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RESUMO 

 

A preparação do organismo feminino para a gravidez envolve uma infinidade de ajustes, onde 

surgem características típicas que permeiam as queixas mais comuns deste período. Estudos 

têm demonstrado a associação entre os desconfortos gestacionais e a baixa qualidade do sono. 

Sabe-se que a gestação por si é um fator que interfere no sono e, sendo esta gestação de alto 

risco, pode acumular aos impactos fisiológicos do motivo do risco gestacional a preocupação 

com a saúde materna e fetal podendo ocasionar, assim, uma qualidade de sono ainda pior. 

Faz-se necessário avaliar o sono em gestantes, já que sua má qualidade está relacionada a 

variadas condições de risco na gestação e desfechos maternos e neonatais não desejáveis. 

Sendo assim, o objetivo do estudo é comparar a qualidade do sono entre gestantes de risco 

habitual e de alto risco. Trata-se de um estudo comparativo, transversal, realizado de agosto a 

novembro de 2017 com 100 gestantes de risco habitual e 110 de alto risco, utilizou-se o Índice 

de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) e a Escala de Sonolência de Epworth (ESE), 

ambos validados para a população brasileira, para avaliar a qualidade do sono, além do 

instrumento sociodemográfico, clínico e obstétrico. A maioria das gestantes de ambos os 

grupos tem em média 25 anos, 11 anos de estudo e ganha 1,5 salários mínimos, moram com 

companheiro, não exercem atividade remunerada e são pardas. A idade gestacional média 

para o risco habitual foi 25 semanas e para o alto risco foi de 26 semanas, a maioria foi 

classificada com o IMC adequado, não realiza atividade física e negou queixa de sono 

anterior. As gestantes de risco habitual deitam-se em média às 21:50, levam cerca de 30 

minutos para adormecer e dormem em média 7:50 horas por noite. Já as de alto risco deitam-

se em média às 21:00, levam cerca de 58 minutos para adormecer e dormem em média 6:30 

horas por noite. A média do escore global do PSQI foi de 5,98 para o primeiro grupo e 9,36 

para o segundo (p = 0,00), a média do escore global da ESE foi 8,86 para as gestantes de risco 

habitual e 10,49 para as de alto risco. Dentre as gestantes de risco habitual 65% (n=65) obteve 

uma pontuação > 5 no PSQI, para as gestantes de alto risco esse número correspondeu a 

91,2% (n=101). Conclui-se que ambos os grupos têm má qualidade do sono, mas essa 

intensidade é maior nas gestantes de alto risco, tendo estas ainda uma maior quantidade de 

sonolência diurna excessiva. 

 

 

Palavras- chave: Gestante. Sono. Enfermagem. Promoção da Saúde. 
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ABSTRACT 

 

 

The preparation of the female organism for pregnancy involves a multitude of adjustments, 

where typical characteristics appear that permeate the most common complaints of this 

period. Studies have shown the association between gestational discomforts and poor sleep 

quality. It is known that gestation itself is a factor that interferes with sleep and, since this 

pregnancy is at high risk, it may accumulate to the physiological impacts of the gestational 

risk motive the concern with maternal and fetal health, thus causing a quality of sleep even 

worse. It is necessary to evaluate sleep in pregnant women, since its poor quality is related to 

varied risk conditions in pregnancy and undesirable maternal and neonatal outcomes. 

Therefore, the objective of the study is to compare sleep quality among pregnant women at 

normal and high risk. This is a cross-sectional comparative study conducted between August 

and November 2017 with 100 pregnant women at normal risk and 110 at high risk, using the 

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) and the Epworth Sleepiness Scale (ESE), both 

validated for the Brazilian population, to assess sleep quality, as well as the 

sociodemographic, clinical and obstetrical instrument. The majority of pregnant women in 

both groups have an average of 25 years, 11 years of schooling and earn 1.5 minimum wages, 

live with a partner, do not work and are brown. The average gestational age for the usual risk 

was 25 weeks and for high risk was 26 weeks, most were classified with adequate BMI, did 

not perform physical activity and denied previous sleep complaint. Pregnant women with 

normal risk of getting pregnant are on average at 21:50, taking about 30 minutes to fall asleep 

and sleeping an average of 7:50 hours a night. The high-risk patients lie on average at 21:00, 

take about 58 minutes to fall asleep and sleep an average of 6:30 hours a night. The mean 

overall PSQI score was 5.98 for the first group and 9.36 for the second group (p = 0.00), the 

mean overall ESS score was 8.86 for pregnant women at usual risk and 10 , 49 for those at 

high risk. Among the pregnant women at risk 65% (n = 65) had a score> 5 in the PSQI, for 

high-risk pregnant women, this number corresponded to 91.2% (n = 101). It is concluded that 

both groups have poor sleep quality, but this intensity is higher in high-risk pregnant women, 

with a greater amount of excessive daytime sleepiness. 

 

Keywords: Pregnant woman. Sleep. Nursing. Health promotion. 
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RESUMEN 

 

 

La preparación del organismo femenino para el embarazo implica una infinidad de ajustes, 

donde surgen características típicas que permean las quejas más comunes de este período. Los 

estudios han demostrado la asociación entre las incomodidades gestacionales y la baja calidad 

del sueño. Se sabe que la gestación por sí misma es un factor que interfiere en el sueño y, 

siendo esta gestación de alto riesgo, puede acumular a los impactos fisiológicos del motivo 

del riesgo gestacional la preocupación con la salud materna y fetal pudiendo ocasionar, así, 

una calidad de sueño aún peor. Se hace necesario evaluar el sueño en gestantes, ya que su 

mala calidad está relacionada a variadas condiciones de riesgo en la gestación y desenlaces 

maternos y neonatales no deseables. Siendo así, el objetivo del estudio es comparar la calidad 

del sueño entre gestantes de riesgo habitual y de alto riesgo. Se trata de un estudio 

comparativo, transversal, realizado de agosto a noviembre de 2017 con 100 gestantes de 

riesgo habitual y 110 de alto riesgo, se utilizó el Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh 

(PSQI) y la Escala de Somnolencia de Epworth (ESE), ambos validados para la población 

brasileña, para evaluar la calidad del sueño, además del instrumento sociodemográfico, 

clínico y obstétrico. La mayoría de las gestantes de ambos grupos tienen en promedio 25 años, 

11 años de estudio y gana 1,5 salarios mínimos, viven con compañeros, no ejercen actividad 

remunerada y son pardas. La edad gestacional media para el riesgo habitual fue de 25 

semanas y para el alto riesgo fue de 26 semanas, la mayoría fue clasificada con el IMC 

adecuado, no realiza actividad física y negó la queja de sueño anterior. Las gestantes de riesgo 

habitual se acostumbran en promedio a las 21:50, tardan unos 30 minutos para dormirse y 

duermen en promedio 7:50 horas por noche. Las de alto riesgo se acostumbran en promedio a 

las 21:00, tardan unos 58 minutos para dormirse y duermen en promedio 6:30 horas por 

noche. La media del puntaje global del PSQI fue de 5,98 para el primer grupo y 9,36 para el 

segundo (p = 0,00), la media del puntaje global de la ESE fue 8,86 para las gestantes de riesgo 

habitual y 10, 49 para las de alto riesgo. Entre las gestantes de riesgo habitual el 65% (n = 65) 

obtuvo una puntuación> 5 en el PSQI, para las gestantes de alto riesgo ese número 

correspondió al 91,2% (n = 101). Se concluye que ambos grupos tienen mala calidad del 

sueño, pero esa intensidad es mayor en las gestantes de alto riesgo, teniendo estas aún una 

mayor cantidad de somnolencia diurna excesiva. 

 

Palabras clave: Gestante. Sono. Enfermería. Promoción de la Salud. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A gestação é um período único, em que o organismo materno passa por intensas 

modificações consideradas fisiológicas e deve ser encarada como parte de uma experiência de 

vida saudável. Este período se inicia com a concepção, se estende por um período de cerca de 

40 semanas, e termina com o parto (COUTINHO et al., 2014). 

Trata-se de um processo biológico onde há profundas alterações fisiológicas e 

anatômicas no organismo feminino, com a finalidade de adaptá-lo às novas necessidades 

orgânicas que surgem neste período e se estendem até o pós-parto com as demandas exigidas 

pela amamentação e cuidados com o recém-nascido. No tocante aos aspectos físicos e 

fisiológicos, tais alterações ocorrem com vistas a manter a estabilidade do binômio mãe e 

filho, bem como a vitalidade fetal.  

A preparação do organismo materno para a gravidez envolve uma infinidade de 

ajustes dos mais variados sistemas. Nessa fase surgem características típicas gestacionais que 

permeiam as queixas comuns relacionadas às modificações estruturais e/ou funcionais do 

organismo materno (SILVA et al., 2016). 

Para acompanhar todas essas mudanças e garantir um desenvolvimento materno e 

fetal apropriados, o organismo necessita de um tempo maior para a reposição energética 

(CRUDE et al., 2013). Comumente observamos um estado de hipersonia materna no início da 

gestação que, posteriormente, evolui para um quadro de insônia e despertares frequentes no 

final do período gravídico devido às modificações anatômicas, fisiológicas e psicológicas da 

gravidez (CALHEIROS et al., 2013). 

O sono tem papel fundamental na consolidação da memória, termorregulação 

corporal e restauração energética (CRUDE et al.,2013), além de ser extremamente importante 

durante a gestação em que as demandas energéticas e metabólicas estão aumentadas. 

Estudos têm demonstrado a associação entre desconfortos gestacionais físicos e 

psíquicos e a baixa qualidade do sono em gestantes, especialmente as que estão no segundo e 

terceiro trimestres da gravidez. Dentre os fatores mais apontados na literatura podemos citar: 

desordens respiratórias como dispneia e ortopnéia (CRUDE et al., 2013), câimbras (RIBEIRO 

et al., 2015), pesadelos, medo do parto, dores em baixo-ventre (CALHEIROS et al., 2013), 

ansiedade pela aproximação do parto (PIEN et al., 2014), sensibilidade aumentada nos 

mamilos, posição desconfortável devido ao aumento da barriga (FACCO et al., 2010), 
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nictúria e dores na coluna, especialmente na região lombar (NODINE; MATTHEWS, 2013; 

REDHEAD; EASTWOOD; GRIFFIN, 2014). 

As alterações ou distúrbios relacionados ao sono são prevalentes em gestantes, 

contudo, são consideradas características normais da gravidez, pois geralmente são causadas 

por suas mudanças fisiológicas (CRUDE et al. 2013). Desta forma, em geral, não são alvo de 

avaliação e/ou tratamento por parte dos profissionais de saúde (PIEN et al., 2014).  

Tais distúrbios referem-se a um déficit na quantidade ou qualidade do sono obtido 

versus a quantidade necessária para uma boa saúde, desempenho e bem-estar (CZEISLER, 

2015), e caracterizam-se por presença de curta duração do sono ou insuficiência de sono 

(nunca se sentir descansado ao acordar) ou sintomas de insônia três ou mais vezes por semana 

(BUXTON et al, 2012). 

Um estudo que comparou a qualidade do sono entre mulheres gestantes e não 

gestantes em Taiwan evidenciou uma prevalência de baixa qualidade do sono de 60,0% para 

mulheres grávidas do segundo e terceiro trimestres e 48,0% para mulheres não grávidas (KO; 

CHANG; CHEN, 2010). Outro estudo, também realizado em Taiwan sugeriu que a 

prevalência de baixa qualidade do sono foi de 58% para mulheres do segundo trimestre e 66% 

para mulheres do terceiro trimestre (HUNG; KO; CHENG, 2014). 

Em pesquisa realizada na China que investigou a duração e qualidade do sono em 

2.345 mulheres grávidas evidenciou que 561 (23,9%) participantes relataram duração de sono 

insuficiente (< 7h), enquanto 485 (20,9%) relataram duração excessiva do sono (> 9h), sendo 

que um total de 358 (15,2%) gestantes relataram problemas em relação à qualidade do sono 

(YU et al., 2017). 

A má qualidade do sono em gestantes tem sido associada, por diversos estudos, a 

variadas condições de risco na gestação e desfechos maternos não desejáveis, incluindo baixa 

produtividade diurna (OKUN; SCHETTER; GLYNN, 2011; O’BRIEN; OWUSU; 

SWANSON, 2013), parto cesáreo, parto pré-termo, trabalho de parto prolongado 

(REUTRAKUL et al., 2011), intolerância à glicose, diabetes mellitus gestacional (CHEN et 

al., 2012), restrição do crescimento intrauterino (MICHELI et al., 2011; RAWAL et al., 

2017), síndromes hipertensivas como pré-eclâmpsia e eclampsia, desprendimento placentário 

(ZHONG et al., 2015), depressão e ansiedade no final da gestação e puerpério, ideação 

suicida (GELAYE et al, 2015), assim como desfechos perinatais adversos, como baixo peso 

ao nascer e admissão na UTI neonatal (OKUN et al., 2011), além disso, distúrbios do sono 
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podem ainda alterar o relacionamento da gestante com o parceiro e a família (NODINE; 

MATTHEWS, 2013). 

Estudos anteriores descobriram que a gestão dos distúrbios do sono e o mau sono 

durante a gravidez desempenharam papéis importantes na saúde e no bem-estar das mulheres 

grávidas (SHOBEIRI et al., 2016) e concluíram que todas as mulheres devem ser examinadas 

e tratadas para distúrbios do sono durante o pré-natal (MINDELL; COOK; NIKOLOVSKI, 

2015). 

A atenção pré-natal tem como objetivo assegurar o desenvolvimento da gestação, 

permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde materna, 

inclusive abordando aspectos psicossociais e as atividades educativas e preventivas (BRASIL, 

2013). 

Para um cuidado pré-natal de qualidade é imprescindível que haja a classificação 

do risco gestacional a cada consulta, pois mesmo sabendo que a gravidez se trata de um 

fenômeno fisiológico que deve ser vista como parte de uma experiência de vida saudável que 

envolve mudanças dinâmicas do olhar físico, social e emocional, é possível que algumas 

gestantes, devido a alguns fatores de risco, apresentem maior probabilidade de evolução 

desfavorável, sendo denominadas “gestantes de alto risco”. 

O pré-natal, quando em gestantes de risco habitual, é realizado na Atenção 

Primária à Saúde (APS). Sabe-se que na Estratégia Saúde da Família (ESF) o Enfermeiro 

realiza a consulta de enfermagem direcionada ao pré-natal, conforme o Decreto nº 94.406/87 

da Lei do Exercício Profissional da Enfermagem (COFEN, 1987), constituindo-se em 

importante acompanhamento da gestante, sendo possível prevenir as intercorrências e 

proporcionar a promoção da saúde durante todo o ciclo gravídico-puerperal (SALIMENA et 

al., 2014). 

Já a gravidez de alto risco é considerada quando a vida da mãe e/ou do feto está 

comprometida por um distúrbio que coincide com a gravidez ou é exclusivo desta 

(LOWDERMILK et al., 2012), e cerca de 25% das gestações são consideradas como de alto 

risco (ORSHAN, 2010). Assim, a gestante necessita de assistência de qualidade 

desempenhada por equipe multiprofissional, na qual está inserido o enfermeiro, que deve 

prestar cuidado integral, humanizado e sistematizado, de modo que atenda às reais 

necessidades da gestante e família. 
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Estudo descritivo, documental e retrospectivo realizado com 1000 prontuários em 

uma maternidade da Paraíba que avaliou o uso de diagnósticos de enfermagem propostos para 

gestantes de alto risco evidenciou o sono e o repouso prejudicados em 100% da amostra 

(MEDEIROS et al., 2016). Outro estudo que investigou os Diagnósticos de Enfermagem 

(DE) mais presentes nos instrumentos de Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE) de uma maternidade de referência em gestação de alto risco do Estado do Ceará, 

identificou o “Padrão de sono prejudicado” dentre os mais frequentes nesta população 

(ALMEIDA, 2013).  

Pelo exposto, emergiu a seguinte questão de pesquisa: “Qual a diferença da 

qualidade do sono entre gestantes de risco habitual e gestantes de alto risco?”. 

Sabe-se que a gestação por si só é um fator que interfere no sono e, sendo esta 

gestação de alto risco, pode acumular aos impactos fisiológicos do motivo do risco 

gestacional a preocupação com a saúde materna e fetal, propiciando, assim, uma pior 

qualidade do sono. 

Portanto, cabe ao profissional de enfermagem executar ações que visem a 

promoção da saúde no ciclo gravídico-puerperal, favorecendo uma gestação e um nascimento 

saudáveis. Tendo em vista a magnitude desta queixa associada à gestação, seu impacto sobre 

a qualidade de vida desta população e os resultados adversos associados à uma má qualidade 

do sono já demonstradas na literatura, faz-se necessário avaliar a qualidade do sono em 

gestantes de risco habitual e de alto risco afim de detectar qual grupo tem pior qualidade do 

sono e gerar subsídios para a proposição de uma terapêutica que melhore o sono durante a 

gestação. 

