbirth. 

Therefore, this review aims to promote awareness of potential musculoskeletal 

disorders and women quality of life in the postpartum period through literature 

researches on the topic and contribute to this field of research regarding the evaluation 

of these two study variables, and may consider them for further advancement in 

physical therapy practice. 

Materials and methods 

Articles with a sample of women’s puerperal at any postpartum time were 

included in this review, presenting an instrument for assessing quality of life and / or 

postural balance. These could be original articles, review articles, dissertations, and 

thesis, to contemplate clearly the subject. A bibliographic search was conducted from 

June 2014, selecting the past eight years studies, from 2006 to 2014. Databases searched 

included MEDLINE, PUBMED, Cochrane, Scopus, SciELO and Journals CAPES. The 

key words used to search for articles, according to the descriptors in health sciences 

(DeCS), were: postural balance and postpartum period; quality of life and the 

postpartum period. 

Studies were identified by titles and abstracts. If appropriate, read in its entirety 

and included. Validation articles and abstracts in events were excluded.  
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After the first examination, with evaluation of titles, 25 articles were eligible 

for the second phase of this review, which consisted of reading the abstracts. After 

assessing the abstracts, studies that met the inclusion criteria were read in full. At the 

end, only eight studies met all inclusion criteria, five with evaluating quality of life and 

three of musculoskeletal changes related to postural balance in postpartum women. 

Results 

The results of the studies that met the chosen criteria are in Table 1. 

 

Discussion 

The present study aimed to verify any of the work already done with 

postpartum women, the presence of musculoskeletal disorders that can interfere with 

postural balance as well as the perception of quality of life in that period.  

During the collection and selection of articles, it was noticed that there are 

insufficient studies to evaluate postural balance in postpartum women, as well as the 

period in which musculoskeletal disorders in general can be perceived at postpartum, so 

this point is still without a consensus and needs to be further investigated. 

Quality of Life  

 Considering the quality of life (QOL) in women postpartum, Pedrosa et al. 

(2013) in their study of voluntary immediately childbirth, noted that the physical 

limitations domain (PL) had the lowest average score among participants (30.28), while 

the general health domain had the highest average score (77.11). Regarding the type of 

delivery, subject to vaginal delivery (30.33%) showed better QOL perception in the 

field PL, than the ones submitted to cesarean birth. This may be due to the fact that the 

mothers of normal birth has a period of postpartum recovery faster with fewer physical 

Insert Table 1 
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limitations compared with those who did cesarean section, interfering with the 

autonomy in caring for the baby and self-care (Strapasson, 2010) . 

Lara & Fernandes (2010) found no significant differences between the types of 

childbirth, and the average found for quality of life was relatively high (25.82), since the 

maximum score is 30.0. In this research it was observed also that two of the variables 

influenced negatively the QOL of women in the immediate postpartum period: 

problems with breasts and baby health problems. With this, you realize that changes in 

the breasts can lead to ineffective breastfeeding, unnecessary supplementation, and the 

fact that the baby have had any health problems negatively influence the quality of life 

of women, who care and always crave best for their children, and corroborates other 

studies of Hill et al., (2006) and Strapasson, (2010). 

Analyzing a study of adolescent mothers (Paula & Silva, 2013), the overall 

quality of life, according to the Index of Quality of Life of Ferrans and Powers, was 

equal to 78.79% of satisfaction and importance of the investigated items. The area of 

highest score was the family (84.16%), followed, in order of magnitude, the 

psychological and spiritual domain (83.89%), and the most committed was the 

socioeconomic domain (69.89%). The latter, which most negatively affected the QOL 

of these mothers, confirms that teenage motherhood can be a factor of instability in the 

lives of the young, as they stand before an unscheduled fact, leading his marginalization 

in the face of school and professional life. 

When considering adolescent and adult mothers, Abeche & Steps (2008) 

conducted a study on the perception of QOL in Teenage pregnancy was not inferior to 

adult, even showed higher scores on some physical and functional components 

(functional capacity, physical limitations and pain). These results were different than 

expected by early inexperience women. So we cannot generalize our findings because 
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there sparse researches that relate these two samples, but it is known that even in Brazil, 

in the last few years, with the increasing rate of adolescent fertility with lower 

socioeconomic status, the negative interference quality of life of these families cannot 

be detected during pregnancy and immediately after childbirth itself, but in the long 

term in the education of children in the daily upkeep of the house. Negatives like these 

that are consequences of a family unplanned and unstructured, the result of a teenage 

pregnancy that interferes with the mother's education as well as in their professional life 

and their socioeconomic conditions (Lara & Fernandes, 2008). 

Zubaran et al. (2008) corroborates the findings previously mentioned, in the 

majority of participants reported assessed quality of life and health satisfactory. These 

authors observed that factors such as low education level and family income can limit 

the perception of quality of life in postpartum women. These findings support those that 

have been seen in studies of Paula & Silva (2013), Lara & Fernandes (2010). 

