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RESUMO
Introdução: Durante a gravidez, ocorrem alterações hemodinâmicas, hormonais e
biomecânicas no corpo feminino que resultam em modificações nos sistemas
corporais materno. As alterações no padrão e privação do sono, características
desse período, podem afetar a estabilidade postural dessas mulheres. Objetivos:
Comparar as variáveis do equilíbrio postural (estático e dinâmico) entre gestantes,
com e sem alteração do padrão de sono (sonolência excessiva, horas dormidas por
noite e latência), de acordo com os trimestres gestacionais. Métodos: Participaram
do estudo 236 grávidas, com idade gestacional compreendida entre 16 e 32
semanas (25,03±4,49). Dessas, 124 (52,4%) estavam no segundo e 112 (47,5%) no
terceiro trimestre gestacional. As voluntárias foram avaliadas quanto ao padrão de
sono, por meio do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh e da Escala de
Sonolência de Epworth. Para avaliação do equilíbrio postural, foi utilizado o Balance
Master®. Os dados foram analisados pelo Teste t de Student para amostras
independentes. Foi adotado um nível de significância de p<0,05. Resultados: Os
resultados mostraram que 56 gestantes (27,7%) consideraram como boa e que 171
(72,5%) classificaram como ruim a qualidade do sono. Foi verificado ainda que 132
grávidas (55,9%) não apresentaram sonolência excessiva, contrapondo-se a 93
voluntárias (39,4%) que demonstraram tal condição. Conclusão: Não houve
diferenças significativas para as variáveis do equilíbrio postural, entre gestantes com
e sem alteração do padrão do sono, em ambos os trimestres gestacionais.

Palavras-chave: gestação; sono; equilíbrio postural
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ABSTRACT
Introduction: During pregnancy, hemodynamic, hormonal, and biomechanical
changes occur in the female body that result in changes in maternal body systems.
Changes in sleep pattern and deprivation, characteristics of this period, can affect the
postural stability of these women. Aims: To compare the variables of postural
balance (static and dynamic) among pregnant women, with and without alteration of
the sleep pattern (excessive sleepiness, hours of sleep per night and latency)
according to the gestational trimesters. Methods: A total of 236 pregnant women
with a gestational age ranging from 16 to 32 weeks (25.03; SD± 4.49) participated in
the study. Of these, 124 (52.4%) were in the second and 112 (47.5%) in the third
gestational trimester. The volunteers were assessed for sleep pattern using the
Pittsburgh Sleep Quality Index and the Epworth Sleepiness Scale. Balance Master
was used to evaluate postural balance. Data were analyzed by Student's t-test for
independent samples. A significance level of p <0.05 was adopted. Results: The
results showed that 56 pregnant women (27.7%) considered it as good and 171
(72.5%) rated sleep quality as poor. It was also verified that 132 pregnant women
(55.9%) did not present excessive drowsiness, as opposed to 93 volunteers (39.4%)
who demonstrated such condition. Conclusion: There were no significant
differences in postural balance variables between pregnant women with and without
alteration of the sleep pattern in both gestational trimesters.

Keywords: pregnancy; sleep; postural balance
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1. INTRODUÇÃO
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1.1.

Gravidez
A gravidez é um episódio fisiológico na vida da mulher 1, compreendido pela

sequência de adaptações ocorridas no corpo feminino, a partir da fertilização

2
,

levando a transformações em seu corpo que não seriam normais fora do ciclo
gestatório

1

. No período gestacional, a mulher passa por transformações

morfológicas, fisiológicas, sociais e emocionais, requerendo cuidados especiais para
preservação de sua saúde e seu bem-estar 2. O desenvolvimento dos três trimestres
gestacionais

é

caracterizado

por

alterações

hemodinâmicas,

hormonais

e

biomecânicas do corpo 3, que resultam em modificações nos sistemas corporais
materno, necessárias para que o feto se desenvolva de forma normal e segura 4.
Além disso, prepara a mulher para o momento do trabalho de parto e para a
lactação 5.
Dentre as modificações, o útero e a mama são os órgãos que mais sofrem
alterações. As mamas sofrem ações dos hormônios estrógenos, que proporcionam o
crescimento dos ductos lactíferos e suas ramificações, e da progesterona, que induz
o crescimento das células produtoras de leite nos alvéolos, preparando a mama para
a lactação. Ocorre também o depósito de gordura em torno do tecido glandular.
Estas alterações, em conjunto, são responsáveis pelo aumento considerável das
mamas durante a gestação. Quando as mamas atingem seu crescimento máximo,
começa a secreção de pequenas quantidades de colostro, aumentando após o parto
e tem duração média de três dias, quando inicia a produção do leite 6.
Na gestação, o útero atinge sua função plena, que é receber o embrião
implantado

no

endométrio

e

propiciar

condições

favoráveis

para

o

seu

desenvolvimento até o momento da expulsão do feto. Sua forma e dimensões se
alteram de acordo com a progressão da gestação, modificando sua localização e,
passando, após a 12ª semana de gestação, de órgão intrapélvico para abdominal e
tornando-se globoso 7.
Um outro hormônio atuante no período gestacional é a relaxina. Sua secreção
se torna mais intensa no início da gestação e acaba atingindo um equilíbrio no
segundo trimestre, permanecendo estável até o fim da gestação. Esse hormônio age
sobre as fibras colágenas, diminuindo sua densidade e ocasionando maior
extensibilidade das estruturas articulares e ligamentares, principalmente pelve e
sínfise púbica 8. A flacidez nas articulações pela frouxidão ligamentar, induzida pela
relaxina, pode persistir de 6 semanas a 6 meses após o parto 9.
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1.2.

Sono
O sono é um estado natural, transitório e reversível

10

, que acontece de

maneira cíclica. É definido, cientificamente, como um conjunto de alterações
comportamentais e fisiológicas, que ocorrem de forma conjunta e em associação
com atividades elétricas cerebrais características. É um estado comportamental
complexo, no qual existe uma postura relaxada típica e, a atividade motora encontrase reduzida ou ausente, além de um elevado limiar para resposta a estímulos
externos 11.
De acordo com movimentos oculares, tônus muscular e comportamentos
específicos, é possível caracterizar o estado de vigília, o sono REM (Rapid Eye
Movement) e o sono NREM (Non Rapid Eye Movement) 12. A vigília é caracterizada
por elevada atividade motora, alta responsividade e por um ambiente neuroquímico
que favorece o processamento e o registro de informações e a interação com o
ambiente

11

. É induzida e mantida pelos vários sistemas neuronais redundantes,

localizado desde o bulbo até o prosencéfalo

13

e caracteriza-se pela predominância

de atividade das ondas alfa, com frequências variando entre 8-12 Hz e a presença
de tônus muscular variável

14

. As diferenças entre o sono REM e o sono NREM

consistem, basicamente, no padrão de ondas cerebrais geradas, presença ou
ausência dos movimentos rápidos dos olhos e os vários graus do tônus muscular 15.
O sono REM é gerado pelos neurônios localizados no tronco encefálico e por
neurônios do hipotálamo, que controlam essa fase do sono, por meio de projeções
descendentes

13

. Esta fase, que representa 20% do ciclo total do sono, é

caracterizada pela atividade de alta frequência no EEG (eletroencefalograma),
movimentos rápidos dos olhos e hipotonia ou atonia profunda

12

. Ocorrem também

flutuações cardiorrespiratórias, perda do controle da temperatura, consolidação do
aprendizado e presença de sonhos

16

, podendo ocorrer alucinações visuais e

aumento da emocionalidade 17 . No sono NREM, apenas os neurônios GABAérgicos,
do núcleo pré-óptico ventro-lateral do hipotálamo (VLPO), estão envolvidos na sua
indução e manutenção

13

. Esta fase do sono caracteriza-se pela diminuição

progressiva do tônus muscular, relativa regulação da atividade corporal e atenuação
do metabolismo basal, com consequente redução do consumo de oxigênio, da
produção de gás carbônico, da frequência cardíaca, pressão sanguínea,
temperatura e frequência respiratória
armazenados na memória 17.

14

. Nessa fase, os sonhos não são

21

Praticamente, todas as formas de vida contam com sistemas de temporização
ou osciladores, que melhoram suas chances de sobrevivência em um planeta
marcado por ciclos de dia e noite e por estações do ano. Para os animais, além de
seu „nicho espacial‟, é necessário um „nicho temporal‟, um horário em que se
exponham menos a predadores e tenham mais chance de obter alimento. Esses
nichos temporais identificam, por exemplo, classes diurnas ou noturnas

18

. O homo

sapiens, devido ao desenvolvimento do sistema visual e da dependência da
informação luminosa, é uma espécie diurna, adaptada para exercer suas atividades
na fase clara do ciclo claro/escuro e repousar na fase escura

19

. Podem ocorrer

momentos de repouso durante o dia, no entanto, o período principal de sono situa-se
na fase escura 20.
A regulação do ciclo sono-vigília é complexa e abrange múltiplos circuitos
neurológicos e ação de moléculas endógenas, que são influenciados por fatores
circadianos e homeostáticos

21

. O processo circadiano é regulado por um relógio

endógeno de, aproximadamente, 24 horas, que está localizado no núcleo
supraquiasmático (NSQ) do hipotálamo anterior e tem como função regular o tempo
de sono e consolidar o ciclo sono-vigília

22

. O NSQ é ativado por projeções

excitatórias, com origem em neurônios especializados e sensíveis à luz da retina 13.
Localizada junto ao nervo óptico, essa área do hipotálamo recebe conexões da
retina que informam o sistema sobre a existência de luz

23

. A manutenção dos

estados de sono e vigília é possível, devido a ação do sistema ativador reticular
ascendente (SARA), resultante da interação entre regiões neuroanatômicas e
sistemas neuroquímicos, que envolvem a acetilcolina, dopamina, noradrenalina,
serotonina, histamina e a hipocretina
envolvido no ciclo sono/vigília

21

. A melatonina

23

, principal hormônio

24

, é secretada pela glândula pineal, obedecendo ao

estímulo do NSQ na ausência de luz e traduz a informação fótica em estímulo
químico a todas as células. A exposição à luz interage com o NSQ e pode alterar os
ciclos do relógio 25.
Durante a vigília, devido à ativação do hipotálamo lateral há liberação de
hipocreatina, que exerce efeito excitatório sobre os demais núcleos responsáveis
pela manutenção dessa fase. Serotonina, dopamina, acetilcolina e noradrenalina
também são liberadas por tais núcleos e promovem a inibição do prosencéfalo basal
e do núcleo pré-óptico ventro-lateral do hipotálamo, regiões responsáveis pelo início
e manutenção do sono.
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Como qualquer sistema biológico, os osciladores responsáveis pela
regularidade do ciclo sono-vigília são sujeitos a alterações

26

. Além dos aspectos

genéticos, ocorrem transtornos cronobiológicos, secundários a diversos fatores,
como gravidez
ansiedade

31

27

, menopausa

e

doenças

28

, envelhecimento

orgânicas

32

.