Apesar da existência de inúmeros estudos referentes ao sono na gestação, este traz 

uma proposta diferente de outros métodos utilizados, já que visa a comparação entre grupos 

de acordo com a classificação do risco gestacional. Além disso, propomos a utilização de uma 

escala que mede a possibilidade de sonolência diurna excessiva para reforçar e fortalecer a 

avaliação da qualidade do sono nesta população. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

▪ Comparar a qualidade do sono entre gestantes de risco habitual e de alto risco 

através do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh. 

 

2.2 Específicos  

 

▪ Comparar as gestantes de risco habitual e alto risco quanto as características 

sociodemográficas, clínicas e obstétricas. 

▪ Avaliar a qualidade do sono em gestantes de risco habitual e alto risco. 

▪ Verificar a associação entre os dados sociodemográficos, clínicos e obstétricos 

com a qualidade do sono. 

▪ Comparar a possibilidade de sonolência diurna excessiva entre gestantes de 

risco habitual e alto risco. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1. Qualidade do sono na gestação 

 

A gestação se constitui como um período de diversas mudanças físicas e 

psicológicas que podem acarretar em sintomas depressivos, de ansiedade, ganho de peso e as 

síndromes hipertensivas, bem como vários outros sintomas que se desenvolvem como agravos 

comuns, contribuindo para o aumento da morbimortalidade materna e diminuição da 

qualidade de vida durante esse período (SKOUTERIS et al. 2009; YUKSEL et al. 2014; YU 

et al. 2017).  

Em muitos casos, a baixa qualidade do sono é um fator de risco para o 

desenvolvimento de vários desses agravos, em especial, doenças cardiovasculares e desordens 

metabólicas (FACCO et al. 2017). Na população em geral, a piora da qualidade do sono já é 

considerada um fator desencadeador e em gestantes o risco pode ser maior. Ainda assim, este 

tópico parece ser pouco estudado na literatura e frequentemente não é investigado no contexto 

da atenção básica. 

Durante a gestação, os distúrbios do sono são bastante comuns, se constituindo 

como queixas frequentes e podem estar relacionados à diminuição da qualidade de vida (XU 

et al. 2017; WOŁYŃCZYK-GMAJ et al. 2017). O déficit de sono na gestante é um fator de 

risco para a diabetes mellitus gestacional, hipertensão e pré-eclâmpsia, além de a insônia 

aumentar os riscos para a depressão pós-parto (WOŁYŃCZYK-GMAJ et al. 2017).  

Outros autores relatam que a baixa qualidade do sono durante a gestação aumenta 

os riscos para um parto pré-termo, para níveis aumentados de inflamações sistêmicas, 

diminuição do tempo gestacional, aumenta em até 20% as chances de realizar partos 

cesarianos e o tempo de trabalho de parto. Além disso, aumenta as chances em até 1,7 vezes 

para ideação suicida, mesmo quando há ajuste para os sintomas depressivos (BLAIR et al. 

2015; GELAYE et al. 2015; MELLOR et al. 2014; NAGHI et al. 2011; TOMFOHR et al. 

2015; SKOUTERIS et al. 2009). 

Em uma revisão sistemática realizada por Sedov et al. (2017), foi indicado que 

45,7% das gestantes apresentaram um escore do instrumento Pittsburgh Sleep Quality Index 

(PSQI) ≥ 5, o que indica baixa qualidade do sono. Além disso, a idade gestacional mais 
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avançada foi associada com a piora da qualidade do sono, sendo a prevalência estimada maior 

durante o terceiro trimestre (69,6%). 

Essa associação entre a idade gestacional avançada e a piora da qualidade do sono 

já foi observada em outros estudos. Em uma pesquisa realizada na China com 2.345 gestantes, 

foi observado que 74,8% se encontravam no primeiro trimestre gestacional e 25,2% estavam 

no segundo trimestre. Em relação à duração do sono, 23,9% relataram duração do sono 

insuficiente e 20,9% relataram sono excessivo (XU et al. 2017). 

O primeiro distúrbio foi associado com os serviços de saúde de baixa qualidade, 

as nacionalidades Han, mulheres que tinham irmãos, mulheres no primeiro trimestre 

gestacional e aquelas expostas ao fumo passivo. Já o sono excessivo foi associado no estudo 

com os serviços de saúde de média qualidade/capacidade, desemprego, áreas urbanas e ao 

terceiro trimestre gestacional (XU et al. 2017). 

Embora seja necessário realizar mais estudos a fim de compreender melhor a 

associação entre algumas variáveis e os distúrbios do sono observados na gestação, os 

resultados do estudo chinês também podem ser aplicados ao contexto brasileiro, uma vez que 

desemprego, concentração em áreas urbanas, acessibilidade e qualidade baixa dos serviços de 

saúde também fazem parte da realidade brasileira. 

Deve-se considerar que muitas mulheres dormem insuficientemente parcialmente 

devido à falta de conhecimento dos efeitos adversos desse hábito em sua saúde. A educação 

em saúde voltada para os hábitos do sono pode contribuir para o estabelecimento de um sono 

mais saudável, especialmente em gestantes. São necessárias mais medidas de educação e 

promoção da saúde para mulheres grávidas a fim de melhorar as práticas de higiene do sono 

(XU et al. 2017), uma vez que muitos destes distúrbios acontecem durante esse período. 

Nesse sentido, Wołyńczyk-Gmaj et al. (2017) verificou em seu estudo que dentre 

as 266 gestantes no terceiro trimestre da gravidez, 224 mulheres (84,2%) relataram vários 

problemas de sono, incluindo: despertar durante a noite (n = 157; 59,0%), sono não-

restaurador (n = 66; 24,8%), dificuldade de adormecer (n = 62; 23,3%), despertar no início da 

manhã (n = 55; 20,7%), ronco (n = 80; 30,1%), formigamento nas pernas (n = 70; 26,3%) e 

comer à noite (n = 61 22,9%). 

Com base no Athens Insomnia Scale (AIS), a insônia foi diagnosticada em 106 

mulheres (39,8%). Neste grupo, 42 mulheres relataram que a insônia começou durante a 
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gravidez (39,6% do grupo de insônia). A análise revelou que a gravidade dos sintomas 

depressivos e o hábito de comer à noite foram associados à insônia durante a gestação. 

A associação entre sono e hábitos alimentares é pouco estudada, porém sabe-se 

que não se deve descartar sua influência mútua, principalmente, considerando-se que os 

distúrbios do sono podem ser um fator de risco para o desenvolvimento de diabetes e 

hipertensão. Em um estudo de Van Lee et al. (2017) verificou-se associação entre boa 

qualidade do sono e melhor qualidade da dieta, com uma adesão maior para dietas ricas em 

frutas e vegetais. Além disso, os autores observaram menor consumo de comidas calóricas nas 

gestantes que tinham melhor qualidade do sono. 

O sono e a dieta são primordiais para a saúde geral e o bem-estar mental e isso 

pode ser ainda mais importante em mulheres grávidas. O sono e a dieta durante a gravidez 

podem afetar o ganho de peso gestacional, o risco de complicações de parto e tem impacto na 

saúde e desenvolvimento infantil (VAN LEE et al. 2017). 

Em um estudo realizado em São Paulo, foi verificado que as gestantes com 

sobrepeso e obesidade apresentaram um comprometimento maior do sono, sendo que as 

mulheres obesas apresentaram escores significativamente mais altos do Pittsburgh Sleep 

Quality Index (PSQI-BR) quanto à duração do sono, aos distúrbios do sono, à latência e à 

qualidade subjetiva do sono. Além disso, os autores observaram que no 3º trimestre, a 

prevalência de gestantes com baixa qualidade do sono foi semelhante entre os subgrupos de 

obesas e pré-obesas. Nesse período, os escores de todos os domínios do PSQI-BR foram 

semelhantes entre os subgrupos (RIBEIRO et al. 2015). 

Sabe-se que a dieta tem grande impacto no estabelecimento do peso gestacional, 

bem como pode influenciar no aparecimento de síndromes metabólicas, o que pode contribuir 

para a compreensão da associação do sono com estas mesmas síndromes. 

O estudo de Facco et al. (2017) realizado junto a 782 mulheres gestantes observou 

que a duração mais curta do sono e o ponto médio maior em nulíparas foram associados com 

um aumento de risco para a diabetes mellitus gestacional (DMG), mas não com as síndromes 

hipertensivas. Especificamente, mulheres que dormiam sete horas ou menos apresentaram um 

risco duas vezes maior para DMG, independentemente da idade, IMC e etnia, assim como a 

associação com o ponto médio de sono foi independente da duração do mesmo. 

O sono fragmentado pode alterar o metabolismo da glucose, a função 

adrenocortical e o equilíbrio simpatovagal (FACCO et al. 2017; STAMATAKIS et al. 2010), 
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responsável pelas variações da frequência cardíaca. Somando-se a isso a relação entre sono e 

dieta, há uma compreensão maior sobre o desencadeamento de síndromes metabólicas e 

doenças cardiovasculares na gestação. 

Além disso, já foi apontado na literatura que o sono pode ser um fator de risco 

para distúrbios de ansiedade e depressão. Em um estudo realizado na China com 1.653 

gestantes observou que a duração do sono variou entre oito a nove horas do primeiro ao 

terceiro trimestre de gestação, diminuindo com o avanço da idade gestacional. A prevalência 

de depressão variou entre 26,4% e 35,6% e para ansiedade variou entre 17,4% e 22,5%, sendo 

maior durante o primeiro trimestre para os dois distúrbios (YU et al. 2017). 

Os autores demonstraram que a duração do sono menor que oito horas apresentou 

um risco quase duas vezes maior para depressão e ansiedade. Já as mulheres com uma piora 

da qualidade do sono apresentaram um risco até quatro vezes maior para depressão e até nove 

vezes maior para ansiedade (YU et al. 2017). 

Da mesma forma, em um estudo de coorte realizado no Brasil foi verificado que 

as mulheres grávidas de baixa renda que tiveram distúrbios mentais durante o pré-natal e 

distúrbios do sono entre 20 e 30 semanas de gestação têm um risco aumentado de doenças 

mentais persistentes no pós-parto em comparação com aquelas que não relataram distúrbios 

do sono (MACLEAN et al. 2015). 

Considerando que até mesmo aspectos socioeconômicos podem ser fatores 

estressores que afetam a qualidade do sono, é importante investigar sua influência sobre a 

gestação, especialmente, em mulheres de baixa renda e que tem acesso aos serviços públicos 

de saúde. 

Percebe-se então que existem fortes evidências sugerindo a relação entre a 

ocorrência de distúrbios do sono e o aparecimento de diversos agravos, principalmente 

durante a gestação, o que compromete a qualidade de vida não só da gestante, como pode 

resultar em um comprometimento do desfecho gestacional e durante o período puerperal. 

Ainda assim, é necessário ressaltar que a ocorrência destes distúrbios durante a 

gestação não é surpreendente, uma vez que, além de acarretar em mudanças físicas 

significativas, trata-se de um período de ajuste a um novo estilo de vida. Durante o puerpério, 

o risco para uma piora da qualidade do sono pode ser ainda maior devido às novas 

responsabilidades dos pais, amamentação, ajuste do sono do bebê e possíveis dores físicas que 

acompanham o puerpério (KEMPLER et al. 2012). 
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Mesmo diante das evidências, o manejo para os distúrbios do sono e 

principalmente intervenções educativas direcionadas à melhoria da qualidade e higiene do 

mesmo não são bem documentadas na literatura. No contexto brasileiro, essas intervenções 

parecem ser ainda mais escassas e as ações de promoção e educação em saúde sobre higiene 

do sono não fazem parte da rotina das Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) e nem 

das maternidades nas quais o pré-natal de alto risco acontece. 

Trata-se de uma realidade preocupante, tendo em vista a alta prevalência dos 

distúrbios do sono e sua característica como fator de risco para os principais agravos da 

gestação. A existência de poucos estudos brasileiros que se propõem a investigar os distúrbios 

do sono em gestantes pode ser encarada como uma reflexão da indiferença que ainda se aplica 

a essa área de estudo não só no contexto da pesquisa, como também assistencial. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1. Tipo de estudo  

 

Trata-se de um estudo analítico, comparativo de corte transversal e quantitativo.  

Estudos analíticos são aqueles delineados para examinar a existência de 

associação entre uma exposição e uma doença ou condição relacionada à saúde (LIMA-

COSTA & BARRETO, 2003).  

O método comparativo pode ser definido resumidamente como a comparação 

sistemática de um grupo determinado ou grupos específicos, com a finalidade de estabelecer 

relações entre suas variáveis ou categorias analíticas. Pode ser conduzida através de 

metodologia de análise que visa produzir explicação para as diferenças entre as características 

ou condições de interesse do investigador com base na análise quantitativa (BULCAGOV, 

1998). 

Para Polit e Beck (2011), os estudos transversais são aqueles procedidos durante 

um período de coleta de dados, em um único momento, não existindo, portanto, período de 

seguimento dos indivíduos. 

Por pesquisas de natureza quantitativa entendem-se aquelas que utilizam o 

raciocínio dedutivo para gerar predições, que são testadas no mundo real. Tipicamente, 

movimentam-se de modo sistemático e são focados na solução do problema. Esse 

delineamento de pesquisa é a investigação de fenômenos que se prestam a medição e 

quantificação precisas, frequentemente envolvendo um modelo rigoroso e controlado (POLIT; 

BECK; HUNGLER, 2011). 

 

4.2.  Local da pesquisa  

 

O estudo foi realizado em Fortaleza, com gestantes atendidas no pré-natal de risco 

habitual do Centro de Parto Natural (CPN) Lígia Barros Costa que pertence ao Centro de 

Desenvolvimento Familiar (CEDEFAM), o qual faz parte da Pró-reitoria de extensão da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). Este centro oferece assistência à saúde da mulher, no 

âmbito sexual e reprodutivo, com acompanhamento pré-natal, consulta ginecológica, 
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planejamento familiar e acompanhamento de puérperas que são realizados por profissionais e 

estudantes de enfermagem da UFC. 

Fortaleza é dividida em seis regionais de saúde. Cada uma delas possui uma estrutura 

de Unidade de Atenção Primária de Saúde (UAPS) que conta com equipes de Estratégia 

Saúde da Família (ESF). A CPN não está vinculada a nenhuma regional, no entanto atende a 

uma importante demanda da população, especialmente de bairros adstritos na regional III 

como Pici, Dom Lustosa, Henrique Jorge, Jóquei Clube, entre outros.  

 

Figura 1. Distribuição dos bairros situados na Regional III, onde se concentra a maior parte 

dos atendimentos da CPN Lígia Barros Costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Imagens 

 

As gestantes de alto risco foram captadas no ambulatório de pré-natal de risco da 

Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC) em Fortaleza, CE. A MEAC é referência 

no Estado do Ceará e pertence ao complexo Hospitalar Universitário (CHU) da Universidade 

Federal do Ceará – UFC. Essa instituição é vinculada ao SUS, onde são desenvolvidas 

atividades de média e alta complexidade, na atenção hospitalar e ambulatorial à mulher e ao 

recém-nascido, concentrando a maior parte dos atendimentos em pré-natal ocorridos no 

estado. Sua missão é promover o ensino, a pesquisa e a assistência terciária à saúde, atuando 

de forma integrada e como suporte aos demais níveis de atenção do modelo de saúde vigente. 
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Segundo o mapa de vinculação das gestantes atendidas nas UAPS, a MEAC é referência para 

o atendimento das regionais III, IV e V.  

Quadro 1. Mapa de vinculação das gestantes dos Centros de Saúde da Família 

para as maternidades de Fortaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Fortaleza. 

 

A escolha destes locais ocorreu devido ao tipo e qualidade do atendimento, bem 

como por serem instituições de ensino e pesquisa vinculados à UFC, além de estarem situadas 

na mesma regional, a Secretaria Executiva Regional III (SER III), favorecendo a 

homogeneidade entre a população de ambos os grupos. 

 

4.3.  População e amostra  

 

A população foi composta por gestantes que realizavam o pré-natal em uma das 

unidades de saúde incluídas no estudo. Os critérios de inclusão foram: ser gestante, 

independentemente da idade gestacional, estar realizando o pré-natal de risco habitual no CPN 
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ou pré-natal de alto risco na MEAC. Já o critério de exclusão foi: apresentar condição 

neurológica que impedisse a gestante de responder ao questionário. 

O cálculo da amostra foi realizado utilizando-se a fórmula de comparação de duas 

proporções, descrita abaixo: 

 

 

 

 

Onde:  

- N = Tamanho da amostra  

- Zα = Coeficiente de confiança  

- P1 = Proporção de ocorrência do desfecho no grupo 1 

- P2 = Proporção de ocorrência do desfecho no grupo 2 

- d = diferença clinicamente importante  

 

A partir desta fórmula o pesquisador observa as proporções em dois grupos 

distintos e as compara com o objetivo de saber se os grupos diferem ou não em relação à 

resposta de interesse (Lwanga, Lemeshow; 1991). Para o cálculo do tamanho amostral, usou-

se dados de uma revisão sistemática que reuniu estudos realizados nos últimos 15 anos e 

demonstrou que 75% das gestantes de risco habitual experimentam baixa qualidade de sono 

(HASMI et al., 2016). Estimou-se, então, que nas gestantes de alto risco essa prevalência seria 

15% maior, isto é, de 90%. 