Musculoskeletal disorders and postural balance 

According to Borg-Stein and Dugan (2007), virtually all pregnant experience 

some degree of musculoskeletal discomfort and, moreover, many of them develop 

musculoskeletal disorders in the postpartum period due to ongoing hormonal influences 

of lactation on the musculoskeletal system and biomechanical and ergonomic stresses of 

child-related activities. 

The postural changes during pregnancy, and expected changes in the balance, 

are common musculoskeletal discomfort in the trunk and lower limbs, which can lead to 

imperfect position of the feet of the women, pains in the spine and lower limbs, cause 

changes in walk way and even functional impotence for some movements. The impact 

of pregnancy on the musculoskeletal system result in large adjustments in women’s 

static posture and dynamic (Ribas & Guirro, 2007), and can persist for weeks to six 
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months after childbirth (Kisner & Colby 2005; Whiteford & Polden 2000, Butler et al. 

2006). 

Webb et al. (2008) analyzed that postpartum women commonly have physical 

health problems after childbirth and these are related to functional impairment and low 

emotional health, negatively influencing the quality of life of these women. Half of 

women (51%) reported having fatigue, headaches or nausea from childbirth. Therefore, 

these symptoms can lead to changes in the ability of performing some task, modifying 

the balance and allowing the risk of falls. 

One follow-up study (Jang et al., 2008) conducted with non-pregnant, pregnant 

and postpartum, showed that there was an increase body sway in the anterior-posterior 

direction (AP) during pregnancy, reducing the values of oscillation after childbirth. 

Already toward mediolateral (ML) oscillations remained stable during pregnancy, but 

increased after delivery, suggesting a residual effect on reducing width that interferes 

with ML instability. 

The measure of stability is higher as the center of gravity (CG) low-down, the 

greater is the support base when the projection of the CG remain within the support base 

and as the greater body weight. Thus, it is possible to relate the increase in the AP 

oscillation of the center of force instability in pregnant women, because of their body 

weight while being raised, it is not distributed homogeneously throughout the body and, 

furthermore, there may be asymmetric looseness of the joints, which could promote 

greater instability (Ribas & Guirro, 2007). 

Butler et al. (2006) found that body balance was decreasing in the second and 

third trimester of pregnancy, compared to non-pregnant values and decreasing remained 

6-8 weeks postpartum. Some declines were reported in these periods of instability. The 

authors support the hypothesis that decreased postural stability in this population is 
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related to hormonal, joint and ligament changes, such as laxity of the pelvic ligaments, 

and not due to the increased height of the center of gravity and weight gain due to the 

load of the fetus developing since it can also be seen post-partum. 

Conclusion 

Considering musculoskeletal disorders present in women both in pregnancy 

and in postpartum period, these may be related to the mother’s postural instability, 

along with hormonal, ligament and joint changes leading to decreased perception of 

postural balance in these periods.  

It is understood, from this literature review, the quality of life is perceived by 

the women satisfactorily without many differences between perception of adolescents 

and adults, and may be adversely interfered by low levels of mother's education and 

family income.  

Thus, we suggest future studies that primarily assess postural balance, with 

reliable equipment, with maximum collection of gynecological, obstetric and 

anthropometric data of this woman, among other factors that may intervene to good 

posture and walk way in the post-period childbirth. 

Relevance to clinical practice 

The importance of health professionals, particularly physiotherapists, during 

the puerperal guiding and encouraging the mother in taking care for the position while 

care for the baby, with exercises to prevent breast engorgement and fissures, with 

activities to avoid physical limitations, among others, is demonstrated by the results of 

this research, since through preventive measures guidance by the physiotherapy 

positively influence the quality of life of these women and the healthy return to daily 

activities. 



68 

 

To investigate and to diagnose problems that interfere with the welfare of the 

bio-psychosocial postpartum, right after childbirth, can ratify the vital role of health 

professionals that assist the puerperal period, which affects so effectively in the 

improvement in QOL in the postpartum period. 
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ANEXOS  

LEGENDAS 

 

Tabela 1: Listed studies considering authors and year of publication, sample size, 

instrument used to assess quality of life and/or musculoskeletal disorders in data 

collection and main conclusions. 
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Table 1 -  Listed studies considering authors and year of publication, sample size, 

instrument used to assess quality of life and/or musculoskeletal disorders in data 

collection and main conclusions. 

 

 

Authors/year 

publication 

Sample 

size(n) 

Instrument  

to assess 

QL 

Instrum

ent to 

assess 

MD 

Main conclusions 

 

Pedrosa NS 

et al, 2013. 

89 

postpartum 

women 

(immediately 

postpartum) 

Questionnai

re 

SF-36 

 

Domain physical limitations had 

lower average score (30.28), the 

domain general health highest 

average (77.11). 

Lara ACL, 

Fernandes 

RAQ, 2010. 

144 

postpartum 

(immediately

)women  

Quality of 

life (QOL) 

index by 

Ferrans & 

Powers 

 

Average relatively high QOL 

(25,82). Domain family highest 

score (28.5) and socio-economic 

lower (23.5). 