Além

29

, estresse

desses,

30

, depressão e

outros

parâmetros

comportamentais e fisiológicos, como temperatura corporal, função cardiopulmonar,
desempenho cognitivo e humor, também exibem ritmicidade circadiana e podem
influenciar a regulação do ciclo sono-vigília 33, 34.
Alguns questionários oferecem uma análise do sono em seus aspectos
gerais, enquanto outros são direcionados para alterações específicas, como por
exemplo, o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQPS)

35

e a Escala de

Sonolência de Epworth (ESE) 36. O IQPS avalia, dentre outros itens, a qualidade do
sono no último mês, fornecendo um índice de gravidade e natureza do transtorno 35.
A ESE avalia a sonolência excessiva em diversas situações ativas e passivas e
fornece avaliação sobre o nível de sonolência diurna 36..
Indivíduos privados de sono, em virtude de limitações na quantidade ou
qualidade de sono, e com alterações no ciclo sono-vigília são, frequentemente,
incapazes de responder rapidamente a estímulos externos e têm maior dificuldade
de concentração e um maior tempo de reação, o que ocasiona a diminuição do
equilíbrio corporal e prejudica a capacidade de desempenhar certas atividades de
vida diária (AVDs) 36, 37.

1.3.

Equilíbrio postural
O equilíbrio postural é definido como a capacidade de manutenção do centro

de massa corporal dentro dos limites da base de suporte. É obtido pela somatória de
todas as forças e momentos de força atuantes sobre o corpo, cujo resultado é igual
à zero. Podem ser classificadas em: externas, como a força gravitacional sobre todo
o corpo e a força de reação do solo que, durante a postura ereta, atua sobre os pés;
e internas, que podem ser perturbações fisiológicas, como o batimento cardíaco e a
respiração, ou perturbações geradas pela ativação dos músculos necessários para
manutenção da postura e a realização dos movimentos do próprio corpo

38

. O

equilíbrio pode ser subdividido em estático, que é definido como o controle da
oscilação corporal na posição ortostática; e dinâmico, designado como a utilização
sistemática de informações internas e externas, no sentido de reagir a perturbações
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da estabilidade e ativar os músculos para trabalharem de uma forma coordenada,
visando manter a postura sobre a sua base de sustentação 39.
Para obter um melhor equilíbrio, o indivíduo procura manter o seu centro de
massa corporal dentro dos seus limites de estabilidade, sendo este determinado
pela habilidade em controlar a postura, sem alterar a base de suporte 40. O controle
do equilíbrio postural ocorre por meio da ação integrada dos sistemas visual,
vestibular e proprioceptivo, mediado pelo sistema nervoso central (SNC) 41.
A posição do centro de gravidade (CG) sofre interferência da mudança da
posição corporal, do aumento de massa e da forma como está distribuída no corpo,
atuando assim, diretamente na localização do CG e, logo, na projeção deste em
uma base de sustentação

42

. Em algumas situações específicas, como no período

gestacional, o aumento da carga e o desequilíbrio no sistema articular, devido ao
aumento da massa corpórea 43, pode provocar perturbação do centro de gravidade e
uma maior oscilação do centro de força (CF) 38. A manutenção do equilíbrio postural
pode ser influenciada ainda tanto pela integridade das aferências sensoriais e
fatores emocionais 4, quanto pelo estado de vigília 44 ou privação do sono 45.
A avaliação do equilíbrio postural pode ser realizada através de questionários
específicos validados 46. Tais protocolos avaliam os seguintes aspectos: alinhamento
postural, estabilidade estática e dinâmica, reação de controle e o equilíbrio inserido
em tarefas funcionais

47

. A avaliação objetiva do equilíbrio é possível utilizando-se

aparelhos tais como o Balance Master® (Neurocom International, Inc.), que é
composto por uma plataforma de força, por meio da qual se pode obter dados
importantes para avaliação do equilíbrio, tais como a velocidade de oscilação do
centro de gravidade, controle direcional e a diferença de velocidade do CG 48.
Assim, sabe-se que tanto alterações no padrão de sono, quanto períodos
específicos da vida, como a gravidez podem levar a alterações no equilíbrio postural.

1.4.

Gravidez, sono e equilíbrio postural
As alterações hormonais ocorridas no período gestacional promovem maior

flexibilidade e extensibilidade das articulações e aumento na retenção hídrica,
afetando o sistema musculoesquelético. Por outro lado, em decorrência do aumento
de massa corporal, ocorre sobrecarga na coluna vertebral, principalmente, na região
lombar 49, 50.
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No período gravídico, a coluna é um dos segmentos do corpo que mais sofre
adaptações biomecânicas, devido à perturbação das suas curvas fisiológicas 51. Em
nível postural, as alterações que ocorrem durante a gestação não são patológicas.
Caso não sejam corrigidas, no entanto, levam a posturas compensatórias

52

. As

alterações biomecânicas da postura na gravidez são respostas adaptativas à soma
de vários fatores inerentes a esse período 3.
Dentre as alterações decorrentes do período gravídico, observa-se a
diminuição de equilíbrio. Isso resulta das mudanças no centro de gravidade e, como
forma de compensação, há a necessidade de adaptação da postura e modificação
da marcha da mulher 49, 50, 53, 54.
O deslocamento do CG na gravidez, decorrente do crescimento dos seios,
aumento de peso e da barriga, além da pressão do útero sobre a região pélvica,
provocam alterações no equilíbrio postural durante a gestação

42

. As alterações

biomecânicas sobre a postura corporal de mulheres grávidas também podem ocorrer
durante a realização de várias atividades da vida diária 53.
Durante a gravidez, queixas relacionadas ao sono também são comuns

55

.

Pesquisas analisando as características do ciclo sono-vigília, ao longo da gestação,
apontam que os principais distúrbios do sono são modificações na sua arquitetura e
padrão, insônia, sonolência diurna excessiva, distúrbios respiratórios e síndrome das
pernas inquietas
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. Sugere-se, ainda, que há diminuição da duração média e

qualidade do sono com o avançar da gravidez 28, 56.
Segundo Pires et al. (2010) 57, no primeiro trimestre de gestação, observa-se
um aumento no tempo total de sono de 0,5 a 0,7 horas, acompanhado por uma
diminuição na sua eficiência. Durante o segundo trimestre, a insônia e o sono não
restaurador tornam-se queixas comuns, havendo relatos da diminuição do tempo
total de sono. Porém, em algumas grávidas, o sono pode não sofrer alterações.
Finalmente, no terceiro trimestre, ocorre uma diminuição da porcentagem do sono
REM, permanecendo a queixa de sono não-restaurador 58.
Alguns fatores podem influenciar a qualidade do sono no período gestacional,
como as mudanças no alinhamento musculoesquelético e as alterações do centro de
gravidade e da estabilidade articular, decorrentes do aumento do peso corporal 59, 60.
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1.5.

Justificativa
O período gestacional é caracterizado por diversas alterações no corpo

feminino, a nível físico e emocional. Diante disso, torna-se necessário prestar
assistência específica à mulher grávida, a fim de que as modificações não se
cronifiquem, após o nascimento do bebê.
Os distúrbios de sono, assim como modificações posturais, são prevalentes
na gravidez. No entanto, estes distúrbios têm sido caracterizados como aspectos
normais por muitas mulheres e, por isso, não são alvo de avaliação e de tratamento
por parte dos profissionais de saúde. Além disso, não há pesquisas suficientes que
analisem a relação entre essas modificações durante a gestação.
As alterações no equilíbrio postural, por sua vez, podem trazer consequências
graves para a mulher. Um dos principais riscos relacionados à dificuldade de manter
a postura são as frequentes quedas observadas durante a gravidez

61, 62

. Estudos

têm demostrado que a taxa de quedas registradas por gestantes é similar à de
idosos com mais de 70 anos 63, 64.
Diante das queixas recorrentes, porém subestimadas ou subnotificadas
acerca das alterações no equilíbrio postural e no padrão de sono na gravidez, e dos
riscos associados a estas modificações, a abordagem fisioterapêutica deve incluir a
avaliação detalhada desses fatores para que se possa estabelecer condutas
terapêuticas específicas, com o objetivo de proporcionar melhora da saúde e do bem
estar da gestante.

1.6.

Objetivos

1.6.1. Objetivo geral
Comparar o equilíbrio postural (estático e dinâmico) entre mulheres com e
sem alteração do padrão de sono (sonolência excessiva, horas dormidas por noite e
latência) no segundo e terceiro trimestres gestacionais.

1.6.2. Objetivos específicos


Caracterizar a amostra quantos aos dados sociodemográficos e obstétricos;



Analisar a qualidade do sono nas gestantes estudadas;



Analisar a ocorrência de sonolência diurna excessiva na amostra;



Identificar alterações de equilíbrio na amostra estudada;
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Comparar as variáveis do equilíbrio postural entre gestantes com e sem
alteração no padrão de sono, considerando os trimestres gestacionais.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
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2.1.

Tipo do estudo
O estudo realizado foi do tipo analítico de caráter transversal.

2.2.

Local do estudo
A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Atendimento Materno-Infantil,

do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

2.3.

Período do estudo
Esta pesquisa foi realizada entre março de 2015 a julho de 2016.

2.4.

População
Gestantes residentes nos municípios da Grande Natal/RN.

2.5.

Caracterização da amostra
Empregou-se um processo de amostragem do tipo não-probabilístico, por

conveniência, que resultou em 236 gestantes incluídas, com idade gestacional entre
16 e 32 semanas, calculada a partir do exame de ultrassonografia. Dessas, 124
estavam no segundo trimestre e 112 no terceiro trimestre. As mulheres foram
recrutadas nos serviços públicos e particulares de atendimento a gestante,
localizados nos municípios da Região Metropolitana de Natal/RN, Brasil.