Considerou-se o α=0,05, o β=80%, a proporção para o Grupo A (gestantes de 

risco habitual) = 75% e a proporção para o Grupo B (gestantes de alto risco) = 90%. Assim, 

ao substituir os valores na fórmula, encontrou-se que seriam necessárias 78 gestantes para 

cada grupo, ou seja, um total de 156 gestantes. Adicionando-se a esse total um percentual de 

segurança de 20% para eventuais perdas, tem-se que seriam necessárias 94 gestantes para 

cada grupo, perfazendo um total de 188 gestantes.  
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4.4.  Coleta de dados  

 

Os dados foram coletados no período de agosto a novembro de 2017. As gestantes 

de ambos os grupos foram abordadas na sala de espera para a consulta de pré-natal, sendo, 

portanto, a seleção amostral realizada por conveniência. Tanto no CPN quanto na MEAC a 

pesquisadora dispôs de uma sala reservada para a entrevista, que durou em média 15 minutos. 

Cada gestante teve um formulário específico, para melhor organização dos dados, no qual 

constava o instrumento para investigação do perfil sociodemográfico, clínico e obstétrico 

(APÊNDICE B), desenvolvido pela pesquisadora, o instrumento de avaliação da qualidade do 

sono (PSQI – ANEXO B), que avalia aspectos qualitativos e quantitativos do sono e o 

instrumento de avaliação da sonolência diurna excessiva (ESE – ANEXO C) 

 

4.4.1. Instrumentos de coleta  

 

4.4.1.1. Dados sociodemográficos, clínicos, obstétricos e relativos ao sono 

 

O instrumento sociodemográfico, clínico e obstétrico (APÊNDICE B) foi 

elaborado pela pesquisadora. É composto de 42 questões ao total e tem por objetivo traçar o 

perfil da população estudada. Este instrumento foi submetido a avaliação com relação ao 

conteúdo e aparência por 9 juízes que o consideraram válido para aplicação, como 

demonstrado a seguir: 

 

4.4.1.1.1.  Validação de Conteúdo e Aparência do Instrumento de Coleta de 

Dados 

 

Na validade de conteúdo, verifica-se o quanto os conceitos estão representados de 

maneira adequada e se estes conseguem capturar todo o domínio do conteúdo, já a validade de 

aparência pode ser considerada como uma forma subjetiva de validar um 

instrumento/estratégia, consistindo no julgamento quanto à sua clareza e compreensão 

(POLIT; BECK, 2011).  
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Para a realização desta validação, foi realizada consulta aos profissionais de saúde 

especialistas em uma (ou mais) das áreas de interesse: saúde da mulher; obstetrícia; tecnologia 

em saúde; e/ou validação de instrumentos na área de interesse. 

A seleção dos juízes especialistas foi realizada seguindo as recomendações de 

Pasquali (1999), que recomenda o número de seis especialistas para processos de validação e 

Vianna (1982), que sugere um mínimo de três especialistas, sendo considerado dispensável 

um número superior a dez. Ressalta-se a importância de selecionar uma quantidade ímpar de 

especialistas para evitar empate de opiniões (VIANNA, 1982). 

Considerando a dificuldade de captação de especialistas para a avaliação de 

instrumentos já descrita na literatura (TELES, 2011), vinte e dois profissionais foram 

convidados a participar do estudo, destes, nove responderam ao questionário que lhes foi 

encaminhado.  

 O quadro a seguir refere-se aos critérios de seleção dos especialistas: 

Quadro 2. Critérios de seleção para especialistas em Enfermagem. Fortaleza, 

Ceará, novembro, 2017. 

Especialistas Pontuação 

Tese na área de interesse*  1 ponto 

Dissertação na área de interesse* 1 ponto 

Monografia de graduação ou especialização na área de interesse*   
 

1 ponto/trabalho 

Participação em grupos/projetos na área de interesse* 0,5 ponto 

Atuação prática na área de interesse* 2 pontos 

Autoria em pelo menos dois trabalhos da área de interesse* publicados 

em periódicos 

0,5 ponto/trabalho 

Experiência na temática de validação de instrumentos 2 pontos 
*Área de interesse: saúde da mulher; obstetrícia; validação de instrumentos. 

 

Os profissionais que preencheram os critérios de inclusão e obtiveram uma 

pontuação igual ou superior a 4 foram convidados a participar do estudo através de uma Carta 

Convite (Apêndice C) enviada via e-mail, a qual trouxe os objetivos de pesquisa. Após 

aceitação, foi enviado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice D), 

para que fosse realizada sua anuência. 

Após anuência do TCLE, foi enviado questionário de avaliação (Apêndice E) e 

cópia do instrumento. Aos juízes, foram dadas as seguintes instruções:  

1. Por favor, leia minuciosamente o manual;  

2. Em seguida, solicito que analise o instrumento, assinalando um “X” em um dos 

números que estão na frente de cada afirmação;  
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3. Dê sua opinião de acordo com a afirmativa que melhor represente sua opinião 

acerca das variáveis, na qual 1. Inadequado; 2. Parcialmente adequado; 3. Adequado e 4. 

Totalmente adequado;  

4. Para as opções 1 e 2, descreva o motivo pelo qual considerou esse item no 

espaço destinado após as variáveis;  

5. Caso julgue necessário, inclua comentários e/ou sugestões. Elas serão 

importantes para a construção deste instrumento que está sob sua avaliação;  

6. Solicito a gentileza de devolver o questionário via e-mail ou correio no prazo 

de 15 dias, de modo a permitir que a pesquisadora cumpra com o cronograma previamente 

estabelecido para o desenvolvimento deste estudo.  

O questionário de avaliação foi adaptado do instrumento utilizado por Gomes 

(2016), utilizado na construção e validação de uma Tecnologia de Sistematização da 

Assistência de Enfermagem às gestantes de alto risco, baseada na Teoria das Necessidades 

Humanas Básicas (NHB). O instrumento é dividido em duas partes (Apêndice E): a primeira 

contém informações sobre o avaliador/especialista (titulação, tempo de formação, tempo de 

atuação na área e produção científica); a segunda contém itens avaliativos do instrumento de 

coleta (estrutura, apresentação e conteúdo). As respostas às questões foram apresentadas sob a 

forma de escala tipo Likert, onde: 1. Inadequado; 2. Parcialmente adequado; 3. Adequado e 4. 

Totalmente adequado. 

O item foi considerado válido caso recebesse a classificação 3 “Adequado” ou 4 

“Totalmente Adequado” por maioria simples (50% + 1) dos especialistas, e que não recebesse 

a classificação 1 “Totalmente Inadequado”, além disso, o item também foi considerado válido 

quando recebeu a classificação 2 “Parcialmente Adequado” ou 1 “Inadequado”, mas 

apresentou sugestões de melhoria. 

Além destes quesitos, os itens deveriam apresentar um Índice de Validação de 

Conteúdo (IVC) maior ou igual a 0,78. O IVC mensura a proporção de juízes que se 

encontram em acordo quanto à validação de um item (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). Este 

método é realizado a partir da utilização da escala tipo Likert com pontuação de um a quatro. 

O escore de concordância é calculado por meio da soma dos itens que foram classificados 

como três ou quatro, dividido pelo número total de respostas.  

 Ressalta-se que cada sugestão fornecida pelos especialistas foi criteriosamente 

analisada pela pesquisadora e aceita, caso houvesse concordância com os objetivos do estudo. 
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Com base nas respostas apresentadas pelos juízes especialistas, ressalta-se que, 

com exceção dos itens: “As perguntas estão apresentadas de forma clara e objetiva”, “O 

espaçamento das letras está adequado”, “O instrumento contempla perguntas coerentes com a 

qualidade do sono durante a gestação”, “Realiza atividade (ocupação)”, “Resultados adversos 

em gestações anteriores”, “Queixa de sono anterior à gestação”, “Tem um lugar próprio para 

dormir”, os demais tiveram 100% de concordância entre os juízes, obtendo-se um valor de 

IVC total de 0,98, portanto, considerou-se o instrumento válido para aplicação com o público 

alvo. 

As variáveis estudadas foram: 

 

a) Características sociodemográficas: 

 

• Procedência, idade, escolaridade, renda familiar mensal, número de pessoas no 

domicílio, hábitos (etilismo, tabagismo e/ou uso de outras drogas), ocupação, 

local da ocupação, estado civil e raça. 

 

b) Características clínicas e obstétricas: 

 

• Tipo de pré-natal, local de realização do pré-natal, profissional responsável 

pela maior parte das consultas de pré-natal, Índice de Massa Corporal (IMC) na 

última consulta, número de gestações, número de partos, número de abortos, 

pressão arterial (PA) verificada na última consulta, vias de partos anteriores, 

número de filhos, idade do filho mais novo, número de filhos que moram na 

mesma residência, idade gestacional, tipo de gravidez, realização de atividade 

física, intercorrências na gestação atual, resultados adversos em gestações 

anteriores, queixas na gestação atual. 

 

c) Características relativas ao sono 

 

• Queixa de sono anterior à gestação, lugar próprio para dormir, quarto 

compartilhado, cama compartilhada, aparelhos eletrônicos no quarto, ambiente 

ruidoso. 
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4.4.1.2.  Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh versão em português do Brasil 

(PSQI-BR) 

 

 Para a avaliação do sono foi utilizado o Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) 

versão português – BR que se refere à qualidade do sono no último mês. 

O PSQI, elaborado em 1989 por Buysse D.J e colaboradores, avalia a qualidade 

do sono em relação ao último mês. Trata-se de um período intermediário entre os 

questionários que avaliam a noite anterior, não sendo capazes de detectar padrões de 

disfunção, e aqueles que avaliam o último ano ou mais, não indicando a gravidade de um 

problema no presente momento. Observa-se como uma característica importante deste 

questionário, a combinação da informação quantitativa e qualitativa sobre o sono que ele 

fornece.  

O PSQI foi desenvolvido com o objetivo de fornecer uma medida de qualidade de 

sono padronizada, fácil de ser respondida e interpretada, que discriminasse os pacientes entre 

“bons dormidores” e “maus dormidores” e, além disso, que fosse clinicamente útil na 

avaliação de vários transtornos do sono que pudessem afetar a qualidade do sono.  

Na sua elaboração, o questionário foi aplicado, durante 18 meses, em três grupos 

de indivíduos: Grupo 1 (“bons dormidores”) constituído de 52 controles saudáveis; Grupo 2 

(“maus dormidores”) constituído de 34 pacientes com diagnóstico de depressão; e Grupo 3 

(“maus dormidores”) formado por 62 pacientes, sendo que 45 deles apresentavam Transtornos 

de Iniciação e Manutenção do Sono e 17 eram portadores de Transtornos de Sonolência 

Excessiva, seguindo a classificação de transtornos do sono (1979). 

O questionário consiste de 19 questões auto administradas e 5 respondidas por 

seus companheiros de quarto, sendo estas utilizadas apenas para informação clínica.  

As 19 questões são agrupadas em 7 componentes, com pesos distribuídos numa 

escala de 0 a 3. Estes componentes do PSQI são: C1- qualidade subjetiva do sono; C2 - 

latência para o sono; C3 - duração do sono; C4 - eficiência habitual do sono; C5 - transtornos 

do sono; C6 - uso de medicamentos para dormir e C7 - disfunção diurna. Suas pontuações são 

somadas para produzir um escore global, que varia de 0 a 21, onde, quanto maior a pontuação, 

pior a qualidade do sono. Um escore global do PSQI > 5 indica que o indivíduo está 

apresentando grandes dificuldades em pelo menos 2 componentes, ou dificuldades moderadas 

em mais de 3 componentes.  
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Pontuação dos Componentes: 

• Componente 1 - Qualidade subjetiva do sono 

Examine a questão 6 e atribua a pontuação da seguinte maneira: 

Resposta Escore 

Muito Boa 0 

Boa 1 

Ruim 2 

Muito ruim 3 

 

• Componente 2 – Latência para o sono 

Examine a questão 2 e atribua a 

pontuação da seguinte maneira: 

Resposta Escore 

< ou = 15 minutos 0 

16 a 30 minutos 1 

31 a 60 minutos 2 

> 60 minutos 3 

 

Em seguida, examine a questão 5a 

e atribua a pontuação: 

Resposta Escore 

Nenhuma vez 0 

Menos de 1 vez/semana 1 

1 a 2 vezes/semana 2 

3 ou mais vezes/semana 3 

 

Some a pontuação obtida nas questões 2 e 5a e atribua a pontuação do componente 2 

da seguinte maneira: 

Soma Escore 

0 0 

1 a 2 1 

3 a 4 2 

5 a 6 3 

 

• Componente 3 – Duração do sono 

Examine questão 4 e atribua a pontuação da seguinte maneira: 

Resposta Escore 

> 7 horas 0 

6 a 7 horas 1 

5 a 6 horas 2 

< 5 horas 3 

 

• Componente 4 – Eficiência habitual do sono 

Examine a questão 2 e atribua a pontuação da seguinte maneira: 

1. Escreva o número de horas dormidas (questão 4) 

2. Calcule o número de horas no leito: {horário de levantar (questão 3) – horário de 

deitar (questão 1)} 
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3. Calcule a eficiência do sono: {no de horas dormidas/no de horas no leito} x 100 = 

eficiência do sono (%) 

4. Atribua a pontuação do componente 4 da seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

 

• Componente 5 – Transtornos do sono 

Examine as questões de 5b a 5j e 

atribua a pontuação para cada uma 

e logo em seguida some-as: 

Resposta Escore 

Nenhuma vez 0 

Menos de 1 vez/semana 1 

1 a 2 vezes/semana 2 

3 ou mais vezes/semana 3 

Atribua a pontuação do componente 5 da 

seguinte forma: 

Soma 5b a 5j Escore 

0 0 

1 a 9 1 

10 a 18 2 

19 a 27 3 

 

• Componente 6 – Uso de medicamentos para dormir 

Examine a questão 7 e atribua a pontuação da seguinte maneira: 

Resposta Escore 

Nenhuma vez 0 

Menos de 1 vez/semana 1 

1 a 2 vezes/semana 2 

3 ou mais vezes/semana 3 

 

• Componente 7 – Disfunção diurna 

Examine a questão 8 e atribua a 

pontuação da seguinte maneira: 

Resposta Escore 

Nenhuma vez 0 

Menos de 1 vez/semana 1 

1 a 2 vezes/semana 2 

3 ou mais vezes/semana 3 
 

Examine a questão 9 e atribua a 

pontuação da seguinte maneira: 

Resposta Escore 

Nenhuma vez 0 

Menos de 1 vez/semana 1 

1 a 2 vezes/semana 2 

3 ou mais vezes/semana 3 

Some a pontuação das questões 8 e 9 e atribua a pontuação do componente 7 da 

seguinte maneira: 

Eficiência do sono (%) Escore 

> 85% 0 

75 a 84% 1 

65 a 74% 2 

< 65% 3 
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Soma Escore 

0 0 

1 a 2 1 

3 a 4 2 

5 a 7 3 

 

Os escores dos sete componentes são somados para conferir uma pontuação global do 

PSQI, a qual varia de 0 a 21. 

Pontuação Qualidade do Sono 

0 a 4 boa 

≥ 5 ruim 

 

Desde a sua elaboração, o PSQI tem sido amplamente utilizado para medir a 

qualidade de sono em diferentes grupos de pacientes e foi validado para uso em diversos 

países, podendo-se encontrar versões em espanhol, chinês, japonês, holandês, alemão, francês 

para o Canadá, norueguês, sueco e hebreu. 

Bertolazi et al (2011) fizeram a tradução, adaptação cultural e validação do PSQI 

para o português brasileiro, onde os escores dos 7 componentes do PSQI-BR apresentaram 

um coeficiente de confiabilidade global (alfa de Cronbach) de 0,82, indicando um alto grau de 

consistência interna. A autora concluiu que o PSQI-BR é equivalente à sua versão original 

quando aplicado a indivíduos que falam português do Brasil, além de ser facilmente 

compreendido e respondido e permitir diferenciar entre "bons dormidores" e "maus 

dormidores".  

Portanto, dada a sua considerável vantagem de combinar dados quantitativos e 

qualitativos do sono, o PSQI-BR é útil para a avaliação de pacientes com distúrbios que 

podem afetar a qualidade do sono (BERTOLAZI et al., 2011). 

Em nosso estudo, o PSQI não foi coletado por auto relato, afim de diminuir o viés 

decorrente da interpretação de itens por participantes com diferentes níveis educacionais 

(Cheuk et al., 2012; Buysse et al., 1989). 

 

4.4.1.3 Escala de Sonolência de Epworth versão em português do Brasil (ESS-BR) 

 

A Escala de Sonolência de Epworth (ESS) versão em português do Brasil foi 

utilizada nesse estudo para verificar a sonolência diurna excessiva (SDE), que se torna 
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clinicamente importante já que a maioria dos distúrbios do sono podem causar intensa 

sonolência diurna e esta, por sua vez, causa impactos negativos na vida diária. 