 

Paula JMSF 

de, Silva 

KVP da, 

2013. 

 

135 

postpartum 

teenager 

women 

Quality of 

life index 

by Ferrans 

& Powers 

 

78.79% satisfaction and 

importance. Better QOL in the 

family domain: 84.16%, the most 

affected was the socioeconomic 

(69.89%). 

Abeche AM, 

Passos EP, 

2008. 

120 

postpartum 

teenager 

women, 120 

postpartum 

women 

WHOQOL-

BREF e SF-

36 

 

The WHOQOL-BREF: Teenager 

pregnancy higher average score in 

the physical domain. SF-36: 

Teenager pregnancy average higher 

scores in physical functioning, 

physical limitations and pain. 

Zubaran C 

et al, 2009. 

101 

postpartum 

women 

WHOQOL-

BREF and 

MQLI 

 
Scores of quality of life according 

to favorable both questionnaires 
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Webb DA et 

al, 2008 

1323 after 

childbirth 

women 

- 
Intervie

ws 

Physical health problems in the 

postpartum period are common and 

are associated with functional 

involvement and low emotional 

health; negatively influence the 

quality of life of these women. 

Jang J et al, 

2008 
30 women  

Strength 

platform 

and 

survey 

Degradation balance in pregnancy 

strongly related to instability of 

postural sway  

anteroposterior; Mid-lateral 

balance measures varied little 

during pregnancy, but increased 

after childbirth. 

Butler EE et 

al, 2006 
24 women  

Strength 

platform 

Reduced postural stability, 6 to 8 

weeks after childbirth. 

Note. WHOQOL-BREF - World Health Organization Quality of Life Assessment-Bref; SF-36 - 

Medical Outcomes Study 36/ Item Short-Form Health Survey; MQLI - Multicultural Quality of 

Life Index. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O ciclo gravídico-puerperal causa inúmeras transformações na 

vida da mulher, que podem afetar o equilíbrio postural e a qualidade de vida 

dessas mulheres na gravidez, podendo persistir no pós-parto. OBJETIVO: 

Analisar alterações no equilíbrio postural e qualidade de vida em mulheres na 

gravidez e no pós-parto. METODOLOGIA: Estudo longitudinal, com 47 

mulheres participantes avaliadas na gestação estando no 2° ou 3° trimestre, e 

1 a 8 meses do pós-parto. Todas as participantes avaliaram o equilíbrio 

postural (EP), pelo equipamento Balance Master®, em cinco testes: (1)Modified 

Clinical Test of Sensory Interaction on Balance – MCTSIB; (2)Rhythmic Weight 

Shift Test – RWS, (3) Unilateral Stance – US, (4) Sit to Stand – STS, e (5) Walk 

Across – WA. A qualidade de vida (QV) foi avaliada pelo Índice de qualidade de 

vida de Ferrans & Powers (IQVFP). Para análise estatística foi adotado um p-

valor<0,05. RESULTADOS: Comparando o EP na gestação e pós-parto, no 

teste MSTSIB houve diferença estatística em superfície instável de olhos 

fechados (p=0,001), e no teste US, na velocidade de oscilação com perna 

direita de olhos fechados (p=0,03). Na QV, observou-se diferença estatística 

entre os escores dos grupos do pós-parto, no domínio Família (p=0,03); e ao 

comparar gestação e pós-parto nos domínios Saúde e Funcionamento (p=0,02) 

e o Socioeconômico (p=0,01). CONCLUSÕES: As alterações de equilíbrio 

presentes na gestação persistem no pós-parto, e a qualidade de vida é 

considerada boa pelas mulheres, tanto na gestação como no pós-parto. 

 

Palavras-chave: Equilíbrio Postural, qualidade de vida, gravidez, período pós-

parto. 
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1. Introdução 

As diversas modificações que ocorrem no corpo da mulher, durante a 

gestação, acontecem no intuito tanto de manter adequadamente as funções 

fisiológicas materna, quanto para suprir todas as necessidades para o 

desenvolvimento fetal normal (Nagai et. al., 2009).  

Para Aires (1999), devido à distensão abdominal e às mamas 

aumentadas, o centro de gravidade se desloca para frente fazendo com que a 

mulher adote uma postura involuntária com lordose da coluna e aumento da 

base de sustentação, modificando o seu padrão de marcha. Para a busca do 

equilíbrio, a gestante mantém a postura descrita anteriormente, e não dissocia 

a cintura pélvico-escapular, deambulando em bloco, o que é denominado 

marcha anserina (Rezende, 2002). Alterações na biomecânica postural podem 

aumentar o risco de quedas, prevalente em 25% das gestantes (Mann et. al., 

2010; Butler et. al., 2006). 

De acordo com Borg-Stein e Dugan (2007), praticamente todas as 

mulheres grávidas experimentam algum grau de desconforto 

musculoesquelético. Além disso, muitas delas desenvolvem distúrbios 

musculoesqueléticos no período após o parto, devido às influências hormonais 

contínuas da lactação, sobre o sistema musculoesquelético, e às tensões 

biomecânicas e ergonômicas das atividades, relacionadas à criança. 

