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Silvia Oliveira Ribeiro. Cinemetria e equilíbrio postural da atividade do sentar-levantar 

em mulheres grávidas após protocolo de exercícios baseado em realidade virtual: ensaio 

clínico controlado randomizado. Programa de pós-graduação em fisioterapia: UFRN, 

2016.  

RESUMO 

Introdução: A gravidez é um período no qual ocorrem diversas modificações 

hormonais, físicas e emocionais, capazes de desencadear alterações no equilíbrio, 

controle postural e realização de atividades funcionais. Objetivo: Investigar a influência 

de um protocolo de exercícios com o Nintendo Wii Fit Plus® sobre o equilíbrio postural 

e variáveis cinemáticas no sentar-levantar em mulheres no período gestacional. 

Metodologia: Foi realizado um Ensaio Clínico Controlado Randomizado com 44 

mulheres grávidas divididas em Grupo Controle e Grupo Experimental. As variáveis do 

equilíbrio postural foram mensuradas através do Balance Master System
®

 enquanto que 

as variáveis cinemáticas, pelo Sistema de Análise do Movimento Qualisys
®. O protocolo 

de intervenção teve duração de um mês (3 vezes por semana), com os jogos para 

equilíbrio de realidade virtual. Após o protocolo de estudo, as participantes foram 

reavaliadas. Para análise estatística dos dados, foi utilizado o software Statistical 

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

Foi encontrada diferença estatisticamente significativa no fator tempo apenas para a 

condição “olhos abertos e superfície fixa” (P=0,04) do equilíbrio postural. Para as 

variáveis da cinemetria, não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas no fator tempo (P> 0,54) e tempo*grupo (P>0,059). Entretanto, houve 

tendência à melhora das variáveis analisadas após o protocolo de RV. Conclusão: Os 

dados obtidos sugerem que o uso do Nintendo Wii Fit Plus® não foi capaz de 

influenciar o equilíbrio postural e cinemetria do sentar-levantar das mulheres no 

segundo e terceiro trimestre gestacional. 

 

 

Palavras-chave: Cinemática, Equilíbrio Postural, Gravidez, Fisioterapia, Reabilitação.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: The pregnancy is a period in which there are several hormonal, physical 

and emotional changes, capable of triggering change in balance, postural control and 

functional activity performance. Purpose: To investigate the influence of an Nintendo 

Wii Fit Plus® exercise protocol on postural balance and kinematic analysis of the sit-up 

in women during pregnancy. Methodology: Was conducted a Randomized Controlled 

Trial with 44 pregnant women divided into two groups: Control Group and 

Experimental Group. The postural balance variables were measured by the Balance 

Master System®, while the kinematic variables, the System Movement Analysis 

Qualisys®. Were subjected to an exercise protocol for a month (3 times per week), with 

balance games to virtual reality balance. After the study protocol, the participants were 

revaluated. For statistical analysis the software Statistical Package for Social Sciences 

for Personal Computer- SPSS (version 20.0). Results: Statistically significant 

difference was found in the time factor only to the condition " eyes open and fixed 

surface " (P = 0.04) postural balance . For the kinematic variables , there were no 

statistically significant differences in time factor (P > 0.54) and time * group ( P> 0.059 

). However, a trend towards improvement of the variables analyzed after RV protocol. 

Conclusion: Our results suggest that the use of the Nintendo Wii Fit Plus® was unable 

to influence on postural balance and kinematics in the sit-up of women in the second 

and third trimester 

 

Keywords: Kinematic, Postural balance, Pregnancy, Physiotherapy, Rehabilitation.
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1.1. Período Gestacional e as adptações no corpo da mulher 

As diversas alterações hormonais, fisiológicas e anatômicas que ocorrem 

durante a gravidez podem resultar em modificações na biomecânica da mulher. Dentre 

elas, incluem-se: o ganho de peso, a mudança no centro de gravidade (CG), o aumento 

da frouxidão articular  (1,2), a diminuição do controle neuromuscular (3), o aumento da 

pressão plantar (4) e a oscilação postural (5). Estas modificações são capazes de alterar 

o equilíbrio (4), o controle postural (6–8), a marcha (2,7,8) e atividades funcionais 

(9,10), como o sentar-levantar. Além disso, podem resultar no desenvolvimento de 

patologias musculoesqueléticas (11) e sintomatologia dolorosa (9), principalmente na 

região lombar (10). Entretanto, essas alterações são necessárias para prover o 

desenvolvimento fetal normal e a parturição (12). 

As alterações no sistema musculoesquelético são resultantes da interação 

entre fatores mecânicos e hormonais e resultam no surgimento de uma das queixas mais 

comuns, graves e incapacitantes (13) durante a gestação (14): a dor lombopélvica (DLP) 

(1,15). Os fatores envolvidos na gênese dessa disfunção podem ser atribuídos à: 1) 

pressão do útero gravídico sobre as raízes nervosas lombossacras; 2) ineficiente ou 

insuficiente suporte dos músculos abdominais (16) que, devido ao aumento do tamanho 

uterino, encontram-se em uma relação comprimento-tensão desfavorável e passam a se 

encontrarem distendidos e enfraquecidos; 3) aumento progressivo da lordose lombar, 

elevando o nível de tensão dos músculos paravertebrais lombares (17); e 4) liberação da 

relaxina pelo corpo lúteo, contribuindo para o relaxamento, mobilidade e instabilidade 

das articulações sacrococcígea, sacroilíaca e sínfise púbica. A DLP grave e 

incapacitante é relatada por 10% a 21% das grávidas, estando, frequentemente, 

associada a dores nos membros inferiores. Estudo prévio mostrou que a dor lombar está 

presente em 50% a 70% das mulheres grávidas e pode ter grande impacto na vida da 

gestante, causando incapacidade funcional (18). 

O desenvolvimento do feto e as diversas alterações no organismo materno 

aumentam a sobrecarga na região lombar, bem como nos músculos abdominais (1,19) e 

posteriores da coxa (18). Isto requer da mulher constantes ajustes posturais, como a 

elevação da cabeça, a hiperextensão da coluna cervical e a extensão do joelho e 

tornozelo (1). Adicionalmente, Franklin et al., (1998), ao realizarem a  análise 
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quantitativa da postura ortostática dessa população, observaram um aumento da lordose 

lombar e inclinação pélvica anterior (20).  

As mudanças nas condições dos músculos abdominais foram confirmadas 

pelo estudo de Gilleard et al. (1996), que analisaram a musculatura abdominal por meio 

de fotografia 3D, em mulheres entre a 14 ª semana da gravidez e a 8 ª semana após o 

parto. O estudo observou o alongamento e a diástase abdominal, e detectou que, com a 

evolução da gravidez, essa musculatura tem a sua capacidade de estabilizar a pelve 

reduzida (21). 

É preciso considerar, também, que durante a gravidez, a mulher ganha entre 

11 a 16 kg (1,4). Esse ganho ponderal está associado ao aumento do útero, das mamas e 

do volume sanguíneo juntamente com a retenção hídrica, e localiza-se primariamente na 

região abdominal, anterior à linha de gravidade (10). Isto resulta em mudança na 

posição do CG (1,6), que se desloca anterior e superiormente (1,22) e influencia na 

forma, tamanho e inércia materna (8,23).  

As mudanças nas dimensões e massa corporal nesse período podem 

ocasionar alterações na marcha (15) e interferir na realização de outras atividades 

funcionais (9), além de contribuir com a instabilidade postural e levar a uma maior 

incidência de quedas nessa população (1,7).  

As quedas são as principais causas de lesões não fatais nos mais diversos 

grupos etários, e um incidente comum em mulheres grávidas (3,5,7). Segundo Inanir et 

al. (2014), as mulheres grávidas estão em maior risco de quedas e lesões (fraturas 

ósseas, entorses articulares, distensões musculares, hemorragia interna) quando 

comparadas às mulheres não grávidas (3).  

De acordo com estudo de Dunning et al., (2003), as mulheres grávidas 

sofrem quedas numa taxa semelhante (27%) a de mulheres com mais de 70 anos (28%) 

(24). Destas, 10% relatam duas ou mais quedas no período gestacional (3). Para 

Connolly et al. (1997), as quedas acidentais compreendem entre 17 a 39% de todos os 

traumas relacionados  às internações de urgências em gestantes (3,7). Estudo de coorte 

retrospectivo conduzido por Schiff (2008) mostrou que a maioria das hospitalizações 

por queda em gestantes ocorreram no terceiro trimestre gestacional (25).  
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1.2. Movimento do sentado para de pé (ST-DP) 

As alterações biomecânicas sobre a postura corporal de mulheres grávidas 

também podem influenciar na realização de várias atividades da vida diária (AVD) (21), 

como o sentar-levantar.  

Uma das habilidades motoras mais fundamentais no contexto da vida diária 

é a transferência do sentado para de pé (ST-DP), visto que adultos realizam entre 20 e 

60 movimentos de ST-DP ao longo do dia (26). A capacidade de se levantar, a partir de 

uma posição sentada, é importante para manter uma vida normal, funcional e 

independente (23). Além disso, impõe desafios ao controle postural e motor. 

Considerando a complexidade das exigências requeridas para a execução desta 

habilidade, o ST-DP tem sido apreciado como uma tarefa que auxilia na determinação 

do nível de funcionalidade do indivíduo (27), sendo incluída, assim, em diversas escalas 

de avaliação clínica (26) 

Segundo Nicholls et al. (1992), as mulheres no terceiro trimestre gestacional 

relatam que as atividades mais difíceis nesse período são: sentar-levantar, pegar objetos 

no chão, trabalhar sentada, dirigir e sair do carro. Dentre os fatores limitantes para essas 

atividades, incluem-se a instabilidade postural, dor lombopélvica e fatigabilidade 

(23,28). 

O movimento ST-DP é definido operacionalmente como uma transferência 

bem sucedida do centro de massa (CM) do corpo de uma posição sentada para uma 

posição estável de pé (29,30). Esta é uma atividade complexa e funcional, sendo pré-

requisito para a aquisição da posição vertical (31–33). Requer, portanto, uma boa 

coordenação entre o sistema nervoso central (SNC) e o sistema neuromuscular (29,30), 

afim de que o corpo consiga mover a massa corporal à frente, além de ser capaz de 

estender as articulações dos membros inferiores (MMII) para elevar a massa corpórea 

sobre os pés.  

O movimento em questão pode ser dividido em quatro fases, de acordo com 

suas características cinemáticas: 1) fase de momento de flexão - tempo do início do 

movimento até a perda de contato com o assento (PCA); 2) fase de transferência - da 

PCA até a máxima dorsiflexão de tornozelo; 3) fase de extensão - da dorsiflexão 

máxima até o fim da extensão de quadril, incluindo extensão de tronco e joelhos; e 4) 
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fase de estabilização - após a extensão de quadril até o fim do movimento, com a 

completa estabilização (27,29,30,34) (Figura 1).  

 

Figura 1. Figuras-palito desenhadas com coordenadas XY que ilustram o movimento da 

coxa para frente (dorsiflexão do tornozelo) quando o tronco flexiona. O pé está sobre o solo e a figura do 

meio representa o desencostar das coxas do assento (Adaptada) 

Fonte: Carr J, Sheperd R. Reabilitação Neurológica: Otimizando o Desempenho Motor. 1ºedição. São 

Paulo: Editora: Manole, 2008, pag:74 

 

Dessa forma, passar da posição sentada para de pé consiste de uma fase de 

aceleração com flexão do tronco, seguida do início de um período vertical (extensão), 

quando os glúteos saem do apoio (30). Assim, ocorre a transferência do CM de uma 

grande base de suporte (coxas e pés)  para uma pequena base de suporte (pés), seguida 

da obtenção do equilíbrio em ortostatismo (32,34–37). Para realizar o movimento, é 

necessária a geração de uma força de propulsão e uma força de desaceleração seguida 

da transferência do corpo em um movimento ascendente (29,30,36,37).  

O desempenho do ato de passar da posição sentada para de pé é flexível e 

varia de acordo com a adaptação às exigências da tarefa, do indivíduo e do ambiente. 

Gilleard et al. (2008)
 
relataram que, para as mulheres grávidas, o tempo de flexão de 

tronco  durante o  levantar de uma cadeira torna-se mais curto, enquanto que o tempo de 

extensão de tronco e MMII torna-se maior com o avançar da gravidez, a fim de 

controlar a propulsão para a frente no momento de flexão do tronco (15). Entretanto 

ainda são escassos estudos que se proponham a analisar o movimento do ponto de vista 

da rotina diária dessa população.  
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1.3. Equilíbrio Postural 

Para que as atividades funcionais sejam realizadas sem risco de queda, é 

necessário que haja manutenção do equilíbrio postural. Este pode ser definido como a 

capacidade de manutenção do CM dentro dos limites da base de suporte (38) e é obtido 

pela somatória de todas as forças e momentos de força atuantes sobre o corpo, sendo o 

resultado igual à zero (39).  

A manutenção do equilíbrio e da orientação corporal durante a postura ereta 

é uma tarefa complexa e essencial para a execução de AVD, sendo de grande 

importância o estudo das implicações que as desordens posturais podem desencadear 

(10). A cada nova postura adotada, respostas neuromusculares são necessárias para 

manter o equilíbrio do corpo. A manutenção do equilíbrio postural é atribuída ao 

sistema de controle postural, que se refere às funções dos sistemas sensorial, visual e 

vestibular, mediado pelo SNC (39,40).  

O sistema sensorial fornece informações sobre a posição de segmentos 

corporais em relação a outros segmentos do ambiente (40,41). O SNC integra 

informações provenientes do sistema sensorial para, então, enviar impulsos nervosos 

aos músculos que geram respostas neuromusculares. O sistema motor é responsável 

pela ativação correta e adequada de músculos para a realização dos movimentos (40).  

As respostas neuromusculares são necessárias para garantir, por exemplo, 

que, na postura ereta e com os pés imóveis, a projeção vertical do CG do corpo seja 

mantida dentro da base de suporte (polígono delimitado pelas bordas laterais dos pés), 

dando estabilidade e permitindo a realização de diversos movimentos com os segmentos 

superiores do corpo(40).  

A avaliação do equilíbrio postural pode ser realizada por meio de 

questionários específicos validados (42–48). Tais protocolos avaliam os seguintes 

aspectos: alinhamento postural, estabilidade estática e dinâmica, reação de controle e o 

equilíbrio inserido em tarefas funcionais (38). A avaliação objetiva do equilíbrio é 

possível utilizando-se aparelhos como o Balance Master System® da Neurocom 

International INC®, Clackamas - USA. Este equipamento é composto por uma 

plataforma de força por meio da qual se pode obter dados importantes para avaliação do 

equilíbrio, como: a velocidade de oscilação do CG, controle direcional e a diferença de 
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velocidade do CG (49). Vale salientar que a manutenção do equilíbrio postural pode ser 

influenciada pela integridade das aferências sensoriais e fatores emocionais (19). 

Dados da literatura apresentam resultados conflitantes no que diz respeito às 

características do equilíbrio postural durante a gestação. Algumas pesquisas têm 

mostrado que ocorre aumento da massa corporal e manutenção da base de suporte, com 

aumento da área de oscilação do centro de pressão (CP) (19), principalmente, nos 

segundo e terceiro trimestre gestacionais. Ocorrendo, ainda, aumento das oscilações 

anteroposteriores ao longo da gestação, e maior dependência da acuidade visual para 

manutenção do equilíbrio (1,41).  

Para Inanir et al. (2014), o ganho de peso progressivo que ocorre durante o 

primeiro trimestre gestacional, poderia explicar a preservação da estabilidade postural 

encontrada nas mulheres nesse período. Em contrapartida, a maior taxa de ganho de 

peso no terceiro trimestre justificaria a diminuição do equilíbrio postural nessa fase (3).  

Entretanto, Buttler et al. (2006) verificaram que a diminuição do equilíbrio 

postural de gestantes no 2º e 3º trimestres em relação a não-gestantes e a persistência 

desse quadro no período do pós-parto, não mostrou correlação entre o equilíbrio e 

ganho de peso. Este fato sugere que a estabilidade postural nessa população estaria mais 

relacionada às alterações hormonais, ligamentares e articulares do que com o aumento 

do abdômen ou ganho de peso (10). Ribas et al.(2007) também não observaram 

correlação entre a oscilação do CF e peso, corroborando com os achados de Butler et al. 

(2006) (1,10). Outros estudos não observaram diferenças no equilíbrio postural de 

gestantes quando comparadas às mulheres não grávidas ou a gestantes com histórico de 

queda (7,50).   

A estabilidade postural é maior quanto mais baixo o CG, quanto maior for a 

base de apoio, quando a projeção do CG permanecer dentro da base de sustentação e 

quanto maior o peso corporal (10). Assim, é possível relacionar o aumento da oscilação 

anteroposterior do centro de força (CF) à instabilidade das mulheres grávidas, pois, 

apesar do seu peso corporal estar aumentado, ele não se distribui homogeneamente pelo 

corpo. Além disso, pode haver frouxidão assimétrica das articulações, promovendo uma 

maior instabilidade.  
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1.4. Realidade Virtual como recurso de Reabilitação 

Encontra-se bem documentado na literatura científica que a prática de 

exercícios terapêuticos, durante a gravidez, proporciona diversos benefícios, tais como 

ajustes no sistema musculoesquelético (15,18,51,52) e consciência corporal, melhora do 

equilíbrio postural, redução dos sintomas de dor e/ou desconforto na gravidez e 

puerpério (18). 

Os jogos de vídeo game tem se mostrado um recurso de alto potencial no 

contexto da reabilitação (53) para treinar marcha e equilíbrio em indivíduos com 

acidente vascular cerebral, lesão medular e condições neuromusculoesquelética (54). 

Neste contexto, um console que tem se destacado é o Nintendo Wii
®
, cujos benefícios 

como ferramenta terapêutica incluem: correções da postura e do equilíbrio, o aumento 

da capacidade de locomoção, da amplitude de movimento dos membros superiores e 

inferiores, além da motivação do paciente (55).  O advento de jogos de vídeo games 

interativos e mais acessíveis forneceu à comunidade de reabilitação uma oportunidade 

de aproveitar os potenciais benefícios da realidade virtual. Por isso, é de grande 

importância melhorar a nossa compreensão acerca dos movimentos fundamentais e 

estratégias de controle do equilíbrio que são adotadas quando os indivíduos interagem 

com estes jogos. 

As vantagens terapêuticas dos sistemas de realidade virtual (RV) e 

Biofeedback estão relacionadas com a capacidade de controlar com precisão as 

características do meio envolvente, incluindo o tempo de estímulos visuais, auditivos e 

mecânicos. A exposição repetida a estes estímulos permite o aprendizado de estratégias 

de controle motor adaptativos (54). Sendo assim, o Biofeedback e os sistemas de 

realidade virtual têm sido usados extensamente para investigar os mecanismos de 

controles neurais subjacentes envolvidos na manutenção da estabilidade estática e 

dinâmica (54). Os efeitos da RV sobre o equilíbrio foram documentados inicialmente 

por Sveistrup (2004), quando demonstrou que esta técnica era benéfica no ganho de 

equilíbrio e postura de adultos saudáveis (56). 

O jogo Wii fit plus
®

 é comercializado para o público em geral como forma 

de alcançar metas fitness em casa. No entanto, existe um potencial para que esta 

tecnologia seja benéfica num ambiente de reabilitação em diversas áreas (57).  
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Clark et al., em 2010, realizaram um estudo com 30 jovens saudáveis, 

avaliados em duas condições, a saber: plataforma de força ( AMTI Modelo OR6-5 

,Watertown , MA , E.U.A. ) e o acessório Wii balance board
®
 (WBB). Em cada 

ocasião, os participantes realizaram uma série de quatro diferentes tarefas de equilíbrio. 

Esse estudo permitiu a validação e comprovação da confiabilidade do Balance Board 

Nintendo Wii
®

 para avaliação do equilíbrio em pé. Estes autores constataram ainda que, 

por ser um meio de baixo custo, portátil e amplamente disponível, o equipamento 

mostra-se como uma ótima ferramenta para a avaliação clínica do equilíbrio (58).  

Essa ferramenta tem sido difundida na reabilitação de pacientes com 

alterações cinético-funcionais, decorrentes de acometimentos neurológicos (59,60), 

dada a capacidade em fornecer feedback instantâneo e do potencial de níveis de 

motivação reforçada (58,61), e vem ganhando espaço na reabilitação ortopédica e 

traumática. Entretanto, ainda não há pesquisas utilizando a gameterapia como 

ferramenta de intervenção fisioterapêutica em populações de mulheres grávidas.  

1.5. Justificativa 

Durante a gravidez, a mulher passa por importantes alterações físicas e 

psicológicas. A assistência fisioterapêutica, ao longo deste período, objetiva o alívio das 

dores e desconfortos, prevenção de disfunções, como as musculoesqueléticas e 

uroginecológicas, além da prática de atividades físicas orientadas. Justifica-se, pois, a 

preocupação com as modificações musculoesqueléticas e as decorrentes adequações 

posturais compensatórias, além das queixas de desconforto, comuns ao ciclo gravídico-

puerperal. Além disso, a dor lombar pode exercer influência sobre atividades diárias da 

gestante, à semelhança do que ocorre em outras populações.  

O gerenciamento adequado das queixas relacionadas à gestação faz-se 

necessário e deve atender a aspectos tanto da prevenção, quanto da reabilitação, 

considerando que tais alterações podem se cronificar após o período gestacional. 

As alterações biomecânicas sobre a postura corporal podem influenciar a 

realização de atividades funcionais e frequentes do nosso cotidiano, como o sentar-

levantar. Levantar de uma cadeira é um dos mais fundamentais e frequentes 

movimentos realizados em AVDs, e requer a coordenação dos músculos para alcançar a 

estabilidade postural. Esta é uma das atividades em que a mulher grávida, 
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principalmente no terceiro trimestre gestacional, relata maior dificuldade para realizar, 

tendo como fatores limitantes: a instabilidade postural e a dor lombar. 