A ESS foi publicada originalmente em 1991 por Johns MW e foi desenvolvida 

através da observação da natureza e da ocorrência da sonolência diurna. Trata-se de um 

questionário auto administrado e se refere à possibilidade de cochilar em oito situações 

cotidianas, numa escala de Likert. Para graduar a probabilidade de cochilar, o indivíduo 

utiliza uma pontuação de zero a três, em que o 0 corresponde a nenhuma e o 3 a grande 

probabilidade de cochilar. 

A pontuação da escala varia de zero a 24 e o escore 10 é o seu ponto de corte, 

portanto uma pontuação total > 10 indica indivíduos com grande possibilidade de sonolência 

diurna excessiva, enquanto pontuações maiores de 16, já pontuações maiores de 16 

(dezesseis) são indicativas de sonolência grave, mais comumente encontrada nos pacientes 

com Síndrome da Apnéia-Hipopnéia Obstrutiva do Sono (SAHOS) moderada ou grave, 

narcolepsia ou hipersonia idiopática. As baixas pontuações nos pacientes com insônia são 

consistentes com evidências de que estes pacientes possuem baixa propensão para dormir, 

mesmo quando estão relaxados (WEAVER, 2001). 

A ESS tem sido validada e utilizada para medir a SDE em diversos grupos de 

pacientes como, por exemplo, nos pacientes com SAHOS, com doença renal crônica, 

cardiopatia, traumatismo cranioencefálico, disfunção tireoidiana (CASTRIOTTA et al., 2007; 

MISIOLEK et al., 2007; ARZT et al., 2006) entre outros. Ela foi validada para uso em 

diversos países, podendo-se encontrar versões em espanhol, chinês, grego, italiano, alemão e 

turco. 

A ESS é um instrumento de preenchimento rápido que apresenta pouca 

variabilidade quando reaplicado em indivíduos saudáveis (JOHNS, 1992).  

 

4.5.  Organização e análise dos dados 

 

Os dados foram compilados e analisados através do programa estatístico 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 22.0. As variáveis contínuas foram 

expressas como média ± desvio padrão com intervalo de confiança (IC) de 95% e as 

categóricas em frequências e percentuais. 
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Os grupos foram avaliados quanto à homogeneidade da amostra em relação aos 

dados de sociodemográficos, clínicos, obstétricos e relativos ao sono. Diferenças entre as 

médias de idade, anos de estudo (escolaridade), renda, número de pessoas no domicílio, 

número de gestações, partos, abortos, idade gestacional, pressão arterial sistólica e diastólica, 

hora de deitar, tempo para dormir, hora de levantar e horas de sono por noite entre os grupos 

estudados foram calculadas por meio do teste de Mann Whitney e, para as variáveis 

categóricas, a comparação entre os grupos foi realizada pelo teste do Qui-quadrado, de 

Pearson. 

Em seguida, foram considerados dois parâmetros para avaliar a diferença do 

desfecho entre os grupos: 

1. A média (±DP) dos escores totais das escalas PSQI e ESE comparada entre os 

grupos por meio do teste de Mann Whitney; 

2. Qualidade do sono boa (<5 pontos) e ruim (> 5 pontos) através dos escores 

totais do PSQI comparados entre os grupos através do teste do Qui-quadrado, de Pearson. 

Para a associação entre as variáveis sociodemográficas, clínicas, obstétricas e 

relativas ao sono com o desfecho (qualidade do sono) entre os grupos foram utilizados os 

testes do Qui-quadrado, Exato de Fisher, Razão de Verossimilhança e Teste de Wilcoxon. 

Todos os dados estão apresentados em tabelas e gráficos. 

 

4.6.  Aspectos éticos  

 

Atendendo à Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, os indivíduos 

foram esclarecidos previamente quanto ao objetivo do estudo, forma de realização, riscos da 

pesquisa, ausência de ônus e de pagamento pela participação na pesquisa, divulgação dos 

resultados unicamente para fins científicos, garantindo-se o anonimato do mesmo, mediante 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A). Este, elaborado em 

duas vias, assinado pela pesquisadora e também pela participante. Uma das vias ficou em 

poder da participante do estudo, via esta que contem telefone e e-mail para contato com os 

pesquisadores e/ou comitê de ética, se for desejado. 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da Maternidade 

Escola Assis Chateaubriand sendo aprovado sob o parecer nº 2.247.417. 
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5. RESULTADOS 

 Foram captadas ao todo 222 mulheres, porém devido à operacionalização da 

coleta 12 mulheres desistiram de participar do estudo, pois foram chamadas para a consulta de 

pré-natal e não desejaram finalizar a entrevista. Desta forma, totalizou-se um total de 210 

entrevistadas, sendo 100 (47,6%) no grupo de gestação de risco habitual e 110 (52,4%) no 

grupo de gestação de alto risco. 

 Com o objetivo de garantir que as diferenças entre os grupos não 

ultrapassassem o que poderia ser esperado pelo acaso realizou-se uma comparação das 

variáveis basais que poderiam influenciar no desfecho (qualidade do sono) (Tabelas 1, 2 e 3). 

Tabela1 – Comparação dos grupos segundo as variáveis sociodemográficas. 

Variável 
Risco Habitual (N= 100) Alto Risco (N= 110) 

p* 
Md (+DP) Md (+DP) 

Idade (ano) 25,1 (4,3) 25,4 (4,6) 0,509 

Escolaridade (ano) 11 (2,5) 11,3 (2,4) 0,256 

Renda (reais) 1431,8 (550,3) 1519,2 (627,2) 0,289 

Nº de pessoas no domicílio 3,6 (1,5) 3,7 (1,7) 0,596 

 N (%) N (%) p** 

Procedência   0,21 

Capital 78 (78) 76 (69,1)  

Interior 20 (20) 33 (30)  

Outros Estados 2 (2) 1 (0,9)  

Estado Civil   0,31 

Casada 33 (33) 43 (39,1)  

União Estável 48 (48) 54 (49,1)  

Solteira 19 (19) 13 (11,8)  

Atividade Remunerada   0,42 

Sim 40 (40) 50 (45,5)  

Não 60 (60) 60 (54,5)  

Raça   0,06 

Branca 7 (7) 17 (15,5)  

Não Branca 93 (93) 93 (84,5)  
*Teste de Mann-Whitney **Teste Qui-Quadrado 

A idade das gestantes do grupo de pré-natal de risco habitual variou de 18 a 38 

anos, com uma média de 25 anos, enquanto a idade no grupo de pré-natal de alto risco variou 

de 16 a 46 anos, com uma média de 25,4 anos.  

A escolaridade do grupo de risco habitual variou de 0 a 20 anos, com uma média 

de 11 anos de estudo, no grupo de alto risco, a escolaridade variou de 3 a 17 anos, com uma 

média de 11,3 anos de estudo.  
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A renda familiar do grupo de risco habitual variou de 800,00 (0,85 salários 

mínimos) a 2800,00 (2,9 salários mínimos) reais, com uma média de 1431,00 reais (1,5 

salários mínimos), já a renda familiar no grupo de alto risco variou de 162,00 (0,2 salários 

mínimos) a 3000,00 (3,2 salários mínimos) reais, sendo a média 1519,00 (1,6 salários 

mínimos) reais.  

O número de pessoas no domicílio das entrevistadas de risco habitual variou de 1 

a 10 pessoas, com uma média de 3,6 pessoas, enquanto o número de pessoas no domicílio das 

gestantes de alto risco variou de 2 a 11 pessoas, com uma média semelhante ao outro grupo 

(3,7 pessoas). 

A maioria das entrevistadas dos dois grupos eram procedentes da Capital, 

correspondendo a 78% no grupo de pré-natal de risco habitual e 69,1% no grupo de pré-natal 

de alto risco. Ressalta-se ainda que 2 gestantes (2%) do grupo de risco habitual vinham de 

outros Estados (São Paulo e Piauí), enquanto 1 gestante (0,9%) do grupo de alto risco vinha 

do Maranhão. 

Quanto ao estado civil, a maioria das gestantes dos dois grupos possuíam 

companheiro, 81 (81%) no grupo de risco habitual e 97 (88,2%) no grupo de alto risco, 

contabilizando as casadas e em união estável. 

Com relação à ocupação, uma discreta maioria em ambos os grupos não exerciam 

atividade remunerada, 60 gestantes em cada grupo, correspondendo a 60% no grupo de pré-

natal de risco habitual e 54,5% no de alto risco. 

 A raça foi categorizada em “branca” e “não branca” sendo a segunda opção a 

mais prevalente nos dois grupos, 93 gestantes em cada, correspondendo a 93% no grupo de 

pré-natal de risco habitual e 84,5% no de alto risco. Dentre estas, 79 (79%) gestantes se 

declararam pardas, 12 (12%) negras e 2 (2%) amarelas no grupo de pré-natal de risco 

habitual, enquanto 74 (67,3%) se declararam pardas, 11 (10%) negras e 8 (7,3%) amarelas no 

grupo de pré-natal de alto risco. 

Tabela 2 - Comparação dos grupos segundo as variáveis clínicas e obstétricas. 

Variável 
Risco Habitual (N= 100) Alto Risco (N= 110) 

p* 
Md (+DP) IC (95%) Md (+DP) IC (95%) 

Nº de 

Gestações 
1,95 (1,04) 1,74 – 2,16 2,06 (0,97) 1,88 – 2,25 0,266 

Nº de Partos 0,68 (0,90) 0,50 – 0,86 0,67 (0,75) 0,53 – 0,82 0,654 

Nº de Abortos 0,28 (0,47) 0,19 – 0,37 0,40 (0,74) 0,26 – 0,54 0,614 

IG1 25,07 (6,63) 23,75 – 26,39 26,15 (5,56) 25,10 – 27,21 0,100 
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PAS2 109,34 (10,79) 107,20 – 111,48 115,91 (12,28) 113,59 – 118,23 0,000 

PAD3 68,26 (9,58) 66,36 – 70,16 74,55 (12,53) 72,18 – 76,91 0,000 

 Risco Habitual (N= 44) Alto Risco (N= 64)  

 Md (+DP) IC(95%) Md (+DP) IC(95%) p* 

Nº de filhos 0,68 (0,90) 0,50 – 0,86 0,65 (0,74) 0,50 – 0,79 0,849 

 N % N % p** 

Filhos      

Sim 45 45 53 48,2 
0,644 

Não 55 55 57 51,8 

Local PN4      

UBS 100 100 - - 

0,000 Maternidade - - 73 66,4 

Ambos - - 37 33,6 

Profissional      

Médico 1 1 18 16,4 

0,000 Enfermeiro 50 50 - - 

Ambos 49 49 92 83,6 

IMC5      

Baixo Peso 7 7 2 1,8 

0,329 
Adequado 53 53 62 56,4 

Sobrepeso 29 29 33 30 

Obesidade 11 11 13 11,8 

Atividade 

Física 

    
 

Sim 14 14 13 11,8 
0,637 

Não 86 86 97 88,2 

Intercorrências      

Sim 38 38 83 75,5 
0,000 

Não  62 62 27 24,5 

Resultados 

Adversos 

N (59) % N (77) % 
 

Sim 29 49,1 39 50,6 
0,246 

Não 30 50,9 38 49,4 
*Teste de Mann-Whitney **Teste Qui-Quadrado 1 Idade Gestacional 2 Pressão Arterial Sistólica 3 

Pressão Arterial Diastólica 4 Pré-Natal 5 Índice de Massa Corporal 

 

O número de gestações no grupo de risco habitual variou de 1 a 5, com uma 

média de 1,95 gestações, enquanto no grupo de alto risco este número variou de 1 a 4 com 

uma média de 2 gestações.  

O número de partos foi de 0 a 4, com média de 0,68 no primeiro grupo, enquanto 

variou de 0 a 2 com média de 0,67 no grupo de alto risco.  

O número de abortos foi de 0 a 2 no grupo de risco habitual e de 0 a 3 no grupo de 

alto risco, sendo a média de 0,28 e 0,4, respectivamente.  
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A idade gestacional no grupo de risco habitual variou de 10 a 39 semanas, com 

média de 25,07 semanas, enquanto no grupo de alto risco variou de 13 a 36 semanas, com 

média de 26, 15 semanas. 

O valor de pressão arterial sistólica no grupo de risco habitual variou de 90 a 140 

mmHg, com média de 109 mmHg, enquanto no grupo de alto risco variou de 90 a 150 mmHg, 

com média de 115 mmHg. Já o valor de pressão arterial diastólica variou de 50 a 90 no 

primeiro grupo, com média de 68 mmHg e de 40 a 110 mmHg no grupo de alto risco, com 

média de 74 mmHg. Neste caso, o valor de p foi < 0,05 demonstrando que os grupos diferem 

entre si com relação a esta característica, o que é explicado devido ao fato da inclusão de 

doenças hipertensivas na classificação do risco gestacional. 

Uma maioria discreta de gestantes dos grupos de risco habitual e alto risco não 

tinha outros filhos, 55 (55%) e 57 (51,8%), respectivamente.  

Todas as gestantes de risco habitual realizavam o pré-natal apenas na Unidade 

Básica de Saúde (UBS), já as de alto risco realizava, em sua maioria o pré-natal apenas na 

maternidade (66,4%).  

O profissional Enfermeiro esteve em destaque na realização do pré-natal de ambos 

os grupos, correspondendo, sozinho, a 50% dos atendimentos do grupo de risco habitual e 

atendendo junto ao profissional médico em 83,6% dos atendimentos no pré-natal de risco. Os 

valores de p nestas duas condições também foram < 0,05 devido a própria condição de 

realização de pré-natal em ambos os grupos. 

O Índice de Massa Corporal das gestantes dos dois grupos foi em sua maioria 

considerado “Adequado”, 53% no grupo de risco habitual e 56,4% no grupo de alto risco e a 

realização de atividade física foi negada por 86% das gestantes de risco habitual e 88,2% das 

gestantes de alto risco. 

As intercorrências na gestação atual foram em maior quantidade no grupo de 

gestação de risco (83 ;75,5%) em detrimento do grupo de gestação de risco habitual (38; 

38%). O valor de p neste caso também foi inferior a 0,05 demonstrando que houve diferença 

entre os grupos. 
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Gráfico 1 – Distribuição das intercorrências na gestação atual segundo o grupo. 
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A intercorrência mais referida pelas gestantes foi a Infecção do Trato Urinário, 64 

(58,2%) gestantes de alto risco e 33 (33%) gestantes de risco habitual tiveram esse tipo de 

infecção ao menos uma vez durante a gestação atual.  

Apesar de não se tratar de uma Infecção Sexualmente Transmissível, incluímos a 

candidíase nesta categoria, que correspondeu a (12) 92,3% das queixas desta categoria, apenas 

uma gestante do grupo de risco habitual referiu ter realizado tratamento para vaginose 

bacteriana. Na categoria “outros” estão incluídas as queixas: Oligoidrâmnio, Cálculo Biliar e 

Amniorrexe Prematura, todas no grupo de gestantes de alto risco. 

Gráfico 2 - Distribuição dos eventos adversos em gestações anteriores segundo o grupo. 
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Com relação aos eventos adversos ocorridos em gestações anteriores, foram 

consideradas 59 mulheres no grupo de risco habitual e 77 mulheres no grupo de alto risco. 

Estes eventos aconteceram em 29 (49,1%) das gestações de risco habitual e em 39 (50,6%) 

das gestações de alto risco. 

Das 59 mulheres do grupo de risco habitual e das 77 mulheres do grupo de alto 

risco que tiveram gestações prévias, 29 (49,1%) e 39 (50,6%) referiram eventos adversos em 

pelo menos uma destas gestações anteriores. Dentre os eventos adversos citados o aborto 

espontâneo foi o mais prevalente, sendo referido por 29 (49,1%) das gestantes de risco 

habitual e por 26 (33,7%) das gestantes de alto risco. 

O gráfico 3 revela a distribuição das queixas de acordo com o grupo ao qual 

pertenciam as gestantes. Nictúria, lombalgia, movimentos fetais e cólicas foram citadas por 

mais de 50% das gestantes de alto risco e tiveram significância estatística, bem como as 

queixas dispneia, fadiga, ansiedade, pirose, medo, câimbras, tontura, ortopneia, mastalgia e 

urgência miccional, sendo que todas as queixas foram mais prevalentes no grupo de gestantes 

de alto risco. 

Gráfico 3 – Distribuição das queixas segundo o grupo. 
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Com relação à caracterização do sono, as gestantes do grupo de risco habitual 

dormem, em geral, 40 minutos mais tarde do que as de alto risco (21:49hrs e 21:02hrs, 

respectivamente) e levantam, em geral 17 minutos mais tarde (7:17hrs e 7:00hrs, 

respectivamente), porém esses dados não apresentaram significância estatística (p=0,126 e 

p=0,159).  

Porém, foram estatisticamente significativos o tempo para dormir, em minutos, 

que foi maior no grupo de alto risco (58 min) do que no grupo de risco habitual (30 min) e o 

número de horas dormidas por noite que foi maior no grupo de risco habitual (7:51 hrs) em 

detrimento do grupo de alto risco (6:32 hrs), ambos com valor de p = 0,000. 

