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de dados do estudo pudesse ocorrer.  

 

 ARTIGO 1- Comportamento sedentário e a dor nas costas em gestantes: uma 

revisão sistemática. Síntese das evidências disponíveis na literatura 

referentes à associação entre o comportamento sedentário e a dor nas costas 

durante a gestação. 

 

 ARTIGO 2- Influência do comportamento sedentário sobre a incapacidade 

funcional provocada pela dor lombar em gestantes. Investigação dos 

potenciais efeitos do tempo em comportamento sedentário ao assistir 
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Resumo 

 

 

 

VILELA, Indiára da Silva. Influência do comportamento sedentário sobre a 
incapacidade funcional provocada pela dor lombar em gestantes. 2018. Projeto 
de pesquisa (mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Educação Física, 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2018. 

 

 

 

A dor nas costas acomete cerca de dois terços das mulheres no período gestacional 
e devido a isso é reconhecida como um grave problema de saúde pública mundial. 
Estudos sugerem que o tempo prolongado em comportamento sedentário pode estar 
associado à intensificação da mesma, porém, até o presente momento, poucos 
estudos foram identificados na literatura sobre a associação entre comportamento 
sedentário e a dor nas costas na gestação. Portanto, identificar qual a influência do 
comportamento sedentário na incapacidade por dor lombar neste público se faz 
importante e necessário visto a lacuna literária. Para tanto, um estudo de caráter 
longitudinal observacional será realizado com o objetivo de investigar os potenciais 
maleficios do tempo em comportamento sedentário no lazer, deslocamento e 
trabalho no segundo trimestre gestacional pode acarretar incapacidade por dor 
lombar ao final da gestação (3° trimestre)em uma subamostra de gestantes 
provenientes da coorte de nascimentos de 2015.Os dados de dor nas costas foram 
obtidos através do questionário Roland-Morris e as variáveis do comportamento 
sedentário foram obtidas através dos questionários utilizados no acompanhamento 
pré-natal e perinatal do estudo. Inicialmente, serão realizadas análises para 
avaliação de consistência dos dados e checagem da distribuição do desfecho 
através de análise de medidas de tendência central e variabilidade. O segundo 
passo consistirá de análises descritivas de distribuição do desfecho de acordo com 
os subgrupos das variáveis independentes. Posteriormente, análises de associação 
serão realizadas entre o desfecho (percepção da intensidade de dor nas costas) e a 
exposição analisada (comportamento sedentário), com o ajuste para potencias 
confundidores será analisada conforme variáveis coletadas no principal 
acompanhamento do pré-natal. 

 

 

Palavras-chave: gestação; dor lombar; dor nas costas comportamento sedentário; 
incapacidade 
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Abstract 
 

 

 

 

VILELA, Indiára da Silva. Influence of sedentary behavior on disability due to 
back pain during pregnancy. 2018. Projeto de pesquisa (mestrado) – Programa de 
Pós-Graduação em Educação Física, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 
2018. 
 
 
 
Back pain affects about two-thirds of women in the gestational period and because of 
this is recognized as a serious global public health problem. Studies suggest that the 
prolonged time in sedentary behavior may be associated to the intensification of 
sedentary behavior, however, to date, few studies have been identified in the 
literature on the association between sedentary behavior and back pain in 
pregnancy. Therefore, identifying the influence of sedentary behavior on the inability 
for low back pain in this public becomes important and necessary given the literary 
gap. To do so, a longitudinal observational study will be carried out with the objective 
of investigating the potential hexes of time in sedentary behavior in leisure, 
displacement and work in the second gestational trimester can lead to incapacity for 
low back pain at the end of gestation (3rd trimester) in a subsample of pregnant 
women from the 2015 birth cohort. Data on back pain were obtained using the 
Roland-Morris questionnaire and the variables of sedentary behavior were obtained 
through the questionnaires used in prenatal and perinatal follow-up of the study. 
Initially, analyzes will be performed to evaluate the consistency of the data and check 
the distribution of the outcome through analysis of measures of central tendency and 
variability. The second step will consist of descriptive analyzes of the distribution of 
the outcome according to the subgroups of the independent variables. Subsequently, 
association analyzes will be performed between the outcome (perception of the 
intensity of back pain) and the exposure analyzed (sedentary behavior), with the 
adjustment for confounding potencies will be analyzed according to the variables 
collected in the main prenatal follow-up. 
 
Keywords: gestation; low back pain; backache; sedentary behavior; inability; 
intervention 
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1. Introdução 

 

No período gestacional as transformações fisiológicas, tais como a liberação 

do hormônio relaxina, aumento da liberação de progesterona e estrogênio, e 

anatômicas como o crescimento e anteriorização do útero e aumento do tamanho 

dos seios (FERREIRA; NAKANO, 2001), fazem parte de um processo adaptativo 

natural e individual importante para a saúde da mãe e do desenvolvimento do bebê 

(GILLEARD; CROSBIE; SMITH, 2002). 

Estes ajustes e compensações biomecânicas e hormonais acarretam na 

adoção de posturas incorretas, levando ao desencadeamento de inúmeras doenças 

musculoesqueléticas (HAMDAN; SAEED; ALLAWI, 2014), sendo a dor na coluna 

vertebral a região mais referida, afetando cerca de dois terços das grávidas 

(PENNICK; LIDDLE, 2015). Esta algia tende a se agravar ao final da gestação 

(MOTA et al., 2015; MARTINS; SILVA, 2005) e, de forma mais preocupante, 1/5 das 

mulheres se tornam incapacitadas físicamente durante a gravidez (PENNICK; 

LIDDLE, 2015). 

Devido a dor nas costas ser multifatorial e de difícil compreensão da sua real 

origem (FOTI; DAVIDSVOL; BAGLEY, 2000), são muitos os fatores associados ao 

risco para desenvolvê-la (PENNICK; LIDDLE, 2015). Algumas pesquisas sugerem o 

comportamento sedentário como um possível fator de risco para desencadeá-la na 

população em geral (CHEN et al., 2009; HUSSAIN et al., 2016; AMORIM et al., 

2017).Em gestantes, estudos apontam que este é um comportamento comum, no 

qual mais de 50% do tempo é despendido em atividades sedentárias quando 

comparadas a não grávidas (FAZZI et al., 2017). Além disso, as inativas tendem a 

despender maior tempo assistindo TV e descansando durante o dia quando 

comparadas as ativas fisicamente (WATSON et al.,2017). 