Assim, reforça-se que ajustes no sistema postural, já esperados com a 

gestação, podem perdurar no pós-parto. Neste período, a flacidez nas 

articulações pelo amaciamento dos ligamentos, por exemplo, podem persistir 

de semanas a seis meses (Kisner e Colby 2005; Butler et. al. 2006). Ademais, 

com a involução rápida do útero, o peso corporal diminui, levando à alteração 

do centro de gravidade (Whiteford e Polden, 2000). 

Todas essas modificações que ocorrem, em tão curto espaço de tempo, 

no ciclo gravídico puerperal podem afetar negativamente a qualidade de vida 

dessas mulheres. 

Segundo Lau et. al.(2011), a qualidade de vida durante a gestação, 

parece estar associada a fatores sociodemográficos como idade, nível 

educacional, planejamento familiar, horas trabalhadas e acompanhamento pré-

natal. Dentre as variáveis obstétricas, a idade gestacional, possivelmente, é o 

fator que exerce maior influência sobre a qualidade de vida (Taşdemir et. al., 
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2010). Já com relação ao pós-parto, Webb et. al. (2008) analisaram, por meio 

de entrevistas, observou que mulheres neste período apresentam comumente 

problemas de saúde física após o parto e estes estão relacionados com 

comprometimento funcional e baixa saúde emocional, influenciando 

negativamente na sua qualidade de vida. 

Diante disso, devido à escassez de estudos que contemplam avaliação 

de equilíbrio postural e qualidade de vida no ciclo gravídico puerperal, e pela 

necessidade permanente de prestar assistência especializada à mulher durante 

o período gravídico-puerperal, esse estudo foi realizado. Teve como objetivo 

principal analisar alterações de equilíbrio postural e qualidade de vida de 

mulheres na gestação e persistência no pós-parto.  

2. Materiais e métodos 

Trata-se de um estudo observacional analítico longitudinal, desenvolvido 

no Laboratório de Atendimento Materno-Infantil do Departamento de 

Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no período de 

Março de 2013 a setembro de 2014. 

Foram avaliadas 76 mulheres na gestação e 53 no pós-parto. Houve 

perdas no pós-parto de 23 mulheres, devido não comparecimento de algumas 

no follow-up. Das 53 avaliadas, nos dois períodos, 6 tiveram que ser excluídas 

de acordo com os critérios de elegibilidade, totalizando 47 voluntárias incluídas 

na pesquisa. A amostra foi dividida em dois grupos na gestação, sendo: 2° 

trimestre (2T) e 3° trimestre (3T), e dois grupos no pós-parto(PP): 1 a 4 meses 

(PP1) e 5 a 8 meses (PP2). 

O método de amostragem foi do tipo não probabilístico, por 

conveniência. Os critérios de inclusão foram: (1) Na gestação: Estar do 2° 

trimestre ou 3° trimestre gestacional; participantes do CPGPP; gravidez de 

baixo risco; ausência de alterações de equilíbrio relatadas antes da gestação; 

gestação de feto único; não estar em uso de medicamento que possa interferir 

no equilíbrio postural. (2) No pós-parto: Estar de 40 dias a oito meses de pós-

parto; terem realizado todos os testes de equilíbrio na gestação; terem 

respondido o questionário de qualidade de vida na gestação; ausência de 

complicações no pós-parto; não estar em uso de medicamento que possa 

interferir no equilíbrio postural, e terem assinado o Termo de Consentimento 
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Livre e Esclarecido na gestação. Foram excluídas as mulheres que não 

conseguiram completar os testes de equilíbrio utilizados e se recusaram a 

preencher o questionário aplicado, ou na gestação ou no pós-parto. 

Foi utilizada uma ficha de avaliação e identificação para caracterização 

da amostra com dados sócio-demográficos (idade, estado civil, escolaridade 

em nível e anos de estudo, raça, renda familiar e ocupação), variáveis 

antropométricas, hábitos/vícios, antecedentes clínicos, história obstétrica 

(gestações, partos e abortos; gravidez planejada), dados do parto e pós-parto. 

Posteriormente, a avaliação do equilíbrio postural era realizada no 

equipamento Balance Master System® da Neurocom International INC®, 

Clackamas – USA, sendo utilizados cinco testes para avaliação do equilíbrio 

estático e dinâmico (Modified Clinical Test of Sensory Interaction on Balance 

(MCTSIB); Rhythmic Weight Shift Test (RWS); Unilateral Stance (US); Sit to 

Stand (STS); Walk Across (WA)). Os testes foram realizados no período da 

tarde, das 13h às 17h, para evitar influências no ritmo circadiano dessas 

mulheres e foram aplicados nessa ordem citada. Por fim, era aplicado o 

questionário de qualidade de vida Índice de qualidade de vida de Ferrans e 

Powers, sendo preenchido pela própria voluntária, estando o avaliador apenas 

para retirada de dúvidas e esclarecimentos. 