Nesse contexto, a avaliação do equilíbrio postural bem como da atividade 

do sentar-levantar deve se tornar presente na rotina da anamnese do profissional da 

saúde, devendo este lançar mão de recursos que confiram uma avaliação mais objetiva, 

capaz de fornecer subsídios para um melhor acompanhamento e intervenção. A 

wiireabilitação surge como ferramenta útil tanto no contexto da prática clínica, quanto 

na pesquisa, tendo em vista que, dentre outros benefícios, promove maior adesão ao 

tratamento por parte do paciente/voluntário. Além disso, por meio dos jogos baseados 

em realidade virtual, inúmeros objetivos terapêuticos podem ser traçados e alcançados, 

dentre eles, correções da postura e do equilíbrio. Porém, ainda não há estudos que 

comprovem a eficácia desses exercícios sobre o equilíbrio postural e seu impacto nas 

variáveis cinemáticas de mulheres. 

Assim, esta pesquisa se justifica pela necessidade permanente de prestar 

assistência especializada à mulher, em todas as fases da vida, incluindo o período 

gestacional. Adicionalmente, é importante a elucidação de dúvidas que permeiam a 

análise biomecânica e o equilíbrio postural na atividade do sentar-levantar, além do 

impacto da dor lombopélvica nessa atividade funcional em gestantes. Para tanto, no 

contexto da Fisioterapia, torna-se relevante investigar se protocolos de exercícios 

específicos baseados em realidade virtual atenuam as alterações cinético-funcionais 

decorrentes da gestação. 

1.5. Objetivos 

1.5.1 Geral: 

 Investigar os efeitos de um protocolo de exercícios com o Nintendo Wii Fit 

Plus
® 

no equilíbrio postural e cinemetria da atividade do sentar-levantar, em 

mulheres durante os 2º e 3º trimestres gestacionais. 

1.5.2 Específicos: 

 Traçar o perfil sócio demográfico, clínico e obstétrico da amostra estudada;  

 Comparar as variáveis do equilíbrio postural estático (velocidade de oscilação 

nas condições: 1) olhos abertos e superfície fixa; 2) olhos fechados na superfície 

fixa; 3) olhos abertos na superfície instável; e 4) olhos fechados na superfície 
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instável) e dinâmico (tempo de transferência, índice de subida, velocidade de 

oscilação e simetria) entre gestantes com e sem dor lombopélvica;  

 Comparar as variáveis cinemáticas (instante de ocorrência, duração dos eventos, 

duração das fases, duração total do movimento e ADM do quadril) entre 

gestantes com e sem dor lombopélvica 

 Analisar o comportamento das variáveis do equilíbrio postural nos 2° e 3° 

trimestres gestacionais; 

 Analisar o comportamento das variáveis cinemáticas durante a atividade do 

sentar-levantar nos 2° e 3° trimestres gestacionais; 

 Comparar o equilíbrio postural dentro dos grupos de estudo (grupo controle e 

experimental para cada trimestre gestacional); 

 Comparar a duração das fases e a duração total do movimento sentado para de 

pé (ST-DP) entre os trimestres gestacionais e dentro do Grupo Controle e Grupo 

Experimental; 

1.6 Hipóteses 

Adota-se como hipóteses verdadeiras que: 1) O protocolo de exercícios 

baseado em realidade virtual influenciará nas variáveis cinemáticas e do equilíbrio 

postural durante o sentar-levantar das participantes do Grupo Experimental, quando 

comparadas ao Grupo Controle; e 2) As gestantes do Grupo Experimental apresentarão 

melhor equilíbrio postural quando comparadas àquelas do Grupo Controle.  
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2.1 Delineamento do estudo 

Trata-se de um estudo do tipo ensaio clínico, controlado e randomizado. 

2.2 Local do estudo 

A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Atendimento Materno-

Infantil, no Laboratório de Intervenção e Análise de Movimento (LIAM) e no 

Laboratório de Análise da Performance Neuromuscular (LAPERN) do Departamento de 

Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN. 

2.3 Período da Coleta do Estudo 

A coleta de dados para essa pesquisa foi realizada de abril de 2014 a maio de 

2015. 

2.4 População do Estudo 

A população do estudo foi recrutada por meio de convite verbal às 

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

promovido periodicamente pelo Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte-UFRN. 

2.5 Amostragem e Alocação das participantes 

A amostra foi resultante de um processo de amostragem do tipo não-

probabilístico, por conveniência. O processo de randomização foi realizado por meio 

eletrônico através do site http://www.randomization.com. Foram inseridas duas 

informações, a saber: o tamanho da amostra e o número de grupos (Grupo Controle e 

Grupo Experimental). Com esses dados, o site gerou uma codificação específica para 

cada grupo e os sujeitos foram distribuídos aleatoriamente.   

Em seguida, foi considerado o trimestre gestacional como fator de 

agrupamento. Assim, após a radomização, as gestantes foram alocadas nos seguintes 

grupos: Grupo Controle 2º Trimestre (GC2T), Grupo Experimental 2º Trimestre 

(GE2T), Grupo Controle 3º Trimestre (GC3T) e Grupo Experimental 3º Trimestre 

(GE3T). 

O Grupo Controle (GC) foi formado por mulheres grávidas participantes das 

palestras educativas (CPGPP) e o Grupo Experimental (GE), formado por mulheres 

grávidas participantes das palestras educativas, associadas ao protocolo de exercícios  

http://www.randomization.com/
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com wiireabilitação, conforme disposto no fluxograma abaixo (Figura 2). Este obedece 

às recomendações estabelecidas no Consolidated Standards of Reporting Trials - 

CONSORT (http://www.consort-statement.org/), para a execução de ensaios clínicos 

controlados randomizados, de acordo com os critérios de elegibilidade.  
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Figura 2. Fluxograma de distribuição do estudo segundo o CONSORT 

O programa G*Power 3.1 foi utilizado considerando um tamanho de efeito 

moderado (superior a 0,5), poder de 0,8, nível de significância de 0,05 e tipo de 

distribuição não-direcional. 

Para respaldar o número amostral escolhido para a presente pesquisa, levamos 

em consideração artigos  (23,62–64) que avaliaram a cinemetria do movimento do 

sentar-levantar durante o período gestacional, com média de 21 voluntárias. 

Considerando esse número, nossa amostra de 44 voluntárias tornou-se relevante para os 

objetivos do estudo.  

2.6  Critérios de elegibilidade 

2.6.1 Critérios de inclusão 

Foram adotados como critérios de inclusão: (1) não apresentar alterações 

clínicas e obstétricas (gestantes de baixo risco); (2) ter idade entre 18 e 37 anos; (3) 

estarem no segundo ou terceiro trimestres gestacionais, respectivamente, entre 14ª a 21ª 

semanas ou 27ª a 32ª semanas, na avaliação inicial, confirmados pela ultrassonografia; 

(4) serem nulíparas; (5) ter liberação médica para prática de atividade física e realizar 

acompanhamento pré-natal; (6) não fazer uso de medicamentos/substâncias que afetem 

o equilíbrio; (7) ausência de histórico de alterações do equilíbrio antes da gravidez (auto 

relato); (8) apresentar alterações do equilíbrio postural identificadas através do Balance 

Master®; (9) ausência de cirurgias prévias em coluna, pelve, quadril e joelho; (10) 

ausência de histórico de epilepsia e fotossensibilidade; (11) ausência de distúrbios 

musculoesqueléticos, cardiorrespiratórios e neurológicos que impeçam a realização dos 

protocolos de avaliação e tratamento. 

2.6.2 Critérios de exclusão 

Foram excluídas do estudo, as gestantes que, durante o período de 

intervenção, faltaram mais de três sessões consecutivas ou não; queixaram-se de 

vertigem ou apresentarem episódios de convulsões decorrentes dos estímulos visuais 

oferecidos pelos jogos; apresentaram alguma alteração clínica/obstétrica durante o 

período do protocolo; e não realizaram a avaliação final. 
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2.7 Instrumentos da Coleta 

Foram utilizados os seguintes instrumentos: 

1. Ficha de identificação e avaliação, elaborada pelo pesquisador para fins de 

caracterização da amostra, contendo dados de identificação e sociodemográficos 

(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) e 

avaliação subjetiva de equilíbrio postural e dor das participantes.  

2. Escala Visual Numérica da dor 

3. Balance Master System®. 

4. Sistema de Análise do Movimento Qualisys® 

2.7.1 Avaliação da Dor lombopélvica 

 

Para a caracterização da intensidade da dor lombopélvica foi utilizada a 

Escala Visual Analógica (EVA). Esta escala é um instrumento simples, de fácil 

aplicação e válido para detectar a intensidade dolorosa. É graduada de 0 (zero) a 10 

(dez), em que 0 representa ausência de dor e 10, a dor máxima suportada. A intensidade 

dolorosa é dividida em categorias, onde: 1 a 2, a intensidade é considerada leve; 3 a 7, 

moderada, 8 a 9, intensa e 10, insuportável (Anexo A). Este instrumento tem sido usado 

para a avaliação da intensidade dolorosa em populações de mulheres grávidas (65). 

2.7.2 Avaliação do Equilíbrio Postural: 

Para a avaliação do equilíbrio postural, foi utilizado o Balance Master 

System®, que fornece uma avaliação objetiva do equilíbrio. O sistema utiliza um 

computador, acoplado a uma plataforma de força fixa, com dimensões de 18X60 

polegadas, e com quatro transdutores que mensuram as forças de reação verticais 

exercidas pelos pés do paciente (49). Os dados são analisados a uma frequência de 20 

Hz (Figura 3).  
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Figura 3. Sistema 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. 

A partir dos dados do centro de pressão (centre of pressure – COP), uma 

estimativa do CG é calculada, com base na altura do sujeito(49). Desta forma, o 

aparelho além de fornecer uma avaliação objetiva do equilíbrio, permite, também, o 

treino do controle motor voluntário desta função associado ao biofeedback visual. Além 

disso, permite identificar alterações sensoriais, motoras e limitações funcionais. Para 

cada um destes aspectos, há um grupo de testes que podem ser utilizados (49).  

A plataforma de força apresenta uma linha horizontal e seis linhas verticais, 

identificadas pelas letras T, M, S, indicando as categorias de altura usadas para 

posicionar os pés do paciente (Figura 4).  
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Figura 4.  Marcações para o posicionamento dos pés das voluntárias 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 

Para esse estudo foram utilizados os seguintes testes: 

Modified Clinical Test of Sensory Interaction on Balance (mCTSIB) - Os dados deste 

teste documentam a presença de disfunções sensoriais relacionadas à manutenção do 

equilíbrio postural, entretanto não é possível diferenciar qual sistema, especificamente, 

apresenta alteração. Apesar disto, é possível estabelecer uma linha de base objetiva para 

o planejamento do tratamento e avaliação dos resultados (49,66). 

O mCTSIB fornece uma análise objetiva do controle do equilíbrio postural, 

pois quantifica a velocidade de oscilação postural durante quatro condições sensoriais: 

1) olhos abertos em superfície fixa; 2) olhos fechados em uma superfície fixa; 3) olhos 

abertos em uma superfície instável; e 4) olhos fechados em uma superfície instável(49). 

O relatório de avaliação gerado pelo teste  fornece: (1) superiormente, o 

traçado do centro de gravidade (center of gravity – COG), incluindo a velocidade de 

oscilação em graus/segundo e o tempo de cada tentativa; (2) a média da velocidade de 

oscilação do CG em cada situação; (3) a média da velocidade de oscilação das doze 

tentativas e (4) o alinhamento do CG que reflete a posição do CG em relação ao centro 

da base de suporte, em cada uma das tentativas. A área sombreada em cada gráfico 

representa o desempenho fora do intervalo de velocidade normatizado para a oscilação 

postural, para cada indivíduo. As barras verdes indicam que a velocidade do CG variou 

dentro da faixa de normalidade, enquanto que as vermelhas representam alterações para 

esta variável (49). Essas informações são demonstradas no relatório detalhado na Figura 

5. 
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Figura 5. Relatório de avaliação gerado pelo teste Modified Clinical Test of Sensory Interaction on 

Balance (mCTSIB) 

Fonte: Acervo da Pesquisadora - Gestante T.L, 25 anos, 20 semanas de gestação 

 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). A participante será solicitada a colocar-se de pé a partir da posição sentada. 

O relatório de avaliação gerado pelo teste apresenta: (1) lateralmente, o 

traçado do deslocamento do CG em cada uma das tentativas; (2) a transferência de peso 

que é o tempo, em segundos, necessário para mudar voluntariamente o CG 

anteriormente, começando da posição sentada até o ortostatismo; (3) o índice de subida 

– quantidade de força exercida pelos MMII na fase de subida do movimento, onde a 

força é expressa como uma porcentagem do peso corporal do paciente; (4) a velocidade 

de oscilação do CG que registra o controle da manutenção do mesmo dentro da base de 

suporte, durante a fase de subida, e 5 segundos após e (5) a simetria de peso 

direita/esquerda – representa a diferença da porcentagem de peso corporal distribuído 

em cada membro inferior durante a fase de subida.  A área sombreada em cada gráfico 

representa o desempenho além dos valores normatizados para cada variável nas 

diferentes situações de teste. As barras verdes indicam desempenho dentro da 
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normalidade, enquanto que as vermelhas mostram o contrário (49).
. 
Essas informações 

são demonstradas no relatório detalhado na Figura 6.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Relatório de avaliação gerado pelo teste Sit to stand (STS) 

Fonte: Acervo da Pesquisadora - Gestante T.L, 25 anos, 20 semanas de gestação 
 

2.7.3 Avaliação Cinemática: 

A avaliação cinemática (cinemetria) foi realizada através do sistema de 

fotogrametria baseada em vídeo (Figura 7) - Qualisys Motion Capture System® 

(QUALISYS MEDICAL AB, 411 13 Gothenburg, Sweden), que possibilita a avaliação 

de parâmetros cinemáticos, com dados angulares, espaciais e temporais. 
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Figura7. Disposição das câmeras em torno da passarela de coleta 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 

 

O sistema utilizado para a análise cinemática é constituído por 8 câmeras 

(Qualisys Oqus 300 – Figura 8) e baseia-se na reconstrução tridimensional (3D) de 

marcadores passivos (refletivos), posicionados sobre proeminências ósseas específicas, 

que delimitam os segmentos corporais. Para que o sistema possa identificar e captar a 

imagem do marcador é necessário que, cada uma das câmeras emita uma luz 

infravermelha, produzida por um conjunto de refletores localizados em volta da lente, e 

que o marcador a reflita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Câmera do Sistema (Qualisys Oqus 300) 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 
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Esse reflexo luminoso é, então, capturado pela câmera, que gera uma imagem 

bidimensional (2D), referente à posição do marcador. A combinação dessa imagem, em 

pelo menos duas câmeras (interligadas em série), permite que as coordenadas do 

marcador sejam geradas e, consequentemente, haja a transformação do movimento em 

3D(67). 

Para permitir o rastreamento dos marcadores e a transformação dos dados em 

3D, é necessário que o sistema reconheça o posicionamento e a orientação de cada 

câmera, bem como o volume onde os dados serão captados. Nesse sentido, foi realizado 

o processo de calibração do sistema, através de uma estrutura de referência metálica, em 

forma de “L”, posicionada no centro da passarela. Composta por marcadores reflexivos 

localizados nos dois eixos (dois no eixo mais curto – eixo X e três no eixo mais longo – 

eixo Y), essa estrutura possibilita a definição das coordenadas de referência, 

representadas pelos eixos X (médio-lateral), Y (anteroposterior) e Z (próximo-distal). 

Após o posicionamento da estrutura de referência sobre a passarela, uma 

haste metálica em forma de “T”, contendo dois marcadores fixados nas extremidades 

superiores, com distância de 750 milímetros (mm) entre ambos, foi movimentada em 

todos os planos, a fim de delimitar o volume de captura do sistema. A varredura do 

espaço foi realizada durante 60 segundos (s), de acordo com as instruções padronizadas 

no manual (67) (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Arranjo dimensional dos eixos de coordenadas (X, Y e Z) durante a calibração 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 
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Nas coletas foram utilizados marcadores passivos esféricos com 19 e 15 mm 

de diâmetro e os parâmetros de predição de erro e residual máximo serão determinados 

em 15 mm e 5 mm, respectivamente. A captação dos dados em 2D foi realizada pelo 

software de aquisição Qualisys Track Manager 2.6 – QTM, numa frequência de 120 

Hertz (Hz). Em seguida, os dados gerados no QTM foram exportados para o software de 

processamento Visual 3D (VISUAL3D Standard, 4.75.33 – CMotion, Rockville, MD, 

USA), responsável pela construção do modelo biomecânico do indivíduo, que permite a 

análise das variáveis espaço-temporais (velocidade e duração total do movimento) e  

angulares (amplitude articular do tronco, quadril, joelho e complexo tornozelo/pé)(68).  

2.8 Procedimentos da Coleta 

Inicialmente, foi realizada a divulgação escrita e audiovisual do Curso 

Preparatório para a Gestação, Parto e Pós-parto (CPGPP). O curso ocorreu no período 

de um mês, com três encontros semanais e duração de 1h00min, no turno vespertino. As 

gestantes inscritas no CPGPP, realizados mensalmente, foram contactadas por meio de 

telefone e orientadas a virem para avaliação com roupas leves (adequadas à prática de 

atividade física). 

No curso houveram palestras de temas pertinentes à gestação, parto e pós-

parto. Também foram orientados e demonstrados exercícios de alongamento e 

fortalecimento de membros superiores (MMSS) e inferiores (MMII), bem como 

exercícios respiratórios e para o assoalho pélvico. Na semana anterior ao começo destas 

atividades, as grávidas passaram por uma avaliação individual e receberam explicações 

sobre a pesquisa em questão e os objetivos da mesma. Aquelas que se enquadraram nos 

critérios de inclusão, foram convidadas a participar do estudo e assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A), caso aceitassem. Todas das 

participantes da pesquisa participaram do CPGPP. 

Inicialmente, um teste piloto foi realizado para adequação metodológica de 

todos os instrumentos de medida e equipamentos, bem como, o treinamento dos 

pesquisadores envolvidos quanto aos procedimentos de avaliação e intervenção. 

Os procedimentos da coleta de dados ocorreram da seguinte forma: 

1º) Admissão na pesquisa – assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice A) 
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2º) Avaliação Clínica e Obstétrica - Ficha de Avaliação Clínica e Obstétrica 

Individual (Apêndice B) 

3°) Avaliação da Dor lombopélvica – Escala Visual Analógica (EVA) (Anexo A) 

4º) Avaliação do Equilíbrio – Balance Master System®; 

5º) Avaliação Cinemática - Sistema de Análise do Movimento Qualisys® 

6°) Randomização das participantes – por meio eletrônico através do site 

http://www.randomization.com 

7°) Intervenção – GE: Protocolo com o Nintendo Wii Fit Plus
®

 e participação no 

CPGPP; GC: Participação no CGPP. 

Todas as avaliações foram realizadas no período vespertino, respeitando o 

ritmo circadiano e diminuindo a influência deste sobre as variáveis pesquisadas (10). As 

participantes foram avaliadas e reavaliadas pelo mesmo pesquisador, treinado 

especificamente para este fim. 

As voluntárias incluídas no GE eram informadas no dia anterior ao início das 

palestras no CGPP que haviam sido sorteadas para participar do protocolo de exercícios 

baseado em realidade virtual. Nesse momento, o horário para a execução do protocolo 

era agendado com a participante. 

2.8.1 Avaliação Clínica, Obstétrica e da DLP 

Inicialmente, todas as gestantes responderam às perguntas da ficha de 

avaliação, elaborada pelo pesquisador, referentes às características sociodemográficas, 

clínicas e obstétricas. Adicionalmente, as voluntárias foram questionadas sobre 

alterações do equilíbrio postural antes e durante a gravidez. Em seguida, as participantes 

que relataram quadro de DLP foram questionadas quanto a intensidade dessa dor pela 

Escala Visual Analógica. 

2.8.2 Avaliação do Equilíbrio Postural 

A avaliação do equilíbrio postural foi realizada através do Balance Master 

System®, seguindo as seguintes etapas: 

 PREPARAÇÃO PARA OS TESTES 

http://www.randomization.com/
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Antes da realização do teste, as voluntárias foram cadastradas no sistema de 

avaliação, inserindo-se as seguintes informações: nome, código de identificação, data de 

nascimento e altura.  

Teste Modified Clinical Test of Sensory Interaction on Balance (mCTSIB) 

 POSICIONAMENTO DA VOLUNTÁRIA SOBRE O APARELHO 

Os maléolos mediais ficaram alinhados com a marcação horizontal, enquanto 

que a face lateral dos pés foram alinhados com a linha T, M ou S. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Posicionamento dos pés da voluntária 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 

 REALIZAÇÃO DO TESTE 

Inicialmente, a gestante foi posicionada sobre a plataforma de força como 

descrito anteriormente. No primeiro teste, ela estava em superfície firme (Figura 11) 

com os olhos abertos e foi orientada a fixar o olhar em um ponto específico do 

horizonte (a mesma orientação será dada quando a voluntária estiver sobre a superfície 

instável). 
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Figura 11. Posicionamento inicial para a realização do teste mCTSIB 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 

Posteriormente, os testes foram repetidos sobre a almofada (Figura 12). Cada 

tentativa do teste durou 10 segundos (tempo estabelecido pelo aparelho). Em todas as 

situações, a voluntária manteve os membros superiores “próximos e ao longo do corpo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Posicionamento da voluntária para avaliação do equilíbrio sobre uma superfície instável 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 

Teste Sit to Stand (STS) 
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 POSICIONAMENTO DA VOLUNTÁRIA SOBRE O APARELHO 

A gestante deveria sentar-se sobre dois blocos de madeira com os membros 

superiores ao longo do corpo, o quadril e os joelhos flexionados a 90º e os pés 

posicionados sobre duas linhas verticais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Posicionamento inicial para a realização do teste STS 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Linhas sobre as quais os pés da voluntária serão posicionados. 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 

 

 

 REALIZAÇÃO DO TESTE 

O teste foi realizado com a voluntária sentada sobre dois blocos de madeira 

(acessórios do Balance Master®), sem encosto. Os joelhos estavam flexionados a 90º e 

os pés separados em 10 centímetros em relação aos calcanhares (69). A gestante foi 

orientada “a manter os braços ao longo do corpo, levantar-se sem apoio de forma segura 

e o mais rápido que puder”. A transferência de sentado para de pé, ocorreu 

imediatamente após o aparecimento da palavra “Go” na tela do computador e a 
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voluntária permaneceu na posição final por 30 segundos. Foram realizadas três 

repetições do movimento, com intervalo de 30 segundos entre cada uma (69). 