Por outro lado, segundo o American College of Obstetrician and Gynecologist 

(ACOG, 2015), um programa de exercício físico de 20 a 30 minutos na maioria ou 

todos os dias, assim como o fortalecimento da musculatura abdominal e lombar são 

aconselhados para auxiliar na diminuição do risco das gestantes experenciarem esta 

dor. 
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Sabendo que a dor lombar gestacional acomete cerca de 63% das mulheres e 

cerca de 1/5 ficam incapacitadas devido a esta condição (PENNICK; LIDDLE, 2015), 

que o tempo prolongando em comportamento sedentário tem sido associado ao 

risco para o surgimento da dorna população em geral (CHEN et al., 2009; HUSSAIN 

et al., 2016; AMORIM et al., 2017) e que estudos vêm observando que as gestantes, 

principalmente as insuficientemente ativas tendem a aumentar o tempo em 

atividades sedentárias (WATSON et al.,2017),é fundamental verificar como esse 

comportamento afeta a saúde desse grupo de mulheres. Somado a isso, até o 

presente momento, dentro de nosso conhecimento, não há na literatura estudos de 

base populacional que investigaram os potenciais efeitos do comportamento 

sedentário durante a gravidez sobre a dor e a incapacidade por dor lombar em 

gestantes. 

 
 
1.1 Justificativa 

 
Embora considerada um desconforto comum, a dor nas costas é um problema 

de saúde pública, pois cerca de 30% dos casos afetam de maneira negativa a 

qualidade de vida e saúde (CHANG et al., 2011), tais como as atividades diárias 

(RAMACHANDRA et al., 2015; DA ROSA et al., 2012), do trabalho e a na qualidade 

do sono (SKAGGS et al., 2007; ESER et al., 2015; CLERE; TAILLEZ, 2015). 

A dor nas costas no período gestacional é a causa mais comumente relatada 

de afastamento do trabalho (MARTINS; SILVA, 2005). Tal fato acarreta em um alto 

custo econômico no sistema de saúde público devido aos gastos com tratamentos e 

absenteísmo causado por incapacidade física (VERMANI; MITTAL; WEEKS, 2010). 

Além disso, se a dor nas costas não for corretamente tratada pode causar 

comorbidades como hipertensão, ansiedade, depressão e estresse (BRUEHL et al., 

2005; CURRIE; WANG, 2009; CHERNOFF, 1995; OSTGAARD; ANDERSSON, 

1991; CHANG et al., 2011; KOVACS et al., 2012; CHANG et al., 2013; PENNICK; 

LIDDLE, 2015). 

Estudos demonstram que mais de um terço das mulheres que apresentam 

dor nas costas na gestação continuam sofrendo as consequências das dores até um 

ano após o parto (JOSPT, 2014). Entretanto, dados de um recente estudo de base 

populacional realizado no sul do Brasil, mostraram que apenas 1/3 das gestantes 
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que apresentaram dor lombar intensa procuraram por atendimento médico 

(DUARTE; CESAR; MEUCCI, 2016). 

Além disso, embora sem claro consenso, estudos têm mostrado que a dor 

nas costas gestacional se intensifica em posições sentadas, deitadas e em pé por 

um longo período (NICHOLLS; GRIEVE, 1992; NYSKA et al., 1997; LEE; HER; 

TSUANG, 1999; FOTI; DAVIDSVOL; BAGLEY, 2000; GILLEARD; CROSBIE; 

SMITH, 2002; BEWYER et al., 2009; EL SAYED et al., 2009; GIJON-NOGUERON et 

al., 2013; GILLEARD, 2013; YOO; SHIN; SONG, 2015; MARTINEZ-MARTI et al., 

2015). Essa questão é particularmente importante porque diversos estudos têm 

mostrado que o tempo gasto em atividades sedentárias é significativamente maior 

entre as grávidas (HEGAARD et al., 2010; JIANG et al., 2012; PADMAPRIYA et al., 

2015; LYNCH et al., 2012; GRADMARK et al., 2011).  

Atualmente, a prática de exercício físico de 20 a 30 minutos na maioria ou 

todos os dias são aconselhados como forma de diminuição do risco desenvolver 

esta dor, porém, em âmbito mundial, são encontradas baixas prevalências de AF e 

altas de comportamento sedentário na gestação (HEGAARD et al., 2010; 

PADMAPRIYA et al., 2015). Embora o comportamento sedentário consista na sua 

independência parcial em relação à AF, um estudo encontrou que as gestantes que 

conheciam as recomendações de AF para benefícios à saúde, apresentaram menor 

tempo sedentário quando comparadas as que não conheciam as mesmas (FABIO et 

al., 2015). 

Estudos oriundos das coortes de nascimento de Pelotas, na qual o presente 

estudo está baseado, vêm fornecendo evidências importantes em relação a diversos 

desfechos de saúde materno-infantil. Entretanto, nesse grande contexto, nada foi 

investigado na relação entre o comportamento sedentário e a percepção da 

intensidade e incapacidade por dor lombar neste grupo específico de mulheres. 

Frente à lacuna na literatura existente sobre o tema, pesquisas populacionais são 

necessárias para criar uma melhor base de evidências sobre como esse 

comportamento afeta um grupo de mulheres (inativas/insuficientemente ativas e 

outro que participou de um programa de treinamento físico orientado) sobre à 

percepção de dor lombar e a incapacida da causada por ela. Portanto, esta 

dissertação espera auxiliar a melhor compreender estas relações, visando 

proporcionar aos profissionais da área da saúde novos subsídios que possam 
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auxiliá-los na remissão e/ou alívio da dor, a qual tão frequentemente ocorre ao longo 

da gestação. 

 
1.1.2 Formulação do problema 
 

 Qual a influência do tempo despendido em comportamento sedentário no 

segundo trimestre da gestação sobre a incapacidade funcional por dor lombar 

no terceiro trimestre gestacional? 

 

 

 

 

1.2 Objetivos           
 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 Investigar através de um acompanhamento longitudinal o efeito do tempo 

permanente em comportamento sedentário (no lazer, no deslocamento e no 

trabalho) no segundo trimestre gestacional a incapacidade funcional por dor 

lombar no terceiro trimestre em mulheres insuficientemente ativas. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

✓ Descrever a prevalência da intensidade e incapacidade funcional da dor 

lombar durante a gravidez no segundo e terceiro trimestre gestacional. 

 

✓ Observar de forma transversal e longitudinal o tempo (horas/minutos) 

despendido em comportamento sedentário no lazer, deslocamento e de 

trabalho/ocupação das gestantes nos dias de semana, não incluindo os finais 

de semana e em quais domínios (lazer, deslocamento e trabalho) apresentam 

maior tempo. 