Todos os três procedimentos de avaliação foram realizados nas 

voluntárias durante a gestação e no período pós-parto. 

O trabalho foi submetido pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres 

humanos da UFRN, de acordo com a resolução 466/12, e aprovado sob o 

parecer n. 719.939.  

Para análise estatística, utilizou-se o Statistical Package for Social 

Sciencies for Personal Computer - SPSS (versão 20.0). 

A normalidade dos dados foi analisada através do teste de Shapiro-Wilk, 

observando que a distribuição dos dados é não paramétrica.Para analisar a 

frequência de alterações de equilíbrio postural nos dois grupos da gestação e 

nos dois grupos do pós-parto foi utilizado o teste de correlação Qui-quadrado. 

O teste de McNemar foi usado para analisar frequências (proporções) de 

alteração de equilíbrio das amostras relacionadas nos dois momentos, 

gestação e pós-parto. E, para comparar o comportamento do equilíbrio postural 
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ao longo da gestação e pós-parto utilizou-se o teste de Wilcoxon. Este mesmo 

teste para amostras relacionadas foi utilizado para a comparação da qualidade 

de vida durante a gestação e no pós-parto. E ainda, o de Mann-Whitney para 

comparar os escores da qualidade de vida nos dois grupos da gestação e nos 

dois grupos do pós-parto. 

Para todos os testes foi assumido o nível de significância de 5%.  

 

3. Resultados e discussão 

A média de idade cronológica das voluntárias foi de 30,17 (± 5,06) anos. 

A média da escolaridade, considerando anos de estudos, foi de 16,26 (± 1,82) 

anos.  

Das participantes avaliadas durante a gestação, 63,8% (n=30) estavam 

no segundo trimestre gestacional, enquanto 36,2% (n=17) encontravam-se no 

terceiro. Em relação ao período pós-parto, 59,6% (n=28) delas estavam entre 1 

a 4 meses, e 40,4% (n=19), de 5 a 8 meses de pós-parto. 

Os demais dados descritivos da amostra estudada serão apresentados 

na tabela abaixo (Tabela 1). 

_______________________________________________________________ 
Inserir Tabela 1 

 

Correlacionando a frequência de alterações de equilíbrio postural na 

gestação, entre o segundo e terceiro trimestres gestacionais, não foi 

encontrada diferença significativa (p=0,09 e 0,76). Da mesma forma, não se 

encontrou resultados significativos ao comparar os dois períodos do pós-parto 

(p=0,17 e 0,68), levando em consideração a velocidade de oscilação durante o 

movimento ântero-posterior no teste RWS - Rhythmic Weight Shift Test. Os 

demais testes também foram analisados e nenhum apresentou diferença 

estatística significativa. 

Selecionando três dos testes de equilíbrio utilizados (Modified Clinical 

Test of Sensory Interaction on Balance – MCTSIB; Rhythmic Weight Shift Test -

RWS e Unilateral Stance - US), e comparando a diferença entre as medianas 

das variáveis dos testes nos dois períodos em que as mulheres foram 

avaliadas, gestação e pós-parto, houve diferença significativa apenas um uma 

variação do teste MSTSIB: em superfície instável de olhos fechados (IOF) 



80 

 

(p=0,001). Também para o teste US, em que apenas a velocidade de oscilação 

com perna direita de olhos fechados (VDOF) obteve resultado significativo 

(p=0,03). No teste RWS e suas variações não foram demonstradas diferenças 

estatísticas (Figura 1).  

_______________________________________________________________ 
Inserir Figura 1 

 

Ao avaliar a frequência de mulheres com alteração de equilíbrio postural 

na gestação e no pós-parto, nos três testes selecionados para análise, não se 

obteve diferença estatística significativa entre os instantes de avaliação (Teste 

MCTSIB (FOA: p=1; FOF: p=0,12; IOA: p=1), teste RWS (VDE: p=1; VFT: p=1; 

CDE: p=0,42; CFT: p=0,22), teste US (VEOA: p=1; VEOF: p=0,33; DVO_OA: 

p=1; DVO_OF: p=0,81)). Estes resultados sugerem que as proporções da 

presença de alterações de equilíbrio são semelhantes na gestação e no pós-

parto. 

Em relação à qualidade de vida, considerando as medianas dos escores 

totais do IQVFP, tanto na gestação (23,0) como no pós-parto (23,8), a 

qualidade de vida foi considerada boa. E, ao comparar as médias dos escores 

totais e por domínio na gestação e no pós-parto, obteve-se diferença 

estatisticamente significativa para os domínios Saúde e Funcionamento 

(p=0,02) e o Socioeconômico (p=0,01). Assim, é demonstrado que esses dois 

domínios apresentaram escores maiores no período pós-parto (Figura 2). 