2.5.1. Critérios de inclusão
Participaram da pesquisa, as voluntárias que atenderam aos seguintes
critérios: (1) não apresentar alterações clínicas e obstétricas (gestantes de baixo
risco); (2) ter idade entre 18 e 35 anos; (3) estarem no segundo (16ª a 20ª semanas)
ou terceiro (28ª a 32ª semanas) trimestres; (4) serem nulíparas; (5) gravidez de feto
único; (6) não realizar atividade física no período da pesquisa; (7) não apresentar
histórico

de

depressão

ou

ansiedade;

(8)

não

fazer

uso

de

medicamentos/substâncias que afetem o equilíbrio ou sono; (9) ausência de
histórico de alterações do equilíbrio e sono antes da gravidez; (10) ausência de
cirurgias prévias em coluna, pelve, quadril e joelho

11

; (11) ausência de distúrbios

musculoesqueléticos, cardiorrespiratórios e neurológicos que impeçam a realização
dos protocolos de avaliação e (12) assinarem o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (Apêndice I).
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2.5.2. Critérios de exclusão
Foram

excluídas

do

estudo,

as

gestantes

que

(1)

apresentaram

intercorrências obstétricas durante o período de realização da pesquisa ou que (2)
decidiram não continuar na pesquisa.

2.6.

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 o
protocolo

de

número

719.939.

As

participantes

assinaram

o

Termo

de

Consentimento Livre e Esclarecido. Foi respeitado e garantido o anonimato das
voluntárias, assegurando a privacidade das mesmas quanto aos dados coletados
durante a pesquisa como rege a resolução 466/2012, do Conselho Nacional de
Saúde (CNS). As participantes que desejaram sair do estudo puderam desistir a
qualquer momento.

2.7.

Instrumentos e equipamentos de medida

2.7.1. Ficha de avaliação e identificação
Para este estudo foram adotadas fichas de avaliação (Apêndice II),
instrumento que continha questões sobre identificação, dados sociodemográficos,
ginecológicos e sobre a história obstétrica das voluntárias, elaborado pelo
responsável pelas coletas desse estudo.

2.7.2. Avaliação do sono
A avaliação foi realizada por meio de dois questionários:
A)

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

questões, divididas em sete domínios - qualidade subjetiva do sono, latência,
duração, eficiência, distúrbios do sono, uso de medicação para dormir e disfunção
durante o dia. Cada domínio é pontuado na escala de 0 a 3 e a soma dos valores
resulta no escore total do instrumento (que varia de 0 a 21), aferindo uma medida
global da qualidade do sono, com altas pontuações indicando sono insuficiente (>5
é indicativo de distúrbios do sono). O IQSP foi desenvolvido em 1989 por Buysse et
al. 65 e validado para a população brasileira, em 2008, por Bertolazi et al. 35 (Anexo
1).
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B)

Escala de Sonolência de Epworth (ESE): quantifica a propensão para

adormecer durante 8 situações rotineiras: sentado e lendo; vendo televisão; sentado
em lugares públicos; andando de trem, carro ou ônibus por uma hora sem parar;
deitando-se à tarde para descansar quando as circunstâncias permitem; sentado e
conversando com alguém; sentado calmamente após o almoço, sem ter tomado
bebida alcoólica; parado na direção de um carro, por alguns minutos, e em trânsito
intenso. A distinção é feita entre: adormecer; e sentir-se simplesmente cansado.
Para o ESE, o voluntário deve fornecer uma nota de zero a três, quantificando sua
tendência a adormecer em: nenhuma chance = 0; pequena = 1; moderada = 2; e
alta chance de cochilar = 3. As respostas atingem valores máximos de 24 e
mínimos de zero ponto, sendo 10 pontos o escore de normalidade (Anexo 2). A
Escala de Sonolência de Epworth foi elaborada por Johns (1991) 66 e validado para
a população brasileira, em 2006, por Bertolazi et al. 36.

2.7.3. Instrumento de avaliação do equilíbrio postural
O Balance Master® é um aparelho que utiliza uma plataforma de força com
quatro transdutores que aferem forças de reações verticais, exercidas pelos pés da
gestante e tem seus dados coletados e analisados a uma frequência de 20 Hz. O
aparelho fornece uma avaliação objetiva do equilíbrio, permitindo o treino do controle
motor voluntário desta função associado ao biofeedback visual (Figura 1). Tomando
por base a altura da gestante, uma estimativa do centro de gravidade é calculada a
partir dos dados do centro de pressão (COP) 67.
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Figura 1 - Balance Master®
Fonte: http://www.mack-team.de/images/widgetkit/balancemaster/balancemaster03.jpg

A plataforma do Balance Master® dispõe de uma linha horizontal e seis linhas
verticais, identificadas pelas letras T, M e S. Estas letras indicam as categorias de
altura usadas para posicionamento dos pés da gestante avaliada (Figura 2).

Figura 2 - Marcações para o posicionamento dos pés das gestantes
Fonte: Acervo da Pesquisadora
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O Balance Master® permite avaliar alterações sensoriais, motoras e
limitações funcionais. Para cada uma destas alterações, há um grupo de testes
adequado 48.
Neste estudo foram adotados os seguintes testes:
A) Modified Clinical Test of Sensory Interaction on Balance (mCTSIB): este
teste fornece uma análise objetiva do controle do equilíbrio postural. Ele quantifica a
velocidade de oscilação postural durante quatro condições sensoriais: olhos abertos
em superfície fixa; olhos fechados em uma superfície fixa; olhos abertos em uma
superfície instável; e olhos fechados em uma superfície instável. Cada teste foi
realizado três vezes, totalizando doze tentativas, e a média dos resultados foi
registrada.48.
Durante a execução do mCTSIB, é possível constatar a presença de
disfunções sensoriais relacionadas à manutenção do equilíbrio postural, porém não
é possível diferenciar qual sistema apresenta alteração. Ainda assim é possível
estabelecer uma linha de base objetiva para o planejamento do tratamento e
avaliação dos resultados 48, 68.
O relatório de avaliação gerado pelo teste apresenta:
(1)

superiormente, o traçado do COG (Centro de Gravidade Corporal);

(2)

a média da velocidade de oscilação do COG em cada situação;

(3)

a média da velocidade de oscilação das doze tentativas;

(4)

o alinhamento do COG que reflete a sua posição em relação ao centro

da base de suporte, em cada uma das tentativas 48.
A Figura 3 representa o relatório de avaliação gerado pelo teste mCTSIB, no
qual as áreas sombreadas em cada gráfico representam o desempenho fora do
intervalo de velocidade normatizado para a oscilação postural. Barras verdes
indicam que a velocidade do COG variou dentro da faixa de normalidade, enquanto
que barras vermelhas representam alterações para esta variável 48.
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(1)

(3)
(4)
(2)

Figura 3 - Relatório de avaliação gerado pelo teste mCTSIB
Fonte: Acervo da Pesquisadora - gestante T.L, 25 anos, 20 semanas de gestação

B) Rhythmic Weight Shift Test (RWS): avalia o aspecto motor da manutenção
do equilíbrio postural, quantificando a capacidade do paciente em mover o COG nas
direções látero-lateral e ântero-posterior, nas velocidades lenta, média e rápida 48, 68.
O relatório de avaliação gerado pelo teste pode apresentar:
(1) o traçado do COG superiormente;
(2) a velocidade média do COG, em graus por segundo 48.
No relatório de avaliação gerado por este teste, para cada variável a área
sombreada em cada gráfico representa desempenho anormal. Barras verdes
indicam que a quantidade de movimento executado na direção pretendida foi maior
do que os movimentos alterados, enquanto que barras vermelhas representam
situação contrária 48, conforme a figura 4.
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(1)

(2)

(3)

Figura 4 - Relatório de avaliação gerado pelo teste RWS
Fonte: Acervo da Pesquisadora - gestante T.L, 25 anos, 20 semanas de gestação

C) Sit to Stand (STS): o STS avalia a habilidade do paciente de levantar a
partir da posição sentada 48. O relatório de avaliação gerado pelo teste apresenta:
(1)

o traçado do deslocamento do COG lateralmente em cada uma das

tentativas;
(2)

a transferência de peso;

(3)

o índice de subida;

(4)

a velocidade de oscilação do COG;

(5)

a simetria de peso direita/esquerda.

A figura 5 representa o relatório de avaliação gerado pelo STS. A área
sombreada em cada gráfico representa o desempenho além dos valores
normatizados para cada variável.

Quando o valor da variável avaliada é

representado por uma barra verde demonstra desempenho dentro da normalidade,
enquanto que quando é representada por uma barra vermelha, a situação indica
anormalidade 48.

35

(2)
(1)
(3)

(4)

(5)

Figura 5 - Relatório de avaliação gerado pelo teste Sit to Stand
Fonte: Acervo da Pesquisadora - gestante T.L., 25 anos, 20 semanas de gestação

2.8.

Procedimentos de coleta

2.8.1. Acolhimento, avaliação inicial e avaliação subjetiva do sono
O público-alvo para este estudo foram gestantes que se inscreveram e
participaram do Curso Preparatório para a Gestação, Parto e Pós-parto (CPGPP).
Cada curso ocorreu durante o período de um mês, com três encontros semanais e
duração de 1h30min. As gestantes inscritas nos CPGPPs, realizados mensalmente,
foram contatadas por meio de telefone.
Na semana anterior ao início do curso, as gestantes passavam por uma
avaliação individual e recebiam explicações sobre a pesquisa em questão e seus
objetivos. Aquelas que se enquadravam nos critérios de inclusão eram convidadas a
participar deste estudo e assinaram um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Logo após a assinatura do termo, foram coletados dados de
identificação e sociodemográficos, por meio da ficha de avaliação. Durante a
pesquisa, também foram coletadas informações clínicas, obstétricas e sobre as
modificações relacionadas ao período gestacional, principalmente, sobre alterações
do sono e equilíbrio postural antes e durante a gravidez.
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Além da ficha de avaliação, para analisar a qualidade do sono foi aplicado às
gestantes o Índice da Qualidade do Sono de Pittsburgh 35, e para analisar o nível de
sonolência diurna, foi aplicada a Escala de Sonolência de Epworth 36.

2.8.2. Avaliação do equilíbrio postural
Para avaliar o equilíbrio postural das gestantes, foi utilizado o Balance
Master®.
A)

Preparação: antes de realizar os testes, as voluntárias foram

cadastradas no sistema de avaliação do Balance Master®, inserindo no sistema
dados como nome, data de nascimento e altura. A partir disto, o aparelho identificou
em quais das linhas os pés da gestante deveriam ser posicionados (T, M ou S).
B)

Posicionamento: para a realização dos testes Modified Clinical Test of

Sensory Interaction on Balance e Rhythmic Weight Shift Test, o Balance Master®
informou que os maléolos mediais deveriam ficar alinhados à marcação horizontal
da plataforma, enquanto que a face lateral dos pés deveriam estar alinhados às
linhas T, M ou S (Figura 6).