 

 



 

 

 

21 

 

✓ Identificar quais categorias sócio-demográficas, comportamentais, 

antropométricas e nutricionais as gestantes apresentam maior de intensidade 

e incapacidade funcional por dor lombar segundo os diferentes níveis de 

tempo gasto em comportamento sedentário.  

 
1.3 Hipóteses 

 

 
✓ A prevalência da intensidade e incapacidade funcional por dor lombar nas 

gestantes aumentará conforme o avanço dos trimestres gestacionais. 

 

✓ O tempo (horas/minutos) despendido em comportamento sedentário no lazer, 

deslocamento e de trabalho/ocupação das gestantes nos dias de semana, 

não incluindo os finais de semana e em diferentes domínios (lazer, 

deslocamento e trabalho) apresentarão maior tempo conforme o avanço da 

gestação e maior tempo sedentário no domínio de lazer e deslocamento 

quando comparado com o de trabalho; 

 

✓ As gestantes mais jovens, de maior IMC, com menor nível acadêmico, 

fumantes, multíparas, que caminham por longo tempo e que ficam maior 

tempo na cama apresentarão maior percepção de intensidade e incapacidade 

funcional por dor lombar dor nas costas; 
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2. Revisão da literatura 
 

2.1 Dor nas costas na gestação 

 

As transformações fisiológicas e anatômicas no corpo da mulher durante o 

período gestacional fazem parte de um processo adaptativo natural e individual 

importante para a saúde da mãe e do desenvolvimento do bebê (GILLEARD; 

CROSBIE; SMITH, 2002). Durante os 280 dias de gestação, ocorre o aumento da 

liberação dos hormônios progesterona e estrogênio, responsáveis pelo crescimento 

da dimensão do útero e tamanho dos seios. A partir do segundo trimestre, é 

observado à liberação do hormônio relaxina, o qual causa frouxidão articular 

(DUMAS et al., 1995; ACOG, 2002) e aumento da elasticidade do tecido conjuntivo 

pélvico para a preparação da musculatura para o trabalho de parto (NOON; HOCH, 

2012).  

Através dessas alterações, ocorre o aumento da composição corporal, 

variando em média de nove a 14 quilos e a expansão abdominal devido ao 

crescimento do feto, da placenta, do útero e do líquido aminiótico (KONKLER, 1990, 

FAST et al., 1990; FOTI; DAVIDSVOL; BAGLEY, 2000). Como forma de ajuste e 

compensação biomecânica devido ao deslocamento do centro de gravidade da 

gestante, ocorre a intensificação da curvatura da coluna lombar, anteriorização da 

cintura pélvica, posteriorização da cabeça (BULLOCK; JULL; BULLOCK, 1987; 

FRANKLIN; CONNER-KERR, 1998; FOTI; DAVIDSVOL; BAGLEY, 2000) 

hiperextensões dos joelhos, diminuição do arco longitudinal plantar mediano, bem 

como aumento do volume, comprimento, largura e pronação dos pés (ALVAREZ et 

al., 1988; GIJON-NOGUERON et al., 2013). 

Essas repercussões no sistema musculoesquelético durante a gravidez 

resultam, portanto, em grandes ajustes da postura estática e dinâmica das mulheres, 

levando a adoção de posturas incorretas (FOTI; DAVIDSVOL; BAGLEY, 2000), as 

quais implicam de forma negativa no controle postural em posições sentadas (LEE; 

HER; TSUANG, 1999), na mobilidade na região do tronco em sentar, levantar e 

rotacionar (FAST et al., 1987; GILLEARD; CROSBIE; SMITH, 2002, SAWA et al., 

2015; ELDEEB et al., 2016), na estabilidade dinâmica (NYSKA et al., 1997, EL 

SAYED et al., 2017), no alinhamento estático e amplitude de movimento dos 

quadris, joelhos, tornozelos e na plataforma plantar em uma postura estática, 
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podendo também  prejudicar a marcha na caminhada (GILLEARD, 2013; EL SAYED 

et al., 2017; MARTINEZ-MARTI et al., 2015, GIJON-NOGUERON et al., 2013, 

RIBEIRO; JOÃO; SACCO, 2013; FOTI; DAVIDSVOL; BAGLEY, 2000; ELDEEB et 

al., 2016).  

Estudos de base populacionais relatam que devido a essas diversas 

mudanças as articulações e a coluna vertebral sofram um esforço desnecessário, 

sendo comum o surgimento de inúmeros casos de doenças musculoesqueléticas 

associadas à gravidez atual, com incidência global de 52% (HAMDAN; SAEED; 

ALLAWI, 2014), sendo a dor lombo-pélvica (dor lombar ou dor na cintura pélvica) a 

queixa mais referida, afetando de acordo com o Journal of Orthopaedic & Sports 

Physical Therapy, de 24% a 90% das mulheres quando estão grávidas (JOSPT, 

2014). Tendem a aumentar à medida que a gravidez avança, contudo, ainda 

permanece incerto sobre a relação destas condições (Vermani 2010; Vleeming 

2008). 

 

 
 

 
 

Figura 1: Modificações anatômicas do período gestacional. 
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Vleeming e colegas definiram a dor pélvica como a dor percebida entre a 

crista ilíaca posterior e a prega gluteal próxima as articulações sacroilíacase é 

relatada por aproximadamente 20% das gestantes (VLEEMING, 2008). Através de 

evidência recomendadas nas diretrizes do método do grupo Cochrane Back Review, 

conclui-se que a dor pélvica é uma forma específica de lombalgia que pode ocorrer 

separadamente ou em conjunto com a dor lombar e seu diagnóstico de pode ser 

alcançado após exclusão de causas lombares (VLEEMING, 2008).  

Já a dor lombar é geralmente definida como desconforto axial ou parassagital 

na região lombar inferior (SABINO; GRAUER, 2008), e estima-se que mais de 60% 

das gestantes queixam-se de algum tipo de dor lombar em algum momento da 

gravidez (WANG et al., 2004).Ao dirigir o foco apenas em dor relacionada à coluna 

lombar, vários estudos obtiveram dados de prevalência e incidência de dor lombar 

no período gestacional. Os resultados de estudos de delineamentos transversais e 

longitudinais em países de renda alta, média e baixa e as formas de 

mensuração(direta e/ou indireta) são descritos a seguir. 

Em estudo realizado na capital da Inglaterra, Londres, 48% das gestantes 

apresentaram dor nas costas, sendo que um terço dessas relataram dor grave 

(MANTLE; GREENWOOD; CURREY, 1977). Países de alta renda percapta, 

apresentaram prevalências de dor elevada nas gestantes. Estudo na Suécia, com 

1.114 participantes, encontrou uma prevalência de dor lombar e pélvica durante a 

gravidez de 72% (MOGREN; POHJANEN, 2005). Na Espanha, em um estudo 

multicêntrico, conduzido com 1.158 mulheres com média de 35 semanas de 

gestação, identificou que em cinco regiões do país, a prevalência de quatro 

semanas de dor lombar foi de 71,3% (KOVACSet al., 2012). 