_______________________________________________________________ 
Inserir Figura 2 

 

Analisando os escores da qualidade de vida nos dois grupos da gestação 

(2° trimestre e 3° trimestre) e nos dois do pós-parto (1 a 4 meses e 5 a 8 

meses), ao comparar os valores, observou-se diferença estatística apenas 

entre os grupos do pós-parto no domínio Família (p=0,03). Foi visto ainda que, 

as mulheres de 5 a 8 meses de pós-parto reportaram menor escore (18,79) 

neste domínio do que as de 1 a 4 meses (27,54). 

 

4. Discussão 

4.1 Alterações de equilíbrio postural na gestação e pós-parto 
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Sabe-se que o equilíbrio, tanto dinâmico como estático, pode estar 

alterado com mudanças na biomecânica corporal e alterações hormonais, que 

podem estar intimamente relacionadas com o ciclo de vida em que a mulher se 

encontra (Ribas e Guirro, 2007; Nagai, 2009; Mann et. al., 2010). Entretanto, 

atualmente, há escassez de pesquisas que analisem essas alterações, 

principalmente de equilíbrio postural, durante todo o ciclo gravídico-puerperal. 

Entende-se que a gestação é o momento do ciclo gravídico-puerperal em 

que mais se observam alterações características deste período em tão curto 

espaço de tempo. Espera-se que, logo após o parto, o corpo feminino retorne 

ao seu estado pré-gravídico. Neste estudo, observou-se que o período pós-

parto também é contemplado por alterações musculoesqueléticas, como de 

equilíbrio postural, merecendo esse momento, semelhante à gestação, ser alvo 

de mais pesquisas na literatura.  

Os resultados desse trabalho mostraram que, tanto na gestação como no 

pós-parto, as mulheres apresentam alterações de equilíbrio postural, em 

proporções semelhantes.  

Nosso estudo, ao comparar a frequência de mulheres com alterações de 

equilíbrio postural, também no segundo e terceiro trimestres gestacionais, e de 

40 dias a oito meses de pós-parto, obteve resultados não significativos. Os 

dados mostraram ainda que o equilíbrio encontra-se diminuído nos dois 

momentos. Tais resultados corroboram com o estudo de Butler et. al. (2006), 

em que os autores encontraram que o equilíbrio postural estava diminuído no 

segundo e terceiro trimestre gestacional, permanecendo diminuído no pós-

parto de seis a oito semanas. Esse achado sugere que a diminuição da 

estabilidade postural, nessa população, está relacionada com alterações 

hormonais, articulares e ligamentares, e não devido apenas a características 

morfológicas da gravidez, como aumento da altura do centro de gravidade e 

aumento de peso devido à carga do feto em desenvolvimento, uma vez que 

são observadas também no pós-parto. 

Ribas e Guirro (2007) descreve que as repercussões da gravidez no 

sistema musculoesquelético resultam em grandes ajustes da postura estática e 

dinâmica das mulheres, e estas podem persistir de semanas a seis meses no 

puerpério (Kisner e Colby 2005; Whiteford e Polden 2000; Butler et al 2006). O 
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presente estudo demonstrou que essas alterações advindas do período 

gestacional podem persistir de semanas a oito meses no pós-parto. 

 Em se tratando de equilíbrio postural, a velocidade de oscilação, estando 

com valores altos, sugere uma diminuição na estabilidade postural. Assim, em 

aumentos dessa oscilação, podem-se verificar alterações no equilíbrio. 

Comparamos dois testes de equilíbrio, o Modified Clinical Test of Sensory 

Interaction on Balance (MCTSIB) e o Unilateral Stance (US), entre gestação e 

pós-parto, e foi obtida diferença estatisticamente significativa na velocidade de 

oscilação, apresentando-se maior durante o período gestacional, mais 

especificamente no teste MCTSIB em superfície instável de olhos fechados, e 

no teste US em apoio unipodal no membro inferior direito de olhos fechados. 

O aumento da carga no decorrer da gestação (Ribas, 2007) e a 

modificação do centro de gravidade (Mann et. al., 2010) podem explicar a 

existência de uma maior velocidade de oscilação na gestante sobre uma 

superfície instável, e ainda, sobre a associação dessas outras condições de 

teste (menor base de suporte com apoio unipodal, e ausência de informações 

visuais).  Um aspecto importante mencionado no estudo de Jang, Hsiao e 

Hsiao-Wecksler (2008) é que a modificação da base de apoio e da 

manipulação da visão durante a gestação e após o parto, atuam como 

estratégias do sistema de controle postural para manter a estabilidade corporal 

e evitar as quedas (Bird et. al., 1999; Foti et. al., 2000; Lymbery e Gilleard, 

2005; Jang, Hsiao e Hsiao-Wecksler, 2008). Logo, entende-se ainda que o 

sistema visual exerça uma importante função na percepção do próprio 

movimento e no controle postural, desempenhando um papel essencial na 

manutenção do equilíbrio (Gaerlan et. al., 2012).  