2.8.3 Avaliação Cinemática 

A avaliação cinemática foi realizada através do Sistema de Análise do 

Movimento Qualisys®, seguindo as seguintes etapas: 

 PREPARAÇÃO PARA ANÁLISE CINEMÁTICA 

Antes da realização do teste, as voluntárias foram cadastradas no sistema de 

avaliação.  

 COLOCAÇÃO DOS MARCADORES REFLEXIVOS 

Para que o sistema possa criar o modelo biomecânico do indivíduo e, assim, 

identificar o tamanho dos segmentos e os centros de rotação das articulações, é 

necessário colocar marcas passivas sobre proeminências ósseas (marcas anatômicas) e 

marcas por segmento (marcas de rastreamento) através de fita adesiva dupla face e, 

ainda, fazer uma coleta com o indivíduo em posição estática (posição de referência)(70).  

Os marcadores anatômicos (Figura 15) são responsáveis pela identificação do 

comprimento dos segmentos e localização dos eixos articulares, tendo sido construídos 

os segmentos da pelve, coxa, perna e complexo tornozelo/pé, em ambos os dimídios, e 

tronco. Enquanto que os marcadores de rastreamento (clusters) (Figura 16) identificam 

a trajetória de cada segmento, durante o movimento, por meio de no mínimo três 

marcadores por segmento, posicionados de forma não colinear (71). Nesse estudo, esses 

marcadores serão representados por placas rígidas de formato retangular, onde em cada 

uma delas terá quatro marcadores, fixados aos segmentos por meio de uma fita elástica 

com velcro. 
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Figura 15. Marcadores reflexivos para marcas anatômicas. 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Marcadores de rastreamento 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

A visualização e o reconhecimento adequado das marcas, pelo sistema 

Qualisys, dependem de quanto volume foi calibrado no espaço. Para delimitar os 

segmentos e construir o modelo biomecânico para análise, foram usados marcadores 

reflexivos nas seguintes marcas anatômicas (72): 

  C7; 

 Tronco (acrômio bilateralmente);  

 Incisura jugular; 

 Pelve (ponto mais alto da crista ilíaca bilateralmente); 

 Coxa (trocanter maior bilateralmente, epicôndilo lateral e medial do fêmur 

bilateralmente); 

  Perna (maléolo lateral e medial bilateralmente)  
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 Pé (cabeças do primeiro e quinto metatarsos e extremidade distal do calcâneo 

bilateralmente)  

Os marcadores de rastreamento serão dispostos nos seguintes locais: 

 Pelve (placa disposta em forma de quadrado fixada ao nível das EIAS direita e 

esquerda, através de uma cinta elástica presa por velcro);  

 Coxa (placa de forma retangular disposta na metade da coxa, fixa em torno do 

membro por velcro, bilateralmente); 

 Perna (placa de forma retangular disposta na metade da coxa, fixa em torno do 

membro por velcro, bilateralmente); 

 Pé (nas proeminências ósseas citadas anteriormente - maléolo lateral, cabeça do 

quinto metatarso e extremidade distal do calcâneo).  

Desta maneira, as marcas definirão os segmentos tronco, pelve, coxa, perna e 

pé. A análise da posição estática (posição de referência) foi realizada com a voluntária 

em pé, mantendo os braços cruzados sobre o peito e pés afastados, por 3 segundos.  

Para que o segmento possa ser visualizado, durante o seu movimento no 

espaço, é necessário que o modelo biomecânico seja aplicado sobre as coletas dinâmicas 

e que ocorra, uma associação coerente entre planos e eixos anatômicos, de cada um dos 

segmentos, bem como, dos valores de referência do sistema. Assim, alguns marcadores 

foram retirados (aqueles posicionados no trocanter maior, epicôndilo medial e lateral do 

fêmur, maléolo medial e 1º metatarso), para que a voluntária possa ser filmada 

realizando o movimento proposto, o que diminui o número de marcadores a serem 

rastreados e facilita a reconstrução dos marcadores.  

 POSICIONAMENTO DA VOLUNTÁRIA SOBRE O APARELHO 

Inicialmente, foi feita a análise cinemática estática. A gestante posicionou-se 

em pé com os braços cruzados sobre o peito e pés afastados, ficando nesta posição por 3 

segundos (Figura 17). Em seguida, a gestante sentou-se sobre dois blocos de madeira 

(acessórios do Balance Master®), sem encosto, com os membros superiores cruzados 

sobre o peito, o quadril e os joelhos flexionados a 90º e os pés posicionados sobre duas 

linhas verticais para análise cinemática do movimento sentar-levantar (Figura 18). 
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Figura 17. Posicionamento da gestante durante a avaliação cinemática estática 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 18. Posicionamento da gestante para avaliação cinemática do sentar-levantar 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 

 

 REALIZAÇÃO DA ANÁLISE CINEMÁTICA 

Foi realizada a coleta estática e em seguida, a análise do sentar-levantar foi 

realizada com a voluntária sentada sobre dois blocos de madeira (acessórios do Balance 

Master®), sem encosto. Os joelhos estavam flexionados a 90º e os pés separados em 10 

centímetros em relação aos calcanhares (69). A gestante foi orientada a manter os 

braços cruzados sobre o peito, levantar-se sem apoio de forma segura e na sua 
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velocidade confortável, sem mexer no posicionamento dos pés. As voluntárias 

realizaram o movimento duas vezes, para fins de assimilação, posicionamento correto e 

segurança. Posteriormente, foram realizadas cinco coletas para registro. 

2.9 Protocolo de Intervenção 

Para as voluntárias do grupo experimental (GE), foi realizado um protocolo 

de intervenção ao longo de 12 sessões individuais, com a frequência de três vezes por 

semana, com duração total de 60 minutos, onde as voluntárias executaram os jogos do 

Nintendo Wii Fit Plus
®

. As participantes podiam descansar entre a execução de cada 

jogo pelo tempo que achassem necessário, desde que não ultrapassasse 5 minutos de 

repouso entre cada repetição. Todas as participantes foram orientadas a não utilizar os 

exercícios de equilíbrio do Nintendo Wii Fit Plus® em domicílio durante o protocolo. 

O acessório Wii balance board
®
 (WBB) (Nintendo, Kyoto, Japan) faz parte 

do jogo Wii fit plus
®
, em que há uma variedade de exercícios divididos em 5 categorias: 

Força, Yoga, aeróbicos, de equilíbrio e treino avançado. O dispositivo, produzido pela 

Nintendo
®
, tem sua utilização simplificada por meio de uma balança. Durante o jogo, o 

usuário deve subir neste acessório, colocando seus pés nos espaços indicados, para que 

suas informações corpóreas, como peso e centro de massa, sejam captadas pelo sistema 

do WBB. Este, por sua vez, possui características semelhantes a uma plataforma de 

força (58), contendo quatro transdutores responsáveis por fornecer as informações 

mencionadas anteriormente (73). 

 

 

 

 

 

Figura 19. Acessório WBB (A) A superfície inferior do WBB (B) Destaque para os 

transdutores de força, localizados nos 4 cantos do aparelho (C) O sensor é constituído por uma haste 

metálica e medidor de tensão que atua como um transdutor de força uniaxial. 
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É imprescindível que o sistema seja previamente suprido com outras 

informações como altura e idade, de modo que recrie o paciente num ambiente virtual 

sob a forma de um “avatar” (Mii). Este modelo simula os caracteres físicos e reproduz, 

na tela, as ações tais quais realizadas pelo usuário fora dela, enquanto este estiver sobre 

o dispositivo, sendo capaz de medir a força que lhe é aplicada e perceber as mudanças 

de equilíbrio. 

Para realização do treino de equilíbrio foram, então, utilizados os jogos do 

pacote Wii Fit Plus
®

, do segmento “equilíbrio”, descritos a seguir. Ainda, no primeiro 

dia do protocolo de intervenção, as voluntárias realizaram o movimento de cada jogo 

proposto uma vez, para fins de assimilação, posicionamento correto e segurança.  

Balance bubble – Posicionada no WBB em pé, a participante se observa dentro de uma 

bolha e tem como objetivo, navegar pelo rio. A bolha se move atendendo as 

transferências de peso em todos os planos, sendo os ajustes posturais requeridos 

constantemente. A participante deve evitar bater nas paredes e rochas, além de ter 

cuidado com ocasionais picadas de abelhas. A pontuação é determinada com base no 

tempo para completar a atividade. (Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Jogo Balance bubble 

Fonte: http://www.ign.com 

 

Tightrope – Posicionada no WBB em pé, a participante tem como objetivo andar em 

uma corda bamba que liga dois edifícios. Durante o jogo, a marcha deve ser simulada 

alternando os pés sobre a balança deslocando o peso nos MMII de forma latero-lateral. 

Em um determinado momento, surge um obstáculo que obriga a participante a simular 

um salto pela flexo-extensão rápida dos joelhos, mantendo o equilíbrio para permitir 
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que o Mii salte e pouse sem problemas. A pontuação é dada pelo tempo de realização da 

atividade (Figura 21).  

 

 

 

 

 

Figura 21. Jogo Tightrope 

Fonte: http://www.wired.com 

Ski jump – Posicionada no WBB em pé, a participante flexiona quadris e joelhos com o 

intuito de impulsionar o salto, mantendo o mini-agachamento até que atinja a zona 

vermelha, no final da rampa. Ao atingir esta zona, a participante estende rapidamente os 

joelhos e mantem a posição para permitir que o Mii realize o salto e pouse sem 

problemas. No lado direito da TV, há um simulador do WBB, que mostra dois pontos: 

um vermelho e um azul. A saber, o ponto vermelho no lado direito da tela da TV 

representa o CP da participante. A maior velocidade é atingida quando a voluntária 

consegue manter o ponto vermelho centrado no ponto azul (Figura 22).  

 

 

 

 

 
 

 

Figura 22. Jogo Ski jump 

Fonte: http://samschoice.files.wordpress.com/2010/01/wii-fit-ski-jump.jpg 

Penguin slide – Posicionada no WBB em pé, a participante aparece vestida de pinguim 

sobre um bloco de gelo. Os movimentos latero-laterais realizados em série pela 

voluntária permitem que o bloco de gelo se incline para os lados. O objetivo é coletar o 

maior número de peixes, que permanecem saltando de ambos os lados sem cair do bloco 
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de gelo durante o tempo estabelecido pelo jogo. A pontuação é dada pela quantidade e 

tipo de peixe coletada (Figura 23). 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 23. Jogo Penguin slide  

Fonte: http://de-bug.de/games/archives/188.html 

 

Soccer heading – Posicionada no WBB em bipedestação, a participante aparece dentro 

de um campo de futebol e precisa cabecear as bolas lançadas a ela em três direções: 

direita, esquerda e central. Para alcançar as bolas são necessárias constantes 

transferências e ajustes posturais. A participante é orientada a evitar cabecear os objetos 

que não são bolas de futebol (chuteiras e cabeças de panda). A pontuação desse jogo se 

dá pelo número de bolas que a participante acerta e também pelos acertos consecutivos. 

A participante perderá pontos quando cabecear os outros objetos (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 24. Jogo Soccer heading 

Fonte: http://www.exercise-equipment-review.com/images/wii6.jpg 

Todas as participantes realizaram os mesmos jogos na ordem anteriormente 

descrita, sendo designado para cada jogo o tempo de aproximadamente 4 minutos, o que 

corresponde a realização de 2 ciclos para cada jogo.  
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Para a realização dos jogos, a voluntária se posicionou sobre a balança, 

colocando seus pés nos espaços indicados (Figura 25), a fim de que suas informações 

corpóreas como peso e centro de massa sejam captados pelo sistema. Durante a 

execução dos jogos, as gestantes serão orientadas a não retirar os pés da balança e a 

evitar movimentos compensatórios. Todas as participantes receberam a mesma 

orientação. 

 

 

 

 

Figura 25. Locais para o posicionamento dos pés da voluntária 

Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Wii_Balance_Board_transparent.png 

No ambiente de treinamento virtual, tinha uma televisão da marca Samsung®, 

42 polegadas, conectada a um console Wii, dotado de sensores responsáveis pela 

captação dos dados emitidos pela balança e por controles via transferência wireless (sem 

fio). A balança foi posicionada a uma distância de 2,4 metros da televisão, diretamente 

no chão. O terapeuta estava constantemente ao lado da voluntária, sendo responsável 

por fornecer orientação à participante durante todo o período da intervenção. 

Todos os cinco jogos selecionados para comporem o protocolo de intervenção 

requeriam constantes transferências de peso e ajustes posturais a fim de atingir os 

objetivos dos desafios lúdicos. 

As voluntárias dos grupos controle e experimental foram reavaliadas até uma 

semana após a conclusão do CPGPP. A Figura 26 resume os procedimentos de 

avaliação e intervenção. 
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Figura 26. Fluxograma  do Estudo 

 

Figura 26. Fluxograma do Estudo 

2.10 Medidas de Avaliação  

Segundo Miot (2011) (74), as variáveis primárias são aquelas relacionadas ao 

objetivo principal/geral do estudo. Nesta pesquisa, as variáveis referentes à avaliação do 

equilíbrio postural e análise cinemática foram consideradas como primárias. 

2.11 Redução dos Dados da Análise Cinemática 

Inicialmente, os dados captados na análise cinemática foram processados no 

software Qualisys Track Manager (QTM), versão 2.6, onde os marcadores foram 

nomeados e suas trajetórias, definidas (Figura 27). A partir das coletas dinâmicas, foram 

selecionados ciclos do movimento em estudo, afim de que fosse permitida uma 

AVALIAÇÃO INICIAL 

INTERVENÇÃO 

FICHA DE AVALIAÇÃO  

AVALIAÇÃO DLP 

AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO  

ANÁLISE CINEMÁTICA 

 

CPGPP CPGPP + 

GAMETERAPIA 

REAVALIAÇÃO 

AVALIAÇÃO DO 

 EQUILÍBRIO 

 

3 X/ SEMANA POR 4 SEMANAS 

ANÁLISE  

CINEMÁTICA 

 

FICHA DE 

REAVALIAÇÃO  

 

Randomização e Alocação 

das voluntárias 

 

AVALIAÇÃO 

DLP 

 



38 
 

interpolação de quadros de movimento (frames), em cada um desses ciclos. O processo 

de interpolação consiste na reconstrução da trajetória de um dado marcador, cuja 

movimentação no espaço não foi captada, por no mínimo duas câmeras, de forma 

adequada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27. Nomeação e definição da trajetória dos marcadores na fase estática. 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

Posteriormente, os dados processados no QTM foram exportados para o 

software Visual 3D, o qual permite a construção do modelo biomecânico. Para tal foram 

utilizados a posição dos marcadores na coleta estática e os dados antropométricos 

(altura e peso) da participante. Para redução e análise dos dados, foram selecionados 

três dos cinco testes realizados.  

Cada segmento do modelo foi definido por meio da associação de marcas 

anatômicas, dispostas sequencialmente: os marcadores fixados na porção média da 

crista ilíaca, trocanter maior do fêmur e o cluster posicionado na base do sacro definem 

o segmento tido como “pelve”. As marcas anatômicas no trocanter maior, epicôndilos 

lateral e medial do fêmur, associados ao cluster posicionado na face lateral e terço 

médio da coxa definem o segmento “coxa” (Figura 28) (75). 
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Figura 28. Definição dos segmentos pelve e coxa na fase estática para criação do modelo 

biomecânico. 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

Após a construção do modelo biomecânico, o Visual 3D associa as coletas 

dinâmicas, cujas trajetórias foram previamente selecionadas no QTM, a esse modelo, 

para calcular o deslocamento angular de cada articulação durante o movimento. Para 

eliminar os ruídos decorrentes da movimentação dos marcadores, foi aplicado um filtro 

passa baixa (Low Pass Butterworth), com a frequência de corte estabelecida em 6 HZ às 

trajetórias dos marcadores (76). 

Cada deslocamento angular foi obtido por meio da associação dos segmentos, 

com um sistema de coordenadas que utiliza a sequência dos ângulos de Cardan, definida 

como a orientação do sistema de coordenadas de um segmento em relação a um sistema 

de coordenadas de referência (77). A posição de referência ou ortostática, adotada nesse 

estudo, foi tida como a posição neutra. 

Para caracterizar o início do movimento sentado para de pé, foi considerado o 

momento do início do movimento de tronco observado pelo primeiro deslocamento 

anterior do marcador CV7. Para caracterizar o final do movimento, foi considerado o 

momento em que o deslocamento horizontal do marcador CV7 (plano sagital) manteve-

se estável, formando um platô (a partir do momento em que os valores horizontais do 
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marcador  CV7 mantiveram-se iguais, após três quadros de movimento) e o indivíduo 

alcançou a posição ereta (72). 

Para determinar o início e término do movimento em estudo e as fases deste 

movimento, foram definidos os seguintes eventos (72) (Figura 29): 

- Movimento Inicial (CI): momento do início do movimento de tronco observado pelo 

primeiro deslocamento anterior do marcador CV7. 

-  Máxima flexão dorsal de tornozelo (FD máx): momento em que o tornozelo atingiu 

máxima flexão dorsal. 

- Fim da extensão (EXT): Final da extensão de quadril, acompanhada pelo fim da 

extensão de tronco e joelho. 

-  Movimento Final (CF): momento em que o marcador CV7 manteve-se estável e o 

indivíduo alcançou a posição ereta. 

Para esse estudo, foram definidas três fases para o movimento utilizando-se 

os eventos identificados anteriormente (Figura 30). A saber: 

- Fase de flexão (F1): do início do movimento (CI) até a máxima flexão dorsal do 

tornozelo (FD máx). 

- Fase de extensão (F2): da FD máx até o final da extensão de quadril, acompanhada 

pelo fim da extensão de tronco e joelho (EXT). 

- Fase de estabilização (F3): da EXT até o momento em que o marcador CV7 manteve-

se estável e o indivíduo alcançou a posição ereta (CF). 
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Figura 29.  Eventos que delimitam as fases do movimento sentar levantar. 

CI: Início do movimento EXT: Fim da extensão CF Final do movimento 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30- Fases do movimento sentar-levantar 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 
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A construção do modelo biomecânico permite a obtenção das seguintes 

variáveis para análise: instante de ocorrência dos eventos, duração das fases e duração 

total dos movimentos; deslocamento angular do quadril, joelho e tornozelo no plano 

sagital. Para este estudo, apenas o movimento do quadril foi analisado (72).  

2.12 Aspectos Éticos 

Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa para Seres 

Humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sendo aprovado sob parecer 

nº 719.939 (Apêndice C), e  registrado no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos sob o 

número de Registro RBR-4j35g5 (Apêndice D). As participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A). Foram respeitados e 

garantidos o anonimato das participantes, assegurando a privacidade das mesmas quanto 

aos dados coletados durante a pesquisa como rege a Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde. As participantes que desejaram sair do estudo puderam fazê-lo a 

qualquer momento. 

2.13 Análise Estatística dos Dados  

A análise estatística dos dados foi realizada através do Statistical Package for 

the Social Science (SPSS) versão 20.0. Inicialmente, a estatística descritiva das 

variáveis sociodemográficas, clínicas, antropométricas e obstétricas foi conduzida com 

o objetivo de caracterizar a amostra por meio das medidas de tendência central, 

dispersão, valores absolutos e relativos. 

Posteriormente, foi aplicado o teste de Shapiro-Wilk para a verificação da 

normalidade dos dados.  Os resultados estão apresentados em forma de média e desvio-

padrão, sendo indicados o tamanho do efeito (F), o valor de significância (p) e o 

intervalo de confiança de 95% (IC). 

Para comparar as variáveis do equilíbrio postural, considerando a presença ou 

ausência de dor lombopélvica, foi utilizado o Anova 2.x2 de medidas repetidas. Para 

correlacionar as variáveis do equilíbrio postural, entre os trimestres, considerando a 

presença ou ausência de dor lombopélvica, foi utilizado o Teste de Correlação de 

Spermean. 

Foi utilizado o teste ANOVA 4x2 de medidas repetidas adotando os fatores 

tempo e grupos de análise para as variáveis do equilíbrio postural e cinemetria, de modo 

a verificar a interação entre os grupos. Para a comparação do instante de ocorrência dos 
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eventos, da duração das fases e da duração total de cada movimento, entre grupos, para 

cada etapa da avaliação, foi utilizado o Teste Anova de 1 fator.   

Para a análise dos dados das variáveis cinemáticas, foi realizada a média dos 

valores obtidos nos três testes selecionados para cada indivíduo. 
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3 RESULTADOS  
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3.1 Caracterização da amostra 

A caracterização da amostra no que diz respeito às variáveis 

sociodemográficas, obstétricas e antropométricas, no momento da avaliação inicial, está 

demonstrada na Tabela 1. 