Nos EUA, em 1987, Fast e colaboradores ao entrevistarem duzentas 

mulheres dentro de 24-36 horas após o parto, verificaram que 56,0% das pacientes 

sofreram dor lombar durante a gravidez (FAST et al., 1987). Wang e colegas (2004), 

observaram que 68,5% das 950 participantes do estudo relataram ter experimentado 

dor durante a gravidez atual (WANG et al., 2004) e, similarmente a esse achado,  

estudo de Shaggs e colaboradores identificou que a dor afetou 67,0% das 599 

mulheres grávidas, sendo que 21,0% dessas relataram dor intensa na escala de 

classificação numérica (SKAGGS et al., 2007). 

Em países de renda baixa e média descrevem prevalências variadas na 

população de gestantes.Um dos estdos mais antigos, datado de 1982, realizado na 
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Nigéria com uma amostra de 99 gestantes, encontrou que 89,9% das participantes 

experimentaram dor nas costas em um intervalo de intensidade equivalente ente 

muito leve a muito rigorosa (NWUGA, 1982). No Irã, 49,5% das 325 mulheres entre 

a 12° e a 32° semana de gravidez, relataram dor lombo-pélvica no momento do 

exame gestacional (MOUSAVI et al., 2007). Na Índia, das 261 primíparas, 33,7% 

sofreram dor lombar no terceiro trimestre (RAMACHANDRA et al., 2015). No Irã, 

pesquisa com 1,100 grávidas sobre dor nas costas atual, no último mês, nos últimos 

seis meses, no último ano e ao longo da vida foram, respectivamente, de 40,2%, 

55,9%, 59,4%, 76,2% e 84,1% (MOHSENI-BANDPEI et al., 2009). Na Turquia, 

54,1% das1.357 gestantes investigadas relataram ter dor nas costas (MAZICIOGLU 

et al., 2006). Recentemente, estudo transversal realizado na Turquia com dados de 

1.500 mulheres coletados durante o pré-natal, foi observado que uma em cada duas 

grávidas apresentam esta algia em qualquer fase da gravidez (SENCAN et al., 

2018).  

No entanto, em estudos de base populacional, as prevalências de dor nas 

costas divergem quando comparada a países de renda alta, média e baixa. Por 

exemplo, na Noruega, das 5.400 primíparas, a ocorrência de dor pélvica e de dor 

nas costas foi de 21,0% (ENDRESEN, 1995). No Brasil, das 2.685 parturientes 

entrevistadas após o parto, 51,2% relatou ter sofrido de dor lombar gestacional e, 

destas, 27,3% de dor lombar intensa (DUARTE; CESAR; MEUCCI, 2016). Já em 

Lesotho, na África, em uma amostra de 4.001 mães, foi identificado que quase 

50,0% apresentaram dor lombar leve e moderada, e cerca de 10,0% relatou dor 

lombar grave no momento da coleta de dados (WORKU, 2000). 

Dados de dor nas costas ao longo do período gestacional (longitudinalmente) 

vêm sendo descritos na literatura.  Um dos estudos mais antigos, datado do ano de 

1991, acompanhou mulheres com e sem história prévia de dor nas costas em 

intervalos regulares a partir da 12ª semana de gravidez até o parto. Os resultados 

apontaram que a dor nas costas ocorreu duas vezes mais frequentemente naquelas 

que apresentavam dor prévia a gravidez quando comparadas as demais. Além 

disso, a prevalência de dor nas costas 12ª, 24ª, 30ª e 36ª semanasforam três vezes 

maiores no grupo que teve dor nas costas antes da gravidez, indicando que a dor 

não era apenas mais prevalente, mas também durou mais nesse grupo 

(OSTGAARD; ANDERSSON, 1991). Em um estudo realizado com uma população 

chinesa de risco obstétrico, das 326 mulheres recrutadas para o estudo 76,0% 
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relataram ter tido pelo menos um episódio significativo de dor nas costas durante a 

gravidez (TO; WONG, 2004). Na Suécia, das cento e sessenta mulheres entre a 34ª 

e a 37ª semana de gravidez, foi observado que 51,0% das gestantes tinham dor nas 

costas (OLSSON; NILSSON-WIKMAR, 2004).  Na Noruega, das 569 mulheres 

avaliadas, foi observado que quase 50,0% experimentaram dor lombar enquanto 

que 10,0% apresentaram dor lombo-pélvica de intensidade moderada e grave 

(MALMQVIST et al., 2012).  

Uma revisão sistemática que realizou atualizações dos ensaios controlados 

randomizados voltados para tratamento e prevenção de dor nas costas em 

gestantes encontrou que 2/3 das mulheres sofreram desta algia e que cerca de 1/5 

dessas ficaram incapacitadas fisicamente devido à mesma. Entretanto, não foram 

bem compreendidas as causas da dor e também são diversos os de risco 

associados a ela (PENNICK; LIDDLE, 2015).  

Um dos principais fatores de risco para desenvolver a dor nas costas na 

gestação é aumento da lordose lombar, devido à expansão do útero (MCGINN; 

ZHOU, 2008) e pelo fato dessa região se tornar mais alongada e enfraquecida 

(FAST et al.,1990; FOTI; DAVIDSVOL; BAGLEY, 2000). Entretanto, existem outros 

fatores associados durante esse período, como o maior índice de massa muscular 

(IMC) (MOGREN; POHJANEN, 2005; MAZICIOGLU et al., 2006; KOVACS et al., 

2012; GHADERI; JAFARABADI; MOHSENI-BANDPEI, 2013), menor nível 

acadêmico (KOVACS et al., 2012; CHANG et al., 2011), tabagismo (MAZICIOGLU et 

al., 2006), menor número de horas de sono por dia (KOVACS et al., 2012), tipo de 

tarefa laboral exercida (OSTGAARD; ANDERSSON, 1991; GHADERI; 

JAFARABADI; MOHSENI-BANDPEI, 2013), caminhar prolongadamente (FAST et 

al., 1987), não receber assistência ao trabalho doméstico (MAZICIOGLU et al., 2006; 

SENCAN et al., 2018) e fatores psicológicos (OSTGAARD; ANDERSSON, 1991; 

CHANG et al., 2011) como ansiedade (KOVACS et al., 2012) e depressão (KOVACS 

et al., 2012; CHANG et al., 2013). 