Nenhuma das outras variáveis relativas ao sono apresentou significância 

estatística, porém, em ambos os grupos a maioria das gestantes não tinha queixa de sono 

anterior à gestação, tinha um lugar próprio para dormir, sendo este em sua maioria o quarto e 

apenas 3 gestantes do grupo de alto risco referiram dormir na sala, a maioria ainda 

compartilhava tanto o quarto como a cama ou rede com pelo menos um membro da família, 

sendo o companheiro o membro familiar mais citado neste caso, além disso, uma discreta 

maioria nos dois grupos possuíam eletrônicos no quarto, sendo o Televisor citado por 100% 

desta população, apesar disso as gestantes não consideravam o ambiente ruidoso, em sua 

maioria. 

Tabela 3 - Comparação dos grupos segundo as variáveis de caracterização do sono. 

Variável 
Risco Habitual (N= 100) Alto Risco (N= 110) 

p* 
Md (+DP) Md (+DP) 

Hora de Deitar  21:49 (3:43) 21:02 (4:52) 0,126 

Tempo para 

dormir (minutos) 
30,31 (32,94) 58,29 (51,87) 0,000 

Hora de Levantar 7:17 (1:42) 7:00 (1:46) 0,159 

Horas de Sono por 

Noite 
7:51 (1:47) 6:32 (2:04) 0,000 

 N (%) N (%) p** 

Queixa de sono   0,101 

Sim 17 (17) 29 (26,4)  

Não 83 (83) 81 (73,6)  

Lugar Próprio   0,618 

Sim 99 (99) 108 (98,2)  

Não 1 (1) 2 (1,8  

Quarto 

Compartilhado 

  
1,000 

Sim 90 (90) 99 (90)  

Não 10 (10) 11 (10)  
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Cama 

Compartilhada 

  
0,295 

Sim 80 (80) 94 (85,5)  

Não  20 (20) 16 (14,5)  

Eletrônicos   0,832 

Sim 56 (56) 60 (54,5)  

Não 44 (44) 50 (45,5)  

Ambiente Ruidoso   0,284 

Sim 16 (16) 24 (21,8)  

Não 84 (84) 86 (78,2)  
*Teste de Mann-Whitney **Teste Qui-Quadrado 

A avaliação do sono, realizada através do Índice de Qualidade de Sono de 

Pittsburgh (PSQI) que classifica os indivíduos com má qualidade do sono através de um 

escore total igual ou superior a 5, e da Escala de Sonolência de Epworth (ESE) que utiliza o 

escore total igual ou maior que 10 para identificar indivíduos com uma grande possibilidade 

de sonolência diurna excessiva., realizada através do (PSQI), demonstrou que ambos os 

grupos têm problemas relacionados ao sono, em especial as gestantes de alto risco, que 

obtiveram médias de escores mais altos nos dois instrumentos avaliativos (Tabela 4). 

Tabela 4 - Médias dos escores totais das escalas e dos domínios do PSQI por grupo. 

Variável 
Risco Habitual (N=100) Alto Risco (N= 110) 

Md (+DP) Md (+DP) p* 

Escore Global PSQI1 5,98 (3,03) 9, 36 (3,79) 0,000 

Escore Global ESE2 8,86 (4,76) 10,49 (5,26) 0,050 

Domínio 1 1,21 (0,62) 1,62 (0,71) 0,000 

Domínio 2 1,16 (1,15) 2,04 (1,12) 0,000 

Domínio 3 0,47 (0,74) 1,25 (1,04) 0,000 

Domínio 4 0,39 (0,70) 1,33 (1,17) 0,000 

Domínio 5 1,61 (0,56) 1,82 (0,63) 0,017 

Domínio 6 - - - 

Domínio 7 1.13 (0,99) 1,26 (1,08) 0,434 

*Teste de Mann-Whitney 1Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh 2Escala de Sonolência de Epworth 

O PSQI é ainda subdividido em 7 domínios: 1- qualidade subjetiva do sono; 2 - 

latência para o sono; 3 - duração do sono; 4 - eficiência habitual do sono; 5 - transtornos do 

sono; 6 - uso de medicamentos para dormir e 7 - disfunção diurna. Por se tratar de um estudo 

desenvolvido com gestantes, o domínio 6 foi suprimido, já que 100% da amostra relatou não 

fazer uso de fármacos para induzir o sono. 
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A pontuação de cada domínio é feita através de uma escala Likert que varia de 0 a 

3, onde quanto maior a pontuação pior a qualidade do constructo ao qual o domínio se refere. 

Sendo assim, o domínio mais afetado no grupo de risco habitual foi o referente aos 

transtornos do sono (média de 1,61) e o menos afetado foi a eficiência habitual do sono 

(média de 0,39), enquanto o mais afetado no grupo de alto risco foi a latência para o sono 

(média de 2,04) e o menos afetado foi a duração do sono (média de 1,25). 

Os valores de p foram significativos para os escores totais das duas escalas e dos 

cinco primeiros domínios do PSQI, reforçando que o grupo de gestantes de alto risco têm uma 

pior qualidade do sono. O último domínio, referente à disfunção diurna não apresentou 

significância estatística, apesar de apenas o grupo de gestação de alto risco ter superado a 

pontuação 10 na (ESE), que avalia a sonolência diurna excessiva. 

Cabe ressaltar que as duas escalas tiveram correlação positiva entre si, ou seja, 

quanto pior a qualidade do sono durante a noite, maior foi a possibilidade de sonolência 

diurna excessiva. 

A partir do escore total do PSQI que classifica os indivíduos como “bons” ou 

“maus” dormidores a partir de uma pontuação igual ou superior a cinco, classificamos as 

gestantes de ambos os grupos com base em sua qualidade do sono (Tabela 5). 

Tabela 5. Classificação do sono segundo os escores totais do PSQI por grupo. 

Variáveis 
Risco Habitual 

(N=100) 

Alto Risco 

(N=110) 
p** 

 N % N %  

Qualidade de sono boa (<5) 35 35 9 8,2 
0,000 

Qualidade de sono ruim (>5) 65 65 101 91,2 

**Teste Qui-Quadrado 

 

Houve significância estatística na comparação do sono entre os grupos (p=0,000), 

demonstrando que há correlação negativa entre o risco gestacional e a qualidade do sono, ou 

seja, gestantes de alto risco tendem a dormir pior.  

Ressaltamos que 91,2% (n=101) das gestantes de alto risco obtiveram uma 

pontuação que as classificaram como maus dormidoras. Reforçando o dado obtido através das 

médias dos escores totais. 
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Gráfico 4 – Comparação da má qualidade do sono segundo o PSQI por trimestres gestacionais 

entre os grupos. 
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A maior parte das gestantes de risco habitual (61%; n=61) estava no 2º trimestre 

da gravidez (entre 14 e 26 semanas), enquanto as de alto risco estavam no 3º trimestre (acima 

de 27 semanas) (51,8%; n=57). A maioria das gestantes em todos os trimestres tiveram uma 

má qualidade do sono, com exceção de 1 (100%) no grupo de risco habitual. De modo geral, 

não houve significância estatística da qualidade do sono por trimestre entre os grupos 

(p=0,352 no risco habitual e p=0,621 no alto risco). 

As associações entre as características sociodemográficas, clínicas, obstétricas e 

do sono foram realizadas a partir da escolha das variáveis que poderiam influenciar no 

desfecho e estão expressas nas tabelas 6, 7 e 8. 

 

Tabela 6. Associação entre variáveis sociodemográficas e a qualidade do sono por grupo. 

Variável 
Risco Habitual (N= 100)  Alto Risco (N= 110)  

Sono Bom Sono Ruim p** Sono Bom Sono Ruim p** 

 N (%) N (%)  N (%) N (%) 

Idade (anos)     

< 22 7 (21,9) 25 (78,1) 

0,157 

1 (3,1) 31 (96,9) 0,373 

22 a 35 26 (40,6) 38 (59,4) 8 (10,7) 67 (89,3) 

> 35 2 (50) 2 (50) - 3 (100) 

Nº de pessoas no 

domicílio 

<  3 23 (41,1) 33 (58,9) 

0,253 

5 (9,1) 50 (90,9) 0,809 

4 a 7 12 (28,6) 30 (71,4) 4 (7,8) 47 (92,2) 

> 8 - 2 (100) - 4 (100) 
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*SM = salários mínimos **Teste Qui-quadrado 

 

Com relação aos dados sociodemográficos podemos perceber que apenas a 

escolaridade influenciou no desfecho para as gestantes de alto risco (p=0,024), evidenciando 

que quanto menos anos de estudo pior a qualidade do sono neste grupo. 

Tabela 7. Associação entre variáveis clínicas e obstétricas e a qualidade do sono por grupo. 

Variável 

Risco Habitual (N= 100)  Alto Risco (N= 110)  

Sono Bom Sono Ruim p** Sono Bom Sono Ruim p** 

N (%) N (%)  N (%) N (%)  

IMC       

Baixo Peso 4 (36,4) 7 (63,6) 

0,721 

2 (15,4) 11 (84,6) 

0,735 
Adequado 8 (27,6) 21 (72,4) 2 (6,1) 31 (93,9) 

Sobrepeso 21 (39,6) 32 (60,4) 5 (8,1) 57 (91,9) 

Obesidade 2 (28,6) 5 (71,4) - 2 (100) 

Nº de filhos 

residentes 

0 18 (31) 40 (69) 

0,291 

3 (4,8) 59 (95,2) 

0,146 1 ou 2 17 (42,5) 23 (57,5) 6 (12,5) 42 (87,5) 

> 2 - 2 (100) - - 

Idade do filho 

Lactente 1 (33,3) 2 (66,7) 
0,535 

- 1 (100) 
0,458 

Toddler 9 (52,9) 8 (47,1) 3 (25) 9 (75) 

Escolaridade 

(ano) 

< 12 33 (34,7) 62 (65,3) 
0,810 

6 (6,1) 92 (93,9) 0,024 

> 12 2 (40) 3 (60) 3 (25) 9 (75) 

Renda (SM*) 

< 1  11 (29,7) 26 (70,3) 

0,521 

3 (8,6) 32 (91,4) 0,411 

1 a 2 17 (41,5) 24 (58,5) 1 (3,1) 31 (96,9) 

> 2  7 (31,8) 15 (68,2) 5 (11,6) 38 (88,4) 

Hábitos 

Sim 3 (60) 2 (40) 
0,229 

- 5 (100) 0,494 

Não 32 (33,7) 63 (66,3) 9 (8,6) 96 (91,4) 

Atividade 

Remunerada 

Sim  18 (45) 22 (55) 
0,087 

5 (10) 45 (90) 0,525 

Não 17 (28,3) 43 (71,7) 4 (6,7) 56 (93,3) 

Local da 

atividade 

Lar 20 (37,7) 33 (62,3) 
0,542 

4 (7,5) 49 (92,5) 0,815 

Fora do lar 15 (31,9) 32 (68,1) 5 (8,8) 52 (91,2) 

Mora com 

companheiro 

Não 6 (30) 14 (70) 
0,600 

1 (6,7) 14 (93,3) 0,818 

Sim 29 (36,2) 51 (63,7) 8 (8,4) 87 (91,6) 
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Pré-escolar 4 (36,4) 7 (63,6) 1 (5,9) 16 (94,1) 

Escolar 2 (20) 8 (80) 2 (11,8) 15 (88,2) 

> 12 anos 2 (50) 2 (50) - 6 (100) 

Atividade Física 

Não 29 (33,7) 57 (66,3) 
0,506 

7 (7,2) 90 (92,8) 
0,313 

Sim 6 (42,9) 8 (57,1) 2 (15,4) 11 (84,6) 

Intecorrências  

Não 22 (35,5) 40 (64,5) 
0,897 

1 (3,7) 26 (96,3) 
0,328 

Sim 13 (34,2) 25 (65,8) 8 (9,6) 75 (90,4) 
**Teste Qui-quadrado 

 

A tabela 7 demonstra que não houve associação entre as características clínicas, 

obstétricas e a qualidade do sono, evidenciando que estas variáveis não influenciaram no 

desfecho. Para a variável idade do filho, foi utilizada a idade do filho mais novo, no caso de 

gestantes que possuíam mais de um filho, além disso, estes foram classificados em lactente (0 

a 12 meses), toddler (1 a 3 anos), pré-escolar (3 a 6 anos), escolar (6 a 12 anos) e maiores que 

12 anos. 

Tabela 8. Associação entre variáveis relativas ao sono e a qualidade do sono por grupo. 

Variável 

Risco Habitual (N= 100)  Alto Risco (N= 110)  

Sono Bom Sono Ruim p Sono Bom Sono Ruim p 

N (%) N (%)  N (%) N (%)  

Queixa de sono       

Não 25 (30,1) 58 (69,9) 0,024 8 (9,9) 73 (90,1) 
0,278 

Sim 10 (58,8) 7 (41,2) 1 (3,4) 28 (96,6) 

Cama 

Compartilhada 

Não 4 (20) 16 (80) 0,116 2 (12,5) 14 (87,5) 
0,495 

Sim 31 (38,8) 49 (61,3) 7 (7,4) 87 (92,6) 

Eletrônicos 

Não 16 (36,4) 28 (63,6) 0,800 7 (14) 43 (86) 
0,042 

Sim 19 (33,9) 37 (66,1) 2 (3,3) 58 (96,7) 

Ambiente 

Ruidoso 

Não 29 (34,5) 55 (65,5) 0,819 7 (8,1) 79 (91,9) 
0,976 

Sim 6 (37,5) 10 (62,5) 2 (8,3) 22 (91,7) 

Com relação à associação entre os dados do sono com a qualidade deste, 

observou-se que a queixa influenciou no desfecho no grupo de risco habitual (p=0,024) e 

possuir aparelhos eletrônicos influenciou no desfecho no grupo de alto risco (p=0,042). 
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6. DISCUSSÃO 

6.1. Aspectos sociodemográficos, clínicos, obstétricos e relativos ao sono 

As características sociodemográficas, clínicas e obstétricas demonstraram 

homogeneidade entre os grupos, mesmo sem haver randomização no momento da coleta de 

dados, fato que aumenta o poder de comparação do desfecho entre os grupos. 

As gestantes de ambos os grupos estavam numa idade considerada ideal para a 

reprodução, a maioria tinha entre 22 e 32 anos, com uma média de 25 anos. Semelhante ao 

encontrado por Andrade, Castro e Silva (2016) em seu estudo com 20 gestantes de risco 

habitual em Pernambuco, onde a faixa etária mais prevalente foi de 20-34 anos (70%) e por 

Costa et al. (2016) em seu estudo com 130 gestantes de alto risco no Paraná, onde as 

mulheres apresentaram a idade abaixo de 35 anos (82%). 

Segundo a revisão realizada por Caetano, Netto e Manduca (2011) não há 

consenso acerca do fator "idade materna" associado à condição de risco no desenvolvimento 

da gravidez. Esta, em quaisquer faixas etárias, pode vir acompanhada de condições 

desfavoráveis tanto para mulher quanto para o feto, dependendo da condição de saúde e do 

contexto físico, psicoemocional, social, econômico e cultural que envolve a concepção e seu 

desfecho. 

Apesar disso, Rezende e Montenegro (2011) ressaltam a influência da idade 

materna sobre os resultados perinatais: as mulheres nos extremos de idade, (≤15 anos e ≥35) 

têm em geral resultados menos favoráveis que as chamadas adultas jovens, entre 20 e 34 anos, 

dado reforçado pelo Ministério da Saúde do Brasil (MS) em seu caderno de atenção ao pré-

natal de baixo risco que destaca a idade materna entre 15 e 35 anos como fator de risco que 

pode ser acompanhado pela atenção básica (BRASIL, 2013). 

 As mulheres com gestação tardia apresentam risco similar às adolescentes em 

alguns aspectos, e mais elevado em outras situações como o abortamento espontâneo, 

gravidez ectópica, anormalidades cromossômicas e malformações congênitas (REZENDE; 

MONTENEGRO, 2011) 

A escolaridade revelou que a maioria das gestantes dos dois grupos não 

concluíram o ensino médio, apresentando média de 11 anos de estudo, o que diverge da 

maioria dos estudos onde as gestantes têm, ao menos, o ensino médio completo 
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(DOMINGUES et al., 2015; MENETRIER; ALMEIDA, 2016; COSTA et al., 2016; MELO 

et al., 2016; LEAL et al., 2017).  

Com relação à ocupação, a maioria declarou ser do lar, portanto, não exerciam 

atividade remunerada, semelhante aos estudos de Costa et al (2016) com gestantes de alto 

risco e de Souza et al (2013), onde 36,1% (n=22) e 70% (n=35) das gestantes foram 

identificadas como trabalhadoras do lar, respectivamente. 

A renda girou em torno de 1,5 salários mínimos, demonstrando que trataram-se de 

gestantes de baixa renda, como no estudo de Xavier et al. (2013) que teve como objetivo 

investigar a relação do risco reprodutivo com renda familiar e situações de vulnerabilidade em 

saúde de 3440 mulheres matriculadas em um serviço de pré-natal de alto risco que 

demonstrou que o perfil econômico destas gestantes era de baixa renda, com cerca de dois 

terços das famílias (63%) vivendo com no máximo três salários mínimos. 