Tabela 1. Caracterização da amostra: Características sociodemográficas, obstétricas e 

antropométricas das gestantes participantes do estudo no momento da avaliação inicial 

(n=44) 

Variáveis 

 

2 T 

 

(n=18) 

 

3T 

 

(n= 26) 

 

Dados Sociodemográficos 

 

  

Idade (em anos) 

 

28,55 ±3,83 29,42±3,23 

Escolaridade (em anos)  16,97 ±2,58 16,26 ± 4,18 

 

Estado civil 

Casada 

Tem companheiro 

Não tem companheiro 

 

 

61,1% (11) 

33,3%  (6) 

5,6% (1) 

 

 

84,6% (22) 

15,4% (4) 

- 

 

Dados Obstétricos 

 

 

 

 

 

 

IG (em semanas)    

 

18,83 ± 3,11 29,32±2,32 

Dados Antropométricos    

Peso (em kg)  68,91 ± 11,83 68,12 ± 7,90 

 

Altura (em metros) 

 

1,64 ± 5,87 

 

1,62 ± 6,29 

 

IMC*   

Adequado 66,7% (12) 57,7% (15) 

   Sobre peso 22,2% (4) 42,3 % (11) 

   Obeso 11,1% (2) - 

 

DLP   

Sim 16,7%( 3) 76,9% (20) 
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Não 83,3% (15) 23,1% (6) 

NOTA: As variáveis categóricas estão apresentadas em frequência relativa (frequência 

absoluta). As variáveis numéricas estão apresentadas como média e desvio-padrão. LEGENDA: 

2T, segundo trimestre; 3T, terceiro trimestre; IG, Idade gestacional; IMC, Índice de Massa 

Corporal; DLP, Dor Lombopélvica; Kg, quilogramas *Para o cálculo da variável IMC, foi 

utilizado a Curva de Atalah (Anexo B) 

O peso e idade gestacional na avaliação final, as gestantes do segundo trimestre 

obtive média de, respectivamente, 71,06 ± 11,86 Kg e 23,66 ± 3,27 semanas. As 

gestantes do terceiro trimestre obtiveram, respectivamente, média de 70,35 ±7,74 Kg e 

34 ±2,76 semanas. Quando questionadas sobre a presença da dor lombopélvica ao final 

do protocolo, 22,2% e 65,4% das gestantes do 2T e 3T relataram, respectivamente, 

sentir DLP  

3.2 Equilíbrio Postural 

Quanto à análise subjetiva do equilíbrio postural, todas as participantes  (n=44) 

relataram não observar perda de equilíbrio antes da gravidez. Destas, 36,4% (n=16) 

relataram modificação dessa função após a gestação. Quando questionadas sobre a 

diminuição do equilíbrio ao realizar atividades da vida diária como vestir a roupa ou 

fazer atividades domésticas, 43,2% (n=19) afirmaram notar alteração do equilíbrio 

postural. No momento da reavaliação, quando questionadas sobre seu equilíbrio 

postural, 43,2% (n=19) das gestantes relataram não observar perda de equilíbrio 

postural ao realizar atividades da vida diária.  

A análise objetiva do equilíbrio postural através dos testes Modified Clinical 

Test of Sensory Interaction on Balance e Sit to Stand, na condição da avaliação inicial e 

final, estão demonstradas na Tabela 2. 
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Tabela 2. Frequência absoluta e relativa das alterações de equilíbrio postural nos testes MCTSB e STS, em gestantes do segundo e terceiro 

trimestres, na avaliação inicial e final 

Variáveis Antes Depois 

 2T (n=18) 3T (n= 26) 2T (n=18) 3T (n= 26) 

 Com alteração Sem alteração Com alteração Sem alteração Com 

alteração 

Sem 

alteração 

Com 

alteração 

Sem alteração 

MCTSB         

VFOA(em °/s) 5,6 % (1) 94,4% (17) 7,7% (2) 92,3% (24) 5,6 % (1) 94,4% (17) 23,1% (6) 76,9% (20) 

VFOF(em °/s) 5,6 % (1) 94,4% (17) 15.4% (4) 84.6% (22) 11,1 % (2) 88,9% (16) 15.4% (4) 84.6% (22) 

VIOA(em °/s) 11,1 % (2) 88,9% (16) 7,7% (2) 92,3% (24) 16,7 % (3) 83,3% (15) 11,5% (3) 88,5% (23) 

VIOF(em °/s) 5,6 % (1) 94,4% (17) 26,92% (7) 73,1% (19) 5,6 % (1) 94,4% (17) 26,2% (2) 69,2% (24) 

STS         

TT (em s) 11,1 % (2) 88,9% (16) 15,4% (4) 84,6% (22) 16,7 % (3) 83,3% (15) 11,5% (3) 88,5% (23) 

IS (em %) 38,9% (7) 61,1% (11) 80,8% (21) 19.2% (5) 55,6% (10) 44,4% (8) 69,2% (18) 30,8% (8) 

V (em °/s) 0 100% (18) 0 100% (26) 0 100% (18) 0 100% (26) 

SDE (em%) 55,6% (10) 44,4% (8) 30,8% (8) 69,2% (18) 38,9% (7) 61,1% (11) 26,9% (7) 73,1% (19) 

LEGENDA: VFOA, Velocidade de oscilação (graus/segundo) em superfície firme de olhos abertos; VFOF, velocidade de oscilação (graus/segundo) em 

superfície firme de olhos fechados; VIOA, velocidade de oscilação (graus/segundo) em superfície instável de olhos abertos; VIOF, velocidade de oscilação 

em superfície instável de olhos fechados; TT, Tempo de transferência (em segundos); IS, Índice de Subida (em %); V, Velocidade de oscilação (graus/seg); 

SDE Simetria de peso entre o membro inferior direito e esquerdo.  
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Quanto a análise do equilíbrio postural considerando os dois momentos de 

avaliação, foram encontradas diferenças estatisticamente significativas no fator tempo 

(intragrupo) para a variável VFOA (F= 4,17; P= 0,048; Efeito = 0,095; Power = 0,514). 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas nas condições intra e 

intergrupos (VFOA – intergrupo [F=0,794 P= 0,50]; VFOF– intragrupo [F=3,55 p= 

0,06]; intergrupo [F= 0,488 P= 0,69]; VIOA - intragrupo [F=0,135 P=  0,715]; 

intergrupo [F= 0.305 P= 0,82]; VIOF -  intragrupo [F= 0,058 P= 0,812]; intergrupo [F= 

1,92 P=0,14]; TT – intragrupo [F=0.782  P= 0,382]; intergrupo [ F= 0,611 P= 0,612]; 

IS – intragupo [F= 0,106 P= 0,747]; intergrupo [F= 0,543 P= 0,656]; V -  intragrupo 

[F= 0,227 P= 0.63]; intergrupo [F= 0,892  P= 0,454]; SDE – intragrupo [F=0,428  P= 

0,517]; intergrupo [F=1,340  P=0,275] ). (Tabela 3). 
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 Tabela 3. Comparação das variáveis do equilíbrio postural estático e dinâmico entre os grupos de análise, considerando os dois momentos de 

avaliação 

NOTA: Os valores estão expressos como média ± desvio padrão. Foi utilizado o teste ANOVA 4x2 de medidas repetidas.  LEGENDA: GC2T, grupo controle 

2º trimestre; GE2T,grupo experimental 2º trimestre; GC3T, grupo controle 3º trimestre; GE3T, grupo experimental 3º trimestre , VFOA, Velocidade de 

oscilação (graus/segundo) em superfície firme de olhos abertos; VFOF, velocidade de oscilação (graus/segundo) em superfície firme de olhos fechados; 

VIOA,  velocidade de oscilação (graus/segundo) em superfície instável de olhos abertos; VIOF, velocidade de oscilação em superfície instável de olhos 

fechados; TT, Tempo de transferência (em segundos); IS, Índice de Subida (em %); V, Velocidade de oscilação (graus/seg); SDE Simetria de peso entre o 

membro inferior direito e esquerdo. 
€
 interação intragrupo estatisticamente significativa (F= 4,17; P= 0,048).

 Antes Depois Intervalo de Confiança  

 
GC2T GE2T GC3T GE3T GC2T GE2T GC3T GE3T 

Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

MCTSB           

VFOA
€
 (em °/s) 0,27±0,06 0,20±0,05 0,23±0,06 0,26±0,09 0,28±0,06 0,22±0,08 0,33±0,13 0,28±0,09 0,242 0,290 

VFOF(em °/s) 0,29±0,09 0,22±0,10 0,30±0,11 0,28±0,09 0,32±0,16 0,28±0,11 0,31±0,16 0,33±0,09 0,264 0,330 

VIOA(em °/s) 0,41±0,15 0,56±0,26 0,50±0,24 0,59±0,17 0,39±0,17 0,58±0,33 0,49±0,16 0,49±0,16 0,438 0,561 

VIOF(em °/s) 0,71±0,45 1,00±0,61 1,18±0,94 0,94±0,42 0,72±0,55 1,21±0,98 0,96±0,48 1,03±0,67 0,790 1,168 

STS           

TT (em s) 0,54±0,15 0,39±0,20 0,59±0,25 0,62±0,21 0,62±0,29 0,42±0,20 0,49±0,16 0,95±0,92 0.470 0.682 

IS (em %) 15,83±2,96 14,25±4,83 12,09±2,25 12,00±2,13 13,90±3,81 15,00±4,44 12,30±3,36 11,99±6,61 12,45 14,51 

V (em °/s) 2,94±0,91 3,48±0,99 2,65±1,06 2,84±2,13 2,56±0,97 3,26±1,23 3,06±0,96 2,82±0,75 2,720 3,224 

SDE (em%) 7,70±4,62 6,62±4,43 7,00±5,34 2,83±0,83 4,6±4,06 10,00±5,31 5,40±4,57 5,86±3,52 5,770 7,993 
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3.3 Equilíbrio Postural e Dor lombopélvica 

Ao comparar as varáveis do equilíbrio postural entre as condições de 

avaliação, considerando as gestantes com e sem dor lombopélvica – representada pela 

avaliação subjetiva da dor – não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas nas condições intra e intergrupos (VFOA – intragrupo [F= 3,91; P= 

0,055]; intergrupo [F=2,56; P= 0,11]; VFOF – intragrupo [F=3,95;P=0,053]; intergrupo 

[F= 0,495;P= 0,48]; VIOA - intragrupo [F=0,755 P=  0,39]; intergrupo [F=1,205 P= 

0,27]; VIOF – intragrupo [F=0,006 P= 0,93); intergrupo [F= 0,696 P=0,40]; TT – 

intragrupo [F= 2,402  P= 0,12]; intergrupo [F= 0,141 P= 0,70]; IS – intragrupo [F= 

0,197 P= 0,74]; intergrupo [ F= 0,118 P= 0,28]; V -  intragrupo [F= 0,377 P= 0,54]; 

intergrupo [F= 0,876  P= 0,35]; SDE – intragrupo [F=0,648  P= 0,42]; intergrupo 

[F=0,002  P=0,96]). (Tabela 4).  

Ao correlacionar as varáveis do equilíbrio postural, entre gestantes do 

segundo e terceiro trimestres, foi observada diferença estatisticamente significativa, 

apenas, para a velocidade de oscilação (P=0,02), no grupo do terceiro trimestre, quanto 

à avaliação final. 
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Tabela 4. Comparação das variáveis do equilíbrio postural entre gestantes com e sem DLP, considerando os dois momentos de avaliação  

NOTA: Os valores estão expressos como média ± desvio padrão. Foi utilizado o teste ANOVA 2x2 de medidas repetidas.  LEGENDA: VFOA, Velocidade de 

oscilação (graus/segundo) em superfície firme de olhos abertos; VFOF, velocidade de oscilação (graus/segundo) em superfície firme de olhos fechados; 

VIOA,  velocidade de oscilação (graus/segundo) em superfície instável de olhos abertos; VIOF, velocidade de oscilação em superfície instável de olhos 

fechados; TT, Tempo de transferência (em segundos); IS, Índice de Subida (em %); V, Velocidade de oscilação (graus/seg); SDE Simetria de peso entre o 

membro inferior direito e esquerdo; DLP, dor lombopélvica 

 

 Antes Depois Intervalo de Confiança 

 
Gestantes com DLP Gestantes sem DLP Gestantes com DLP Gestantes sem DLP 

Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

MCTSB           

VFOA(em °/s) 0,25±0,06 0,25±0,09 0,30±0,11 0,26±0,08 0,244  0,293 

VFOF(em °/s) 0,30±0,09 0,25±0,10 0,32±0,15 0,30±0,11 0,267 0,330 

VIOA(em °/s) 0,53±0,21 0,46±0,20 0,50±0,18 0,46±0,23 0,434  0,556 

VIOF(em °/s) 1,10±0,69 0,80±0,53 1,06±0,60 0,88±0,74 0,790 1,168 

STS           

TT (em s) 0,60±0,22 0,50±0,21 0,73±0,77 0,60±0,35 0,496  0,717 

IS (em %) 12,23±2,35 14,47±3,82 12,81±5,73 13,33±4,17 12,18 14,29 

V (em °/s) 2,70±0,88 3,19±0,98 2,82±0,82 2,97±1,068 2,694 3,192 

SDE (em%) 6,52±4,54 7,90±6,14 5,54±3,96 6,95±5,03 5,770  7,993 
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3.4 Cinemetria do Sentar-Levantar  

A Tabela 5 mostra o instante de ocorrência (em segundos) dos eventos do 

movimento sentar-levantar, nos quatro grupos avaliados, na condição da avaliação 

inicial e final. 

Ao considerar os eventos do movimento ST-DP, não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas nas condições intra e intergrupos (CI – 

intragrupo [F= 0,06; P= 0,79]; intergrupo [F=0,30; P=0,82]; EXTmáx – intragrupo 

[F=1,52; P= 0,69]; intergrupo [F= 0,11; P= 0,94]; CF - intragrupo [F=2,20;P= 0,14]; 

intergrupo [F=0,41;P= 0,74]). 
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Tabela 5. Comparação do instante de ocorrência dos eventos do ST-DP considerando os dois momentos de avaliação entre os grupos de análise  

  
Antes  Depois  Intervalo de Confiança 

Eventos Grupo 
Média 

(s) 

Desvio Padrão 

± 

Média 

(s) 

Desvio Padrão 

± 
Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

CI 

GC2T 1,02 0,51 0,99 0,32 

0,974 1,23 

GE2T 1,11 0,67 1,01 0,48 

GC3T 1,13 0,33 1,17 0,36 

GE3T 1,09 0,56 1,20 0,40 

Extmáx 

GC2T 1,38 0,5 1,39 0,40 

1,38 1,65 

GE2T 1,51 0,70 1,40 0,44 

GC3T 1,60 0,37 1,60 0,37 

GE3T 1,68 0,52 1,62 0,46 

CF 

GC2T 1,68 0,61 1,69 0,47 

1,65 1,93 

GE2T 1,88 0,74 1,59 0,48 

GC3T 1,99 0,37 1,83 0,47 

GE3T 1,88 0,58 1,76 0,57 
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NOTA: Os valores estão expressos como média ± desvio padrão. Foi utilizado o teste ANOVA 4x2 de medidas repetidas.  LEGENDA: CI, movimento 

inicial; Extmáx, extensão máxima do quadril; CF, movimento final; GC2T, grupo controle 2º trimestre; GE2T,grupo experimental 2º trimestre; GC3T, 

grupo controle 3º trimestre; GE3T, grupo experimental 3º trimestre
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A Tabela 6 mostra o tempo (em segundos) das fases do movimento do sentar-

levantar e a porcentagem do tempo das fases em relação ao tempo total de tal 

movimento na condição da avaliação inicial e final.  

Ao considerar as fases e a duração total do movimento ST-DP, não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas nas condições intra e intergrupos 

(F1 – intragrupo [F= 0,140; P= 0,71]; intergrupo [F=2,69; P=0,059]; F2 – intragrupo 

[F=1,96; P= 0,16]; intergrupo [F=0,127; P= 0,94]; F3- intragrupo [F=0,329;P=0,57]; 

intergrupo [F=0,743; P=0,53]; Tempo total – intragrupo [F=0,365;P= 0,54]. Intergrupo 

[F=0,303; P= 0,82]). 
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Tabela 6. Comparação da duração das fases e do tempo total do movimento em segundos considerando os dois momentos de avaliação entre os 

grupos de análise  

  Antes Depois Intervalo de Confiança 

Eventos Grupo 
Média 

(s) 

Desvio 

Padrão 

± 

% tempo das 

fases 

Média 

(s) 

Desvio 

Padrão ± 

% tempo das 

fases 
Limite Inferior Limite Superior 

F1 

GC2T 0,64 0,25 27,35 0,68 

0,62 

0,55 

0,68 

0,34 29,95 

0,557 0,702 
GE2T 0,55 0,25 21,48 0,38 25,94 

GC3T 0,76 0,20 28,89 0,28 21,23 

GE3T 0,52 0,29 19,40 0,27 24,72 

F2 

GC2T 0,47 0,22 20,08 0,45 

0,40 

0,35 

0,48 

0,18 19,82 

0,398 0,506 
GE2T 0,46 0,19 17,96 0,18 16,73 

GC3T 0,44 0,19 16,73 0,17 13,51 

GE3T 0,53 0,27 19,77 0,22 17,45 

F3 

GC2T 0,19 0,09 8,11 0,19 

0,34 

0,37 

0,31 

0,13 8,37 

0,264 0,330 
GE2T 0,19 0,08 7,42 0,43 14,22 

GC3T 0,39 0,18 14,82 0,22 14,28 

GE3T 0,33 0,29 12,31 0,20 11,27 

Tempo 

Total 

GC2T 2,34 0,96 100 2,27 

2,39 

2,59 

2,75 

0,55 100 

2,32 2,73 
GE2T 2,56 0,84 100 0,74 100 

GC3T 2,63 0,70 100 0,86 100 

GE3T 2,68 0,54 100 0,60 100 

NOTA: Os valores estão expressos como média ± desvio padrão. Foi utilizado o teste ANOVA 4x2 de medidas repetidas. LEGENDA: F1, fase de flexão; F2, 

fase de extensão; F3, fase de estabilização; GC2T, grupo controle 2º trimestre; GE2T,grupo experimental 2º trimestre; GC3T, grupo controle 3º trimestre; 

GE3T, grupo experimental 3º trimestre
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Quanto à comparação do deslocamento angular da articulação do quadril entre 

o CI e a Extmáx no movimento ST-DP, não foi observado diferença estatisticamente 

significativa nas condições intra e intergrupo (ADM quadril - intragrupo [F=1,09; 

P=0,30]; intergrupo [F=0,37;P=0,77]). 

A Figura 31 exibe as médias dos deslocamentos angulares da articulação do 

quadril nos 4 grupos de estudo: GC2T, GE2T, GC3T e GE3T.  No movimento ST-DP, 

observa-se uma flexão de quadril, seguida da extensão dessa articulação. Com relação à 

comparação da ADM do deslocamento angular da articulação do quadril, não se 

observou diferença estatisticamente entre os grupos de análise. 
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Figura 31. Médias dos deslocamentos angulares da articulação do quadril  durante  o ciclo do sentar-levantar
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 A quantificação dos fatores biomecânicos que fundamentam o movimento 

ST-DP pode ajudar na intervenção terapêutica (78). Nesse contexto, a manutenção do 

equilíbrio postural e da orientação corporal é essencial para sua execução. O movimento 

ST-DP tem sido amplamente descrito na literatura, utilizando diferentes métodos de 

análise em diferentes populações (79).  

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

que se observam diversas alterações no corpo da mulher, em um pequeno espaço de 

tempo, capazes de interferir na execução de atividades cotidianas.  Nesse trabalho, 

analisamos o ST-DP no público de mulheres grávidas saudáveis no segundo e terceiro 

trimestre gestacionais a partir da análise do equilíbrio postural dinâmico e cinemetria. 

 

Equilíbrio Postural Estático e Dinâmico 

O equilíbrio postural é a capacidade de controlar o centro de gravidade (CG) 

dentro da base de suporte em um dado ambiente e sua alteração pode influenciar na 

realização das atividades diárias.  

O uso de vídeo games, especialmente o Nintendo Wii
®

, como instrumento de 

reabilitação é relatado em outras populações, como idosos, pacientes neurológicos e 

traumo-ortopédicos. E os estudos demonstram que o treino com a wiireabilitação tem 

potencial de melhorar a oscilação do CG e, consequentemente, o equilíbrio postural 

(80,81), por ser um recurso capaz de aumentar o biofeedback visual, sendo eficaz na 

melhora da postura e do equilíbrio (60). Barcala et al. (2011), avaliaram o equilíbrio em  

12 pacientes hemiparéticos, submetidos ao treino de equilíbrio com o programa Wii 

Fit
®

, divididos em dois grupos: 1) fisioterapia convencional associado à wiireabiliitação 

e 2) fisioterapia convencional, e observaram que o grupo que recebeu fisioterapia 

convencional associada à wiireabilitação, apresentou melhores resultados do equilíbrio 

postural (60). 

Os resultados desse estudo mostraram que, 43,2% das gestantes sentiram 

dificuldade para realizar alguma AVD, como vestir-se ou fazer alguma atividade 

doméstica. Durante a gravidez, o aumento da carga e o desequilíbrio no sistema 

articular, principalmente no terceiro trimestre, em virtude do aumento da massa 

corpórea, podem provocar perturbação do CG e uma maior oscilação do centro de força 
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(CF) (10), capazes de influenciar no equilíbrio postural (10,19) e realização de 

atividades diárias (64). 

Estudo anterior observou que mulheres, já no primeiro trimestre gestacional, 

apresentam alterações no controle postural (9). Com o avançar da gravidez, há tendência 

da redução da estabilidade postural, que ocorre em virtude do deslocamento anterior do 

CG e do aumento do peso e circunferência corporal, principalmente no tronco. Este 

fator aumenta à susceptibilidade a instabilidade postural (1,82), influenciando na 

postura adotada durante o ST-DP (62).  