O risco de desenvolver esta dor aumenta conforme o avanço da gestação 

(FAST et al., 1987; MAZICIOGLU et al., 2006; DA ROSA et al., 2012; GHADERI; 

JAFARABADI; MOHSENI-BANDPEI, 2013; KOVACS et al., 2012; CHANG et al., 

2013), pelo maior tempo permanecendo na cama (KOVACS et al., 2012), cansaço 

(NWUGA, 1982) e histórico de dor lombar prévia à gravidez (OSTGAARD; 

ANDERSSON, 1991; FAST et al., 1987; MOGREN; POHJANEN, 2005; MOHSENI-
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BANDPEI et al., 2009; GHADERI; JAFARABADI; MOHSENI-BANDPEI, 2013; 

SENCAN et al., 2018). Acrescido a isto, as inativas (ou as que apresentam baixa 

força muscular) (OSTGAARD; ANDERSSON, 1991; HUSSAIN et al., 2016) e as 

multíparas tendem a apresentar dor severa (NWUGA, 1982; OSTGAARD; 

ANDERSSON, 1991; FAST et al., 1987; MOGREN; POHJANEN, 2005). 

 Os estudos vêm apresentando que a dor nas costas gestacional se 

intensifica também em posições sentadas, deitadas e em pé por longos períodos, 

em deslocamento e na flexão da coluna (NICHOLLS; GRIEVE, 1992; NYSKAet al., 

1997; LEE; HER; TSUANG, 1999; FOTI; DAVIDSVOL; BAGLEY, 2000; GILLEARD; 

CROSBIE; SMITH, 2002; EL SAYED et al., 2009; SAWA et al., 2015, BEWYER et 

al., 2009; GIJON-NOGUERON et al., 2013; GILLEARD, 2013, YOO; SHIN; SONG, 

2015; MARTINEZ-MARTI et al., 2015; EL SAYED et al., 2009), assim como na 

realizações de atividades de vida diária (RAMACHANDRA et al., 2015; DA ROSA et 

al., 2012; DUARTE; CESAR; MEUCCI, 2016). 

Em relação à posição sentada, estudo de Nicholls e Grieve (1992), observou 

que 77,0% das mulheres grávidas relataram um aumento da dificuldade na 

realização do trabalho devido à posição sentada, sendo que 50% destas era devido 

a desconforto nas costas e a dificuldade de fazer os alcances necessários. 

 Posteriormente, Lee e colegas (1999), procuraram observar através de 

filmagens de ângulos anatômicos posturais (flexão do pescoço, flexão dos braços, a 

coluna, inclinação pélvica, ângulo da coxa, relação ângulo da coxa e tronco, relação 

ângulo da pelve, tronco e coxa) a inclinação destes na posição sentada (mais 

confortável) durante 50 minutos, simulando uma rotina comum de trabalho, como ler, 

escrever, atender telefones, etc. Para isso mulheres saudáveis (gestantes e não 

gestantes, sem histórico de dor lombar e com características similiares na linha de 

base) foram divididas em dois grupos. Ao compará-los, independentemente de 

gestação ou não, houve a diminuição do ângulo de flexão do braço e aumentou o 

ângulo de flexão da coluna, devido à posição sentada. Já para as gestantes foi 

observado que as mesmas mantiveram os braços significativamente mais à frente do 

corpo (devido a maior extensão anterior do ombro) e que os ângulos médios da 

coluna(como resultado de um maior anteroversão da coluna toráxica) e das coxas 

(devido a maior extensão do quadril acarretando na anteroversão da pelve)das 

mulheres grávidas foram maiores. Todos esses fatores foram capazes de 
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desencadear maior estresse na parte inferior das costas (coluna lombar), sugerindo 

uma fonte de muitos relatos de dor nesta região (LEE; HER; TSUANG, 1999).  

De acordo com estudo piloto realizado por Bewyer e colaboradores (2009),a 

fraqueza do glúteo médio pode ser a explicação para a associação encontrada entre 

a longa permanência na posição sentada e a lombalgia gestacional. Neste estudo foi 

observado uma correlação significativa entre a fraqueza do glúteo médio e a 

presença de lombalgia em gestantes, sendo que aquelas que apresentavam 

fraqueza do glúteo médio esquerdo apresentavam 8,44 vezes mais chances de ter 

dor lombar (p = 0,0002) e 6,10 vezes mais chances de ter dor lombar se houvesse 

fraqueza no glúteo médio direito (p = 0,0010). 
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2. 2 Comportamento sedentário na gestação 

 

Comportamento sedentário pode ser definido como qualquer comportamento 

caracterizado por um gasto de energia ≤1,5 equivalentes metabólicos (METs) em 

uma posição sentada ou reclinada(SBRN, 2012). O tempo na posição sentada, como 

assistir televisão, usar o computador, jogar videogame, escutar música sentado ou 

deitado, falar ao telefone sentado, deslocamento através de carro ou moto, ler e 

estudar sentado, entre outros são exemplos de comportamentos sedentários 

comuns no dia a dia das pessoas. 

Estudos mostram que devido ao estilo de vida moderno da sociedade atual, 

os adultos passam a maior parte do tempo envolvido em comportamentos 

sedentários (MATTHEWS et al., 2008). Ao comparar os comportamentos 

sedentários entre mulheres grávidas e não grávidas, estudos concluíram que o 

tempo gasto em atividades sedentárias é significativamente maior entre as grávidas 

(HEGAARD et al., 2010; JIANG et al., 2012; PADMAPRIYA et al., 2015; LYNCH et 

al., 2012; GRADMARK et al., 2011). Além disso, ao se comparara fase prévia e 

durante a gravidez, o número de mulheres que assistiram à televisão por longos 

períodos aumentou (PADMAPRIYA et al., 2015). 

Similarmente ao encontrado na população em geral, estudo recente revisão 

sistemática, concluiu que grávidas despendem mais de 50,0% do tempo (entre 

57,1% e 78,0%) em atividades sedentárias (FAZZI et al., 2017). Estudo prospectivo, 

conduzido por Fabio e colaboradores identificou que a porcentagem de tempo gasto 

em comportamentos sedentários aumentou significativamente entre a semana 18ª e 

a 35ª semana de gestação, tendo uma prevalência maior em mulheres com maior 

idade, casadas, com menor número de filhos e maior nível educacional (FABIO et 

al., 2015).  