Figura 6 - Posicionamento dos pés da gestante
Fonte: Acervo da Pesquisadora

No teste STS, a gestante foi orientada a sentar sobre dois blocos de madeira,
com os membros superiores junto ao longo do corpo (Figura 7), o quadril e os
joelhos flexionados a 90º e os pés posicionados sobre duas linhas verticais (Figura
8).
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Figura 7 - Posicionamento inicial da voluntária
Fonte: Acervo da Pesquisadora

Figura 8 - Linhas sobre as quais os pés da voluntária serão posicionados
Fonte: Acervo da Pesquisadora

2.8.3. Realização dos testes
A) Modified Clinical Test of Sensory Interaction on Balance: a gestante foi
posicionada sobre a plataforma de força em superfície firme e com os olhos abertos,
sendo orientada a fixar o olhar em um ponto específico do horizonte (Figura 9).
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Figura 9 - Posicionamento inicial do teste mCTSIB
Fonte: Acervo da Pesquisadora

Logo após os testes na plataforma de força, os testes foram repetidos em
superfície instável, sendo utilizada como superfície uma almofada (Figura 10). Cada
tentativa do teste durou 10 segundos (tempo estabelecido pelo aparelho). Em todas
as situações, a gestante deveria manter os membros superiores próximos e ao longo
do corpo. Nesta fase, a gestante também foi orientada a fixar o olhar em um ponto
específico do horizonte.

Figura 10 - Posicionamento da voluntária para avaliação do equilíbrio sobre superfície instável
Fonte: Acervo da Pesquisadora
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B)

Rhythmic Weight Shift Test: para este teste foi orientado à gestante

que permanecesse com os braços ao longo do corpo, mantendo o tronco ereto e
realizando os movimentos solicitados apenas com o quadril. Na tela do computador,
neste teste, a gestante é representada por um boneco virtual, que se move entre
duas barras paralelas de acordo com a transferência de peso (látero-lateral e ânteroposterior). A gestante foi orientada a transferir o peso do corpo, em três velocidades
diferentes (lenta, moderada e acelerada) para cada sentido, ao limite que o boneco
virtual não ultrapassasse as barras paralelas (Figura 11). Durante a execução do
teste não foram fornecidas orientações adicionais.

Figura 11 - Posicionamento dos membros superiores da voluntária e movimentos pélvicos realizados
Fonte: Acervo da Pesquisadora

C)

Sit to Stand: o teste foi realizado com a gestante sentada sobre dois

blocos de madeira sem encosto, com os joelhos flexionados a 90º e os pés
separados em 10 centímetros em relação ao calcanhar 69. A gestante foi orientada a
manter os braços ao longo do corpo, levantando-se sem apoio, de forma segura e
breve. A passagem da fase sentada para a fase de pé ocorreu após o aparecimento
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da palavra “GO” na tela do computador e a gestante se mantinha na posição final
por 30 segundos. Após este passo, foram realizadas três repetições do movimento,
considerando um intervalo de 30 segundos entre cada repetição 69.
Para evitar a influência de variações hormonais sobre as variáveis
analisadas, todas as avaliações foram realizadas no período vespertino.

2.9.

Análise estatística
Para a análise estatística foi utilizado o software SPSS (IBM), na versão 20.0,

sendo, inicialmente, aplicado o teste de Shapiro-Wilk para testar a normalidade dos
dados. Para atingir os objetivos específicos desse trabalho, foi aplicada a análise
descritiva através de medidas de tendência central (média), dispersão (desviopadrão) e frequências (absolutas e relativas).
Para comparar as variáveis relacionadas ao equilíbrio postural, considerando
as características do padrão de sono foi aplicado o teste t de Student para amostras
independentes. Com o objetivo de controlar a interferência da idade gestacional
sobre o equilíbrio postural, as comparações foram realizadas separadamente,
considerando-se os trimestres gestacionais. Foi adotado um nível de significância de
p<0,05.

3. RESULTADOS
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Na análise descritiva da amostra (n=236), observou-se que a média das
idades cronológica e gestacional foi, respectivamente, de 29,99 (±4,49) anos e 25,03
(±5,21) semanas, onde 66,9% apresentavam renda familiar acima de 4 salários
mínimos e 75,2% eram casadas. A análise detalhada e os demais dados descritivos
da amostra estudada estão apresentados na tabela 1.
Tabela 1 - Caracterização da amostra quando a aspectos sociodemográficos e obstétricos (n=236)
Variáveis sociodemográficas

Renda

Idade (em anos)

29,99±4,49

Escolaridade (em anos)

14,64±3,09

1 a 2 salários mínimos

3,8% (9)

3 a 4 salários mínimos

19,9% (47)

> 4 salários mínimos

66,9% (158)

Não respondeu

Situação conjugal

9,3% (22)

Casada

74,2% (175)

União estável

21,2% (50)

Solteira

3% (7)

Não respondeu
Variáveis obstétricas

1,7% (4)

Idade gestacional (em semanas)

25,03±5,21

Segundo trimestre

52,4% (124)

Terceiro trimestre
47,5% (112)
NOTA: As variáveis quantitativas foram apresentadas em média e desvio-padrão, já
as categóricas foram apresentadas em frequências absolutas e relativas (%).

Ao analisar a qualidade do sono da amostra, observou-se que 56 gestantes
(23,7%) consideraram como boa a qualidade do sono e que 171 (72,5%)
classificaram como ruim a qualidade deste. Foi verificado ainda que 132 grávidas
(55,9%) não apresentaram sonolência excessiva, contrapondo-se a 93 voluntárias
(39,4%) que demonstraram tal condição. Os resultados descritivos da avaliação do
sono, segundo o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh e a Escala de
Sonolência de Epworth, estão apresentados na tabela 2.
Tabela 2 - Dados relacionados à percepção das alterações do sono (n=236)
Qualidade do sono (IQPS)
Sonolência excessiva (ESE)

Boa

23,7% (56)

Ruim

72,5% (171)

Sim

39,4% (93)

Não
55,9% (132)
NOTA 1: As variáveis foram apresentadas em frequências
absolutas e relativas (%).
NOTA 2: Alguns dados foram perdidos por não preenchimento dos
questionários.
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Não houve diferenças estatisticamente significativas entre as variáveis do
sono e do equilíbrio postural, considerando a comparação entre o segundo (p >
0,13) e terceiro trimestre gestacional (p > 0,08), conforme tabelas 3 e 4.
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Tabela 3 - Variáveis do equilíbrio postural entre gestantes com e sem alteração no padrão de sono no segundo trimestre gestacional (n=124)
Variáveis

Qualidade do sono (IQPS)

Sonolência excessiva (ESE)

Horas dormidas/noite

Latência do sono (em min)

Boa

Ruim

P

Sim

Não

P

Até 7,6h

>7,6h

P

Até 25,7

>25,7

P

FOA

0,23±0,11

0,24±0,10

0,9

0,24±0,10

0,23±0,10

0,6

0,25±0,10

0,23±0,11

0,6

0,24±0,12

0,23±0,08

0,6

VOAP

2,74±0,56

2,87±0,62

0,3

2,87±0,63

2,77±0,58

0,4

2,77±0,59

2,87±0,61

0,4

2,82±0,62

2,85±0,59

0,7

CDAP

71,77±6,95 71,69±10,81

71,79±10,56 71,50±8,60 0,4

71,91±9,47

71,50±9,86 0,9 70,74±10,82 73,38±8,91 0,1

0,57±0,26

0,56±0,27

TT

0,52±0,21

0,58±0,28

1
0,3

0,55±0,26

0,59±0,27

0,4

0,8

0,55±0,27

0,59±0,27

0,5

VO
3,03±1,07
3,07±0,95
1
3,07±1,02
3,06±0,95 0,3 2,99±0,84
3,11±1,06 0,5 3,17±1,06
2,90±0,83 0,1
LEGENDA: FOA, velocidade de oscilação em superfície firme e na condição sensorial de olhos abertos (em graus/segundo); VOAP,
velocidade de oscilação durante o deslocamento ântero-posterior (em graus/segundo); CDAP, controle direcional durante o deslocamento
ântero-posterior (em porcentagem); TT, Tempo de transferência do centro de gravidade durante o movimento de levantar, a partir de
sentada (em segundos); VO, velocidade de oscilação durante o movimento de levantar, a partir da posição sentada (em graus/segundo).
Tabela 4 - Variáveis do equilíbrio postural entre gestantes com e sem alteração no padrão de sono no terceiro trimestre gestacional (n=112)
Variáveis

Qualidade do sono (IQPS)

Sonolência excessiva (ESE)

Horas dormidas/noite

Latência do sono (em min)

Boa

Ruim

P

Sim

Não

P

Até 7,6h

>7,6h

P

Até 25,7

>25,7

P

FOA

0,26±0,10

0,24±0,09

0,5

0,24±0,11

0,25±0,08

0,7

0,26±0,11

0,24±0,09

0,2

0,24±0,09

0,27±0,10

0,2

VOAP

2,78±0,59

2,78±0,59

1

2,82±0,53

2,71±0,66

0,3

2,72±0,54

2,80±0,63

0,5

2,73±0,60

2,77±0,58

0,8

CDAP
TT

66,68±16,64 72,04±10,92 0,1 70,79±13,04 71,02±11,22 0,4 70,59±13,38 71,71±10,31 0,6 70,77±11,04 70,89±13,18
0,49±0,25

0,55±0,28

0,4

0,55±0,25

0,52±0,30

0,6

0,50±0,27

0,57±0,28

0,2

0,57±0,31

0,48±0,23

1
0,1

VO
3,35±1,22
3,12±1,07 0,4 3,04±1,03
3,34±1,15 0,2 3,24±1,07
3,09±1,13 0,5 3,17±1,16
3,26±1,00 0,7
LEGENDA: FOA, velocidade de oscilação em superfície firme e na condição sensorial de olhos abertos (em graus/segundo); VOAP,
velocidade de oscilação durante o deslocamento ântero-posterior (em graus/segundo); CDAP, controle direcional durante o deslocamento
ântero-posterior (em porcentagem); TT, Tempo de transferência do centro de gravidade durante o movimento de levantar, a partir de
sentada (em segundos); VO, velocidade de oscilação durante o movimento de levantar, a partir da posição sentada (em graus/segundo).

4. DISCUSSÃO
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4.1.

Alterações do sono na gestação
Distúrbios relacionados com a qualidade e a duração do sono são comumente

relatados na gravidez e causam morbidade considerável. Podem ocorrer devido a
mecanismos ligados a alterações hormonais, fisiológicas, metabólicas, psicológicas
e relacionadas à postura. Tais alterações são percebidas desde o primeiro trimestre
da gravidez, provavelmente influenciadas pelas rápidas mudanças nos níveis dos
hormônios reprodutivos

70

. Gestantes no primeiro trimestre gestacional aumentam o

tempo total de sono, porém, com menos sono profundo. O tempo total de sono
começa a diminuir a partir do segundo trimestre

71

.