Nessa situação, a ocorrência de altos valores da velocidade de oscilação 

postural, sugere uma diminuição na estabilidade postural. Assim, em aumentos dessa 

oscilação, podem-se verificar alterações no equilíbrio. O aumento da carga no decorrer 

da gestação (10) e a modificação do CG (1) explicariam a maior velocidade de oscilação 

na gestante sobre uma superfície instável. O aumento da dependência da acuidade visual 

para a manutenção do equilíbrio postural já havia sido documentada para populações 

neurológicas (1). Contudo, nesse estudo, observamos diferença estatisticamente 

significativa apenas na condição de olhos abertos em superfície fixa - VFOA (P= 0,04), 

que se apresentou maior durante a condição da avaliação final.  Este resultado contraria 

os achados de Oliveira et al. (2009) e Butler et al., (2006). 

Oliveira et al. (2009) realizaram um estudo longitudinal com 20 mulheres 

durante os três trimestres gestacionais com o intuito de avaliar o deslocamento do centro 

de pressão (CP) através da estabilometria. Os autores observaram que  as  gestantes com 

os olhos fechados e pés juntos apresentam maior deslocamento do CP  comparado com 

d os olhos abertos e pés afastados
 
(41). Já Butler et. al. (2006), ao avaliar a influência da 

informação visual sobre o equilíbrio de 12 mulheres grávidas, observaram 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 (1). 

Assim, percebe-se que a avaliação postural estática e dinâmica, durante a 

gravidez, pode contribuir para o desenvolvimento e aplicação de métodos terapêuticos, 

que previnam a instabilidade e quedas durante o período gestacional (82), evitando 

tarefas de grandes riscos (23). Contudo, para Gilleard et al., (2002), a dificuldade em 

realizar alguma tarefa sentada durante a gestação, pode resultar das limitações do 

espaço de trabalho ao invés de ser um efeito decorrente da gravidez. (62). 
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Takeda et al., (2012) observaram que ocorre um descolamento posterior do 

CG durante o movimento do sentar-levantar, fator que justificaria a dificuldade da 

gestante em controlar o corpo contra a gravidade durante o movimento. Nessa 

circunstância, a flexão anterior do tronco, acompanhada da dorso-flexão do tornozelo, 

ajudaria controlar o movimento para sentar (22). Fatores estes capazes de explicar uma 

redução da velocidade de oscilação postural em mulheres do terceiro trimestre, 

conferindo maior estabilidade dinâmica neste período. Entretanto, a menor oscilação no 

equilíbrio dinâmico pode representar uma maior rigidez corporal, capaz de aumentar o 

risco de queda nas grávidas nesse período (83). 

Dessa forma, diferentes estratégias de movimento são usadas para que o 

indivíduo alcançe a tarefa ST-DP, dependendo da sua capacidade em manter o controle 

do equilíbrio postural (84). Entretanto, o resultado principal do nosso estudo mostrou 

que não há diferença nas variáveis do equilíbrio postural dinâmico, durante a atividade 

do ST-DP, quando comparadas mulheres no segundo e terceiro trimestres de gestação 

submetidas ao protocolo de intervenção com os jogos de realidade virtual. 

As alterações biomecânicas que ocorrem com o avançar da gravidez parecem 

não influenciar na estabilidade durante a atividade do sentar-levantar. O estudo de 

Gillerad et al., (2008) corrobora com esse achado. Segundo os autores, as mudanças 

ocorridas na biomecânica das grávidas sugerem que as mesmas passam por adaptações a 

fim de minimizar os efeitos da limitação, aumentando a estabilidade durante o 

movimento (85). 

 Acredita-se que, as respostas produzidas pelas voluntárias, sejam mais 

sensíveis ao processamento dos sistemas sensoriais (visual, proprioceptivo, vestibular, 

somatossensorial) e a integração entre eles, do que às alterações biomecânicas às quais o 

corpo da mulher está submetido durante a gestação no público estudado (7). E ainda, 

para Butler et al., (2006), a diminuição da estabilidade postural em mulheres grávidas 

está mais relacionada com a frouxidão ligamentar , do que ao aumento da altura do CG 

(1). 

A variável “transferência de peso” é uma característica muito importante a ser 

avaliada durante a execução do movimento sentar-levantar. Quanto menor o tempo de 

transferência, mais rapidamente o sujeito atingirá a estabilidade na postura ortostática 

(30). Em virtude de a gravidez ser caracterizada por mudanças como: aumento do peso 
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e da frouxidão ligamentar, diminuição da velocidade de condução nervosa e da 

coordenação neuromuscular (85), que se tornam mais marcantes com o avançar da 

gravidez, esperava-se que as voluntárias do grupo do terceiro trimestre apresentassem 

maior tempo de transferência, quando comparadas àquelas do segundo trimestre, 

Entretanto, não houve diferença entre os 4 grupos de análise (P=0,61). 

Ao considerar a variável “índice de subida”, era esperado que os valores 

fossem menores nas voluntárias no terceiro trimestre. Essa variável analisa a quantidade 

de força (expressa como uma porcentagem do peso corporal do paciente) exercida pelos 

membros inferiores na fase de subida do movimento. Contudo, não observamos 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos de estudo (P=0,65).  

Um argumento fisiológico que parece respaldar tal achado é o fato de que o 

crescimento abdominal, com a avançar da gestação, exige maior flexão anterior de 

tronco e extensão de quadril, ao executar o movimento de levantar-se de uma cadeira. 

Essa adaptação biomecânica resulta em sobrecarga na região lombar, estabelecendo-se 

como uma das principais fontes da incidência de dor lombopélvica (DLP) (87). 

Acredita-se, portanto, que a ausência de diferença para o índice de subida, entre os 

grupos, decorreu do fato de as voluntárias do terceiro trimestre desenvolverem, 

inconscientemente, um mecanismo protetor contra a DLP.  Assim, exerceram um nível 

de força adequado (e semelhante ao das voluntárias no segundo trimestre) nos membros 

inferiores, com o objetivo de não exacerbar a intensidade dolorosa nesta região. Esse 

fator, poderia justificar também a ausência de diferença significativamente estatística 

quando foi levado em conta a sintomatologia dolorosa (P=0,70). 

A velocidade de oscilação postural, também não diferiu entre os grupos 

(P=0,45). Esse resultado contraria os achados de McCory et al., (2010), que conduziram 

uma pesquisa avaliando 81 mulheres (41 grávidas e 40 não-grávidas) e encontraram que 

a velocidade de oscilação postural das voluntárias no terceiro trimestre foi menor, 

quando comparadas às do segundo trimestre e às mulheres não-grávidas (50). 

Resultados semelhantes foram encontrados por Jang et al. (2008) (88). Os autores 

atribuem esses achados ao aumento da rigidez relativa e mudanças na antropometria do 

tronco. Entretanto, futuros estudos são necessários para reiterar tais resultados. 

Quanto à simetria de distribuição de peso nos membros inferiores, não 

foram observadas diferenças entre os grupos (P=0,27). Este achado parece ser suportado 
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pelo fato de que indivíduos jovens e saudáveis, características da mostra desse estudo, 

apresentam simetria durante a execução do movimento sentar-levantar. Essa variável, 

portanto, parece ser mais influenciada pela idade ou lesões que afetem o sistema de 

controle neuromuscular do que alterações biomecânicas resultantes da gravidez (88,89). 

Para a investigação do controle postural, é necessário levar em conta ainda 

dois fatores: 1) a padronização do posicionamento dos pés; e 2) o limite de estabilidade.  

A padronização pode ser estabelecida em relação à posição dos pés por dois fatores: 1) 

em função do afastamento dos calcanhares e 2) em função do ângulo de abertura 

formado entre os pés. Em nosso estudo, a padronização dos testes de equilíbrio postural 

foi previamente estabelecida pelo instrumento de análise, de acordo com altura e peso 

de cada voluntária. No entanto, o uso de tal padronização não leva em consideração as 

características particulares de cada indivíduo e poderia gerar a adoção de ajustes 

posturais pela nova posição dos pés (39).  

O limite de estabilidade é um dos conceitos associados à manutenção do 

equilíbrio postural, que expressa o quanto da base de suporte é utilizado pelo indivíduo 

para manter-se em equilíbrio (base de suporte funcional) (69). Assim, a diminuição da 

base de suporte é capaz de reduzir a estabilidade do corpo e aumentar a oscilação 

corporal (39).  Nessas circunstâncias, espera-se que as gestantes aumentem sua base de 

suporte como um fator compensatório para controlar a oscilação postural.   

Gilleard et al., (2002) observaram que a largura da base de suporte, 

verificada pela distância da colocação dos pés, aumentou significativamente ao longo da 

gestação. O aumento da massa corporal, no entanto, é visto como um dos fatores que 

promovem a diminuição da estabilidade, compensada pelo aumento da largura da base 

de suporte (64). Entretanto, em nosso estudo, ao adotarmos a padronização da posição 

dos pés, limitamos a adoção de uma maior base de suporte por parte das voluntárias da 

pesquisa.  

 

Cinemetria do movimento ST-DP 

O movimento ST-DP requer torques adequados a serem desenvolvidos em 

cada articulação (78). Para a análise do movimento do sentar-levantar neste estudo, 

foram definidos eventos e fases para os movimentos, analisados através das seguintes 
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variáveis: instante de ocorrência dos eventos, duração das fases, duração do movimento 

e amplitude de movimento do quadril. 

Alcançar a posição de bipedestação a partir da posição sentada é um 

movimento constantemente realizado durante as AVD’s, sendo pré-requisito para a 

performance independente de outras ações como o caminhar. A dificuldade de passar da 

posição sentada para a bípede necessita da utilização de diversas estratégias com o 

objetivo de facilitar a execução de tal atividade. Indivíduos idosos, por exemplo, 

durante o movimento, enfatizam o aumento da estabilidade postural utilizando os 

membros superiores como apoio, aproximando o centro de massa da superfície de 

suporte, por meio do aumento de flexão de tronco ou aumentando o tempo gasto para a 

execução do movimento. Estas estratégias resultam em aumento do gasto energético 

nesta população em consequência ao maior recrutamento de unidades motoras (91). 

Tradicionalmente, o movimento ST-DP é dividido em 2 e 4 fases. 

Entretanto, a divisão em 2 fases (flexão e extensão) não  é capaz de fornecer  

informação adequada sobre o distanciamento do CM de sua base de suporte. Nesse 

estudo, foi adotada a análise do momento em 4 fases (fase de flexão, fase de 

transferência, fase de extensão e fase de estabilização) (72).   

O movimento em análise inclui a flexão do tronco e extensão das costas, 

quadril e joelho, o que seria dificultado por sintomatologia dolorosa nas costas e/ ou 

extremidades inferiores (23). Entretanto, os resultados do nosso estudo mostram que 

não houve diferença estatisticamente significativa ao comparar as varáveis do equilíbrio 

postural dinâmico na avaliação inicial e final, entre gestantes com e sem dor 

lombopélvica (P>0,053). 

Com o avançar da gravidez, a máxima flexão do tronco é reduzida e a massa 

corporal é aumentada em decorrência do útero gravídico. Além disso, o pico e a 

velocidade de flexão da articulação do quadril diminuem (23,92). Portanto, espera-se 

que a atividade de levantar de uma cadeira torne-se mais difícil de executar com o 

avançar da gestação.  Consequentemente, as variáveis cinemáticas e cinéticas estariam 

alteradas como estratégias para completar a tarefa (15). 

Em nossos resultados, não obtivemos diferenças significativas para as 

variáveis da cinemetria do movimento ST-DP quando comparados os 4 grupos de 
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análise, corroborando com os achados de Takeda et al., (2012), que  também não 

encontraram diferenças entre os trimestres gestacionais para o movimento ST-DP (22). 

Isto sugere que as gestantes podem estar cientes da instabilidade postural durante as 

atividades funcionais e o medo de cair parece deixá-las mais cautelosas.  

Tal fato poderia fazer com que a fase de propulsão fosse minimizada e, 

como consequência, ocorresse o aumento da duração da fase de extensão (92).  

Entretanto, não foram observadas diferenças entre os grupos analisados para esta 

variável.  

Savelberg et  al. (2007) investigaram a influência do aumento da carga 

sobre o movimento de levantar da cadeira em mulheres jovens e saudáveis. As 

voluntárias executaram o movimento com  0%, 15%, 30% e 45% da sua massa corporal, 

adicionados por meio de um colete. Os autores observaram que, na condição de 45%, o 

movimento durou em média, 22% mais tempo do que na condição 0% (93).  Assim, 

esperava-se que, gestantes no terceiro trimestre gestacional apresentassem maior 

duração total do movimento ST-DP.  Entretanto, a duração total do movimento ST-DP 

realizado entre os grupos não demonstrou diferença. É necessário, contudo, levar em 

consideração que a distribuição de massa adicionada sobre o corpo das voluntárias do 

estudo de Savelberg et al.,  por se tratar de uma adição artificial, pode ser diferente da 

distribuição fisiológica de ganho de peso em mulheres grávidas.  

Mazzà et al. (2004) sugerem que o maior grau de dificuldade de uma 

determinada  tarefa associada ao status funcional do individuo, influencia as estratégias 

compensatórias que serão utilizadas ao se levantar de uma cadeira (32). Tal fato  pode 

justificar o fato de que não houve diferença para essa variável quando analisado os 

grupos de estudo.  A necessidade de controlar o equilíbrio em bipedestação, no final da 

subida, é primordial e as participantes  podem, voluntariamente, ter limitado o impulso 

de propulsão para manter a postura ereta em condições variáveis. Nesse contexto, o 

resultado obtido sugere que as gestantes procuraram realizar um movimento mais 

ponderado (15). 

Não foram observadas também diferenças estatisticamente significativa para 

a ADM da articulação do quadril inter e intra grupos. Isso que poderia ser justificado 

pela ação do hormônio relaxina, liberado pelo corpo lúteo. Os níveis deste hormônio 

aumentam em dez vezes, durante a gestação, contribuindo para o relaxamento, 
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mobilidade e instabilidade das articulações sacrococcígea, sacroilíaca e sínfise púbica 

(18). Ramsey et al., (2004) ao comparar  esta variável cinemática entre  indivíduos com 

doença de Parkinson (DP) e um grupo controle, durante o movimento ST-DP, também 

não observaram diferença entre os grupos (29).  

A dificuldade em realizar o movimento pode, ainda, estar relacionada a 

fatores fisiológicos, à posição inicial dos segmentos corporais e a fatores ambientais. Os 

fatores fisiológicos, comumente citados na literatura, incluem diminuição da acuidade 

proprioceptiva, da força muscular, déficit de equilíbrio postural e dores articulares 

limitando as amplitudes de movimento (91).  

Os músculos mais frequentemente descritos na literatura como ativos 

durante o ST-DP são tibial anterior, sóleo, abdominais, esternocleidomastóideo, 

trapézio,  paravertebrais lombares, glúteo máximo, iliopsoas, quadríceps, isquiotibiais e 

gastrocnêmios. Os cinco primeiros músculos citados estariam envolvidos nos ajustes 

preparatórios para a tarefa, enquanto que os paravertebrais, quadríceps e isquiotibiais 

seriam os motores primários (79). 

Nesse aspecto, Schenckman et al. (2001), que analisaram a influência da 

força muscular de membros inferiores e do equilíbrio na performance do movimento 

ST-DP em idosos, observaram que a força muscular foi o fator mais significativo para o 

sucesso da realização do movimento em questão  (94). Portanto, sua diminuição parece 

influenciar diretamente o equilíbrio durante a atividade de levantar-se de uma cadeira 

(91). Em nosso estudo, a análise da influência da força muscular no equilíbrio postural 

foi mensurada pela variável “índice de subida”, quando analisado o equilíbrio postural 

dinâmico durante o teste Sit to Stand. Nesta análise, não se obteve diferença 

significativa entre os grupos. Os resultados referentes a essa variável, foram 

anteriormente discutidos. 

Fatores como a altura, a inclinação e a profundidade do assento, também 

podem dificultar a tarefa ST-DP. O aumento da altura do assento, por exemplo, diminui 

a força muscular necessária para realizar o movimento e pode resultar em novas 

exigências biomecânicas (como a necessidade de mover o centro do corpo de massa a 

uma distância maior) ou em uma estratégia alterada (como a "estratégia de 

estabilização", devido às exigências biomecânicas impostas por um pé, tronco, ou 

posição do braço diferente) (23,27,32).  
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Em nosso estudo, optamos por usar os dois blocos de madeira (acessórios do 

Balance Master®), sem encosto, mantendo os joelhos flexionados a 90º e os pés 

separados em 10 centímetros em relação aos calcanhares (69).  Esta escolha foi feita 

com o intuito de homogeneizar a análise cinemática e do equilíbrio postural, durante a 

realização do movimento ST-DP, além de tentar controlar a influência da altura do 

assento. 

Estudos que analisam o ST-DP muitas vezes restringem a utilização dos 

braços na execução do movimento e os indivíduos são orientados a adotarem a posição 

ortostática mantendo as mãos em seu colo, dobrado na altura do peito, de lado, ou 

colocado sobre os joelhos. A presença de apoio para os braços é uma importante 

estratégia para a população idosa e também de grávidas. Adotamos, por tanto, a posição 

dos braços cruzados sobre o peito durante a análise cinemática do movimento.  

Entretanto, para Carr et al., (1992), a restrição do braço durante o ST-DP 

parece ocasionar diferente padrão do deslocamento angular do tornozelo, com um 

desvio padrão médio muito maior do que ocorre com os braços livres (27,35). Os 

resultados do estudo de Takeda et al., 2009, também  demonstraram que, quando o 

apoio dos braços é utilizado, a força de reação existente facilita o deslocamento do 

centro de gravidade para a frente e para cima e, além disso, para minimizar a carga 

colocada sobre os pés, ocorre uma dispersão simétrica da carga sobre as pernas. Isto 

sugere, portanto, que o uso de apoio de braços diminuiria a carga muscular ao realizar a 

atividade do sentar-levantar (63).  

Esses achados corroboraram Lou et al., (2001) , que afirmaram ser útil 

instruir as mulheres grávidas a adotar cadeiras com assento relativamente mais elevados 

e  utilizar o apoio dos braços, para ajudar a garantir a estabilidade postural  e evitar 

colocar pressão sobre o abdômen  (23), bem como diminuir o torque articular do quadril 

e joelho, quando ocorre a perda de contato com o assento (91). 
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A manutenção do equilíbrio postural é uma tarefa complexa, que em virtude 

das intensas transformações decorrentes do período gestacional, faz com que a mulher 

grávida necessite realizar adequações posturais compensatórias para realizar as mais 

diversas atividades diárias. 

Apesar das evidências científicas sobre a melhora do equilíbrio postural 

mediante o uso do Wii Fit Plus
®

, a hipótese proposta no estudo não foi confirmada. 

Todavia, é necessário ressaltar que os estudos até então publicados analisaram o efeito 

da realidade virtual no equilíbrio postural estático, enquanto que neste estudo, foi 

investigado o efeito da wiiterapia no equilíbrio postural dinâmico durante a atividade 

ST-DP. Os resultados encontrados podem ser justificados por: 1) respostas produzidas 

pelas voluntárias serem mais sensíveis ao processamento dos sistemas sensoriais e a 

integração entre eles, do que às alterações biomecânicas às quais o corpo da mulher está 

submetido e 2) as mudanças ocorridas na biomecânica das grávidas sugerem adaptações 

do corpo gravídico, a fim de minimizar os efeitos da limitação, aumentando a 

estabilidade durante o movimento. 

As contradições entre os estudos quanto aos instrumentos de análise do 

equilíbrio postural e cinemetria do movimento sentar-levantar, associado à escassez de 

pesquisas que descrevam a influência das alterações fisiológicas, hormonais e 

anatômicas sobre o controle postural das gestantes, evidenciam a necessidade de mais 

trabalhos para analisar o padrão de controle postural na gestação durante atividades 

cotidianas. 

 A partir disso, seria possível a criação de estratégias de intervenção para 

prevenção de quedas e desconfortos musculoesqueléticos, além da promoção adequada 

da postura corporal, acarretando  a possibilidade de proporcionar um equilíbrio físico à 

mulher grávida, capaz de assegurar sua sensação de bem-estar.  

Ao que se conhece, esse estudo é o primeiro a analisar a influência do 

Nintendo Wii Fit Plus
®

 no equilíbrio postural e cinemetria do sentar-levantar de 

mulheres grávidas. Desse modo, não foi possível comparar os resultados obtidos  nesta 

pesquisa com outros trabalhos científicos, levando em consideração a população de 

mulheres grávidas. Sendo assim, nosso estudo abre as portas para mais investigações 

sobre o uso da wiireabilitação na população de mulheres grávidas, e sua influência no 

equilíbrio postural dinâmico e cinemetria das mesmas.  
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Uma das limitações do estudo foi o pequeno número amostral e a 

consequente não realização do follow up, que pode ter contribuído para a baixa 

variabilidade inter e intra grupos. Além disso, o tempo da intervenção pode ter sido 

insuficiente para que alterações no equilíbrio postural e cinemetria promovidas pelo 

treino com realidade virtual pudessem ser adquiridos e automatizados, possibilitando à 

transferência dessa tarefa motora dos jogos para execução do movimento durante a 

avaliação. Entretanto, os resultados demonstrados nesse estudo são importantes e 

justificam a realização de mais pesquisas analisando a influencia no Nintendo Wii Fit 

Plus
®

 nas variáveis do equilíbrio postural e cinemetria em mulheres grávidas.  