A literatura científica vem mostrando que altos níveis de comportamento 

sedentário na gestação são influenciadores para o desenvolvimento de 

complicações cardiometabólicas, como o diabetes gestacional (OKEN et al., 2006; 

ZHANG; SAVITZ, 1996; HOIRISCH-CLAPAUCH; BENCHIMOL-BARBOSA, 2011; 

PLOEG et al., 2011; BAO et al., 2014;CID; GONZÁLEZ, 2016;LENG et al., 2016; 

PADMAPRIYA et al., 2015) e a pré-eclâmpsia (YEO et al., 2010). Também 
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aumentam os marcadores inflamatórios e perfil lipídico, (NAYAK et al., 2016) e 

parecem estar associados a depressão (TEYCHENNE; YORK, 2013). 

 Em uma recente revisão sistemática, os autores encontraram que altos níveis 

despendidos neste comportamento foi o causador para diversos desfechos em 

saúde da mãe e do bebê, como níveis mais altos de proteína C reativa, colesterol 

LDL e maior circunferência abdominal do recém-nascido. Entretanto, apenas 7,7% 

dos estudos foram classificados como de boa qualidade, 11,5% foram classificados 

de baixa qualidade e 80,8% como intermediários. Entre os classificados como de 

baixa qualidade, os principais motivos foram o pequeno tamanho da amostral, o uso 

de uma ferramenta de avaliação não objetiva para classificar as mulheres como 

sedentárias e a falta de detalhes sobre as medidas de resultado (FAZZI et al., 2017). 

O tempo gasto em comportamentos sedentários durante a gravidez em oito 

estudos que utilizaram medida direta (como acelerômetros, pedômetros, freqüência 

cardíaca combinada, dispositivo de acelerômetro e calorimetria indireta) variou entre 

7,1 e 18,3 horas por dia (h/d) (EVENSON; WEN, 2011; HJORTH et al., 2012; JIANG 

et al., 2012; LOPRINZI et al., 2013; HAWKINS et al., 2017; RUIFROK et al., 2014; 

FABIO et al., 2015). O uso de acelerômetros (instrumentos capazes de mensurar a 

aceleração do corpo e fornecer estimativas de gasto calórico diário) para mensurar o 

tempo sedentário é uma estratégia que vem sendo utilizada em alguns estudos com 

gestantes. Entretanto, a definição de comportamento sedentário através deste 

aparelho é bastante divergente entre estudos (FAZZI et al., 2017), pois embora 

possam fornecer um bom indicativo de tempo sedentário, apresentam uma limitação 

importante que é a incapacidade dos mesmos em detectarem atividades realizadas 

na posição sentada (KOZEY-KEADLE et al., 2011; BASSETT et al., 2014). 

Enquanto isso, estudo com Chinesas, Indianas e Malaias, encontrou que a 

proporção de mulheres que assistiam mais de 21 horas de televisão por semana 

aumentou de 27,9% para 31,9 % na gestação (PADMAPRIYA et al., 2015). Outro 

estudo, estudo realizado na região nordeste dos Estados Unidos,identificou que 

34,0% das gestantes assistiam duas horas ou mais de televisão por dia (OKEN et 

al., 2006). Ainda nos Estados Unidos, uma pesquisa de coorte longitudinal 

diagnosticou que do período de2003 a 2006, 15,3% das gestantes relataram ter 

assistido televisão ou vídeo por cinco horas ou mais por dia (EVENSON et al., 

2010), semelhante ao encontrado no estudo de Watson e colaboradores (2017), o 

qual identificou que gestantes passam sentada, em média, cinco horas por dia, 
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sendo a maioria do tempo sedentário gasto assistindo TV (43% do tempo sedentário 

total).  

A mensuração do comportamento sedentário é habitualmente realizada por 

meio de questionários que avaliam o tempo despendido em atividades que são 

realizadas em postura sentada, sendo o tempo de televisão a medida mais comum 

(PATE et al., 2011). Essas medidas subjetivas apresentam vantagens em relação à 

aplicabilidade, tempo e custo, além de apresentarem boa validade e repetibilidade 

(SALMON et al., 2003). Por outro lado, possuem problemas inerentes ao autorrelato 

e, dependendo da questão, podem não refletir a quantidade total despendida em 

comportamento sedentário durante um dia (MARSHALL et al., 2004).  

Outra questão importante sobre o comportamento sedentário consiste na sua 

independência parcial em relação à AF. Dessa forma, entende-se que um indivíduo 

possa ter comportamento sedentário e atingir as recomendações de AF, sendo 

considerado, portanto, um indivíduo também ativo (TREMBLAY et al., 2010; 

MANSOUBI et al., 2014). Na gestação, em um estudo realizado no Brasil, foi 

observado que conhecer as recomendações de AF foi fator que ocasionou a 

diminuição do estilo de vida sedentário (FABIO et al., 2015). Também, no estudo de 

Watson e colegas (2017), observou-se que no segundo trimestre gestacional as 

mulheres inativas passaram significativamente maior tempo assistindo TV e 

descansando durante o dia quando comparadas as ativas fisicamente.  

Em contrapartida, atualmente, são encontradas baixas prevalências de 

atividade física mundial e altas prevalências de comportamento sedentário durante a 

gestação. Na Dinamarca, a proporção de gestantes que se envolveram em 

atividades esportivas de moderada à vigorosa diminuiu ao longo de três trimestres, 

enquanto o número em atividades sedentárias aumentou de seis para 29,0% 

(HEGAARD et al., 2010). No estudo de Padmapriya e colaboradores (2015), as 

gestantes reduziram significativamente os níveis de AF e aumentaram a o 

comportamento sedentário a partir de 26 a 28 semanas de gravidez.  

Somados ao exposto, a World Health Organization (Organização Mundial da 

Saúde) recomenda manter-se ativa fisicamente ao longo do período 

gestacional(WHO, 2016) como forma de prevenção, redução e/ou tratamento da dor 

nas costas. Ainda, o Journal of Midwifery & Women‟sHealth‟s (Jornal de Obstetrícia 

e Saúde da Mulher), sugeriu recentemente evitar longos períodos de tempo parado 
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ou sentado, dando preferência em mudar a posição com freqüência a fim de prevenir 

os casos desta enfermidade (JMWH, 2017). 

Apesar dos vários achados descritos anteriormente, ainda são escassos na 

literatura científica estudos que investiguem os potenciais efeitos do comportamento 

sedentário na dor nas costas durante a gestação. 

 Alguns estudos encontraram associação entre o comportamento sedentário e 

a dor nas costas na população em geral (LIS et al., 2007; CHEN et al., 2009; 

HUSSAIN et al., 2016; AMORIM et al., 2017). Autores como Beach e colaboradores 

(2005) e Billy e colaboradores (2014), sugerem que o tempo sentado prolongado 

pode ser um fator de risco para o desenvolvimento da dor nas costas devido ao 

aumento da carga intradiscais nas espinhas.  