Os resultados do presente estudo revelaram que a qualidade do sono de
72,5% das gestantes, no segundo e terceiro trimestre foi considerada como ruim,
corroborando com os achados de Hutchison e colaboradores (2012)

72

. Em seu

estudo, foi comparada a qualidade do sono de mulheres não grávidas com aquelas
que estavam no período gestacional. Os principais fatores relacionados à piora da
qualidade do sono, nas gestantes, foram os despertares noturnos desencadeados
pelas idas frequentes ao banheiro, a alternância de posicionamento, devido aos
desconfortos físicos como azia, sensação de calor, dor na coluna e dificuldade de
respirar confortavelmente.
Movimentos fetais, refluxo gastroesofágico e desconforto nas pernas foram
relatados como preditivos para piora da qualidade do sono em um estudo sobre
distúrbios do sono na gravidez e suas consequências no pós-parto, conduzido por
Hashmi et al. (2016)

70

. Além desses, a ansiedade por preocupações sobre o

trabalho de parto, parto e seu desfecho, foi fortemente associada à piora do sono. O
sono de má qualidade afeta a saúde e a qualidade de vida e também podem
influenciar negativamente os resultados obstétricos

70

.

A sonolência diurna excessiva, por sua vez, resultante de uma grande
quantidade de despertares noturnos e da má qualidade do sono, é prevalente na
população gestante, em todos os trimestres

73

.

Contrapondo-se aos dados observados em nossa pesquisa, em que 55,9%
das gestantes avaliadas não relataram a sonolência diurna excessiva, Mindell et al.
(2015) mostrou que quase 80% das mulheres grávidas investigadas relataram como
normal os cochilos, durante o dia, como consequência do sono interrompido no
período noturno. A maioria das gestantes também relatou redução da energia e
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aumento da fadiga, resultando em diminuição da vitalidade desde o início da
gravidez, permanecendo dessa forma ao longo de todo período gestacional 74.
Diferentemente do nosso estudo, em que 52,4% das gestantes estavam no
segundo trimentre, na pesquisa de Mindell et al. (2015) foram incluídas mulheres no
primeiro trimestre, o que deve ser levado em consideração, uma vez que a secreção
hormonal na fase inicial da gravidez é intensa, causando bruscas mudanças. A
progesterona e o estrógeno são associados como os principais hormônios
responsáveis pelas alterações do sono nos três primeiros meses de gravidez

70

.

Diante disso, é possível inferir que não foi verificada a sonolência diurna excessiva
na amostra estudada, visto que a maior parte das gestantes estavam no segundo
trimestre gestacional.
Tsai et al. (2016) acrescentou que a sonolência diurna excessiva em
gestantes é justificada pelo sono sem eficiência e latência prolongada. Verificaram,
ainda, que aproximadamente, uma em cada quatro mulheres do estudo realizado
por eles apresentou sonolência diurna excessiva de acordo com a Escala de
Sonolência de Epworth 75.
A importância clínica relacionada à qualidade do sono foi demonstrada por
Sharma et al. (2016) e Li et al. (2017). Foi verificado que mulheres com distúrbios
do sono durante a gravidez têm mais riscos de desenvolver hipertensão arterial
sistêmica, pré-eclâmpsia, parto prematuro e por isso, maior probabilidade de
indicação de parto cesariana
esteroides

no

primeiro

76,

77

trimestre,

. O aumento considerável dos hormônios
os

desconfortos

físicos

causados

pelo

desenvolvimento fetal no segundo e terceiro trimestres, além de ansiedade e
preocupações acerca do parto e pós-parto são razões para a diminuição da
qualidade do sono da gravidez. Essas alterações podem perdurar ao puerpério e até
levar anos para retornar ao estado pré-gravídico, tendo implicações negativas na
vida da mãe e da criança 70, 73.

4.2.

Alterações do sono e equilíbrio postural na gestação
Estudos, na população em geral, têm mostrado associação entre distúrbios do

sono e equilíbrio postural, por meio de medidas objetivas e questionários validados
78, 79, 80

. No entanto, apesar das alterações do sono serem uma das principais

queixas durante a gravidez, há uma escassez de pesquisas que analisam a
influência dos distúrbios do sono no equilíbrio postural de mulheres grávidas.
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O resultado do presente estudo demonstrou que não há diferenças
estatisticamente significativas, para as variáveis do equilíbrio postural, entre
gestantes com e sem alteração dos aspectos relativos ao sono em ambos os
trimestres gestacionais.
O controle do equilíbrio postural ocorre por meio da ação integrada dos
sistemas visual, vestibular e proprioceptivo, mediado pelo SNC

41

. Com isso, pode-

se inferir que mesmo diante de situações que interferem no equilíbrio, como os
distúrbios do sono

79

o SNC é capaz de mudar discretamente a fonte principal de

informação sensorial com a finalidade de manter o centro de massa dentro da base
de suporte, evitando situações de desequilíbrio. Além disso, em ocasiões em que
alguma informação não está disponível, seja em função de déficits em um dos
sistemas sensoriais ou em função do contexto da tarefa, o sistema de controle
postural ainda é capaz de detectar o posicionamento corporal com base nas
informações disponíveis, selecionando as informações sensoriais mais relevantes
para manter a postura ereta 81.
Com o objetivo de maximizar a segurança e reduzir as situações de risco
diante das alterações do equilíbrio, o sistema musculoesquelético também busca
estratégias compensatórias durante toda a gestação. O aumento da base de suporte
em posturas estáticas e o maior tempo com os pés no chão durante o ciclo da
marcha são adaptações realizadas para garantir estabilidade. A partir do segundo
trimestre, em virtude da projeção anterior do centro de gravidade, a lordose lombar é
acentuada para garantir a manutenção do tronco em posição vertical

61, 63, 82

.

Um outro aspecto relevante para esclarecer a ausência de influências dos
achados sobre o sono no equilíbrio de grávidas, foi a participação no Curso
Preparatório para Gestação, Parto e Pós-Parto, em que foram abordados temas
relacionados às modificações ocorridas no corpo e consequente déficit no equilíbrio
postural. Na tentativa de prevenir os agravos causados pelo desequilíbrio, foram
fornecidas orientações posturais e explanadas medidas preventivas. Além da
participação no curso preparatório, a amostra apresentou alto nível de escolaridade
e alto poder aquisitivo, o que facilita o acesso à informações

83

.

5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O presente estudo demonstrou que a qualidade do sono nas gestantes, no
segundo e terceiro trimestre, foi considerada como ruim. Pode-se relacionar a
ocorrência dos desconfortos físicos, idas frequentes ao banheiro durante a noite e a
ansiedade, característica do período, como os principais fatores para este distúrbio.
Mesmo diante dos despertares noturnos frequentes, a sonolência diurna excessiva
não foi relatada pela maioria da amostra. Estudos têm apresentado que os cochilos,
durante o dia, são considerados como normal por muitas grávidas. No entanto, tais
distúrbio do sono devem ser levados em consideração por profissionais de saúde
durante o período pré-natal, uma vez que podem influenciar negativamente os
resultados obstétricos e perdurar durante e após o puerpério.
O resultado principal dessa pesquisa demonstrou que não houve diferenças
significativas para as variáveis do equilíbrio postural, entre gestantes com e sem
alteração do padrão do sono, em ambos os trimestres gestacionais. Tal fato pode
sugerir que, ao decorrer da gestação, estratégias compensatórias são realizadas
para manutenção da postura estática e dinâmica. Deve-se ainda ressaltar que,
mesmo havendo ajustes para manutenção do controle postural, as alterações do
equilíbrio são recorrentes na gestação e, por isso, as mulheres grávidas necessitam
de auxílio específico e qualificado para não haja riscos relacionados ao desequilíbrio
postural e suas consequências.
Achados relacionados ao sono e equilíbrio na gravidez são frequentes na
literatura, porém são escassos àqueles que relacionam os dois aspectos.
Recomenda-se que novos estudos acerca dos temas sejam conduzidos, a fim de
corroborar ou refutar os achados do presente trabalho. Sugere-se também que
sejam feitas comparações das alterações do sono e do equilíbrio entre mulheres
grávidas e não-grávidas.
Há de se atentar, no entanto, para algumas limitações desse estudo, como a
não inclusão de mulheres no primeiro trimestre gestacional. Aconselha-se que sejam
realizados estudos abrangendo grávidas na fase inicial do período gestacional, bem
como que haja a comparação com um grupo de mulheres não grávidas. Outra
limitação traduz-se no fato de que no momento da avaliação, para responder as
perguntas relativas ao sono, as participantes precisavam lembrar das situações em
questão, podendo assim, não responder com fidedignidade as perguntas dos
questionários, podendo levar a um viés de memória.
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Como resultado deste estudo, foi redigido um artigo (Apêndice III), submetido
à Revista Brasileira de Fisioterapia/Brazilian Journal of Physical Therapy, de Qualis
A2, conforme documento constante no Anexo 3. As instruções para autores do
periódico encontram-se anexado a este trabalho (Anexo 4).
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Apêndice I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

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

Mestranda: Amanda Celly de Andrade Moura Melo
Orientadora: Profa. Dra. Elizabel de Souza Ramalho Viana

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Este é um convite para você participar da pesquisa “COMPARAÇÃO DO
EQUÍLIBRIO POSTURAL ENTRE MULHERES COM E SEM ALTERAÇÃO DO
PADRÃO DE SONO NO SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRES GESTACIONAIS”.
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 o equilíbrio postural (estático
e dinâmico) e relacionar com as alterações do padrão de sono (sonolência
excessiva, horas dormidas por noite e latência), de acordo com os trimestres
gestacionais.
Caso decida aceitar o convite, você será submetida ao(s) seguinte(s)
procedimentos: preenchimento de ficha de avaliação e de protocolos específicos
para avaliar o sono. 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.
O risco envolvido é mínimo, pois você, apenas, responderá a questionários e
realizará o protocolo de avaliação em um aparelho específico (não invasivo), 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, conhecendo, assim, o seu equilíbrio postural e
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qualidade do sono; 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 Amanda Celly de
Andrade Moura Melo, no endereço: Av. Senador Salgado Filho, S/N, Campus da
UFRN - Departamento de Fisioterapia ou pelo telefone 3215-4270. 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, Campus da
UFRN, Lagoa Nova.
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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
“COMPARAÇÃO DO EQUÍLIBRIO POSTURAL ENTRE MULHERES COM E SEM
ALTERAÇÃO DO PADRÃO DE SONO NO SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRES
GESTACIONAIS”.