Como resultado desse estudo, foram conduzidos os seguintes artigos 

científicos: 1) Comparação do equilíbrio postural durante o sentar-levantar entre 

mulheres no segundo e terceiro trimestre de gravidez (Apêndice E), já submetido a 

Revista Brasileira de Fisioterapia – Qualis A2; 2) Atividade do sentar-levantar durante o 

período gestacional: uma revisão sistemática (Apêndice F), a ser submetido a Revista 

PM&R (Philadelphia, 2009): The Journal of Injury, Function and Rehabilitation-  

Qualis B1; e 3) Realidade virtual não melhora o equilíbrio postural e qualidade de vida 

de mulheres grávidas (Apêndice G), a ser submetido a Revista Clinical Biomechanics- 

Qualis A1. Os últimos terão submissão prevista a revista científica após as 

considerações da banca de defesa. As instruções aos autores de todos os periódicos 

citados encontram-se, respectivamente, anexados ao final da dissertação (Anexos C, D e 

E). 

Sugere-se que pesquisas futuras sejam realizadas a fim de avaliar o uso da 

wiireabilitação nas variáveis do equilíbrio postural e da cinemetria, incorporando um 

número amostral maior, os demais trimestres gestacionais, maior número de sessões ou 

semanas do protocolo para, então, viabilizar um melhor conhecimento acerca das 

variáveis estudadas e, com isso, contribuir para a elaboração de novas condutas, 

considerando o Nintendo Wii
®

 como ferramenta complementar do treino de equilíbrio 

em mulheres grávidas.  
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Apêndice A. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

Mestranda: Silvia Oliveira Ribeiro 

Orientadora: Profª Drª Elizabel de Souza Ramalho Viana  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa “CINEMETRIA E EQUILÍBRIO 

POSTURAL DA ATIVIDADE DO SENTAR-LEVANTAR EM MULHERES 

GRÁVIDAS APÓS PROTOCOLO DE EXERCÍCIOS BASEADO EM 

REALIDADE VIRTUAL: ENSAIO CLÍNICO CONTROLADO RANDOMIZADO”.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

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

penalidade. Essa pesquisa procura avaliar a influência de exercícios, baseados na 

gameterapia (wiireabilitação), sobre o seu equilíbrio postural e a cinemática durante o 

sentar-levantar. Caso decida aceitar o convite, você será submetido (a) ao (s) seguinte 

(s) procedimentos: preenchimento de ficha de avaliação. Seu equilíbrio postural será 

avaliado por meio de um aparelho específico chamado Balance Master®. Durante o uso 

deste aparelho, dois avaliadores estarão presentes na sala e, um deles, cuidará 

exclusivamente da sua segurança ao longo da realização dos testes. A cinemática será 

avaliada por meio de um aparelho específico, chamado Qualisys Motion Capture 

System®. Após a avaliação, você participará de um programa de exercícios, baseados 

em realidade virtual, os quais são escolhidos de acordo com sua idade gestacional. 

Durante a realização de tais exercícios, também estarão presentes dois examinadores e, 

um deles, cuidará exclusivamente da sua segurança. Durante os exercícios, sua 

frequência cardíaca e pressão arterial estarão sendo constantemente monitoradas. Ao 

final dos 12 encontros, você passará, novamente, por todo o protocolo de avaliação. 

O risco envolvido é mínimo, pois você, apenas, responderá a questionários e 

realizará o protocolo de avaliação e exercícios em aparelhos específicos (não invasivos), 

tendo, constantemente, um examinador responsável, exclusivamente, por garantir a sua 

segurança. 

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: receberá o relatório 

completo da sua avaliação e do seu desempenho durante os exercícios, conhecendo, 

assim, o seu equilíbrio postural e a cinemática do movimento escolhido, antes e após os 

exercícios; participará de um curso específico para gestantes, além de contribuir com o 

avanço das pesquisas relacionadas a esse tema. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado 

em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos 

resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você 

será ressarcido, caso solicite. 

Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente 

desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a 

respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para Silvia Oliveira Ribeiro, no 
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endereço Av. Senador Salgado Filho, S/N, Campus da UFRN – Dpto de Fisioterapia ou 

pelo telefone 32154270. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê 

de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Av. Senador Salgado Filho, S/N - Praça do 

Campus Universitário, Lagoa Nova. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa 

““CINEMETRIA E EQUILÍBRIO POSTURAL DA ATIVIDADE DO SENTAR-

LEVANTAR EM MULHERES GRÁVIDAS APÓS PROTOCOLO DE 

EXERCÍCIOS BASEADO EM REALIDADE VIRTUAL: ENSAIO CLÍNICO 

CONTROLADO RANDOMIZADO”. 

 

Participante da Pesquisa: 

Nome:__________________________________________ 

Assinatura:_____________________________________ 

                                                                                                   

 

 

Digital  

 

Pesquisador Responsável: 

Nome: _________________________________________ 

Assinatura:______________________________________ 

Endereço Profissional: Av. Senador Salgado Filho, Lagoa Nova, Campus – 

UFRN.    Telefone: (84) 32154270 

Comitê de Ética e Pesquisa – Endereço: Praça do Campus Universitário, Lagoa 

Nova. Telefone: (84)215-3135. 
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Orientadora: Profª Drª Elizabel de Souza Ramalho Viana 
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Apêndice D. Confirmação da publicação do estudo no Registro Brasileiro de Ensaios 
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RESUMO 

Alterações biomecânicas, características do período gestacional, podem resultar em 

modificações no equilíbrio postural dinâmico durante a execução do sentar-levantar de 

mulheres grávidas. O objetivo desse estudo foi comparar as variáveis relacionadas ao 

equilíbrio postural, durante o movimento sentar-levantar, entre mulheres no segundo e 

terceiro trimestres de gestação. Participaram da pesquisa 100 voluntárias, divididas em 

dois grupos, de acordo com a idade gestacional: segundo trimestre (2T, n=76) e terceiro 

trimestre (3T, n=24). A metodologia conduzida incluiu a análise objetiva do equilíbrio 

por meio do teste Sit to Stand do Balance Master System® (NeuroCom, Clackamas, 

EUA). O principal resultado mostrou que não houve diferença do equilíbrio postural 

dinâmicos entre as gestantes do segundo e terceiro trimestres (P>0,72) e entre as 

avaliações (P> 0,84) . Tal achado refuta resultados encontrados na literatura, entretanto, 

salienta-se que a maioria das pesquisas publicadas não consideraram a avaliação do 

equilíbrio, delimitando-se, apenas, aos aspectos biomecânicos, cinéticos e cinemáticos 

do sentar-levantar. Portanto, neste estudo, destacou-se variáveis importantes de uma 

função corporal imprescindível para que o movimento do sentar-levantar seja executado 

corretamente: o equilíbrio postural dinâmico. Sugere-se que futuros estudos sejam 

conduzidos para confirmar os achados dessa pesquisa. 

 

Palavras chaves: Fenômenos biomecânicos; Equilíbrio Postural; Gravidez; Trismestres 

gestacionais. 
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ABSTRACT 

Biomechanical alterations, which are typical of the gestational period, can result in 

modifications in dynamic postural balance during the sit-to-stand movement in pregnant 

women. The aim of this study was to compare the variables related to postural balance 

during the sit-to-stand movement between women in the second and third trimesters of 

pregnancy in two different evaluation times. One hundred volunteers participated in this 

study and were divided into two groups according to their gestational age: second 

trimester (n=76) and third trimester (n=24). The methods included an objective analysis 

of balance using the sit-to-stand test in the Balance Master System (NeuroCom, 

Clackamas, USA). The main result showed no significant difference in dynamic 

postural balance between the pregnant women in the two groups (P > 0.72) and between 

the evaluations (P > 0.84). Those findings refutes the results found in literature; 

however, it should be noted that most of the studies published did not consider the 

evaluation of balance, being delimited only to the biomechanical, kinetic, and kinematic 

aspects of the sit-to-stand movement. Therefore, in this study, we identified important 

variables of a body function (i.e., dynamic postural balance) that is essential for the 

correct execution of the sit-to-stand movement. Future studies should be performed to 

confirm the findings from this study. 

 

Key Words: Biomechanical Phenomena; Postural Balance; Pregnancy; Pregnancy 

Trimesters. 
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1 INTRODUÇÃO 

A habilidade de levantar-se, a partir da posição sentada, ao longo da gestação, é 

importante para manter a funcionalidade e a independência durante a realização das 

atividades da vida diária e laborais (1). As repercussões das alterações biomecânicas, 

decorrentes da gravidez, sobre a execução dos movimentos corporais têm sido avaliadas 

e, entre as maiores limitações citadas pelas gestantes, está o sentar-levantar – SL-(1). 

 Estudos sobre as características biomecânicas do SL têm sido conduzidos em 

populações de indivíduos saudáveis (2), pacientes pós-AVC (3), idosos (4) e gestantes 

(1.5.6) . Durante a execução do movimento, é necessário que o centro de massa (CM) 

corporal mova-se ântero-posteriormente dentro da base de suporte. A excursão 

adequada do CM só é possível através da manutenção do equilíbrio postural (5). Nesse 

contexto, considerando especificamente o público de mulheres grávidas, estudos sobre o 

sentar-levantar não avaliaram esta função durante a execução do referido movimento. 

 A relevância de avaliar o equilíbrio postural dinâmico durante do SL perfaz-se 

mediante alterações importantes, que ocorrem durante a gravidez e parecem influenciar 

diretamente a manutenção da estabilidade, a saber: o crescimento do útero, o aumento 

de peso e as alterações hormonais (7) . Estudos analisando o equilíbrio postural estático 

e dinâmico em posição ortostática, durante a gravidez, têm sido conduzidos (7-11). 

Entretanto, são escassas as pesquisas que analisam o comportamento do equilíbrio, 

inserido em atividades funcionais como o sentar-levantar. 

 Mediante o contexto apresentado, o presente estudo propôs-se a avaliar o 

equilíbrio postural de mulheres grávidas durante a execução do movimento sentar-

levantar.  Adicionalmente, analisou-se a percepção subjetiva sobre episódios de perda 

do equilíbrio, durante a realização de atividades funcionais, e ocorrência de quedas. 

Hipotetizou-se, portanto, que gestantes no terceiro trimestre apresentam pior equilíbrio 

postural, quando comparadas àquelas no segundo trimestre, ao desempenhar a atividade 

proposta (sentar-levantar). 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Desenho do Estudo e Amostra  
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 Este estudo consistiu em um estudo transversal, conduzido pelo Grupo de 

Estudos sobre Saúde da Mulher em Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (GESM/UFRN). Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN 

(CEP/UFRN) sobre o protocolo de número 206/10-P. As voluntárias foram informadas 

sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa, assinando o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com a Declaração de Helsinki. 

Foram incluídas na pesquisa, gestantes que (a) estavam no segundo ou terceiro 

trimestres gestacionais, (b) não apresentavam complicações obstétricas (gravidez 

gemelar, toxemia gravídica, hipertensão gestacional, risco de aborto, hemorragia, 

incompetência istmo-cervical), (c) não tinham histórico pré-gestacional de alterações do 

equilíbrio e (d) não faziam uso de bebida alcoólica ou remédios que afetassem o 

equilíbrio.  

O estudo incluiu 100 mulheres grávidas, divididas em dois grupos, de acordo 

com idade gestacional em que se encontravam segundo (2T) ou terceiro (3T) trimestre, 

respectivamente. O tamanho da amostra foi estimado com base em estudo piloto prévio 

(www.lee.dante.br). O critério foi encontrar uma diferença de 0.9º/s (valor oriundo do 

estudo piloto), entre os grupos. O total de 32 voluntárias foi considerado necessário para 

compor cada grupo de estudo, considerando o nível de significância de 5%, poder do 

teste de 80%, e desvio-padrão de 1.0º/s para a variável principal (velocidade de 

oscilação do centro de gravidade).  

 

2.2 Procedimentos: 

As voluntárias foram entrevistadas a fim de se obter dados clínicos, obstétricos e 

antropométricos. Posteriormente, foram feitas perguntas relacionadas à percepção 

subjetiva de alterações do equilíbrio postural, durante a gestação, com questionamentos 

sobre número de quedas e percepção de alteração do equilíbrio durante a execução de 

atividades funcionais. 

A avaliação do equilíbrio postural durante o sentar-levantar foi realizada através 

do teste Sit to Stand do Balance Master System
®
 (12). Este aparelho utiliza uma 

plataforma de força com quatro transdutores que mensuram as forças de reação verticais 

exercidas pelos pés do paciente. A partir dos dados do centro de pressão (centre of 
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pressure – COP), uma estimativa do centro de gravidade (CG) é calculada, com base na 

altura do sujeito (13). Desta forma, o aparelho fornece uma avaliação objetiva do 

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

associado ao biofeedback visual (12). 

Para a execução do teste Sit to stand, as voluntárias foram orientadas a sentar-se 

sobre um banco, mantendo 90º de flexão de quadris e joelhos, com os membros 

superiores (MMSS) posicionados ao longo do corpo. Ao visualizarem o comando “Go” 

na tela do computador, as voluntárias deveriam levantar-se execendo força, apenas, nos 

membros inferiores sem o auxílio dos MMSS. Posteriormente, elas deveriam 

permanecer em pé, por, aproximadamente, 10 segundos. Este procedimento foi 

realizado três vezes, a fim de se calcular a média dos dados nas três tentativas. 

Por meio do teste, obtiveram-se as seguintes variáveis: (a) a transferência de 

peso que se traduz como sendo o tempo, em segundos, necessário para mudar 

voluntariamente o COP anteriormente, começando da posição sentada até o 

ortostatismo; (b) o índice de subida – quantidade de força (expressa como uma 

porcentagem do peso corporal do paciente) exercida pelos membros inferiores na fase 

de subida do movimento; (c) a velocidade de oscilação do COP que registra o controle 

da manutenção deste dentro da base de suporte, durante a fase de subida, e 5 segundos 

após e (d) a simetria de peso direita/esquerda – representa a diferença da porcentagem 

de peso corporal distribuído em cada membro inferior durante a fase de subida (12). 

Este protocolo foi aplicado com um intervalo de quatro semanas entre a primeira 

e segunda avaliação. 

2.3 Análise estatística: 

A análise estatística dos dados foi realizada através do Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS – 20.0). O teste de Shapiro Wilk foi utilizado para verificar a 

normalidade das variáveis quantitativas. As características sociodemográficas, 

antropométricas, obstétricas e de hábitos de vida foram apresentadas em média e 

desvio-padrão, mediana (quartil 25 – quartil 75), frequências absolutas e relativas, a 

depender do tipo de variável (categórica x quantitativa) e da distribuição (gaussiana x 

não-gaussiana). 
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Para comparar as variáveis “tempo de transferência”, “índice de subida”, 

“velocidade de oscilação”e “simetria da distribuição de peso”,  entre as gestantes do 

segundo e terceiro trimestre (inter grupo) e entre os dois momentos de avaliação (intra 

grupo), foi utilizado ANOVA 2x2. Foi considerada uma significância estatística de 5%. 

 

3 RESULTADOS 

As características sociodemográficas, obstétricas, antropométricas e de hábitos 

de vida da amostra estão apresentadas na Tabela 1. 

 

Inserir Tabela 1 

 

No que diz respeito à avaliação objetiva do equilíbrio postural, durante a 

execução do movimento sentar-levantar, não foram observadas diferenças significativas 

no tempo de transferência, índice de subida, velocidade de oscilação do centro de 

gravidade e simetria da distribuição do peso, quando comparadas mulheres no segundo 

e terceiro trimestres de gestação (F = 0,82; P = 0,36). Não foram encontradas diferenças 

significativas na análise intra grupo (F = 0,05; P = 0,82). 

 

Inserir Tabela 2 

 

4 DISCUSSÃO 

 O resultado principal do nosso estudo mostrou que não há diferença nas 

variáveis do equilíbrio postural dinâmico, durante a atividade do sentar-levantar, quando 

comparadas mulheres no segundo e terceiro trimestres de gestação. Isso contraria 

hipótese inicial deste estudo. 

 As alterações biomecânicas que ocorrem com o avançar da gravidez parecem 

não influenciar na estabilidade dinâmica, durante a atividade do sentar-levantar. 

Acredita-se que, as respostas produzidas pelas voluntárias, sejam mais sensíveis ao 

processamento dos sistemas sensoriais (visual, proprioceptivo, vestibular, 

somatossensorial) e a integração entre eles, do que às alterações biomecânicas às quais o 

corpo da mulher está submetido durante a gestação (10). 
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 A variável “transferência de peso” é uma característica muito importante de ser 

avaliada durante a execução do sentar-levantar, tendo em vista que, nesse movimento, o 

principal objetivo será mover o centro de massa (CM) do corpo de uma posição 

relativamente baixa, com suporte total de peso, até uma postura vertical instável. Para 

isso, deve haver uma coordenação de ativação adequada entre os músculos do tronco e 

dos membros inferiores. Quanto menor o tempo de transferência, mais rapidamente o 

sujeito atingirá a estabilidade na postura ortostática (14). Em virtude de a gravidez ser 

caracterizada por mudanças como: aumento do peso e da frouxidão ligamentar, 

diminuição da velocidade de condução nervosa e da coordenação neuromuscular (15), 

que se tornam mais marcantes com o avançar da gravidez, esperava-se que as 

voluntárias do grupo do terceiro trimestre apresentassem maior tempo de transferência, 

quando comparadas àquelas do segundo trimestre. Entretanto, não houve diferença entre 

os grupos (P=0.72), contrariando achados de Doorebosch e colaboradores (1994). Esses 

autores sugeriram que, indivíduos com alterações biomecânicas ou fraqueza muscular 

apresentam menor velocidade de ascensão. Tal diminuição está associada à flexão total 

do tronco e parece servir como mecanismo compensatório, principalmente, no estágio 

inicial do movimento (16).  

 Ao considerar a variável “índice de subida”, era esperado que os valores fossem 

menores nas voluntárias no terceiro trimestre, tendo em vista que essa variável é 

dependente do peso corporal. Porém isso não ocorreu, apesar do cuidado para que os 

grupos não diferissem no que diz respeito a essa característica antropométrica (P=0.20). 

Um argumento fisiológico que parece respaldar tal achado é o fato de que o crescimento 

abdominal, com a avançar da gestação, exige maior flexão anterior de tronco e extensão 

de quadril, ao executar o movimento de levantar-se de uma cadeira. Essa adaptação 

biomecânica resulta em sobrecarga na região lombar, estabelecendo-se como uma das 

principais fontes da incidência de dor lombopélvica (17). Acredita-se, portanto, que a 

ausência de diferença para o índice de subida, entre os grupos, decorreu do fato de as 

voluntárias do terceiro trimestre desenvolver, inconscientemente, um mecanismo 

protetor contra a DLP. Assim, exerceram um nível de força adequado (e semelhante ao 

das voluntárias no segundo trimestre) nos membros inferiores, com o objetivo de não 

exacerbar a intensidade dolorosa nesta região. 

 A velocidade de oscilação postural, também, não diferiu entre os grupos 

(P=0.72). Esse resultado contraria os achados de McCory e colaboradores (2010), que 
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conduziram uma pesquisa avaliando 81 mulheres (41 grávidas e 40 não-grávidas) e 

encontraram que a velocidade de oscilação postural das voluntárias no terceiro trimestre 

foi menor, quando comparadas às do segundo trimestre e às mulheres não-grávidas (10). 

Resultados semelhantes foram encontrados por Jang et al. (2008) (9). Os autores 

atribuem esses achados, inesperados, ao aumento da rigidez relativa e mudanças na 

antropometria do tronco. Entretanto, futuros estudos são necessários para reiterar tais 

resultados. 

 Quanto à simetria de distribuição de peso nos membros inferiores, não foram 

observadas diferenças entre os grupos (P=0.17). Este achado parece ser suportado pelo 

fato de que indivíduos jovens e saudáveis, características da mostra desse estudo, 

apresentam simetria durante a execução do movimento sentar-levantar. Essa variável, 

portanto, parece ser mais influenciada pela idade ou lesões que afetem o sistema de 

controle neuromuscular do que alterações biomecânicas resultantes da gravidez (18,19).  

Finalmente, diferenças intragrupos foram encontradas quando comparadas as 

variáveis analisadas. Esse achado pode ser explicado pelo curto tempo decorrido entre a 

primeira e segunda avaliações. 

 

5 CONCLUSÃO 

 Não foram encontradas diferenças na manutenção do equilíbrio postural entre as 

voluntárias no segundo e terceiro trimestres de gestação. Isso refuta achados da 

literatura que mostram que a atividade de levantar-se de uma cadeira torna-se mais 

difícil com o progredir da gestação (19). Salienta-se, entretanto, que muitas das 

pesquisas citadas não consideraram a avaliação do equilíbrio, delimitando-se, apenas, 

aos aspectos biomecânicos, cinéticos e cinemáticos do sentar-levantar. Portanto, neste 

estudo, destacou-se variáveis importantes de uma função corporal imprescindível para 

que o movimento do sentar-levantar seja executado corretamente: o equilíbrio postural 

dinâmico. Entretanto, futuros estudos são necessários para confirmar os achados dessa 

pesquisa. 

Neste contexto, algumas limitações desse trabalho podem ser apontadas, a saber: 

(a) a amostra foi composta, apenas, por gestantes saudáveis sedentárias e ativas. Assim, 

a validade externa do trabalho não pode abranger todas as mulheres grávidas e (b) 



97 
 

ausência de grupo controle. Portanto, sugere-se a realização de estudos futuros que 

considerem tanto a avaliação do equilíbrio postural, quanto à análise cinemática, 

eletromiográfica, e de outros fatores biomecânicos relacionados à estabilidade dinâmica 

de mulheres grávidas durante o sentar-levantar. 
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TABELAS  

 

Tabela 1 - Características sociodemográficas, clínicas e obstétricas da amostra (n=100). 