A baixa escolaridade associada à baixa renda reflete a vulnerabilidade em que as 

gestantes de ambos os grupos estão submetidas, principalmente porque estão relacionadas ao 

menor acesso à informação e ao limitado entendimento da importância dos cuidados com a 

saúde. O Ministério da Saúde propõe uma classificação operacional dos fatores de risco 

reprodutivo, distribuindo-os em categorias, onde uma delas são as características individuais e 

condições sociodemográficas desfavoráveis que indicam situações de vulnerabilidade 

individual e/ou social – como nível de escolaridade, baixa renda, conflitos familiares ou 

conjugais, condições de trabalho desfavoráveis, entre outros (BRASIL, 2012).  

Por outro lado, é importante destacar o acesso dessas mulheres às consultas pré-

natais, de modo que essa vulnerabilidade pode ser minimizada através do acompanhamento da 

gestação, seja de risco habitual ou alto risco, com orientações relativas à saúde materna e 

neonatal, contribuindo para o empoderamento da mulher e melhoria dos indicadores de saúde 

desta população. 

Quanto ao estado civil, a maior parte das mulheres tinha companheiro, 

contabilizando as casadas e em união estável, fato encontrado também no estudo de 

Domingues et al. (2015), que objetivou verificar o grau de adequação da assistência pré-natal 

no Brasil e sua associação com características sociodemográficas das mulheres, onde 

evidenciou que 81,7% das 23.894 entrevistadas tinham companheiro. 

A raça foi coletada por auto relato, sendo que a maioria se considerou parda. 

Corroborando com o achado de Domingues et al (2015), onde 56,8% das entrevistadas se 
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declarou parda. Por outro lado, o estudo de Costa et al (2016), onde 62,5% das entrevistadas 

se declarou branca, fato que pode ser explicado devido ao estudo ter sido realizado na região 

sul do País. 

A maioria das gestantes dos dois grupos era primigesta e dentre as não 

primigestas, a maior parte era primípara. Em relação ao evento abortamento, 26% (n=27) e 

70,9% (n=31) referiram história de apenas um aborto anterior. O mesmo achado foi 

encontrado em outros estudos (XAVIER et al, 2013; MELO et al, 2016; MENETRIER; 

ALMEIDA, 2016). 

A Idade Gestacional das mulheres foi em média discretamente mais alta no grupo 

de risco habitual (25, 07 semanas versus 26, 15 semanas). Em relação aos trimestres 

gestacionais, a maior parte 61% (n=61) das mulheres do grupo de risco habitual estava no 2º 

trimestre, enquanto uma discreta maioria 51,8% (n=57) das mulheres do grupo de alto risco 

estava no 3º trimestre. 

Os valores de pressão arterial sistólica e diastólica foram levemente maiores no 

grupo de gestantes de alto risco, como era esperado, tendo sido demonstrada diferença 

estatística entre os grupos através do valor de p = 0,000 em ambos os casos. O principal 

motivo pelo qual a gestante participou do pré-natal de alto risco foi a Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS), diagnosticado em 24,6% (n=15) das gestantes num estudo que traçou o 

perfil epidemiológico de gestantes de alto risco atendidas no Sul do Brasil (COSTA et al., 

2016). 

 O Índice de Massa Corporal das gestantes dos dois grupos foi em sua maioria 

considerado “Adequado”, dado encontrado também no estudo que teve como objetivo avaliar 

o estado nutricional de 150 gestantes de baixo risco durante o pré-natal em Sergipe, onde 58 

(39%) gestantes foram consideradas eutróficas (SANTOS et al., 2017). 

Porém, em um estudo com 61 gestantes de alto risco do Paraná, encontrou-se que 

em relação ao estado nutricional durante a gestação, mais da metade (52,4%) das gestantes 

apresentaram excesso de peso (COSTA et al., 2016). É importante destacar que a obesidade 

materna e o ganho de peso ponderal elevam os riscos para diabetes gestacional, parto 

prolongado, pré-eclâmpsia, cesárea e depressão. Para o recém-nascido, observa-se maior 

morbidade neonatal e maior probabilidade de obesidade, sobrepeso e distúrbios metabólicos 

na infância e adolescência (NOMURA et al., 2012). 
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A realização de atividade física foi negada pela maioria das gestantes de ambos os 

grupos, como reforçam Surita, Nascimento e Silva (2014) ao afirmar que a adesão à prática de 

atividade física durante a gestação ainda é difícil, devida ao fato de muitas gestantes terem 

receios e dúvidas quanto à sua eficácia e segurança, necessitando de esclarecimentos e 

incentivos constantes por parte dos profissionais que as atendem durante o pré-natal. 

Estudos em diferentes países mostram prevalências e características diversas dos 

exercícios entre as gestantes. Em uma coorte de mulheres saudáveis na Irlanda constatou-se 

que apenas 21,5% atendia às recomendações para o exercício durante a gravidez (WALSH et 

al., 2011). Entre as gestantes britânicas, a prevalência de atividade física ≥3 horas/semana foi 

de 48,8% entre a 18a e 32a semanas (LIU et al., 2011). No Brasil, as informações sobre o 

sedentarismo durante a gravidez são alarmantes: em estudo com 2.557 puérperas de Rio 

Grande, RS, apenas um terço das mães (32,8%) relatou ter praticado atividade física durante a 

gestação (DUMITH et al., 2012). 

O local de realização do pré-natal também diferiu entre os grupos, pois as 

gestantes de risco habitual eram acompanhadas apenas na atenção básica, enquanto as de alto 

risco eram acompanhadas, em sua maioria, no serviço especializado. Apesar disso, a 

recomendação do manejo das gestações de alto risco prevê o acompanhamento da gestante 

concomitantemente nos serviços de saúde da atenção básica em que ela está adscrita. 

Provavelmente esse achado pode estar relacionado a falhas na operacionalização dessa 

política. 

Com relação ao profissional que atendeu ao pré-natal, o Enfermeiro esteve em 

destaque em ambos os grupos, acompanhando sozinho 50% das mulheres de risco habitual e 

acompanhado do médico 49% e 83,6% das gestantes de risco habitual e alto risco, 

respectivamente. 

A consulta de enfermagem não substitui a consulta médica e vice-versa, tendo que 

se ponderar a importância e a necessidade de atuação do médico no acompanhamento das 

gestantes (SOUZA et al., 2013).  

Em estudo que analisou a assistência pré-natal utilizando dados da pesquisa de 

base nacional “Nascer no Brasil” evidenciou-se que 75,6% das gestantes do país foram 

atendidas pelo profissional médico, porém ao se fazer um recorte das regiões Norte e 

Nordeste, encontra-se que metade das gestantes teve atendimento pré-natal realizado apenas 

por enfermeiros (VIELLAS et al., 2014). É possível, portanto estabelecer uma relação entre 



56 

 

idade e escolaridade e atendimento pré-natal de modo que quanto maior a idade da gestante e 

a sua escolaridade, maior a proporção de atendimento por médicos. 

Cabe ainda levantar a discussão acerca da acessibilidade no quesito saúde, já que 

a maior parte das gestantes que foram atendidas prioritariamente pelo médico residiam nas 

regiões sudeste e sul do país, enquanto no nordeste e norte este número foi inferior. Existe 

ainda no país, infelizmente, uma profunda falha no acesso aos serviços de saúde diretamente 

proporcional ao contexto socioeconômico da população. 

A assistência pré-natal realizada por profissionais enfermeiros ainda é restrita no 

país, com maior concentração no Norte e Nordeste e entre mulheres indígenas, provavelmente 

pela menor disponibilidade de médicos nessas regiões, particularmente nas cidades do interior 

(VIELLAS et al., 2014).  

O profissional enfermeiro pode acompanhar inteiramente o pré-natal de baixo-

risco, ou risco habitual, na rede básica de saúde, de acordo com o Ministério da Saúde e 

conforme garantido pela Lei do Exercício Profissional, regulamentada pelo Decreto nº 

94.406/1987 (BRASIL, 2013) e reforçada pela Resolução nº 0516/2016 que reafirma a 

garantia do atendimento à mulher no pré-natal por meio da consulta de enfermagem (COFEN, 

2016). 

Além disso, uma das diretrizes para atenção pré-natal estabelecida pelo Programa 

de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN) (BRASIL, 2002) e Rede Cegonha 

(BRASIL, 2011) é a participação do enfermeiro como membro da equipe de saúde que presta 

assistência direta à mulher durante o ciclo gravídico-puerperal. 

Houve diferença estatística entre os grupos com relação às intercorrências na 

gestação atual (p=0,000), demonstrando que as gestantes de alto risco tiveram mais 

intercorrências, dentre estas, a mais prevalente nos dois grupos foi a Infecção do Trato 

Urinário.  

A infecção do trato urinário (ITU) tem sido considerada como a complicação mais 

frequente na gestação, associada a piores desfechos neonatais e complicações 

maternas. Segundo o Ministério da Saúde, as ITUs incidem em 17 a 20% das gestantes 

(BRASIL, 2013) e estão relacionadas à cistite, a pielonefrite, o trabalho de parto prematuro, 

recém-nascidos de baixo peso, rotura prematura de membranas, restrição de crescimento intra 

útero, paralisia cerebral, febre no pós-parto, sepse materna e infecção neonatal (CALDEIRA, 

2016; TAVARES; MEDEIROS, 2016; HACKENHAAR; ALBERNAZ e TOMASI, 2011). 
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 Com relação aos resultados eventos adversos ocorridos em gestações 

anteriores, o mais relatado em ambos os grupos foi o abortamento. Corroborando com o 

estudo de Rodrigues et al. (2017), onde o abortamento esteve em 23,5% (n=16) da história 

reprodutiva anterior das mulheres estudadas. 

  Com relação às principais queixas apresentadas pelas gestantes, podemos 

perceber que nictúria e lombalgia tiveram grande destaque em ambos os grupos, sendo 

referidas por mais de 50% da amostra.  

Durante o período gestacional, a mulher passa uma sequência de adaptações 

fisiológicas, morfológicas, sociais e emocionais. A dor lombar e pélvica é uma queixa comum 

durante a gestação, podendo ser decorrente de desequilíbrios no sistema articular devido ao 

aumento da massa corpórea e de suas dimensões, gerando perturbação do centro de gravidade 

(CG) e maior oscilação do centro de força (CF) que influenciam na biomecânica da postura 

(JUSTINO; PEREIRA, 2016). Em estudo com 97 gestantes de risco habitual em Recife 68% 

relataram dor lombar e desse total 43,9% referiram que a lombalgia se iniciou no segundo 

trimestre (CARVALHO et al, 2017). 

Além disso, de acordo com Brandão et al (2017), em um estudo com 99 

primigestas em Belém/PA, os sintomas urinários mais prevalentes em todo o período 

gestacional foram nictúria (94,9%) e polaciúria (85,9 %) e, a urgência urinária (56,6%). Outro 

estudo que corrobora com a magnitude desse achado na gestação encontrou 51,89% das 

mulheres incluídas no estudo (n = 237), com relato de ocorrência de sintomas urinários 

durante a gravidez. (ROCHA et al, 2017). 

A maioria das gestantes em ambos os grupos negou queixas de sono anteriores à 

gestação atual, evitando, assim, que houvesse vieses na medida do desfecho e possibilitando 

inferir que má qualidade do sono foi realmente devido a gestação. 

Sofrendo influência do estado civil das mulheres, a maioria dormia com alguém 

na mesma cama, mas este fato não influenciou na qualidade do sono destas. Dado semelhante 

ao encontrado num estudo que teve por objetivo analisar o ciclo vigília-sono de gestantes nos 

três trimestres de gestação no estado de São Paulo, que evidenciou que o fato de as gestantes 

dormirem com outra pessoa em sua cama não afeta sua qualidade de sono, pois de acordo com 

a correlação de qualidade de sono e situação conjugal as que têm companheiro dormiram 

melhor do que as que não têm e dormem sozinhas (VIDUEDO, 2007). 
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Na amostra estudada, foi comum a presença de eletrônicos no mesmo ambiente, 

sendo o Televisor o aparelho mais citado. Estudos demonstram que o uso de televisão e 

computadores, representantes de atividades de lazer no mundo contemporâneo, pode reduzir o 

tempo de sono (CROWLEY; CARSKADON, 2010; DIJK, 2013). Pode-se então associar o 

hábito de usar tais tecnologias com a prorrogação do período de sono (PIAZZETTA; 

CIAMPO; ZEPPONE, 2014). Apesar disso, a maioria das gestantes relatou que o ambiente 

não era ruidoso, proporcionando melhor conforto no momento de dormir. 

 

6.2. Avaliação da Qualidade do Sono e Sonolência Diurna Excessiva 

 

As gestantes estudadas adormeceram, em média, entre 21:00 e 22:00 e 

despertaram, em média entre 7:00 e 7:17. Não havendo diferença estatística entre os grupos 

para essas variáveis. Semelhantemente ao estudo de Viduedo (2007), onde todas as mulheres 

distribuídas nos três trimestres gestacionais mostraram o hábito de se deitar por volta das 

22:00 horas, porém o horário de levantar-se não foi avaliado. 

O tempo decorrido entre deita-se e dormir foi medido em minutos e revelou que 

as gestantes de alto risco apresentaram uma maior latência para o sono, levando quase uma 

hora para dormir, enquanto as gestantes de risco habitual conseguiram dormir em média em 

trinta minutos. O número de horas de sono por noite também diferiu entre os grupos (7:51 

para o risco habitual e 6:32 para o alto risco, em média).  

 Em estudo norueguês cujo objetivo foi examinar o desenvolvimento natural e a 

estabilidade da insônia e a baixa duração do sono em mulheres desde a gravidez até dois anos 

pós-parto, evidenciou-se que, no terceiro trimestre da gestação as mulheres experimentavam 

uma latência de sono de cerca de 80 minutos (1:20), com duração de sono média de 7:16 hrs 

(SIVERTSEN et al, 2015). 

 Ao examinarmos as médias das pontuações do PSQI encontramos que ambos 

os grupos apresentaram uma média de pontuação > 5, sinalizando uma má qualidade do sono, 

porém o grupo de alto risco teve destaque por apresentar uma média de pontuação maior, 

indicando uma pior qualidade do sono. Em dados absolutos encontramos que 65% (n=65) das 

gestantes de risco habitual e 91,2% (n=101) das gestantes de alto risco apresentaram uma má 

qualidade do sono (PSQI  > 5), com um valor de p=0,000 no teste de médias e no qui-

quadrado. 
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 A análise segundo os domínios do PSQI revelou que os transtornos do sono 

foram mais prevalentes nas gestantes de risco habitual, enquanto a latência para o sono foi 

significativamente maior no grupo de alto risco. Quase todos os domínios demonstraram 

diferenças estatísticas entre os grupos, exceto o último, referente à disfunção diurna 

demonstrando que, pelo PSQI, ambos os grupos apresentaram moderada disfunção diurna. 

Apesar disso, com relação à sonolência diurna, a média das pontuações da ESE 

evidenciou que apenas o grupo de gestantes de alto risco atingiu uma pontuação superior a 10. 

Pode-se inferir, portanto que as gestantes que tiveram uma pior qualidade de sono noturno 

apresentaram uma maior sonolência diurna. 

A sonolência diurna excessiva pode ser resultante de uma grande quantidade de 

despertares noturnos e da má qualidade do sono, e é prevalente na população gestante, em 

todos os trimestres (EFFATI-DARYANI et al, 2017). Contrapondo-se aos dados observados 

no estudo de Melo et al. (2017), em que 55,9% das gestantes avaliadas não relataram a 

sonolência diurna excessiva. Em outro estudo, quase 80% das mulheres grávidas investigadas 

relataram como normal os cochilos diurnos e estes como consequência do sono interrompido 

no período noturno. A maioria das gestantes também relatou redução da energia e aumento da 

fadiga, resultando em diminuição da vitalidade desde o início da gravidez, permanecendo 

dessa forma ao longo de todo período gestacional (MINDELL et al., 2015)  

Diferentemente do nosso estudo, em que 92,5% das gestantes estavam no segundo 

e terceiro trimentres, 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, ocasionando mudanças importantes. A progesterona e o 

estrógeno são associados como os principais hormônios responsáveis pelas alterações do sono 

nos três primeiros meses de gravidez (HASHMI et al., 2016). É importante destacar que, 

apesar disso, foi verificada sonolência diurna excessiva na amostra estudada. 

A sonolência diurna excessiva em gestantes pode ser justificada pelo sono sem 

eficiência e latência prolongada. Em estudo com 274 mulheres grávidas do terceiro trimestre 

verificou-se que aproximadamente uma em cada quatro mulheres apresentou sonolência 

diurna excessiva de acordo com a Escala de Sonolência de Epworth (TSAI et al., 2016). 

Considerando os dois grupos, 79% das gestantes apresentaram má qualidade do 

sono, corroborando com os achados de Melo et al (2017) em que a qualidade do sono de 

72,5% das gestantes, no segundo e terceiro trimestre foi considerada como ruim.  
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 Na China, um total de 454 gestantes foram avaliadas quanto ao sono e  87% 

destas experimentaram transtorno do sono (pontuação do PSQI > 5). A qualidade do sono 

global mais pobre, a qualidade subjetiva do sono, a menor eficiência do sono e os distúrbios 

do sono foram mais prevalentes durante o terceiro trimestre (YANG et al., 2017).  