Participante da pesquisa:
Nome: ______________________________________________
Assinatura: __________________________________________

Pesquisador responsável:
Nome: Amanda Celly de Andrade Moura Melo
Assinatura: __________________________________________
Endereço Profissional: Av. Senador Salgado Filho, S/N, Campus da UFRN Departamento de Fisioterapia – Tel.: (84) 3215-4270
Comitê de Ética e Pesquisa: Av. Senador Salgado Filho, S/N, Campus da UFRN,
Lagoa Nova – Tel.: (84) 3215-3135
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Apêndice II – Ficha de Avaliação Clínica e Obstétrica

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

Mestranda: Amanda Celly de Andrade Moura Melo
Orientadora: Profa. Dra. Elizabel de Souza Ramalho Viana
FICHA DE AVALIAÇÃO – FISIOTERAPIA EM OBSTETRÍCIA

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E SOCIODEMOGRÁFICOS
Data da avaliação: _____/_____/_____
Nome:

ID:

Idade (em anos):

DN: _____/_____/_____

Naturalidade:

Nº de pessoas na família:

Cor declarada:

Lateralidade:

Endereço:
Telefone:

E-mail:

Escolaridade: _____ (em anos)
( ) Ens. Fund. I ( ) Ens. Fund. II ( ) Ens. Médio ( ) Ens. Superior
Profissão:

Ocupação:

Renda familiar: ( ) 1 a 2 SM ( ) 3 a 4 SM ( ) Mais que 4 SM ( ) Não respondeu
Situação conjugal: ( ) Casada ( ) Tem companheiro (união estável, namorado)
( ) Não tem companheiro (solteira, viúva, divorciada)

DADOS CLÍNICOS E OBSTÉTRICOS
QP:
IG:

DPP (US):

DUM:

Acompanhamento privado? ( ) S ( ) N

G:

P:

A:

PC:

Gravidez planejada? ( ) S ( ) N

Apoio do companheiro/família? ( ) S ( ) N
AP: ( ) HAS: ( ) DM: ( ) Doenças respiratórias: ( ) Epilepsia: ( )
Fotossensibilidade: ( ) Outros: ( ) Qual? _______________________
Intercorrências durante a gravidez/medicamentos:

PV:
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ALTERAÇÕES NOS SISTEMAS CORPORAIS
Sistema tegumentar: ( ) Cloasma ( ) Estrias ( ) Pele ( ) Cabelo ( ) Unhas
( ) Aumento da oleosidade/temperatura ( ) Varizes
Sistema urinário: ( ) Infecção urinária ( ) IUE ( ) IUU ( ) Aumento da micção
Sistema gastrointestinal: ( ) Náuseas ( ) Vômitos ( ) Salivação excessiva
( ) Refluxo ( ) Constipação
Sistema respiratório: ( ) Aumento da FR ( ) Dispnéia
Sistema cardiovascular: ( ) Aumento da FC ( ) Edemas MMSS ( ) Edemas MMII
Sistema musculoesquelético: ( ) Fadiga muscular ( ) Dor lombopélvica
( ) Dormência de MMSS ou MMII
Observações:

HÁBITOS E VÍCIOS/DADOS ANTROPOMÉTRICOS
Tabagista: ( ) S ( ) N

Quanto tempo?

Etilista? ( ) S ( ) N

Antes da gestação?

Nível de atividade física? ( ) Sedentária ( ) Recreacional ( ) Regular
Qual?

Tempo?

Frequência?

Peso antes da gestação: _______ Peso atual: _______ Altura: _______ IMC: _______
Estado nutricional: ( ) Baixo peso ( ) Peso adequado ( ) Sobrepeso ( ) Obesidade
Ganho de peso ao longo da gestação (cartão da gestante):
Razão tórax-quadril (cm) ↔ circunferência

Circunferência do quadril:

torácica:
Observações:

AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO POSTURAL
Antes da gravidez você sentia perda de equilíbrio (sem patologia associada)? ( ) S ( ) N
Durante a gravidez você sente perda de equilíbrio (sem patologia associada)? ( ) S ( ) N
Você já sofreu alguma queda antes da gravidez (decorrente perda de equilíbrio)?
( ) S ( ) N Quantas vezes? _______
Durante a gravidez, você já sofreu risco de queda (quase caiu)?
( ) S ( ) N Quantas vezes? _______
Ao andar, fazer atividades domésticas, de trabalho ou vestir a roupa você teve a sensação
de perder o equilíbrio (antes da gravidez)? ( ) S ( ) N
Distância entre os pés (medida indireta da base de suporte):
Observações:
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AVALIAÇÃO DO SONO
Você apresentava alguma alteração do sono antes da gravidez (insônia, sonolência diurna
excessiva, uso de medicamentos para dormir)?
( ) S ( ) N Especificar:
Você sente que seu sono é restaurador? ( ) Pouco ( ) Moderado ( ) Muito
Quantas horas, em média, de sono você dorme?
Quanto tempo decorre entre você deitar e adormecer?
Você costuma despertar durante à noite? ( ) S ( ) N Por quê?

Você tem dificuldade para voltar a dormir? ( ) S ( ) N
Comparando a qualidade do seu sono hoje e antes da gravidez, como você a qualificaria?
( ) Melhor ( ) Pior ( ) Inalterada
Você cochila durante o dia? ( ) S ( ) N
1º Trimestre: Horas de sono antes da gravidez? _______ E depois da gravidez? _______
Diferença: _______ (aumento de 0,5 a 0,7) *Diminuição da Eficiência? ( ) S ( ) N
2º Trimestre: Insônia? ( ) S ( ) N Sono não-restaurador? ( ) S ( ) N
3º Trimestre: Sono não-restaurador? ( ) S ( ) N
Observações:
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Apêndice III – Artigo

Submetido em 16/02/2017 à Brasileira de Fisioterapia/Brazilian Journal of Physical
Therapy, de Qualis A2.
O artigo segue de acordo com as normas do periódico.

67

Influence of sleep pattern changes on postural balance of women in the
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RESUMO
As alterações no padrão e privação do sono, características do período gestacional,
podem afetar a estabilidade postural dessas mulheres. O objetivo desse estudo foi
comparar as variáveis do equilíbrio postural (estático e dinâmico) entre gestantes,
com e sem alteração do padrão de sono (sonolência excessiva, horas dormidas por
noite e latência), de acordo com os trimestres gestacionais. Participaram do estudo
236 grávidas, com idade gestacional compreendida entre 16 e 32 semanas (M=
25,03; DP= ±4,49). Dessas, 124 (52,4%) estavam no segundo e 112 (47,5%) no
terceiro trimestre gestacional. As voluntárias foram avaliadas quanto ao padrão de
sono, por meio do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh e da Escala de
Sonolência de Epworth. Para avaliação do equilíbrio postural, foi utilizado o Balance
Master®. Os dados foram analisados pelo Teste t de Student para amostras
independentes. Foi adotado um nível de significância de p<0,05. O resultado
principal dessa pesquisa demonstrou que não há diferenças significativas, para as
variáveis do equilíbrio postural, entre gestantes com e sem alteração dos aspectos
relativos ao sono em ambos os trimestres gestacionais, significando que ao decorrer
da gestação estratégias compensatórias são realizadas para manutenção da
postura estática e dinâmica, mesmo sob influência dos distúrbios do sono.

Palavras-chave: gestação; sono; equilíbrio.

69

ABSTRACT
The changes in the sleep pattern and the sleep deprivation, characteristics of the
pregnancy, can affect women‟s postural stability. The aim of this study was to
compare the postural balance variables (static and dynamic) among pregnant
women, with or without sleep pattern alterations (excessive somnolence, hours of
sleep per night and latency), according to gestational trimesters. 236 pregnant
women participated on this study, with gestational age between 16 and 32 weeks
(M=25,03; SD=±4,49). 124 (52,4%) were in the second and 112 (47,5%) in the third
gestational trimester. The volunteers had their sleep pattern evaluated through
Pittsburgh Sleep Quality Assessment (PSQI) and Epworth Sleepiness Scale (ESS).
For evaluating postural balance we used Balance Master®. The data was analyzed
by Student t test for independent samples. Level of significance adopted was p<0.05.
The main result of this study showed no significant differences for the postural
balance variable between pregnant women with or without sleep alterations in both
gestational trimesters. This means that throughout pregnancy compensatory
strategies take place to maintain the static and dynamic posture, even under the
influence of sleep disorders.

Key words: pregnancy, sleep, balance.
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Bulled Points



Sleep and postural balance disorders are prevalent during pregnancy;



There are not enough research analyzing sleep and balance during
pregnancy;



Although considered normal, they can bring serious consequences to the
woman;



The physiotherapeutic approach should include a detailed evaluation of
these factors;



Therapeutic techniques in order to improve the pregnant woman health and
wellness.
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INTRODUCTION
Sleep is a natural, transient and reversible state1. Sleep disorders, in turn, can
be influenced by stress2, depression, anxiety3 and can be related to specific phases
of life, such as pregnancy4 and menopause5.
During pregnancy, complaints related to sleep are common. Studies analyzing
sleep wake-cycle characteristics throughout the pregnancy, suggest that the main
sleep disorders are changes in its architecture and pattern, insomnia, excessive
daytime sleepiness, respiratory distress and restless leg syndrome 4. It is also
suggested that there is a decrease in the average duration and sleep quality as the
pregnancy advances5.
Individuals deprived of sleep, due to limitations in the quality or quantity of
sleep, are frequently incapable of responding quickly to external stimuli and have
more concentration issues and a longer reaction time, what causes the decrease of
postural balance and impair the capacity to do some activities of daily living (ADL‟s) 6.
Among

the

pregnancy

hemodynamic,

hormonal

and

biomechanical

alterations7, there is the decreased balance. This alteration results from changes in
the center of gravity and, by way of compensation, there is a need for posture
adaptation and a modification in the woman gait8. The postural balance maintenance
can be influenced by the integrity of the sensory afferences and emotional factors 9,
as well as by the waking state10 or sleep deprivation11.
Although the sleep disorders, as the postural alterations, are prevalent during
pregnancy, they have been defined as normal aspects for many women, and for this
reason, they are not a target evaluation and treatment by health practitioners.
Furthermore, there is a lack of studies that analyze the relation among these body
modifications throughout pregnancy. Therefore, this study is necessary because of
the need for more information about this subject and for the improvement of health
services to the pregnant women to include recurrent complaints that are
underestimated or underreported. The main objective was to evaluate the influence
of the sleep pattern in the postural balance in pregnant women during the second
and third gestational trimesters.
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Methods
An analytic cross-sectional study was conducted at the maternal and child
health laboratory in the Federal University of Rio Grande do Norte Physiotherapy
Department, from March 2015 to July 2016. The target population was composed by
pregnant women living in the city of Natal/RN, Brazil, subscribed on the preparatory
course for pregnancy, delivery and postpartum – PCPDP. The sample was a result of
a non-probabilistic sampling process, that culminated in 236 pregnant women
included, with gestational ages between 16 and 32 weeks. Of these, 124 were in the
second trimester and 112 in the third trimester. The women were recruited at the
public and private health services, located in the metropolitan region of Natal/RN. We
adopted as inclusion criteria: no clinical and obstetric alterations (low-risk
pregnancy); age between 18 and 35 years old; be in the second (16 a to 20a weeks)
or third (28a to 32a weeks) trimester; be nulliparous; single fetus pregnancy; no
physical activity during the research; no history of depression or anxiety; no use of
drugs/substances that could affect the balance or sleep; no history of balance or
sleep alterations before pregnancy; no previous spine, pelvis, hips or knee surgery;
no musculoskeletal, cardiorespiratory or neurological disorders that may prevent the
execution of the evaluation protocols and sign the Free and Clarified Consent Term.
The women who had obstetric complications during the research or decided not to
remain as a volunteer were excluded.