Amorin e colegas, ao investigarem se o comportamento sedentário estava 

associado à prevalência e ao risco de desenvolver dor nas costas persistente, 

encontraram associação entre esses fatores, entretanto, ela foi fraca e só apareceu 

em mulheres (AMORIM et al., 2017). Hartvigsen e colegas (2000), não encontraram 

associação entre o tempo sentado no trabalho e a dor nas costas, no entanto, Lis e 

colaboradores (2007) descreveram um aumentou da probabilidade de desenvolver 

dor nas costas e/ou dor ciática ao combinar fatores de risco como permanecer 

sentado durante mais da metade do dia de trabalho e manter o corpo em posturas 

estranhas. 

Uma revisão sistemática com foco em investigar associação entre o estilo de 

vida sedentário e a dor nas costas usando uma descrição abrangente do 

comportamento sedentário, incluindo tempo sentado no trabalho e tempo no lazer, 

encontrou oito estudos (seis de coorte e dois de caso-controle) com uma alta 

qualidade metodológica, sendo que, em apenas um artigo (de coorte), houve 

associação entre a dor nas costas e o tempo sentado no serviço. A revisão concluiu 

que há evidências limitadas para apoiar uma associação entre o comportamento 

sedentário sozinho e desenvolvimento de dor nas costas (CHEN et al., 2009).  

Na Austrália, Hussain e colaboradores (2016), ao examinarem as associações 

de AF e tempo de visualização da televisão com intensidade e incapacidade por dor 

nas costas em adultos em uma comunidade com cinco mil e cinquenta participantes 

(56% mulheres), encontrou que o nível de AF insuficiente (<2,5 horas/semana) não 

foi associado à intensidade ou incapacidade de dor nas costas. Todavia, os altos 

níveis de visualização da televisão (≥2 horas/dia) estiveram associados  ao aumento 
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da prevalência de incapacidade devido à dor nas costas em mulheres, independente 

dos níveis de AF (HUSSAIN et al., 2016).  

 

2.3 Comportamento sedentário e a dor nas costas em gestantes: uma revisão 

sistemática 

 

Para melhor compreensão sobre o quem vêm sendo abordado na literatura 

mundial a respeito da influência do comportamento sedentário e a dor nas costas na 

gestação, realizou-se uma revisão de literatura com a estratégia de busca 

sistemática. O presente estudo foi conduzido utilizando os critérios do PRISMA 

(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), o qual é um 

guia utilizado para a realização e conduções de estudos de revisões sistemáticas e 

meta-análises (MOHER et al., 2009).  

O estudo foi registrado no International prospective register of systematic 

reviews(PROSPERO), sob o número de registro CRD42018083811, podendo ser 

acessado pelo seguinte endereço eletrônico: 

http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/display_record.php?ID=CRD420180838111. 

 

 
2.3.1 Estratégias de busca 
 

As estratégias para localizar e selecionar as informações envolveu as bases 

de dados PubMed/MEDLINE, Web of Science e Scopus, não sendo limitado o ano 

de publicação. As buscas ocorreram em Novembro de 2017 e os termos utilizados 

foram definidos de acordo com o Medical Subject Headings (MeSH), tendo como 

palavras-chave: 1) pregnancy OR pregnant woman OR gestation; 2) low back pain 

OR back pain OR spine pain; thoracic spine pain; cervical spine pain; muscular pain. 

Tabela 1: Número de estudos encontrados em cada base de dados. 

 
Palavras - chave 

 
PubMed 

 
Web of 
Science 

 
Scopus 

((((pregnant) OR "pregnant women") OR "gestational")) AND 

((((((back pain) OR "low back pain") OR "spine pain") OR 

“thoracic spine pain”) OR “cervical spine pain”) OR “muscular 

pain”) 

 

 

513 

 

 

510 

 

 

711 

https://www.crd.york.ac.uk/prospero/
https://www.crd.york.ac.uk/prospero/
https://www.crd.york.ac.uk/prospero/
http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/display_record.php?ID=CRD420180838111
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Os descritores foram inseridos individualmente e combinados no campo de pesquisa 

avançada em cada base de dados. A tabela 1 sumariza os estudos encontrados em 

cada uma das bases de dados investigadas. A fim de combinar os termos foram 

utilizados os operadores lógicos ―OR e ―AND.  

 

2.3.2 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Para a inclusão dos artigos, foram estabelecidos os seguintes critérios: a) 

estudos originais; b)que avaliassem a relação entre comportamento sedentário e dor 

nas costas no período gestacional c) idiomas português, inglês e espanhol. Foram 

excluídos estudos de caso-controle, estudos realizados em animais, conferências, 

carta ao editor, de revisão (narrativa, sistemática e/ou meta análises), relatórios, 

monografias, dissertações, teses, artigos que não apresentaram relação com o tema 

e estudos que avaliaram essas variáveis exclusivamente antes da gravidez. 

 

2.3.3 Extração de dados 

 

Dois pesquisadores realizaram de maneira independente cada etapa do 

processo de revisão. Caso houvesse divergência no processo de inclusão e 

exclusão, seria realizada uma reunião de consenso entre os pesquisadores. Se a 

divergência persistisse, um terceiro revisor seria chamado para avaliar o artigo e 

emitir parecer. Se o parecer emitido fosse igual a de um dos dois avaliadores, tomar-

se-ia a decisão sobre o artigo avaliado com base nos dois pareceres concordantes. 

Inicialmente, realizou-se a busca dos artigos através das palavras-chaves 

escolhidas para as bases de dados selecionados. Após, todos os títulos incluídos 

foram transferidos para o Software EndNote onde, posteriormente, foi realizada a 

leitura dos títulos e resumo sendo excluídos artigos duplicados e aqueles que não 

atingissem os critérios de inclusão. Posteriormente, ocorreu à leitura na íntegra de 

todos os artigos selecionados. Junto a isso, houve uma pesquisa (de forma manual) 

nas listas de referências dos estudos incluídos por artigos para identificar possíveis 

estudos a serem incluídos na revisão e que não foram captados por meio da 

estratégia de busca utilizada. 

 Ao final, todos os artigos que atenderam os critérios empregados foram lidos 

na íntegra. Os artigos incluídos foram descritos conforme: autor, ano, país de 
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realização do estudo, tipo de delineamento, tamanho da amostra, idade gestacional 

no período em que o estudo foi realizado, instrumento usado na mensuração do 

comportamento sedentário, instrumento usado para medir a dor nas costas, 

variáveis de ajustes e principais resultados encontrados (Quadro 1). 