Uma metanálise publicada em 2017 avaliou 24 estudos que relataram a 

prevalência de má qualidade do sono pelo índice de qualidade do sono de Pittsburgh (PSQI) ≥ 

5, com um total de 11,002 participantes e destacou que o escore médio de PSQI durante a 

gravidez foi de 6,07, (IC 95%, 5,30 - 6,85) e 45,7% (IC 95%, 36,5% - 55,2%), de gestantes 

pouca qualidade de sono (SEDOV et al., 2017).  

Neste estudo, observamos uma prevalência de mulheres no 2º e 3º trimestres de 

gestação, fato que pode ter contribuído para o elevado índice de má qualidade do sono, já que, 

em geral, as mulheres experimentam uma piora da qualidade do sono com o avanço da idade 

gestacional. Corroborando com o estudo de Crude et al (2013) onde, 80% das gestantes do 

segundo trimestre e 71,8% do terceiro trimestre apresentaram má qualidade do sono 

(pontuação do PSQI > 5). 

 A maior quantidade de mulheres no 3º trimestre de gestação no grupo de alto 

risco pode ter sido um fator confundidor para excessiva má qualidade do sono encontrada 

neste grupo. Apesar disso, resultados de estudos longitudinais indicaram que a qualidade do 

sono diminuiu do segundo (M  = 5,31, SE  = 0,40) para o terceiro trimestre ( M  = 7,03, SE  = 

0,85) em 1,68 pontos (IC 95%, 0,42 - 2,94) (SEDOV et al., 2017). 

 Um estudo realizado na Nova Zelândia com 633 gestantes com idade 

gestacional entre 35 e 37 semanas identificou que a má qualidade do sono foi comum em 

todas as mulheres no final da gravidez, com 84% destas relatando três ou mais noites de sono 

ruim no final da gravidez (HOWE et al., 2015) 

Em nosso estudo, a idade gestacional não apresentou significância estatística 

quando comparada à qualidade do sono entre os grupos (p=0,352 no risco habitual e p=0,621 

no alto risco). Diferente do que Sedov et al (2017) encontrou em sua metanálise que sugeriu 

que a idade gestacional moderou os escores médios de PSQI e a prevalência de pontuação do 

PSQI ≥5. 

As associações entre as variáveis sociodemográficas, clínicas, obstétricas e 

relativas ao sono não demonstraram, no geral, influência na qualidade do sono entre os 
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grupos. Tal fato pode estar relacionado ao fato de a grande maioria da amostra ter uma má 

qualidade do sono, tornando as demais variáveis sem relevância para o desfecho. 

O fato de a escolaridade e os eletrônicos terem tido significância estatística no 

grupo de alto risco e as queixas, no grupo de baixo risco, pode estar associado ao acaso, no 

caso do nosso estudo. 

Apesar disso, diversos estudos demonstram associações entre dados clínicos e 

obstétricos e a qualidade do sono. 

Segundo Crude et al (2013) a piora da qualidade do sono está relacionada com o 

aumento da idade e quando há uma patologia associada, essa proporção pode aumentar. 

Portanto, a qualidade de sono deve piorar em gestantes com idade avançada. 

Estudo realizado em São Paulo com 223 gestantes com ≥14 semanas: 105 com 

sobrepeso (índice de massa corporal — IMC — pré-gestacional ≥25,0 km2) e 118 eutróficas 

(IMC 18,5–24,9 kg/m2) em acompanhamento pré-natal, cujo objetivo foi comparar a 

qualidade do sono entre estes grupos, observou-se que a maioria (65,9%) apresentou baixa 

qualidade de sono (escore total >5) e essa proporção foi significativamente mais alta entre as 

mulheres com sobrepeso (80/105), em comparação às eutróficas (67/118) (76,2 versus 56,8%, 

p=0,004) (RIBEIRO et al., 2015). Demonstrando que mulheres com sobrepeso pré-

gestacional apresentaram sono mais comprometido do que as eutróficas, no segundo e terceiro 

trimestres da gravidez. 

Primíparas podem ter maior distúrbio do sono, devido ao maior trabalho para se 

integrar no seu novo papel na vida da família, ao contrário das multíparas (ARCANJO et al., 

2016), o que corrobora com o resultado deste estudo, já que a maioria da amostra foi 

composta de primigestas ou primíparas.  

Pesquisa com 30 gestantes australianas que estavam no 3º trimestre de gestação 

evidenciou que aqueles que incluíram o lado esquerdo entre eles as posições típicas do sono 

relataram um sono significativamente mais longo durante o estudo (p=0,01) (WARLAND; 

DORRIAN, 2014). Em nosso estudo, uma das queixas em destaque para a má qualidade do 

sono foi a posição para dormir. 

Hashmi et al (2016) em sua revisão demonstraram que no terceiro trimestre, os 

distúrbios do sono são devidos ao desconforto geral causado por dor nas costas, frequência 

urinária, movimentos fetais, e desconforto nas pernas. Estas queixas foram pontuadas também 

em nosso estudo, sendo nictúria, lombalgia e movimentos fetais os mais prevalentes, 
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respectivamente, significativamente entre as gestantes de alto risco que estavam em sua 

maioria no terceiro trimestre gestacional (p=0,00). 

Outras queixas estiveram relacionadas com a má qualidade do sono de 97 

gestantes (43 no segundo e 54 no terceiro trimestre gestacional) em Minas Gerais, entre elas: 

nictúria, preocupação com a saúde e o nascimento do bebê, posição desconfortável devido ao 

aumento da barriga, sensibilidade aumentada nos mamilos, dor na coluna, dor em baixo-

ventre, câimbras, ansiedade devido à aproximação do parto e medo do parto (dor, anestesia) 

(CALHEIROS et al, 2013) 

No estudo realizado por Crude et al (2013) cujo objetivo foi avaliar se há relação 

entre a qualidade de vida e a qualidade do sono em gestantes, mulheres com histórico de 

resultados adversos em gestações anteriores tiveram piores resultados em todos os itens 

avaliados. Morte fetal, aborto espontâneo repetido, partos prematuros e óbitos neonatais 

precoces representam interrupções abruptas de adaptações pessoais e familiares com a gra-

videz (COUTO et al, 2017). Estes eventos podem gerar ansiedade durante as gestações futuras 

e afetar a qualidade do sono, especialmente naquelas que apresentam risco na gestação atual. 

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. O 

aumento considerável dos hormônios esteroides no primeiro trimestre, 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 (HASHMI et al., 2016). 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 (EFFATI-DARYANI et al., 2017). 

Portanto, os profissionais devem estar conscientes de que uma certa redução da 

qualidade do sono é esperada durante a gravidez, mas as queixas de qualidade de sono muito 

precária podem exigir intervenção, especialmente em mulheres que apresentam risco 

gestacional, que em nosso estudo tiveram pior qualidade do sono, estando assim mais 

suscetíveis a desfechos desfavoráveis. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Com base nos objetivos propostos, os resultados permitiram avaliar e comparar a 

qualidade do sono de gestantes de risco habitual e alto risco. 

A análise do perfil das gestantes constatou uma certa homogeneidade entre os 

grupos, fortalecendo a comparação do desfecho entre eles. Apenas os valores pressóricos, o 

local e profissional que realizam o pré-natal e as intercorrências na gestação atual se 

mostraram diferentes entre os grupos, o que já era esperado pela própria característica dos 

grupos estudados. 

As gestantes de ambos os grupos estavam numa idade considerada ideal para a 

reprodução (Md 25 anos), possuíam ensino médio incompleto (Md 11 anos de estudo), 

ganhavam em média 1,5 salários mínimos, não exerciam atividade remunerada e eram 

trabalhadoras do lar, conviviam com o companheiro sendo em sua maioria casadas ou em 

união estável e se consideravam pardas.  

A maioria era primigesta ou primípara e não tinha histórico de aborto, possuíam 

IMC classificado como adequado e não realizavam atividades físicas. A infecção do trato 

urinário foi a intercorrência mais presente na amostra, as queixas mais prevalentes foram 

nictúria, lombalgia, movimentos fetais e cólicas e dentre os resultados adversos em gestações 

anteriores o mais prevalente foi o abortamento. 

Com relação as características do sono, a maior parte da amostra negou queixas 

anteriores à gestação, compartilhavam o quarto, a cama e possuíam televisor no quarto, porém 

não considerava o ambiente ruidoso. 

Evidencia-se a importância de avaliar e propor estratégias para melhorar a 

qualidade do sono durante a gestação, especialmente em gestações classificadas como alto 

risco. Uma estratégia simples é orientar quanto à higiene do sono durante as consultas pré-

natais. Pode-se ainda oferecer medidas não farmacológicas de apoio ao sono e ao 

relaxamento, combinados com a higiene do sono, como utilização de essência de lavanda no 

ambiente, entre outros. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Prezada senhora, 

 

 Eu, Sâmia Monteiro Holanda, enfermeira e mestranda em enfermagem pela 

Universidade Federal do Ceará, estou desenvolvendo uma pesquisa cujo título é 

QUALIDADE DO SONO EM GESTANTES DE RISCO HABITUAL VERSUS ALTO 

RISCO, sob orientação da Dra. Priscila de Souza Aquino, venho por meio deste convidar a 

V.S.ª a participar como voluntária deste estudo que tem como objetivo principal correlacionar 

a qualidade do sono entre gestantes de baixo risco e de alto risco. As informações aqui obtidas 

ficarão em sigilo e seu anonimato será preservado. Além disso, em nenhum momento a 

senhora terá prejuízo, seja ele qual for. Deste modo solicito sua colaboração para ser 

voluntário da pesquisa. 

Garanto à senhora que os riscos em participar do estudo são mínimos, apesar disto, 

pode ocorrer a lembrança de fatos que podem trazer sentimentos contrários a alegria e 

satisfação, como a frustração em alguns casos específicos. 

Caso haja concordância em participar do estudo, realizaremos algumas perguntas por 

meio de um formulário de caracterização sociodemográfica, clínica e obstétrica, além de uma 

escala que avalia a qualidade do sono, uma que avalia a sonolência diurna excessiva e uma 

última que avalia o estresse percebido. Todos esses instrumentos são relativos ao mês 

passado. A senhora será abordada no momento que aguarda a consulta de acompanhamento 

de pré-natal, ou logo após a mesma e a sua participação neste estudo é livre e deve durar em 

média 20 minutos. 

Dou-lhe a garantia de que as informações obtidas serão utilizadas apenas para a 

realização deste estudo. A senhora tem o direito de sair do estudo a qualquer momento, se 

assim desejar, sem que sua desistência possa prejudicar seu atendimento na rede pública ou 

privada de saúde. Finalmente informamos que sua identidade será preservada tanto durante a 

condução do estudo como quando publicado em periódicos científicos. A participação no 

estudo não trará nenhum custo à senhora. A senhora poderá fazer qualquer pergunta durante a 

leitura desse termo. Ressalto, que caso aceite participar, a senhora deverá assinar esse termo 

em duas vias, ficando uma via com a senhora e outra comigo. 

Sinta-se livre para fazer qualquer pergunta durante a leitura desse termo de 

consentimento ou em qualquer momento do estudo, contatando os pesquisadores por meio do 

telefone (85) 985128445. Assim como, caso queira saber mais sobre os trâmites desse projeto, 

segue também o contato do comitê de ética da instituição (85) 33668569.    

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO 

 

 

Eu, ___________________________________________RG nº____________________, 

declaro que tomei conhecimento do estudo citado acima, compreendi seus objetivos e 

concordo em participar da pesquisa. 

                                                           

 Fortaleza, ____ de _______________ de 2017. 

 

            ___________________________               ____________________________                        

                Assinatura do participante                            Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE B: INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

(  ) MEAC     (   ) CEDEFAM 
I - DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS                         Data da coleta: ___/___/___ 

Nome:____________________________________________________ 

Telefone 1:_____________________ Telefone 2: _____________________ 

II- DADOS CLÍNICOS E OBSTÉTRICOS  

15. Tipo de Pré-Natal: 1. (    ) Risco Habitual    2. (    ) Alto Risco 

16. Se realiza Pré-Natal de Risco, motivo:  

17. Local de realização do Pré-Natal: 1. (    ) UBS   2. (    ) Maternidade [MEAC]   3. (    ) Ambos 

18. Profissional que realiza o Pré-Natal: 1. (    )  Médico   2. (    ) Enfermeiro  3. (    ) Ambos 

19. IMC na última consulta: 1. (   ) Obesidade   2. (  ) Sobrepeso   3. (   ) Adequado   4. (   ) Baixo peso                             

20. G:________ P________ A________       21. PA na ultima consulta ______________ mmHg 

22. Tipos de Parto Anteriores: 1. Cesárea Nº (        )      2.Vaginal Nº (        )     3. Nenhum (         ) 

23. Tem filhos: 1. (   ) Sim   Quantos: _______  2. (   ) Não    24. Idade (s): 1) _____  2) ______ 3) ______ 

25: Idade do filho mais novo:                              26. Quantos filhos moram com você? 

27. Idade Gestacional:                                                               

28: Tipo de gravidez: 1. (   ) Única  2. (  ) Gemelar  3. (   ) Trigemelar   4. (   ) Quadrigemelar  5. (   ) Outra _______ 

29. Atividade física:  1. (   ) Sim  Qual(is) _______________________________  2. (   ) Não                                  

30. Intercorrências na gestação atual? 1. (   ) Sim   2. (    ) Não 

31. Se sim, qual (is): 1. (    ) Diabetes Mellitus  2. (    ) Doença Hipertensiva  3. (   ) Descolamento de Placenta         4. (   

) Placenta Prévia  5. (   ) ITU  6. (   ) IST  7. (   ) Outra, qual: __________________________                             

32. Resultados adversos em gestações anteriores? (   ) Sim    (    ) Não 

33. Se sim, qual (is): 1. (   ) Morte fetal  2. (   ) Aborto espontâneo  3. (   ) Parto prematuro  4. (   ) Óbito neonatal 

precoce  5. (   ) Depressão pós-parto  

34. Queixa (s) atual (is) na gestação? 1. (   ) Sim   2. (    ) Não 

35. Se sim, qual (is): 1. (    ) Náusea e/ou vômitos 2. (    ) Tontura  3. (    ) Pirose  4. (    ) Cólicas  5. (   ) Flatulência e 

obstipação intestinal   6. (    ) Hemorróidas  7. (   ) Disúria  8. (    ) Urgência Miccional  9. (   ) Nictúria  10. (   ) 

Dispneia  11. (    ) Ortopneia  12. (   ) Mastalgia  13. (   ) Lombalgia  14. (   ) Cefaleia  15. (   ) Cãimbras  16. (   ) 

Ansiedade  (   ) Fadiga   (   ) Medo   (   ) 17. (   ) Outra, qual:  

 III- DADOS DO SONO 

 

1. Número do prontuário:                                            

2. Procedência:  1.(    ) Capital   2.(    ) Interior   3. (    )Outros estados                            

3. Idade (anos completos):                                         4.  Escolaridade (anos de estudo completos): 

5. Renda familiar mensal:                                          6. Nº de pessoas no domicílio: 

7. Hábitos: 1. (   ) Tabagismo  2. (   ) Alcoolismo  3. (   ) Outras drogas 

8. Realiza atividade (ocupação): 1. (   ) Sim  2. (   ) Não    9. Qual?  (   ) Do lar  (   ) Estudante  (  ) Outra, qual__ 

10. Atividade remunerada?  1. (   ) Sim  2. (   ) Não    11. Local da atividade: (   ) No lar (   ) Fora do lar 

12. Estado civil: 1.(    ) Casada  2. (   ) Solteira  3. (   ) União estável  4.(    ) Divorciada  5. (   ) Viúva 

13. Mora com companheiro? 1. (   ) Sim  2. (   ) Não     

14. Raça auto referida:  1.(    ) Negra  2.(    ) Parda  3.(    ) Amarela  4.(    ) Branca  5.(    ) Indígena 

36. Queixa de sono anterior à gestação: 1. (   ) Sim   2. (    ) Não  37. Qual (is)? ____________________________ 

38. Tem um lugar próprio para dormir? 1. (   ) Sim  Qual _______________________________  2. (   ) Não                                  

39. Dorme com alguém no mesmo quarto? 1. (   ) Sim  Quem _______________________________  2. (   ) Não                                                             

40. Dorme com alguém na mesma cama/rede? 1. (   ) Sim  Quem ____________________________  2. (   ) Não 

41. Possui aparelhos eletrônicos no quarto? 1. (   ) Sim  Qual(is) ____________________________    2. (   ) Não                                  

42. Ambiente ruidoso?  1. (   ) Sim   2. (    ) Não   
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APÊNDICE C: CARTA CONVITE AOS JUÍZES ESPECIALISTAS 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 

FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM  

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO EM ENFERMAGEM 
 

CARTA CONVITE AOS JUÍZES ESPECIALISTAS 

 

Eu, Sâmia Monteiro Holanda, aluna do Curso de Pós-Graduação em Enfermagem a 

nível de Mestrado, da Universidade Federal do Ceará (UFC), venho convidá-lo (a) a participar 

como avaliador do instrumento de coleta de dados sociodemográficos, clínicos, obstétricos e 

relativos ao sono da pesquisa intitulada COMPARAÇÃO DA QUALIDADE DO SONO 

EM GESTANTES DE ALTO RISCO E RISCO HABITUAL. A qual se propõe a 

comparar a qualidade do sono entre gestantes de risco habitual e de alto risco, tal pesquisa 

dará origem à minha dissertação de mestrado e será realizada sob a orientação da Profª. Drª. 