Procedures
Each course occurred during one month, with three 1h30min classes per
week. The pregnant women subscribed in the PCPDP were contacted through
telephone. One week before the beginning of the course, the women went through
and individual evaluation e received explanations about the research and its
objectives. Those who fitted in the inclusion criteria were invited to participate on this
study and signed a Free and Clarified Consent Term.
All participants were submitted to the same evaluation protocol. Identification
and sociodemographic data were collected through a questionnaire.

During the

evaluation we also collected clinical and obstetric information related to the
gestational period, especially about sleep alterations and postural balance before
and after the pregnancy. To evaluate the quality of sleep, we applied the Pittsburgh
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Sleep Quality Assessment (PSQI)12. The level of sleepiness was analyzed by the
Epworth Sleepiness Scale (ESS)13.
Lastly, we did a postural balance evaluation using the Balance Master®,
which provides an objective balance evaluation. In this study we used the following
tests: Modified Clinical Test of Sensory Interaction on Balance (mCTSIB), that
provides an objective analysis of the postural balance control; Rhythmic Weight Shift
Test (RWS), that analyzes the motor aspect of the postural balance maintenance;
and Sit To Stand (STS), that evaluates the ability of the patient to stand up from a
seated position14. In order to avoid the influence of the hormonal fluctuations on the
variables, all the evaluations were done during the afternoon.

Statistical analysis
For statistical analysis it was used the Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS) 20.0. Firstly, Shapiro-Wilk test was applied to verify the data
normality. To achieve the specific objectives, a descriptive analysis was used through
central

tendencies

measures

(mean),

dispersion

(standard

deviation)

and

frequencies (relatives and absolutes).
To compare the variables related to postural balance, considering the sleep
pattern characteristics, we applied the Student t test for independent samples. To
control the gestational age interference on the postural balance, the comparisons
were taken separately, considering the gestational trimesters. The level of
significance adopted was p < 0.05.

Ethics aspects
The Ethics Committee for Research with Humans of Rio Grande do Norte
Federal University approved this project with protocol number 719.939. The
volunteers signed a Free and Clarified Consent Term. The anonymity of the
participants was respected and guaranteed, ensuring their privacy during the
research, as rules the resolution 466/2012, from the National Health Council (NHC).
The participants who wished to quit the study could do this at any time.
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RESULTS
The detailed analysis of the sample characterization relating to the
sociodemografics and obstetric aspects are shown in Table 1.

Insert Table 1

Analyzing the sample‟s quality of the sleep, 56 (23,7%) pregnant women
considered it good and 171 (72,5%) considered it bad. We also verified that 132
pregnant (55,9%) did not present excessive sleepiness, against 93 (39,4%)
volunteers, who showed such condition.
As showed in table 2, there were no statistically differences between the
variables sleep and postural balance, considering the second and third gestational
cycles.

Insert Table 2

DISCUSSION
ALTERATIONS IN SLEEP DURING PREGNANCY
Within the gestational period, the transformations occurred are due to
hemodynamic, hormonal and biomechanical alterations 15, necessary to keep the
mother‟s body functions working properly and to supply all the needs for a healthy
fetal development9.
Distresses related to the quality and quantity of sleep are common during
pregnancy and can cause considerable morbidity. This type of disturb can be related
to mechanisms associated to hormonal, physiological, metabolic, psychological and
postural alterations. These alterations are noticed since the first trimester of
pregnancy, usually influenced by the rapid changes in the level of the sexual
hormones15. Pregnant women in the first trimester of pregnancy increase their total
sleep time, however, with less deep sleep. The total time of sleep begins to decrease
from the second trimester16.
The results of this study showed that the quality of sleep of 72,5% of the
pregnant women, during the second and third trimester, was considered bad,
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corroborating with Hutchison‟s finds (2012)17.

At this study, they compared the

quality of sleep of pregnant versus non-pregnant women. The main factors related to
the poor quality of sleep, in the pregnant group, were the night awakenings caused
by frequent urges to go to the toilet, the changing in positioning, due to physical
discomforts such as heartburn, heat sensation, back pain and breathing difficulties.
Fetal movements, gastroesophageal reflux and legs discomfort were related
as predictive to a worse quality of sleep, in a study about sleep disorders during
pregnancy and its consequences in the postpartum, by Hashmi et al (2016) 15.
Besides these factors, the anxiety caused by worries about labor, childbirth and its
outcomes were strongly correlated with a worse sleep. Still according to Hashmi
(2016) research, the bad quality of life affects health and quality of health and can
influence negatively the obstetric results.
The excessive day sleepiness, in turn, resultant from a big quantity of night
awakenings and from a bad quality of sleep, is prevalent in this population, in all
trimesters18.
Opposing to the data observed in our research, in which 55,9% of the
pregnant women did not related excessive day sleepiness, Mindell et al. (2015)
showed that almost 80% of the pregnant women evaluated related as usual the day
naps as a consequence of the sleep interrupted during the night time. The majority of
the pregnant also related a decreased energy e increased fatigue, resulting in a
reduction of the vitality since the beginning of pregnancy and with no significant
changes throughout the gestational period19.
Differently from our study, in which 52.4% of the pregnant women were in the
second trimester, in Mindell et al. (2015) women were included in the first trimester,
which should be taken into account, since the hormonal secretion in the early stage
of pregnancy is intense, causing abrupt changes. Progesterone and estrogen are
associated as the major hormones responsible for sleep disorders in the first three
months of pregnancy. It is therefore possible to infer that excessive daytime
sleepiness was not observed in the sample studied, since most of the pregnant
women were In the second gestational trimester.15.
Tsai et al (2016) found that the excessive day sleepiness in pregnant women
is justified by the non-efficient sleep and a long sleep latency. They also verified that
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approximately one in four women from their study presented excessive day
sleepiness, according to Epworth Sleepiness Scale (ESS)20.
Sharma et al. (2016) and Li et al. (2016) demonstrated the clinical importance
related to the quality of sleep. They verified that women with sleep disorders during
pregnancy have more risks to develop systemic arterial hypertension, pre-eclampsia,
premature birth, and because of that, higher probability of a cesarean section
indication21, 22.
The great sexual hormones increase in the first trimester, the physical
discomforts caused by the fetus development in the second and third trimesters,
besides the anxiety, worries about the birth and postpartum, are reasons for the
decreased quality of sleep during pregnancy. These alterations can persist in
puerperium and even take years to return to the pre-pregnancy state, causing
negative implications to the mother and child‟s life15,18.

SLEEP ALTERATIONS AND POSTURAL BALANCE IN PREGNANCY
Studies in the general population have shown associations between sleep
disorders and postural balance, through objective measures and validated
questionnaires23,24. However, although sleep alterations are one of the main
complaints during pregnancy, there is a lack of researches analyzing sleep disorders
influence in the postural balance in pregnant women.
The main result of the present study showed that there is not significant
statistically differences for the postural balance variables among pregnant women
with or without sleep alterations in both gestational trimesters.
The postural balance control happens through an integrated action of the
visual, vestibular and proprioceptive systems, mediated by the central nervous
system (CNS)25. With this information, is possible to justify that even in situations that
interfere in the balance, as sleep disorders23, the CNS is capable of discreetly
change the main source of sensorial information with the goal of maintaining the
mass center inside the support base, avoiding unbalance situations. Other than that,
in situations when some information is not available, due to function deficits in one of
the sensory systems or due to the task context, the postural control system is still
capable of detect the body positioning based in the information available, selecting
the most relevant sensory information to keep an erect posture26. To maximize the
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security

and

reduce

the

risk

situations

before

balance

alterations,

the

musculoskeletal system also searches compensatory strategies during all gestational
period. The support base increase in static postures and a longer time with feet
touching the ground during the gait cycle are adaptations that guarantee more
stability. From the second trimester, because of the gravity center anterior projection,
the lumbar lordosis is accentuated to guarantee the maintenance of the trunk in the
vertical position27.
Another relevant aspect to clarify the absence of influences from the findings
about the sleep in the balance of pregnant women was the participation in the
preparatory course for pregnancy, delivery and postpartum, in which were addressed
subjects related to the body modifications and consequent deficit on the postural
balance. Besides the participation on the preparatory course, the sample presented a
high level of education and high income, facilitating the access to informations28.