 

Variáveis 

2
º
 Trimestre 

(n=76) 

3
º
 Timestre 

(n=24) 

 

P 

Dados Sociodemográficos 

Idade (em anos) 30.2 (5.30) 30.2 (4.04) 0.94 

Escolaridade (em anos) 17.1 (3.61) 16.8 (3.84) 0.73 

Estado Civil    

    Sem parceiro 5.3% 4.2%  

    Com parceiro 94.7% 95.8% 0.04 

Dados Obstétricos 

Idade Gestacional  

(em semanas) 

20.5 (3.81) 29.5 (1.81) 0.001 

Dados Antropométricos e  

Hábitos de Vida 

   

Peso (em Kg) 60.5 (18.86) 66.3 (22.65) 0.22 

Altura (em metros) 1.62 (0.06) 1.64 (0.05) 0.20 

Atividade Física    

  Não 60.5% 47.5% 0.04 

  Sim 32.9% 54.2%  
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Tabela 2 - Comportamento das variáveis relacionadas com o sentar-levantar entre os trimestres 

ao longo do tempo. 

 

Variáveis 

2º Trimestre 

 (n=76) 

3º Trimestre 

(n=24) 

95% Intervalo de 

confiança 

1º 

Avaliação 

2º 

Avaliação 

1º 

Avaliação 

2º 

Avaliação 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Tempo de 

transferência de 

peso (em 

segundos) 

 

 

0.56 (0.03) 

 

0.58 (0.04) 

 

0.53 (0.05) 

 

0.50 (0.08) 

 

0.47 

 

0.60 

Índice subida 

(em%) 

 

12.70 

(0.42) 

12.20 

(0.56) 

12.00 

(0.76) 

11.90 

(1.00) 

11.8 13.14 

Velocidade de 

oscilação  

(em cm/s) 

 

 

3.20 (0.12) 

 

3.25 (2.96) 

 

3.10 (0.21) 

 

3.57 (0.25) 

 

3.07 

 

3.50 

Simetria de peso 

direita/ esquerda 

(em%) 

 

7.68 (0.69) 

 

7.17 (0.56) 

 

8.56 (1.26) 

 

6.26 (1.02) 

 

6.41 

 

8.42 

Nota: Os dados estão apresentados como média (desvio padrão). 
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Apêndice F. Artigo a ser submetido ao periódico  PM & R (Philadelphia, 2009): The 

Journal of Injury, Function and Rehabilitation, de Qualis B1 

 

Encontra-se em processo de finalização e formatação para submissão a periódico PM & 

R (Philadelphia, 2009): The Journal of Injury, Function and Rehabilitation, de Qualis 

B1 
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RESUMO 

Introdução: As diversas alterações que ocorrem durante a gravidez podem resultar em 

modificações na biomecânica da mulher e influenciar na realização de várias atividades 

da vida diária (AVD) 

[(21)(21)(21)(21)(21)(21)(21)(21)(21)(21)(21)(21)(21)(21)(21)(21)(21)(21)(21)(21)1] 

dentre elas, a atividade do sentar-levantar. Objetivo: O objetivo deste artigo é discutir o 

processo de revisão da literatura nos estudos organizacionais, trazendo para esse escopo, 

metodologias acerca da atividade do sentar-levantar durante a gravidez. Materiais e 

métodos: Seis bases de dados eletrônicas foram utilizadas para a pesquisa: MEDLINE, 

PUBMED, Cochrane, Scopus, Scielo e Periódicos CAPES. Foram considerados artigos 

originais que tratassem de forma clara e objetiva o assunto, publicados até o ano de 

2015. Resultados: 15 artigos foram analisados na primeira fase. Apenas 6 estudos 

preencheram os critérios de elegibilidade e foram incluídos na revisão. Conclusão: As 

alterações no corpo da mulher durante o período gestacional afetam o equilíbrio postural 

e dificultam a realização do sentar-levantar. Padrões alterados de movimento podem ter 

implicações para a o surgimento da sintomatologia dolorosa, principalmente na região 

lombopélvica e membros inferiores.  

Palavras-chave: Cinemática, Gravidez, Sentar levantar, Equilíbrio Postural. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The various changes that occur during pregnancy may result in changes 

in the woman's biomechanics and influence in carrying out various activities of daily 

living (ADLs) [1] among them, the activity of the sit-up. Objective: The objective of 

this article is to discuss the literature review process in organizational studies, bringing 

this scope, methodologies about the activity of sit-ups during pregnancy. Methods: Six 

electronic databases were used to search MEDLINE, PubMed, Cochrane, Scopus, 

SciELO and CAPES journals. They were considered original articles that addressed 

clearly and objectively the subject, published by the year 2015. Results: 15 articles 

were analyzed in the first phase. Only six studies met eligibility criteria and were 

included in the review. Conclusion: Changes in a woman's body during pregnancy 

affect the postural balance and hamper achievement of a sit-up. Altered movement 

patterns may have implications for the onset of painful symptoms, primarily in the 

lumbopelvic region and lower extremities. 
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INTRODUÇÃO 

As diversas alterações hormonais, fisiológicas e anatômicas que ocorrem 

durante a gravidez podem resultar em modificações na biomecânica da mulher. Dentre 

elas, incluem-se o ganho de peso, a mudança no centro de gravidade (CG), o aumento 

da frouxidão articular [2,3], a diminuição do controle neuromuscular [4], o aumento da 

pressão plantar [5] e a oscilação postural [6].  Estas alterações sobre a postura corporal 

de mulheres grávidas podem ocorrer durante a realização de várias atividades da vida 

diária (AVD) [1], dentre elas, a atividade do sentar-levantar. 

 A capacidade de se levantar, a partir de uma posição sentada, é importante 

para manter uma vida normal, funcional e independente [7]. Além disso, impõe desafios 

ao controle postural e motor. Segundo Nicholls et al. (1992), as grávidas no terceiro 

trimestre relatam que as atividades mais difíceis nesse período são: sentar-levantar, 

pegar objetos no chão, trabalhar sentada, dirigir e sair do carro. Dentre os fatores 

limitantes para essas atividades, incluem-se a instabilidade postural, dor lombar e 

fatigabilidade [8]. 

O movimento do sentar-levantar é definido operacionalmente como uma 

transferência bem sucedida do centro de massa (CM) do corpo de uma posição sentada 

para uma posição estável de pé [9,10]. Esta é uma atividade complexa e funcional, 

sendo pré-requisito para a aquisição da posição vertical [11-13], sendo uma das 

habilidades motoras mais fundamentais no contexto da vida diária, visto que  adultos 

realizam entre 20 e 60 movimentos de ST-DP ao longo do dia [14]. Esse movimento, 

equer, portanto, uma boa coordenação entre o sistema nervoso central (SNC) e o 

sistema neuromuscular [9,10], afim de que o corpo consiga mover a massa corporal à 

frente, além de ser capaz de estender as articulações dos membros inferiores (MMII) 

para elevar a massa corpórea sobre os pés.  

O movimento em questão pode ser dividido em quatro fases, de acordo com 

suas características cinemáticas: 1) fase de momento de flexão - tempo do início do 

movimento até a perda de contato com o assento (PCA); 2) fase de transferência - da 

PCA até a máxima dorsiflexão de tornozelo; 3) fase de extensão - da dorsiflexão 

máxima até o fim da extensão de quadril, incluindo extensão de tronco e joelhos; e 4) 
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fase de estabilização - após a extensão de quadril até o fim do movimento, com a 

completa estabilização corporal [9,10,12,15-17]. 

O desempenho do ato de passar da posição sentada para de pé é flexível e 

varia de acordo com a adaptação às exigências da tarefa, do indivíduo e do ambiente. 

Sendo uma atividade em que a mulher, principalmente no terceiro trimestre gestacional, 

relata maior dificuldade para realizar. Assim, o objetivo dessa revisão é promover a 

conscientização sobre a necessidade permanente de prestar assistência especializada à 

mulher, em todas as fases da vida, e elucidar dúvidas que permeiam a análise 

biomecânica e o equilíbrio postural na atividade do sentar-levantar.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram incluídos nessa revisão, estudos que analisaram a atividade do sentar 

levantar em qualquer trimestre do período gestacional, apresentando um instrumento de 

avaliação dessa atividade. Estes poderiam ser artigos originais, artigos de revisão, 

dissertações e teses, desde que contemplassem claramente o assunto. Artigos de 

validação e resumos em eventos foram excluídos. A pesquisa bibliográfica foi realizada 

de junho de 2014 a setembro de 2015, selecionando os estudos publicados no período de 

2000 a 2015. As bases de dados utilizadas para esse estudo foram MEDLINE, 

PUBMED, Cochrane, Scopus, Scielo e Periódicos CAPES. As palavras-chave utilizadas 

para pesquisar os artigos, de acordo com os descritores em ciências da saúde (DeCS), 

foram: Cinemática/ Kinematics, Gravidez/ Pregnancy, Sentar levantar/ Sit to stand. 

Na primeira análise, os artigos que contemplavam em seu título alguma das 

palavras chaves utilizadas, foram selecionados. Assim, 15 artigos foram elegíveis a 

segunda análise, que consistiu na seleção apenas daqueles artigos em que no título, 

faziam referencia a avaliação do movimento sentar – levantar durante o período 

gestacional.  Destes, 6 artigos foram elegíveis para a segunda fase da revisão, que 

consistiu de leitura dos resumos. Após a avaliação dos resumos, os estudos que 

preencheram os critérios de inclusão foram lidos na íntegra. No final, 6 estudos 

preencheram os critérios de inclusão e foram selecionados para esta revisão. 

 

 



106 
 

RESULTADOS 

Apenas 6 artigos  investigaram o movimento do sentar-levantar durante o 

período gestacional. Os resultados dos estudos selecionados para esse artigo estão na 

tabela 1. 

Inserir Tabela 1 

 

DISCUSSÃO 

O presente estudo teve como objetivo verificar trabalhos realizados que se 

propuseram a investigar a atividade do sentar-levantar em mulheres grávidas, 

independente do período gestacional da amostra. Durante a busca e seleção de artigos, 

percebeu-se que há escassez de estudos que avaliaram a atividade funcional em questão.  

Uma das habilidades motoras mais fundamentais no contexto da vida diária 

é a transferência do sentado para de pé (ST-DP), visto que adultos realizam entre 20 e 

60 movimentos de ST-DP ao longo do dia. Esta habilidade requer grande demanda 

biomecânica; sendo necessária a coordenação, equilíbrio, mobilidade e força muscular. 

Para atingir esse objetivo, é necessário que o indivíduo controle o momentum corporal 

total, ordene os segmentos corporais e ative os músculos de maneira coordenada [14]. A 

capacidade de se levantar de uma posição sentada é importante, portanto, para manter 

uma vida normal, funcional e independente.   

Entretanto, as mulheres grávidas tem dificuldade em realizar essa tarefa, 

dentre outros fatores, pelo aumento do abdome ao longo da gestação. Para Gilleard et 

al., (2002), o aumento da dimensão abdominal e também sua aposição com as coxas, 

seriam um dos fatores capazes de restringir a inclinação anterior da pelve, levando a 

maior flexão da região da coluna tóraco-lombar, dificultando a realização do movimento 

em análise. Esta seria, portanto, uma das adaptações posturais adotadas durante o 

movimento sentar-levantar na gravidez, que  pode ser de natureza individual, como foi 

previamente relatado para a postura ereta durante a gravidez [18].  

Gilleard et al., (2002) observaram ainda que a largura da base de apoio, 

verificada pela distância da colocação dos pés, aumentou significativamente. Esse fator 

pode indicar que a distância entre as coxas aumentou à medida que a gestação 
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progrediu. O aumento da massa corporal, no entanto, é visto como um dos fatores que 

promovem a diminuição da estabilidade, compensada pelo aumento da largura da base 

de apoio [19]. 

Ainda, segundo o estudo de Gilleard et al. (2008)
 
, o aumento abdominal 

durante a gravidez torna  o tempo de flexão do tronco mais curto, enquanto que o tempo 

de extensão de tronco e MMII torna-se maior com o avançar da gravidez, a fim de 

controlar a propulsão para a frente no momento de flexão do tronco [20]. Isso ocorre, 

nesse período, devido o deslocamento posterior do centro de gravidade durante o 

movimento do sentar [21]. 

McCory et al., (2010)  conduziram uma pesquisa avaliando 81 mulheres (41 

grávidas e 40 não-grávidas) e encontraram que a velocidade de oscilação postural das 

voluntárias no terceiro trimestre foi menor, quando comparadas às do segundo trimestre 

e às mulheres não-grávidas [22]. Resultados semelhantes foram encontrados por Jang et 

al. (2008) [23]. Os autores atribuem esses achados, inesperados, ao aumento da rigidez 

relativa e mudanças na antropometria do tronco. Entretanto, futuros estudos são 

necessários para reiterar tais resultados. 

A dificuldade em realizar a flexão do tronco durante a gestação parece  

também ser um dos fatores que justificaram a diminuição do tempo que compreende o 

inicio do movimento até a perda de contato com o assento. Estes resultados levantam a 

possibilidade de que a dificuldade em deslocar anteriormente o centro de massa (CM), a 

instabilidade postural e a exigência de esforço excessivo para levantar, aumenta a 

atividade muscular dos membros inferiores para compensar a deslocamento anterior do 

CM em mulheres grávidas [24]. 

Com base nos resultados do estudo de Takeda et al., 2009, quando o apoio 

de braços é usado, a força de reação existente facilita o deslocamento do centro de 

gravidade para a frente e para cima e, além disso, para minimizar a carga colocada sobre 

os pés, ocorre uma dispersão simétrica da carga sobre as pernas. Isto sugere, portanto, 

que o uso de apoio de braços diminuiria a carga muscular ao realizar a atividade do 

sentar-levantar [25].  

Esses achados corroboraram com o estudo de Lou et al., (2001) , que 

afirmaram ser útil instruir as mulheres grávidas a adotar cadeiras com assento 

relativamente mais elevados e  utilizar o apoio dos braços para ajudar a garantir a 
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estabilidade postural  e evitar colocar pressão sobre o abdômen bem como aumentar o 

esforço dos músculos de membros inferiores [7].  

Nesse contexto, entender a dinâmica da transição de sentado para de pé 

permite compreender como a tarefa é organizada, podendo fornecer uma base para 

evitar tarefas de grande risco e algumas das complicações da gravidez [7].  

CONCLUSÃO 

As alterações que ocorrem no corpo da mulher durante o período 

gestacional afetam o equilíbrio postural e por muitas vezes, dificultam a realização de 

diversas atividades cotidianas, como o sentar-levantar. Conforme avança a gravidez, 

ocorrem  mudanças biomecânicas com o intuito de minimizar a propulsão durante o 

momento de flexão do tronco. Alguns estudos sugerem que esse mecanismo seja 

adotado em virtude de a instabilidade postural deixar as mulheres mais cautelosas, 

minimizando a propulsão em favor de manter o equilíbrio na posição vertical. Padrões 

alterados de movimento, entretanto, podem ter implicações para a o surgimento da 

sintomatologia dolorosa, principalmente na região lombopélvica e membros inferiores.  
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TABELAS 

Tabela 1. Artigos selecionados para a revisão considerando autores e ano de publicação, tamanho da amostra, instrumento utilizado para avaliar a atividade do 

sentar-levantar e conclusões principais. 

AUTORES/ANO 

DE PUBLICAÇÃO 

TAMANHO DA 

AMOSTRA 
OBJETIVO 

AVALIAÇÃO DA 

ATIVIDADE DO SENTAR-

LEVANTAR 

PRINCIPAIS RESULTADOS E 

CONCLUSÕES 

Lou et al., 2001 

24 mulheres 

divididas nos 3 

trimestres 

gestacionais 

Determinar a biomecânica do 

sentar levantar em mulheres 

grávidas 

Expert Vision Motion System 

(Eva HiRes 5.00, Motion 

Analysis Corporation, Santa 

Rosa, California, 

USA), 6 câmeras e 1 

plataforma de força 

Grávidas no segundo e terceiro trimestre 

tiveram aumento da duração do movimento 

com a diminuição da altura da cadeira e 

requereram mais tempo que gestantes do 

primeiro trimestre 

Gilleard et al., 2002 

21 mulheres (12 

nulíparas, 5 

primíparas e 4 

multíparas) 

Investigar o alinhamento do 

tronco no plano sagital 

durante o sentar-levantar 

com o avançar da gestação e 

o pós parto. 

Expert Vision 

Motion Analysis System (Eva 

HiRes 5.00, Motion 

Analysis Corporation, Santa 

Rosa, California, 

USA) 

Não houve efeito significativo da gravidez 

sobre o movimento sentar-levantar no plano 

sagital entre as participantes. Entretanto, os 

resultados mostraram tendência da curvatura 

toráco-lombar mais plana com o avançar da 

gestação durante o movimento do sentar.  
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Gilleard et al., 2002 

21 mulheres (12 

nulíparas, 5 

primíparas e 4 

multíparas) 

Investigar os efeitos da 

gravidez sobre a cinemática 

dos segmentos do tronco 

durante o sentar-levantar 

Expert Vision 

Motion Analysis System (Eva 

HiRes 5.00, Motion 

Analysis Corporation, Santa 

Rosa, California, 

USA) 

 

No início da gravidez, os deslocamentos dos  

segmentos torácico, toráco-lombar  e 

pélvico foram semelhantes ao grupo 

controle. Foram observadas a redução no 

segmento toráco e toráco-lombar para os  

movimentos de  flexão e rotação axial.  

Gilleard et al., 2008 

21 mulheres (12 

nulíparas, 5 

primíparas e 4 

multíparas) 

Investigar a cinemática e 

cinética do membro inferior e 

segmentos superiores do 

corpo durante o sentar-

levantar no avançar da 

gravidez e pós parto. 

Expert Vision™ Motion 

Analysis System (Eva HiRes 

5.00, Motion 

Analysis Corporation, Santa 

Rosa, California, 

USA) 

As mulheres grávidas minimizaram a 

propulsão e aumentaram o movimento do 

segmento torácico. Padrões alterados dos 

movimentos torácicos, cabeça e membros 

superiores podem ter implicações para a dor 

nas costas durante a gravidez 

Takeda et al., 2009 

16 mulheres (8 

mulheres grávidas e 

8 nulíparas) 

Investigar o efeito da 

utilização de um corrimão na 

quantidade de carga 

muscular durante o sentar-

levantar no terceiro trimestre  

Vicon Peak 3D 612, Force 

Platform® (Advanced 

Management Technology 

Inc., MA, EUA), e oito 

câmaras infravermelho 

As gestantes necessitaram de maior tempo 

para assumir a posição ereta quando foi 

utilizado o apoio de um braço e a percepção 

subjetiva da força diminuiu. As gestantes 

apresentaram ainda maiores componentes 

vertical e anterior da força de reação ao 

solo, enquanto que o componente posterior 

diminui para ambos os grupos com a 
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utilização do apoio de braço. O uso do apoio 

de braço permitiu uma distribuição 

simétrica entre a carga nos músculos dos 

membros inferiores. 

Sunaga et al., 2013 

22 mulheres (12 

primíparas e 10 

nulíparas) 

Avaliar as mudanças no 

padrão de levantar da cadeira 

e andar com o avançar da  

gravidez 

Câmera de vídeo digital (Sony 

DCR-DV508, Tóquio, Japão) 

e software Virtual Dub Mod 

O ângulo de flexão do tronco durante o 

levantar em mulheres grávidas foi menor, 

mas o ângulo de extensão do quadril durante 

a fase de apoio foi maior do que nas 

nulíparas. Durante o levantar, as grávidas 

atenuaram a propulsão, fator atribuído ao 

aumento do volume uterino.  
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Apêndice G. Artigo a ser submetido ao periódico  Clinical Biomechanics, de Qualis A1 

 

Encontra-se em processo de finalização e formatação para submissão ao 

periódico Clinical Biomechanics, de Qualis A1. 

REALIDADE VIRTUAL NÃO MELHORA O EQUILÍBRIO 

POSTURAL E QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES GRÁVIDAS  

Virtual reality not improve postural balance and the quality of life of pregnant women 
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RESUMO 

Objetivos: Avaliar a influência da Nintendo Wii Fit Plus ® no equilíbrio postural e qualidade de 

vida das mulheres grávidas no terceiro trimestre.  

Métodos: A amostra foi composta por 32 mulheres selecionadas de acordo com os critérios de 

elegibilidade, alocadas da seguinte maneira: 17 gestantes no grupo GC3T e 15 gestantes no 

grupo GE3T. A intervenção foi realizada em 12 sessões de 30 minutos cada, três vezes por 

semana. Optou-se pela utilização de teste Anova 2x2 de medidas repetidas, para comparar as 

variáveis desfechos deste estudo, antes e após a intervenção com os jogos do Nintendo Wii Fit 

Plus
®
. Foi considerado significância estatística de P< 0,05. 

Resultados:  Houve diferença estatisticamente significativa apenas na variável VOLL 

relacionada ao equilíbrio postural (P= 0,02) na condição intragrupo. Não foram observadas 

diferença estatisticamente significatva para as demais variáveis  intra (P> 0,07) e inter grupo 

(P>0,12).  

Conclusões: As alterações anatomofisiológicas parecem estar consolidadas em mulheres no 

terceiro trimestre, resultando na ausência de efeito do Nintendo Wii
®
 sobre o equilíbrio postural 

e qualidade de vida de mulheres grávidas. 
 

Palavras-chave: Reabilitação, Gravidez, Fisioterapia 
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1. INTRODUÇÃO 

O equilíbrio postural é obtido pela somatória de todas as forças e momentos 

de força atuantes sobre o corpo, sendo o resultado igual à zero (1). Para um melhor 

equilíbrio, o indivíduo procura manter o seu centro de massa corporal dentro dos seus 

limites de estabilidade, sendo esta determinada pela habilidade em controlar a postura 

sem alterar a base de suporte
2
. A manutenção do equilíbrio postural é atribuída ao 

sistema de controle postural, que se refere às funções dos sistemas sensorial, visual e 

vestibular, mediado pelo Sistema Nervoso Central (SNC) (1,3). 