Ao analisar a velocidade de oscilação na direção ântero-posterior entre o 

segundo e terceiro trimestres gestacionais e entre os dois momentos do pós-

parto (de 1 a 4 meses, e de 5 a 8 meses) no teste Rhythmic Weight Shift Test 

(RWS), não houve diferença entre os valores dos grupos analisados. 

Contrariando esses resultados, o estudo de Jang et. al. (2008), realizado com 

mulheres não grávidas, grávidas e seguimento no pós-parto, mostrou que 

houve aumento da oscilação corporal na direção ântero-posterior (AP) no 

período da gestação, diminuindo os valores de oscilação após o parto. Espera-

se esse aumento devido as alterações biomecânicas da gestante, no que se 
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refere ao deslocamento de peso na direção AP, na alteração em sentido 

ântero-superior do centro de gravidade (Inanir et. al.,2014) e ainda por ações 

hormonais, como da relaxina que promove frouxidão articular, podendo 

interferir no sistema de retroalimentação do controle postural, promovendo 

ainda, maior instabilidade nessa mulher (Ribas e Guirro, 2007). 

 

4.2 Qualidade de vida na gestação e pós-parto 

As avaliações da qualidade de vida (QV) vêm sendo incorporadas cada 

vez mais às práticas na área da saúde e à investigação clínica (Lara, 2008). Na 

área de saúde da mulher, embora a literatura abranja bastante a QV, não são 

muitos os trabalhos publicados que contemplam o período gravídico-puerperal. 

De acordo com Vido (2006), a essência da qualidade de vida baseia-se 

na experiência de vida de cada pessoa e só a ela cabe julgá-la, de acordo com 

seus valores e preferências. Assim, os questionários para avaliar a QV 

abrangem diversos aspectos da vida da mulher que possa afetar sua qualidade 

de vida de acordo com o momento de vida em que esta se encontra, e são 

preenchidos de acordo com sua própria concepção em cada aspecto. 

Através do Índice de qualidade de vida de Ferrans e Powers (IQVFP), 

este estudo observou que as mulheres obtiveram média do escore total ainda 

considerado alto, sugerindo boa qualidade de vida, tanto na gestação (23,0) 

como no pós-parto (23,8). Esses achados concordam com achados da 

literatura onde se encontrou que as voluntárias gestantes, nos três trimestres 

gestacionais, tinham uma qualidade de vida relativamente boa (Vido, 2006) e 

também que mulheres de 2 a 10 semanas de pós-parto descrevem como boa a 

sua qualidade de vida nesse momento (Zubaran et. al., 2009). 

O estudo de Vido (2006) observou ainda que os trimestres gestacionais 

podem ter influência na percepção da qualidade de vida. Considerando o 

âmbito físico, gestantes no terceiro trimestre possuiriam índice de QV menor 

que gestantes no primeiro trimestre, devido ao tamanho das mudanças 

corporais. Entretanto, no presente estudo, não se observou diferença 

estatística ao comparar o segundo e terceiro trimestres avaliados. Corroboram 

com nosso estudo, os dados obtidos por Castro e Fracolli (2013), que não 

encontraram diferença estatística significativa e nem correlação, quando 

avaliado a qualidade de vida por trimestre gestacional. 
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Considerando as diferenças estatísticas obtidas nesse estudo, ao 

comparar a qualidade de vida na gestação e no pós-parto por domínios, foi 

encontrado que o domínio Saúde e Funcionamento, assim como o 

Socioeconômico melhoraram no pós-parto. O domínio saúde e funcionamento 

abrange o âmbito de assistência à saúde recebida pela mulher e as várias 

alterações biomecânicas, físicas e de humor, que interferem no corpo da 

mulher gestante. Sabe-se que diversas destas modificações retornam, em 

parte, ao seu estado pré-gravídico, durante o pós-parto. Assim, entende-se que 

a melhora desse domínio no pós-parto, pode advir da melhora ou 

desaparecimento dos desconfortos físicos, que influenciam sua independência 

física na gestação.  

Zubaran et al. (2008),  Paula e Silva (2013) e Lara e Fernandes (2010) 

sugeriram que a baixa renda familiar, assim como o baixo nível de 

escolaridade, podem limitar a percepção de qualidade de vida de mulheres no 

pós-parto. Paula e Silva (2013) verificaram que puérperas adolescentes 

pontuaram como domínio mais comprometido o Socioeconômico, e o de maior 

pontuação o Familiar. Os resultados do nosso estudo contrariam esses 

achados, nos dois sentidos, tendo sido observado fenômeno contrários ao 

encontrado pelas referidas autoras. Geralmente, o que parece afetar mais 

negativamente a qualidade de vida dessas mulheres, ao tornar-se mãe, é a 

condição socioeconômica, uma vez que os gastos com saúde, limpeza, higiene 

e cuidados gerais com o bebê são elevados, embora os resultados deste 

estudo tenham demonstrado efeito contrário Entretanto, os resultados do nosso 

estudo contrariam os achados da literatura, nos dois sentidos, tendo sido 

observado fenômeno contrários ao encontrado pelas referidas autoras. Desta 

forma, os achados deste estudo devem ser ponderados com cautela. Não se 

torna possível sugerir ou identificar a causa do aumento do domínio 

socioeconômico. Investigações nesse tema, de forma mais detalhada, são 

necessárias para conclusões mais sólidas. 