CONCLUSIONS AND FINAL CONSIDERATIONS
The present study showed that the quality of sleep in pregnant women during
the second and third trimesters was considered poor, concluding that the physical
discomforts, frequent use of the toilet during the night time and the anxiety
characteristic of this period are the main factors for this disorder. Even before the
frequent night awakenings, the excessive day sleepiness was not related for more
than half of the sample. Other studies have shown that day naps are considered
normal for many pregnant women. However, these sleep disorders should be
considered by the health practitioners during the pre-natal period, since they can
influence negatively the obstetric results and remain during the puerperium and after
it.
The main result of this research showed no significant differences to the
postural balance variables, between pregnant women with or without sleep
alterations in both gestational trimesters. This fact suggests that throughout
gestation, compensatory strategies take place to maintain a static and dynamic
posture, even under the influence of sleep disorders. It is important to say that even
with these adjustments for the postural control maintenance, the balance alterations
are recurrent during gestation and, because of that, pregnant women need specific
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and qualified aid in order to decrease the risks related to the unbalance and its
consequences.
Findings related to the sleep and balance in pregnancy are frequent in the
literature, however, those who relate both aspects are rare. New studies about this
subject are recommended in order to corroborate or refute the findings of this study.
It is also suggested that comparisons between sleep alterations and balance in
pregnant and non-pregnant women take place.
We must pay attention, however, to some limitations of this study, such as the
non-inclusion of women in the first gestational trimester. Others studies, involving
pregnant women in the beginning of the gestational period, are needed. Another
limitation recognized was the fact that in the moment of the evaluation, to answer
some questions related to sleep, some participants needed to remember the asked
situations, and this could have interfered in the trustworthiness of the answers
through a memory bias.
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TABLES
Table 1 - Characterization of the sample for (n=236)
Sociodemographic Variables
Age (in years)

29,99±4,49

Schooling (in years)

14,64±3,09

Income
1 a 2 MW

3,8% (9)

3 a 4 MW

19,9% (47)

> 4 MW

66,9% (158)

Not answer

9,3% (22)

Marital status
Married

74,2% (175)

Stable union

21,2% (50)

Single
Not answer

3% (7)
1,7% (4)

Obstetric Variables
GA (in weeks)

25,03±5,21

SQ

52,4% (124)

TT

47,5% (112)

NOTE: Quantitative variables were presented as mean and standard deviation, while
categorical variables were presented in absolute and relative frequencies (%).
LEGEND: MW: minimum wage; GA: gestational age; SQ: second quarter; TT: third trimester.

Table 2 – Comparison of postural balance variables among pregnant women with and without alterations in the sleep pattern, considering the gestational trimestres
Second Gestational Quarter (n=124)
Variables

Sleep quality (IQPS)

Excessive sleepiness (ESE)

Hours per night

Sleep latency (in min)

Good

Bad

P

Yes

No

P

To 7,6h

>7,6h

P

To 25,7

>25,7

P

FOA

0,23±0,11

0,24±0,10

0,94

0,24±0,10

0,23±0,10

0,6

0,25±0,10

0,23±0,11

0,59

0,24±0,12

0,23±0,08

0,57

VOAP

2,74±0,56

2,87±0,62

0,28

2,87±0,63

2,77±0,58

0,38

2,77±0,59

2,87±0,61

0,39

2,82±0,62

2,85±0,59

0,73

CDAP

71,77±6,95

0,44 71,91±9,47

71,50±9,86

0,91 70,74±10,82 73,38±8,91

0,13

TT

0,52±0,21

0,58±0,28

0,3

0,55±0,26

0,59±0,27

0,41

0,57±0,26

0,56±0,27

0,78

0,55±0,27

0,59±0,27

0,46

VO

3,03±1,07

3,07±0,95

0,96

3,07±1,02

3,06±0,95

0,34

2,99±0,84

3,11±1,06

0,53

3,17±1,06

2,90±0,83

0,13

71,69±10,81 0,95 71,79±10,56 71,50±8,60

Third Gestational Quarter (n=112)
Variables

Sleep quality (IQPS)

Excessive sleepiness (ESE)

Hours per night

Sleep latency (in min)

Good

Bad

P

Yes

No

P

To 7,6h

>7,6h

P

To 25,7

>25,7

P

FOA

0,26±0,10

0,24±0,09

0,5

0,24±0,11

0,25±0,08

0,73

0,26±0,11

0,24±0,09

0,21

0,24±0,09

0,27±0,10

0,15

VOAP

2,78±0,59

2,78±0,59

0,95

2,82±0,53

2,71±0,66

0,34

2,72±0,54

2,80±0,63

0,46

2,73±0,60

2,77±0,58

0,75

CDAP
TT

66,68±16,64 72,04±10,92 0,08 70,79±13,04 71,02±11,22 0,44 70,59±13,38 71,71±10,31 0,62 70,77±11,04 70,89±13,18 0,95
0,49±0,25

0,55±0,28

0,41

0,55±0,25

0,52±0,30

0,62

0,50±0,27

0,57±0,28

0,17

0,57±0,31

0,48±0,23

0,08

VO
3,35±1,22
3,12±1,07 0,41 3,04±1,03
3,34±1,15 0,16 3,24±1,07
3,09±1,13 0,48 3,17±1,16
3,26±1,00 0,65
LEGEND: IQPS, Pittsburgh Sleep Quality Index; ESE, Epworth Sleepiness Scale; FOA, Velocity of oscillation on firm surface and sensory condition
of open eyes (in degrees / second); VOAP, oscillation velocity during anteroposterior displacement (in degrees / second); CDAP, directional control
during anteroposterior displacement (in percentage); TT, Time of transfer of the center of gravity during the movement of lifting, from sitting (in
seconds);
VO,
oscillation
speed
during
the
lifting
motion,
from
the
seated
position
(in
degrees
/
second).
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ANEXO I - Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA

MESTRANDA: Amanda Celly de Andrade Moura Melo
ORIENTADORA: Profa. Dra. Elizabel de Souza Ramalho Viana

Nome: ________________________________________ Data: ______________

ÍNDICE DE QUALIDADE DO SONO DE PITTSBURGH

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

1) Durante o mês passado, à que horas você foi deitar à noite na maioria das
vezes? HORÁRIO DE DEITAR: ____:____
2) Durante o mês passado, quanto tempo (minutos) você demorou para
pegar no sono, na maioria das vezes?
QUANTOS MINUTOS DEMOROU PARA PEGAR NO SONO: _____________
3) Durante o mês passado, a que horas você acordou de manhã, na
maioria das vezes?
HORÁRIO DE ACORDAR: ____:____
4) Durante o mês passado, quantas horas de sono por noite você dormiu?
(pode ser diferente do número de horas que você ficou na cama)
HORAS DE SONO POR NOITE: _______________
Para cada uma das questões seguinte escolha uma única resposta, que você
ache mais correta. Por favor, responda a todas as questões.

86

5) Durante o mês passado, quantas vezes você teve problemas para dormir por
causa de:
a) Demorar mais de 30 minutos para pegar no sono
( ) nenhuma vez ( ) menos de uma vez por semana ( ) uma ou duas vezes por
semana ( ) três vezes por semana ou mais
b) Acordar no meio da noite ou de manhã muito cedo
( ) nenhuma vez ( ) menos de uma vez por semana ( ) uma ou duas vezes por
semana ( ) três vezes por semana ou mais
c) Levantar-se para ir ao banheiro
( ) nenhuma vez ( ) menos de uma vez por semana ( ) uma ou duas vezes por
semana ( ) três vezes por semana ou mais
d) Ter dificuldade para respirar
( ) nenhuma vez ( ) menos de uma vez por semana ( ) uma ou duas vezes por
semana ( ) três vezes por semana ou mais
e) Tossir ou roncar muito alto
( ) nenhuma vez ( ) menos de uma vez por semana ( ) uma ou duas vezes por
semana ( ) três vezes por semana ou mais
f) Sentir muito frio
( ) nenhuma vez ( ) menos de uma vez por semana ( ) uma ou duas vezes por
semana ( ) três vezes por semana ou mais
g) Sentir muito calor
( ) nenhuma vez ( ) menos de uma vez por semana ( ) uma ou duas vezes por
semana ( ) três vezes por semana ou mais
h)Ter sonhos ruins ou pesadelos
( ) nenhuma vez ( ) menos de uma vez por semana ( ) uma ou duas vezes por
semana ( ) três vezes por semana ou mais
i) Sentir dores
( ) nenhuma vez ( ) menos de uma vez por semana ( ) uma ou duas vezes por
semana ( ) três vezes por semana ou mais
j)Outra razão, por favor, descreva: __________________________________
Quantas vezes você teve problemas para dormir por esta razão durante o mês
passado?
( ) nenhuma vez ( ) menos de uma vez por semana ( ) uma ou duas vezes por
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semana ( ) três vezes por semana ou mais
6) Durante o mês passado, como você classificaria a qualidade do seu sono?
( ) muito boa ( ) boa ( ) ruim ( ) muito ruim
7) Durante o mês passado, você tomou algum remédio para dormir, receitado pelo
médico, ou indicado por outra pessoa (farmacêutico, amigo, familiar) ou mesmo
por sua conta?
( ) nenhuma vez ( ) menos de uma vez por semana ( ) uma ou duas vezes por
semana ( ) três vezes por semana ou mais
8) Durante o mês passado, se você teve problemas para ficar acordado
enquanto estava dirigindo, fazendo suas refeições ou participando de
qualquer outra atividade social, quantas vezes isso aconteceu?
( ) nenhuma vez ( ) menos de uma vez por semana ( ) uma ou duas vezes por
semana ( ) três vezes por semana ou mais
9) Durante o mês passado, você sentiu indisposição ou falta de entusiasmo para
realizar suas atividades diárias?
( ) nenhuma indisposição nem falta de entusiasmo
( ) indisposição e falta de entusiasmo pequenas
( ) indisposição e falta de entusiasmo moderadas
( ) muita indisposição e falta de entusiasmo
Comentários do entrevistado (se houver):
________________________________________________________________
10) Você cochila? ( ) não ( ) sim
Comentários do entrevistado (se houver):
________________________________________________________________
Caso “sim”, você cochila intencionalmente, ou seja, porque quer?
( ) não ( ) sim
Comentários do entrevistado (se houver):
________________________________________________________________
Para você, cochilar é
( ) um prazer ( ) uma necessidade ( ) outro
Qual? ___________________________________________________________
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ANEXO II - Escala de Sonolência de Epworth

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA

MESTRANDA: Amanda Celly de Andrade Moura Melo
ORIENTADORA: Profa. Dra. Elizabel de Souza Ramalho Viana

Nome: ________________________________________ Data: ______________

ESCALA DE SONOLÊNCIA DE EPWORTH

Chance de cochilar (0 a 3)
1. Sentado e lendo
2. Vendo televisão
3. Sentado
atividades

em

lugar

como

sala

público
de

sem

espera,

cinema, teatro, igreja
4. Como passageiro de um carro, trem
ou metrô andando por 1h sem parar
5. Deitado para descansar a tarde
6. Sentado e conversando com alguém
7. Sentado após uma refeição sem álcool
8. No carro, parado por alguns minutos
durante o trânsito
TOTAL

0 - Nenhma chance de cochilar
1- Pequena chance de cochilar
2- Moderada chance de cochilar
3- Alta chance de cochilar
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ANEXO III – Confirmação de submissão de artigo via e-mail
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ANEXO IV – Normas para autores da Revista Brasileira de Fisioterapia/Brazilian
Journal of Physical Therapy
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