A gravidez é um período no qual a mulher passa por diversas 

transformações (4,5), que promovem mudanças no centro de gravidade (CG) (6,7).O 

deslocamento, anterior e superiormente (6,8), resulta  em modificações na postura e 

equilíbrio (9,10)
 
e pode contribuir com a instabilidade postural, levando a uma maior 

incidência de quedas (6,11).  Nesta perspectiva, torna-se evidente que a mulher grávida 

está submetida a vários fatores preditores de modificações corporais importantes, 

capazes de refletir diretamente na sua qualidade de vida (12).  

O Nintendo Wii
®

, modelo de jogo do tipo exergame (13), criado em 2006 a 

partir dos conceitos da realidade virtual (RV) (14), é um recurso capaz de aumentar o 

biofeedback visual (2,15) e tem, dentre outros benefícios como ferramenta terapêutica,  

a correção da postura e do equilíbrio (16,17). Ademais, este equipamento parece ser 

uma ferramenta útil para maximizar a qualidade de vida, pois proporciona alto nível de 

interação física e torna a terapia agradável e com maior engajamento dos indivíduos 

(17).  Entretanto, há escassez de pesquisas utilizando a gameterapia como ferramenta de 

intervenção fisioterapêutica, em populações de mulheres grávidas.  Sendo assim, o 

objetivo deste estudo foi investigar a influência do uso do Nintendo Wii Fit Plus
®
 sobre 

o equilíbrio postural e qualidade de vida de mulheres grávidas. Hipotetizou-se que o 

protocolo de exercícios proposto melhorará as variáveis relativas ao equilíbrio postural 

e à qualidade de vida na amostra estudada. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Esta pesquisa tratou-se de um estudo experimental controlado, desenvolvida 

no Laboratório de Atendimento Materno-Infantil do Departamento de Fisioterapia da 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN. A pesquisa foi submetida ao 

Comitê de Ética em Pesquisa para Seres Humanos da UFRN, aprovada sob o protocolo 

de número nº 719.939. As voluntárias assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) de acordo com o que rege a Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde. 

A população desse estudo foi composta por mulheres no terceiro trimestre 

gestacional (entre 27 e 37 semanas), residentes na cidade do Natal-RN e participantes 

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

Departamento de Fisioterapia da UFRN. Totalizou-se 120 inscritas no período do 

estudo, arroladas por meio de um processo de amostragem do tipo não-probabilístico, 

por conveniência. O processo de randomização foi realizado por meio eletrônico através 

do site http://www.randomization.com. Foram inseridas duas informações, a saber: o 

tamanho da amostra e o número de grupos. Com esses dados, o site gerou uma 

codificação específica para cada grupo e distribuiu os sujeitos aleatoriamente. A 

amostra deste estudo foi constituída de 32 mulheres selecionadas de acordo com os 

critérios de elegibilidade, alocadas da seguinte maneira: 17 gestantes no grupo GC3T e 

15 gestantes no grupo GE3T. 

Os critérios de inclusão estabelecidos foram: nuliparidade; gestação de 

baixo risco (não apresentarem risco de aborto, gravidez gemelar, hipertensão arterial 

induzida pela gravidez grave, alterações gravídicas como toxemia gravídica, anemia 

grave, placenta previa e diabetes gestacional); ter idade entre 18 e 35 anos; não serem 

fumantes e/ou etilistas; estar no terceiro trimestre de gestação (entre 27 a 37 semanas); 

ausência de: vestibulopatia e traumatismos ósseos, nos últimos 5 anos, que interferissem  

no equilíbrio, procedimentos cirúrgicos na coluna vertebral, pelve, quadril ou joelho, 

disfunções musculoesqueléticas, uso de medicamentos antiinflamatórios e/ou 

analgésicos que afetem o equilíbrio. 

Foram excluídas da pesquisa aquelas que apresentaram qualquer alteração 

obstétrica ou musculoesquelética durante o período da pesquisa e que tiveram mais de 3 

faltas consecutivas ou não às sessões de gameterapia. 

2.1 Protocolo de Avaliação 

Todas as participantes foram submetidas ao seguinte protocolo de avaliação:  

http://www.randomization.com/
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1) Ficha de Avaliação,  por meio da qual obtiveram-se informações sociodemográficas, 

clínicas, antropométricas e obstétricas da amostra;  

2) Índice de Qualidade de Vida de Ferrans e Powers, questionário específico para 

avaliação da qualidade de vida em mulheres grávidas. É composto por 72 questões 

divididas em duas partes: Satisfação e Importância Apresenta 5 domínios: saúde e 

funcionamento, socioeconômico, psicológico, espiritual e família. O escore total e dos 

domínios variam de 0 a 30, com pontuações mais próximas de 30, indicando uma 

melhor qualidade de vida (18). 

3) Avaliação do equilíbrio postural através do Balance Master System®. Foram 

selecionados 3 testes: Modified Clinical Test of Sensory Interaction on Balance 

(mCTSiB), Rhythmic Weight Shift Test (RWS) e Sit to stand (STS). 

No mCTSIB, a velocidade de oscilação foi medida em quarto situações 

distintas: 1) Olhos abertos em superfície estável; 2) Olhos fechados em superfície 

estável; 3) Olhos abertos em superfície instável; e 4) Olhos fechados em superfície 

instável. No RWS, o equilíbrio dinâmico foi testado, obtendo-se a velocidade de 

oscilação e o controle direcional durante a execução de dois movimentos: látero-lateral 

e ântero-posterior em três velocidades: lenta, média e rápida.  O STS foi realizado 

solicitando-se que a voluntária colocasse-se de pé a partir da posição sentada. 

As avaliações foram realizadas no período vespertino, respeitando o ritmo 

circadiano e diminuindo a influência deste sobre as variáveis pesquisadas (10,19).  

2.2 Protocolo de Intervenção 

A intervenção com o programa de realidade virtual foi desenvolvida em 12 

(doze) sessões com duração de 30 (trinta) minutos, sem contabilizar o tempo de repouso 

que foi em torno de 2 minutos de descanso após cada jogo. A frequência  foi de 3 (três) 

vezes por semana, por um período de 4 (quatro) semanas. Todas as voluntárias foram 

orientadas a não utilizar os exercícios de equilíbrio do Nintendo Wii Fit Plus® em 

domicílio. 

As sessões foram individuais, sendo realizado através do Wii balance 

board® (WBB), recentemente validado como plataforma de força
24

 e como instrumento 

de análise do equilíbrio na posição ortostática (2).  
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No ambiente de treinamento virtual, havia uma televisão conectada a um 

console Wii, dotado de sensores responsáveis pela captação dos dados emitidos pela 

balança e por controles, via transferência wireless (sem fio). A balança foi colocada a 

uma distância de 2,4 metros da televisão, diretamente no chão, com um terapeuta 

constantemente posicionado ao lado da voluntária, responsável por fornecer orientação 

e monitoramento à participante, durante todo o tempo da intervenção. 

Para realização do treino de equilíbrio foram utilizados os jogos do pacote 

Wii Fit Plus
®

, sendo eles: Balance bubble, Tightrope, Ski jump, Penguin slidee e Soccer 

heading. Todas as participantes realizaram os cinco jogos na ordem anteriormente 

descrita, sendo designado para cada jogo o tempo de 4 minutos, o que corresponde a 

realização de aproximadamente 2 ciclos. As voluntárias tiveram uma sessão de 

familiarização com os jogos utilizados. Ao final da última sessão, todas as gestantes 

foram reavaliadas, sendo submetidas novamente ao protocolo de avaliação inicial. 

Os procedimentos de avaliação, intervenção e análise dos dados foram 

conduzidos por pesquisadores distintos e capacitados para tal.  

Para melhor entendimento da metodologia, os passos deste estudo encontram-se 

demonstrados na Figura 1. 

Inserir Figura 1 

2.3 Análise Estatística 

A análise estatística foi realizada por meio do programa SPSS (versão 20.0). 

O teste de Shapiro Wilk foi utilizado para verificar a normalidade das variáveis 

quantitativas. Para a caracterização da amostra, realizou-se análise descritiva quanto aos 

dados sociodemográficos, obstétricos, antropométricos Optou-se pela utilização de teste 

Anova 2x2 de medidas repetidas, para comparar as variáveis desfechos deste estudo, 

antes e após a intervenção com os jogos do Nintendo Wii Fit Plus
®

. Foi considerado 

significância estatística de P< 0,05. 

3. RESULTADOS 

A caracterização da amostra no que diz respeito às variáveis 

sociodemográficas, obstétricas e antropométricas, no momento da avaliação inicial, está 

demonstrada na Tabela 1. 
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Inserir Tabela 1 

Durante a avaliação subjetiva do equilíbrio postural, 28,1% (n=9) das 

gestantes relataram perceber alteração desta função após a gravidez. Quando 

questionadas sobre a diminuição do equilíbrio ao realizar atividades da vida diária como 

vestir a roupa ou fazer atividades domésticas, 46,9% (n=15) afirmaram notar alteração 

do equilíbrio postural. 

A análise estatística inferencial foi realizada com o intuito de detectar 

possíveis efeitos do protocolo de Wiireabilitação sobre o equilíbrio postural e qualidade 

de vida na amostra. Diferenças estatisticamente significativas não foram observadas nas 

variáveis estudadas, após as sessões de treinamento, intra (P>0,07) e inter grupo 

(P>0,06), exceto para a variável VOLL na condição intragrupo (P=0,02). Os resultados 

desta análise estão expostos na Tabela 2. 

Inserir tabela 2 

4. DISCUSSÃO 

A alteração no CG leva a mudanças no alinhamento corporal capazes de 

alterar o equilíbrio postural e que podem refletir diretamente na qualidade de vida da 

gestante (13). Em nosso estudo, não foram observadas diferenças estatisticamente 

significativas nas variáveis analisadas após as sessões de treinamento, exceto para a 

variável VOLL-Velocidade de oscilação durante deslocamento látero-lateral (F= 5,83; 

P=0,02) na condição intragrupo. 

 Os resultados desse estudo mostraram que, 28,1% das gestantes relataram 

observar alteração do equilíbrio durante a gestação, enquanto que 46,9%  sentiram 

dificuldade para realizar alguma atividade da vida diária. Durante a gravidez, o aumento 

da carga e o desequilíbrio no sistema articular, principalmente no terceiro trimestre (20), 

em virtude do aumento da massa corpórea, podem provocar perturbação do CG e uma 

maior oscilação do centro de força (CF) (10), capazes de influenciar no equilíbrio 

postural (5,10). 

Estudos anteriores observaram que mulheres, já no primeiro trimestre 

gestacional, apresentam alterações no controle postural e, com o avançar da gravidez, há 

tendência da redução da estabilidade postural. Esta diminuição ocorre em virtude do 
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deslocamento anterior do CG e do aumento do peso corporal, aumentando à 

susceptibilidade, de mulheres no terceiro trimestre, a instabilidade postural (6,21). 

Sendo assim, a avaliação postural estática e dinâmica, durante a gravidez, pode 

contribuir para o desenvolvimento e aplicação de métodos terapêuticos, que previnam a 

instabilidade e quedas durante o período gestacional (21). 

Nesse estudo, observou-se que velocidade de oscilação durante o 

deslocamento latero-lateral no fator tempo apresentou diferença estatisticamente 

significativa, sugerindo que as participantes obtiveram melhor controle da oscilação do 

CG no momento da avaliação final. O teste Rhythmic Weight Shift assemelha-se a jogos 

de realidade virtual, em que o sujeito é representado na tela do computador por um 

avatar. O objetivo destes movimentos era permitir que o avatar permanecesse entre duas 

barras paralelas apresentadas, na tela do computador, durante o teste.  

O treino de equilíbrio é uma intervenção eficaz para melhorar a oscilação do 

CG e, consequentemente, o equilíbrio postural. A deficiência nesta função pode estar 

associada a lesões ou quedas em muitas populações, sendo, por isso, considerado um 

componente crítico das habilidades motoras (22). Neste contexto, a realidade virtual 

(RV) vem tendo espaço na reabilitação, pois é um recurso capaz de aumentar o 

biofeedback visual, sendo eficaz na melhora da postura e do equilíbrio (2,15).  

O uso de vídeo games, especialmente o Nintendo Wii
®

, como instrumento 

de reabilitação, é relatado em outras populações, como idosos, pacientes neurológicos e 

traumo-ortopédicos. Os estudos demonstram que o treino com a wiireabilitação tem 

potencial de melhorar o equilíbrio postural (17). Mhatre et al. (2013) avaliaram o 

equilíbrio de adultos com Doença de Parkinson, após protocolo com wiiterapia. Estes 

autores observaram melhores resultados de equilíbrio postural mensurados através da 

Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) (23). Bateni et al. (2012), por sua vez, avaliaram o 

equilíbrio em 17 idosos, divididos em 3 grupos: 1) fisioterapia convencional associado à 

wiireabilitação, 2) wiireabilitação e 3) fisioterapia convencional. Os resultados 

mostraram que a Wiireabilitação melhorou o equilíbrio, embora melhores resultados 

tenham sido observados no grupo que recebeu fisioterapia convencional associada à 

wiireabilitação (24). Resultado semelhante foi encontrado no estudo de Barcala et al. 

(2011), que avaliaram o equilíbrio em  12 pacientes hemiparéticos, submetidos ao treino 

de equilíbrio com o programa Wii Fit
®

, divididos em dois grupos: 1) fisioterapia 

convencional associado à wiireabiliitação e 2) fisioterapia convencional.  
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O Wii Balance Board
®

 (WBB) exige do indivíduo uma mudança constante 

da postura em pé e avalia a capacidade de controlar a estimulação ambiental, usando as 

mudanças corporais (14).  Estudo realizado com o WBB verificou a funcionalidade da 

correção da postura em pé, isto é, a capacidade de ajustar ativamente a postura anormal 

em pé. Foi avaliado se duas pessoas com múltiplas deficiências seriam capazes de 

corrigir a sua postura ativa em pé de acordo com a estimulação. Os dados mostraram 

que ambos os participantes aumentaram significativamente a duração do tempo de 

manter a postura correta em pé, ativando, assim, o sistema de controle postural (25).  

Apesar das evidências científicas sobre a melhora do equilíbrio postural, 

mediante o uso do Wii Fit Plus
®

, em nosso estudo não foram observadas diferenças 

estatisticamente significativas no equilíbrio postural e qualidade de vida, antes e após o 

protocolo de exercícios. Tal achado pode ser justificado pelas alterações corporais, 

resultantes das transformações que ocorrem no corpo da mulher para permitir o 

desenvolvimento normal e seguro do feto, bem como a parturição (7,9), principalmente 

quanto ao aumento do peso corporal e consequente deslocamento anterior do CG. Estas 

alterações anatomofisiológicas parecem estar mais consolidadas em mulheres no 

terceiro trimestre
 
(20), resultando na ausência de efeito dos exercícios do Nintendo Wii

®
 

sobre o equilíbrio postural de mulheres grávidas neste período gestacional. 

No que diz respeito à qualidade de vida, também não foram observadas 

diferenças significativas, antes e após a intervenção. Isso pode ser justificado pelas 

queixas como fadiga, dor lombopélvica e sonolência, associadas a fatores emocionais 

que limitam as atividades da gestante e, por consequência, diminuem, a qualidade de 

vida desta população (26). 

Outras justificativas para tais achados podem ser: o reduzido número 

amostral que impediu a detecção de diferenças antes e após os exercícios e a ausência 

de grupo controle. Entretanto, a faixa etária gestacional escolhida pode ter sido a maior 

justificativa. 

Apesar dos resultados não terem mostrado diferenças significativas, 

observou-se que as participantes apresentaram discreta melhora do equilíbrio e 

qualidade de vida. Isto pode sugerir que os jogos proporcionam alto nível de interação 

física e motivação, permitindo que o indivíduo crie estratégias comportamentais e 

motoras utilizando estímulos fornecidos pela RV para facilitar seus movimentos(17). 
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Tal fato pode ser devido às informações sensoriais durante cada jogo, que são utilizadas 

pelo sistema de controle postural para produzir respostas motoras, restituindo o 

alinhamento postural (14). 

Portanto, de acordo com os achados, rejeita-se a hipótese inicial desta 

pesquisa, de que o protocolo de exercícios proposto levaria a melhora das variáveis 

relativas ao equilíbrio postural e à qualidade de vida. Entretanto, embora essa pesquisa 

tenha sido realizada com um pequeno número amostral e com gestantes apenas no 

terceiro trimestre, as tendências de discreta melhora nas variáveis analisadas, 

identificadas nesse estudo preliminar, são importantes e justificam mais pesquisas 

analisando a influência no Nintendo Wii Fit Plus
®

 no equilíbrio postural e qualidade de 

vida em gestantes.  

5. CONCLUSÃO 

Ao que se conhece, esse estudo é o primeiro a analisar a influência do 

Nintendo Wii Fit Plus® no equilíbrio postural e qualidade de vida de mulheres grávidas, 

por isso não foi possível comparar os resultados obtidos nesta pesquisa com outros 

trabalhos científicos nesta população. Sendo assim, nosso estudo abre as portas para o 

uso da wiireabilitação na população de grávidas e sua influência no equilíbrio postural, 

durante o período gestacional. 

Sugere-se, portanto, que pesquisas futuras avaliem o efeito da 

wiireabilitação sobre as variáveis selecionadas, incorporando um número amostral 

maior, incluindo gestantes no primeiro e segundo trimestres gestacionais. A partir disso, 

haverá possibilidade de avaliar a aplicabilidade do Nintendo Wii
®

 como ferramenta 

complementar do treino de equilíbrio postural e melhora da qualidade de vida de 

mulheres grávidas. 
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TABELAS  

Tabela 1. Caracterização da amostra 

Variáveis GC3T 

 

(n=17) 

 

GE3T 

 

(n= 15) 

 

Dados Sociodemográficos 

 

  

Idade (em anos) 

 

29,58 ±3,83 29,53±3,15 

Escolaridade (em anos)  15,55 ±1,67 15,46 ± 1,27 

 

Estado civil 

Casada 

Tem companheiro 

Não tem companheiro 

 

 

70,6% (12) 

29,4%  (5) 

- 

 

 

80% (12) 

13,3% (2) 

6,7% (1) 

 

Dados Obstétricos 

 

 

 

 

 

 

IG (em semanas) media 

 

27,76 ± 3,19 26,93±4,49 

Dados Antropométricos   

Peso (em kg)  59,75 ± 14,66 64,08 ± 10,95 

 

Altura (em metros)  

 

1,60 ± 0,05 

 

1,62 ± 0,06 
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Tabela 2. Análise da interação intra e inter grupo nas variáveis do equilíbrio postural e 

qualidade de vida entre a condição de avaliação inicial e final  

 

 Intragrupo IC Intergrupo 

MCTSB    

VFOA 3,02 P= 0,09 0,258- 0,307 0,02 P= 0,88 

VFOF 0,91 p= 0,34 0,265- 0,336 0,03 P= 0,84 

VIOA 0,21 P=  0,65 0,394- 0,505 0,21 P= 0,65 

VIOF 0,03 P= 0,84 0,644- 0,916 0,61 P=0,43 

RHYTHMIC 

WEIGHT SHIFT 

TEST 

   

VOLL 5,83 P=0,02* 4,40- 4,91 0,007 P=0,93 

VOAP 3,31 P=0,07 2,69- 3,09 2,56 P=0,12 

CDLL 1,71 P=0,20 77,99- 81,97 1,59 P=0,21 

CDAP 2,04 P=0,16 70,96- 75,53 0,83 P=0,36 

SIT TO STAND    

TT 0,47  P= 0,49 0,470-  0,721 0,81 P= 0,37 

IS 0,16 P= 0,69 11,26- 14,09 0,17 P= 0,67 

V 0,00 P= 0,98 2,940-3,477 0,29  P= 0,59 

S 0,18  P= 0,66 5,427- 9,037 1,40  P=0,71 

QUALIDADE DE 

VIDA
c 

   

Total 0,19 P=0,66 22,36- 24,47 1,89 P=0,17 

Saúde e Função 0,164 P=0,68 20,97-22,71 2,06 P=0,16 

Socioeconômico 1,18 P=0,28 21,59-23,36 1,32 P=0,25 

Psicológico e 

Espiritual
 

1,74 P=0,19 23,38- 25,55 3,21 P=0,08 

Família 1,56 P=0,22 23,30-25,79 3,73 P=0,06 

Legenda: VFOA – Velocidade de oscilação (graus/segundo) em superfície firme de olhos abertos, VFOF - 

velocidade de oscilação (graus/segundo) em superfície firme de olhos fechados, VIOA - velocidade de oscilação 
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(graus/segundo) em superfície instável de olhos abertos; VIOF - velocidade de oscilação em superfície instável de 

olhos fechados; VOLL-Velocidade de oscilação durante deslocamento látero-lateral; VOAP - Velocidade de 

oscilação durante deslocamento ântero-posterior; CDLL - Controle Direcional (em %) durante deslocamento 

látero-lateral; CDAP - Controle Direcional (em %) durante deslocamento ântero-posterior; TT – Tempo de 

transferência (em segundos); IS – Índice de Subida (em %); SDE- Simetria de peso entre o membro inferior direito 

e esquerdo. Nota: c Valores do Índice de Qualidade de Vida de Ferrans e Powers. P <0,05.  

 

FIGURAS 
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Anexo A- Escala Visual Analógica 
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Anexo B- Curva de Atalah 
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Anexo C- Instrução aos autores – Revista Brasileira de Fisioterapia 
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Anexo D-  Instrução aos autores - The Journal of Injury, Function and Rehabilitation  
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Anexo E- Instrução aos autores - Clinical Biomechanics 
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