Em contrapartida, com a diminuição do domínio familiar, nas mulheres de 

5 a 8 meses de pós-parto, comparadas com as de 1 a 4 meses, pode-se 

sugerir que o período dos primeiros meses, após o parto, são de grande 

preocupação para toda família, tanto com a recém-mãe, que passou por um 

parto, como com o bebê, que é um ser tão dependente. No decorrer dos meses 
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após o parto, para a mulher que trabalha, esse período torna-se o mais 

complicado para a mãe, sendo também o que mais necessita de ajuda dos 

familiares, principalmente com o bebê. Uma possível causa para os dados 

obtidos por este estudo tenha sido à ausência de apoio esperado da família, 

afetando ainda as demais questões que permeiam esse domínio: 

relacionamento com o esposo/companheiro, cumprimento de 

responsabilidades familiares, saúde da família, o ser útil às pessoas. 

 

5. Conclusão e considerações finais 

Os principais achados desse estudo apontam que as alterações de 

equilíbrio postural presentes na gestação persistem no pós-parto, desde o 

primeiro até o oitavo mês, período em que as voluntárias foram estudadas 

nesta pesquisa. E, levando ainda em consideração a qualidade de vida, os 

domínios saúde/ funcionamento e socioeconômico apresentaram diferenças 

estatísticas nas médias dos escores entre a gestação e o pós-parto, estando 

aumentados os valores no pós-parto. 

Algumas limitações, entretanto, devem ser apontadas neste estudo. A 

perda amostral, devido à dificuldade de adesão de um maior contingente de 

indivíduos, se tornou um fator limitante para a pesquisa, apesar de o estudo ter 

obtido dados relevantes sobre a persistência de alterações de equilíbrio 

postural no pós-parto. Outra limitação traduz-se no fato de não haver sido 

inclusas gestantes no primeiro trimestre gestacional. Sugere-se, portanto, que 

outras pesquisas sejam realizadas considerando-se um número amostral 

maior, estratificação comparativa entre os trimestres gestacionais e meses de 

pós-parto. Adicionalmente, sugerem-se estudos com avaliação hormonal, 

pretendendo compreender a influência dos hormônios nessas alterações 

persistentes no pós-parto.  
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ANEXOS  

LEGENDAS 

 

Tabela 1: Frequência absoluta e relativa dos dados socioeconômico e 

obstétricos da amostra (n= 47). 

 

Figura 1: (A) Análise da velocidade de oscilação do teste Modified Clinical Test 

of Sensory Interaction on Balance – MCTSIB, em superfície instável de olhos 

fechados (IOF) na gestação e no pós-parto; (B) Análise da velocidade de 

oscilação do teste Unilateral Stance – US, no membro inferior direito de olhos 

fechados na gestação e no pós-parto. * P < 0,05. 

 

Figura 2: Análise da qualidade de vida durante a gestação e o pós-parto, 

considerando os domínios Saúde/Funcionamento e Socioeconômico. * P < 

0,05. 
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ILUSTRAÇÕES 

 

Tabela 1 

 

VARIÁVEIS 
FEQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA (%) 

RENDA FAMILIAR 

1 A 2 SM 

3 A 4 SM 

>4 SM 

 

5 

11 

31 

 

10,6 

23,4 

66 

SITUAÇÃO CONJUGAL 

CASADA 

TEM COMPANHEIRO 

NÃO TEM COMPANHEIRO 

 

35 

10 

2 

 

74,5 

21,3 

4,3 

PARIDADE 

PRIMÍPARA 

MULTÍPARA 

 

41 

6 

 

87,2 

12,8 

TIPO DE PARTO 

VAGINAL 

CESÁRIA 

 

9 

38 

 

19,1 

80,9 

TRABALHO DE PARTO 

SIM 

NÃO  

 

22 

25 

 

46,8 

53,2 

SM- Salário Mínimo (Nacional R$ 724,00 / Vigente a partir de 01/01/2014; 

US$ 280,49; € 226,79). 
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Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

  

 

 



94 

 

ANEXO 1 

 



95 

 

 



96 

 

 



97 

 

 



98 

 

ANEXO 2 
 

 

 
 



99 

 

 
 

 



100 

 

 

 
 



101 

 

 
 

 
 
 
 
 



102 

 

ANEXO 3  

CONFIRMAÇÃO DE SUBMISSÃO VIA E-MAIL 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 

 

ANEXO 4 
 

NORMAS PARA AUTORES DA REVISTA PM&R (Philadelphia, 2009): The 
Journal of Injury, Function and Rehabilitation (ISSN: 1934-1482) 

 

 
 



104 

 

 

 



105 

 

 

 



106 

 

ANEXO 5 
 

NORMAS PARA AUTORES DA REVISTA  
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