Priscila de Souza Aquino. A relevância do estudo está em identificar o público com pior 

qualidade do sono para intervir de forma oportuna e minimizar os efeitos negativos da má 

qualidade do sono na gestação.  

Na oportunidade, antecipo sinceros agradecimentos.  

Atenciosamente, 
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APÊNDICE D: TERMO DE CONSENTIMENTO ESPECIALISTAS 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 

FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO EM ENFERMAGEM 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (ESPECIALISTAS) 

 
Caro(a) Senhor(a):  

Eu, SÂMIA MONTEIRO HOLANDA, enfermeira, aluna do Curso de Mestrado em Enfermagem 

pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Estou convidando-o(a) a participar de um estudo que 

será desenvolvido sob minha responsabilidade e de minha orientadora Profª Dra. PRISCILA DE 

SOUZA AQUINO. Nesse estudo pretendo comparar a qualidade do sono em gestantes de risco 

habitual e alto risco. Para isso, necessito traçar um perfil da população estudada. 

Portanto, solicito a vsa participação em avaliar conteúdo e a aparência do instrumento de coleta de 

dados sociodemográficos, clínicos, obstétricos e de dados do sono, afim de garantir que a 

aplicação instrumento seja confiável para o que se propõe. 

Caso concorde em participar do estudo, solicito que faça a leitura do manual e preencha o 

instrumento de avaliação, os quais deverão, posteriormente, ser encaminhados à mim via e-mail 

ou pessoalmente, segundo lhe convier.  

Dou-lhe a garantia de que as informações obtidas serão utilizadas apenas para a realização deste 

estudo. O(A) senhor(a) tem o direito de sair do estudo a qualquer momento, se assim desejar, sem 

que sua desistência possa lhe trazer quaisquer prejuízos. Finalmente informo que sua identidade 

será preservada tanto durante a condução do estudo como quando publicado em periódicos 

científicos. A participação no estudo não lhe trará nenhum custo. Ressalto, que caso aceite 

participar, a senhora deverá assinar esse termo em duas vias, ficando uma via com a senhora e 

outra comigo. 

Em caso de dúvidas e/ou desistência do estudo, poderá entrar em contato com a pesquisadora por 

meio do telefone (85) 985128445, ou e-mail samiaenf@yahoo.com.br. Assim como, caso queira 

saber mais sobre os trâmites desse projeto, segue também o contato do comitê de ética da 

instituição (85) 33668569. 

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO 

 
Eu, ___________________________________________RG nº___________________, declaro 

que tomei conhecimento do estudo citado acima, compreendi seus objetivos e concordo em 

participar da pesquisa.  

 

Fortaleza, ____ de _______________ de 2017.  

 

_____________________________                 ___________________________________  

Assinatura do participante                                   Assinatura do pesquisador 



APÊNDICE E: QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO-JUIZ ESPECIALISTA 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 

FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM  

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO EM ENFERMAGEM 

 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO-JUIZ ESPECIALISTA 
 

Parte 1-IDENTIFICAÇÃO 

Nome:____________________________________________________ Tempo de formação (em anos) : _________________  

Área de trabalho: ___________________________________________ Titulação: ( ) especialização ( ) mestrado ( ) doutorado 

 

Parte 2-INSTRUÇÕES  

Por gentileza leia minuciosamente o instrumento de coleta. Em seguida analise o instrumento marcando um X em um dos números que estão na 

frente de cada afirmação. Dê sua opinião de acordo com a abreviação que melhor represente sua opinião em cada critério abaixo:  

Valoração: 1-Inadequado 2-Parcialmente adequado 3-Adequado 4-Totalmente adequado  

Para as opções 1 e 2, por gentileza, descreva o motivo pelo qual se considerou essa opção no espaço destinado após o item. 

 

1- ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO - Refere-se à forma de apresentar as informações do instrumento. Isto inclui sua organização 

geral, estrutura, estratégia de apresentação, coerência e formatação. 

 

ITENS A SEREM AVALIADOS 

O instrumento é apropriado para a 

aplicação com o público alvo  

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

As perguntas estão apresentadas de 

forma clara e objetiva  

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 
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3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

As perguntas apresentadas estão 

cientificamente corretas  

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

O instrumento apresenta sequencia 

lógica  

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

As perguntas estão bem estruturadas em 

concordância e ortografia  

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

A letra está adequada  1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

O tamanho da letra está adequado  1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

O espaçamento da letra está adequado  1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

O número de páginas está adequado 1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

O instrumento é de fácil leitura e 

compreensão 

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 
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3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Atende o objetivo de traçar o perfil da 

população estudada 

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

O instrumento contempla perguntas 

coerentes com a qualidade do sono 

durante a gestação 

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

Comentários e Sugestões: 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

2 – CONTEÚDO - Refere-se à cada pergunta de forma individual. 

 

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Procedência: 

1. (    ) Capital   2.(    ) Interior   3. (    ) 

Outros estados 

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

Idade (anos completos):                                          1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

Escolaridade (anos de estudo 

completos): 

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

Renda familiar mensal:                                           1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 
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4. (     ) Totalmente adequado 

Nº de pessoas no domicílio: 1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

Hábitos: 

1. (   ) Tabagismo  2. (   ) Alcoolismo  3. 

(   ) Outras drogas 

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

Realiza atividade (ocupação):  

1. (   ) Sim  2. (   ) Não     

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

Qual ocupação?   

1. (   ) Do lar  2. (   ) Estudante  3. (  ) 

Outra, qual 

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

Essa ocupação é remunerada?   

1. (   ) Sim  2. (   ) Não     

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

Local da atividade/ocupação:  

1. (   ) No lar 2. (   ) Fora do lar  

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

Estado civil:  

1.(    ) Casada  2. (   ) Solteira  3. (   ) 

União estável  4.(    ) Divorciada  5. (   ) 

Viúva 

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

Mora com companheiro?  

1. (   ) Sim  2. (   ) Não     

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 



82 

 

4. (     ) Totalmente adequado 

Raça auto referida:   

1.(    ) Negra  2.(    ) Parda  3.(    ) 

Amarela  4.(    ) Branca  5.(    ) Indígena 

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

DADOS CLÍNICOS E OBSTÉTRICOS 

Tipo de Pré-Natal:  

1. (    ) Risco Habitual    2. (    ) Alto 

Risco 

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

Se realiza Pré-Natal de Risco, motivo: 1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

Local de realização do Pré-Natal:  

1. (    ) UBS   2. (    ) Maternidade 

[MEAC]   3. (    ) Ambos 

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

Profissional que realiza o Pré-Natal:  

1. (    )  Médico   2. (    ) Enfermeiro  3. 

(    ) Ambos 

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

IMC na última consulta:  

1. (   ) Obesidade   2. (  ) Sobrepeso   3. 

(   ) Adequado   4. (   ) Baixo peso                             

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

Gesta:________  1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

Para: ________ 1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 
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3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Aborto: ________        1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

PA na ultima consulta: 

__________mmHg 

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

Tipos de Parto Anteriores:  

1. Cesárea Nº (        )      2.Vaginal Nº (        

)     3. Nenhum (         ) 

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

Tem filhos:  

1. (   ) Sim   Quantos  2. (   ) Não     

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

Idade (s):  

Filho 1) __  Filho 2) ___ Filho 3) ___  

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

Quantos filhos moram com você? 1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

Idade Gestacional:                                                               1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

Tipo de gravidez:  

1. (   ) Única  2. (  ) Gemelar  3. (   ) 

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 
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Trigemelar   4. (   ) Quadrigemelar  5. (   

) Outra 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Atividade física:   

1. (   ) Sim  Qual(is) 2. (   ) Não                                  

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

Intercorrências na gestação atual?  

1. (   ) Sim   2. (    ) Não 

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

Se sim, qual (is):  

1. (    ) Diabetes Mellitus  2. (    ) 

Doença Hipertensiva  3. (   ) 

Descolamento de Placenta          4. (   ) 

Placenta Prévia  5. (   ) ITU  6. (   ) IST  

7. (   ) Outra, qual: 

Resultados adversos em gestações 

anteriores?  

1. (   ) Sim    2. (    ) Não 

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

Se sim, qual (is):  

1. (   ) Morte fetal  2. (   ) Aborto 

espontâneo  3. (   ) Parto prematuro  4. (   

) Óbito neonatal precoce  5. (   ) 

Depressão pós-parto 6. (   ) Outra, qual: 

Queixa (s) atual (is) na gestação?  

1. (   ) Sim   2. (    ) Não 

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

Se sim, qual (is):  

1. (    ) Náusea e/ou vômitos 2. (    ) 

Tontura  3. (    ) Pirose  4. (    ) Cólicas  

5. (   ) Flatulência e obstipação 

intestinal   6. (    ) Hemorróidas  7. (   ) 

Disúria  8. (    ) Urgência Miccional  9. (   

) Nictúria  10. (   ) Dispneia  11. (    ) 

Ortopneia  12. (   ) Mastalgia  13. (   ) 
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Lombalgia  14. (   ) Cefaleia  15. (   ) 

Cãimbras  16. (   ) Ansiedade 17. (   ) 

Fadiga  18. (   ) Medo 19. (   ) Outra, 

qual: 

DADOS DO SONO 

Queixa de sono anterior à gestação: 

 1. (   ) Sim   Qual (is)? 2. (    ) Não 

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

Tem um lugar próprio para dormir?  

1. (   ) Sim  Qual  2. (   ) Não                                  

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

Dorme com alguém no mesmo quarto? 

1. (   ) Sim  Quem  2. (   ) Não                                                             

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

Dorme com alguém na mesma 

cama/rede?  

1. (   ) Sim  Quem  2. (   ) Não 

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

Possui aparelhos eletrônicos no quarto? 

1. (   ) Sim  Qual(is)  2. (   ) Não                                  

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

Ambiente ruidoso?   

1. (   ) Sim   2. (    ) Não   

1. (     ) Inadequado 

2. (     ) Parcialmente adequado 

3. (     ) Adequado 

4. (     ) Totalmente adequado 

Justifique caso marque a opção 1 ou 2 

Comentários e Sugestões: 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 



ANEXO A – ÍNDICE DE QUALIDADE DE SONO DE PITTSBURGH VERSÃO EM 

PORTUGUÊS DO BRASIL (PSQI-BR) 

 

Data da coleta: _____/_____/________                                  No do instrumento:__________ 

Instruções: 

As seguintes perguntas são relativas aos seus hábitos de sono durante o último mês somente. Suas 

respostas devem indicar a lembrança mais exata da maioria dos dias e noites do último mês. Por 

favor, responda a todas as perguntas. 

 

1. Durante o último mês, quando você geralmente foi para a cama à noite? 

Hora usual de deitar ___________________ 

 

2. Durante o último mês, quanto tempo (em minutos) você geralmente levou para dormir à noite? 

Número de minutos ___________________ 

 

3. Durante o último mês, quando você geralmente levantou de manhã? 

Hora usual de levantar ____________________ 

 

4. Durante o último mês, quantas horas de sono você teve por noite? (Este pode ser diferente do 

número de horas que você ficou na cama). 

Horas de sono por noite _____________________ 

 

Para cada uma das questões restantes, marque a melhor (uma) resposta. Por favor, responda a todas as 

questões. 

 

5. Durante o último mês, com que frequência você teve dificuldade de dormir porque você... 

 

(a) Não conseguiu adormecer em até 30 minutos 

1. (   ) Nenhuma no último mês      2. (   ) Menos de 1 vez/ semana  

3. (   ) 1 ou 2 vezes/ semana           4. (   ) 3 ou mais vezes/ semana 

 

(b) Acordou no meio da noite ou de manhã cedo 

1. (   ) Nenhuma no último mês      2. (   ) Menos de 1 vez/ semana  

3. (   ) 1 ou 2 vezes/ semana           4. (   ) 3 ou mais vezes/ semana 

 

(c) Precisou levantar para ir ao banheiro 

1. (   ) Nenhuma no último mês      2. (   ) Menos de 1 vez/ semana  

3. (   ) 1 ou 2 vezes/ semana           4. (   ) 3 ou mais vezes/ semana 

 

(d) Não conseguiu respirar confortavelmente 

1. (   ) Nenhuma no último mês      2. (   ) Menos de 1 vez/ semana  

3. (   ) 1 ou 2 vezes/ semana           4. (   ) 3 ou mais vezes/ semana 

 

(e) Tossiu ou roncou forte 

1. (   ) Nenhuma no último mês      2. (   ) Menos de 1 vez/ semana  

3. (   ) 1 ou 2 vezes/ semana           4. (   ) 3 ou mais vezes/ semana 

 

(e) Sentiu muito frio 

1. (   ) Nenhuma no último mês      2. (   ) Menos de 1 vez/ semana  

3. (   ) 1 ou 2 vezes/ semana           4. (   ) 3 ou mais vezes/ semana 

  

(f) Sentiu muito calor 

1. (   ) Nenhuma no último mês      2. (   ) Menos de 1 vez/ semana  

3. (   ) 1 ou 2 vezes/ semana           4. (   ) 3 ou mais vezes/ semana 
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(g) Teve sonhos ruins 

1. (   ) Nenhuma no último mês      2. (   ) Menos de 1 vez/ semana  

3. (   ) 1 ou 2 vezes/ semana           4. (   ) 3 ou mais vezes/ semana 

 

(h) Teve dor 

1. (   ) Nenhuma no último mês      2. (   ) Menos de 1 vez/ semana  

3. (   ) 1 ou 2 vezes/ semana           4. (   ) 3 ou mais vezes/ semana 

 

(i) Outra(s) razão(ões), por favor descreva _____________________________________________ 

 

Com que frequência, durante o último mês, você teve dificuldade para dormir devido a essa razão? 

1. (   ) Nenhuma no último mês      2. (   ) Menos de 1 vez/ semana  

3. (   ) 1 ou 2 vezes/ semana           4. (   ) 3 ou mais vezes/ semana 

 

6. Durante o último mês, como você classificaria a qualidade do seu sono de uma maneira geral? 

1. (   ) Muito boa      2. (   ) Boa  

3. (   ) Ruim              4. (   ) Muito ruim 

 

7. Durante o último mês, com que frequência você tomou medicamento (prescrito ou “por conta 

própria”) para lhe ajudar a dormir? 

1. (   ) Nenhuma no último mês      2. (   ) Menos de 1 vez/ semana  

3. (   ) 1 ou 2 vezes/ semana           4. (   ) 3 ou mais vezes/ semana 

 

8. No último mês, com que frequência você teve dificuldade de ficar acordado enquanto dirigia, comia 

ou participava de uma atividade social (festa, reunião de amigos, trabalho, estudo)? 

1. (   ) Nenhuma no último mês      2. (   ) Menos de 1 vez/ semana  

3. (   ) 1 ou 2 vezes/ semana           4. (   ) 3 ou mais vezes/ semana 

 

9. Durante o último mês, quão problemático foi para você manter o entusiasmo (ânimo) para fazer as 

coisas (suas atividades habituais)? 

1. (   ) Nenhuma dificuldade           2. (   ) Um problema leve  

3. (   ) Um problema razoável         4. (   ) Um grande problema 
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ANEXO B - ESCALA DE SONOLÊNCIA DE EPWORTH VERSÃO EM 

PORTUGUÊS DO BRASIL (ESS-BR) 

 

Data da coleta: _____/_____/________                                  No do instrumento:__________ 

Qual a probabilidade de você cochilar ou dormir, e não apenas se sentir cansado, nas seguintes 

situações? Considere o modo de vida que você tem levado recentemente. Mesmo que você não tenha 

feito algumas destas coisas recentemente, tente imaginar como elas o afetariam. Escolha o número 

mais apropriado para responder cada questão: 

 

0 = nunca cochilaria 

1 = pequena probabilidade de cochilar 

2 = probabilidade média de cochilar 

3 = grande probabilidade de cochilar 

 

 

Situação Probabilidade de cochilar 

 

Sentado e lendo 0 1 2 3 

Assistindo TV 0 1 2 3 

Sentado, quieto, em um lugar público (por exemplo, em um teatro, 

reunião ou palestra) 

0 1 2 3 

Andando de carro por uma hora sem parar, como passageiro 0 1 2 3 

Ao deitar-se à tarde para descansar, quando possível 0 1 2 3 

Sentado conversando com alguém 0 1 2 3 

Sentado quieto após o almoço sem bebida de álcool 0 1 2 3 

Em um carro parado no trânsito por alguns minutos 0 1 2 3 

 

 

 

Obrigado por sua cooperação 
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ANEXO C. APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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