 

2.3.4 Descrição dos resultados 

 

Ao todo, foram encontrados 1,734 títulos nas bases de dados selecionadas. 

Destes, 736 eram duplicatas, totalizando 998 estudos para leitura dos títulos e 

resumos. Foram excluídos 983 títulos (seis estudos em animais, quatro 

conferências, seis cartas ao editor, 40 revisões sistemáticas, 927 não avaliaram o 

comportamento sedentário e a dor nas costas na gestação) permanecendo 15 

artigos para leitura do texto na íntegra. Ao final, apenas sete contemplaram os 

critérios de inclusão, sendo quatro estudos de delineamento transversal, dois de 

intervenção e um longitudinal (Figura 2). 

 Foram encontradas publicações desde 2009 até 2017, sendo que, o maior 

número de publicações ocorreu em 2017 (n=2). Os países em que os estudos foram 

realizados no Japão (n=2), Irã (n=1), Espanha (n=1), Noruega (n=1),Brasil (n=1) e 

Ásia (n=1). O número de participantes variou de 32 a 1.158 mulheres e o período 

gestacional observado variou da 8ª a 36ª semana da gestação.Foi observada 

heterogeneidade quanto aos instrumentos utilizados para coletas de dados para 

medir a dor nas costas.  

Verificou-se que os estudos utilizaram questionários de incapacidade por dor 

nas costas (Owestry e Roland-Morris), diário de dor, escala numérica de dor e 

observações através de vídeos. Para mensurar o comportamento sedentário foram 

utilizados diferentes questionários obtendo informações sobre o comportamento 

sedentário no trabalho, transporte, domicílio, tempo total gasto deitado na cama 

(dormindo e acordado), pelo nível de atividade física (classificado como sedentário, 

minimamente ativo, moderadamente ativo, ativo e muito ativo) e em um estudo foi 

utilizado o pedômetro para as contagens de passos diários. A atividade ocupacional 

foi dividida em muito tempo sentada, sempre em pé e misto, pela dor nas costas ao 

se sentar, ao permanecer sentada por um longo tempo, ao esperar ônibus,ao digitar 

na máquina de escrever e/ou computador e ao assistir TV. A percepção da 

intensidade de dor nas costas foi analisada pelo relato da realização de atividades 
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diárias como levantar objetos pesados, carregar crianças, permanecer na posição 

sentada, em pé, agachada, caminhando e outras). 

Metade dos estudos analisados observou que a posição em pé, sentada e 

deitada por longo tempo foram fatores de agravo para a dor nas costas; já o 

descanso e o repouso foram considerados fatores de alívio em dois estudos 

(MOHSENI-BANDPEI et al., 2009; MADEIRA et al., 2013;MORINO et al., 2017; NG 

et al., 2017). Além disso, em um estudo, foi observado que maior tempo gasto na 

cama foi um dos principais fatores associados a uma maior probabilidade de relatar 

dor nas costas (KOVACS et al., 2012). Em um recente estudo, a posição sentada 

estava significativamente relacionada à dor nas costas nas 24 semanas de gravidez, 

e a deitada foi significativamente relacionada à dor nas costas entres 24 e 30 

semanas de gravidez, porém, essa relação não continuou no final da gravidez 

(MORINO et al., 2017).  

Ao comparar as contagens de passos entre dois grupos (com dor e sem dor 

nas costas), foi observado que do primeiro ao segundo trimestre gestacional, as 

contagens de passos não foram consideravelmente alteradas no grupo sem dor nas 

costas, mas foram significativamente aumentadas no grupo com dor. Por outro lado, 

no segundo trimestre as contagens de passos foram aumentadas no grupo sem dor, 

mas foram diminuídas no grupo com dor. Do segundo ao terceiro trimestre, as 

contagens de passos diminuíram gradualmente em ambos os grupos e no grupo 

com dor a diminuição foi estatisticamente significativa (MORINO, 2016). 

Após uma intervenção com programa de exercício físico com duração de 12 

semanas com gestantes previamente inativas, não foram encontradas diferenças 

entre os grupos na proporção de mulheres que relatam dor de cintura pélvica ou dor 

lombar durante a gravidez ou após o parto (HAAKSTAD; BO, 2015). 
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Quadro 1: Características e descrição dos estudos selecionados. 

Autor, 
ano, 
país 

Tipo de 
estudo 

Tamanho 
da 

amostra 
IG Definição CS  

Instrumento 
CS 

Instrumento 
dor nas 
costas 

Covariáveis 
Resultados 
principais 

Mohseni-
Bandpei, 

M. A. 
2009, 
Irã. 

Transversal 
1.100 

gestantes 

1°, 2° e 3° 
trimestre 
gestacion

al 

Dificuldades 
em levantar, 
andar, sentar 

e outras 
atividades de 

vida diária 
devido a dor 
nas costas 

Questionário  
Questionário 

Owestry e 
EVD 

 

Idade, peso, altura, 
IMC, IG, número da 
gestação e números 

de partos, 
ocupação, 
residência 

(urbana/rural), nível 
educacional, 
percepção de 

saúde, empregada 
doméstica 

A posição sentada 
prolongada e o 
descanso foram 
considerados fatores 
agravantes e de alívio 
de dor nas costas 
sendo de 76,3% e 
87,7%, 
respectivamente. 
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Continuação quadro 1 

 
Autor, 
ano, 
país 

Tipo de 
estudo 

Tamanho 
da 

amostra 
IG Definição CS  

Instrumento 
CS 

Instrumento 
dor nas 
costas 

Covariáveis 
Resultados 
principais 

Kovacs, 
F. M. 
2012, 

Espanha
. 

Transversal 1.158  
> 28 

semanas 

Tempo gasto 
deitado na 
cama total 
(dormindo e 
acordado) e 
grau de AF 
dividido em 
“sedentário", 
"minimamente 
ativo", 
moderadamen
te ativo", 
"ativo" e 
"muito ativo" 

 

Questionário 
Questionário 

QIRM 

Altura, peso (atual e 
anterior a gravidez), 
IMC (atual), fumo, 
nível acadêmico, 
trabalho, AF no 
lazer, no trabalho, 
no esporte, número 
de horas semanais 
de exercício físico 
por semana (antes e 
durante a gestação). 
Histórico de dor nas 
costas (antes e 
durante), ansiedade 
e depressão 

Os principais fatores 
associados a uma 
maior probabilidade 
de relatar dor nas 
costas foram o 
histórico de dor 
relacionados não 
relacionados à 
gravidez e pós-parto 
e a dor aumentando 
com o tempo gasto 
na cama e 
ansiedade. 
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Continuação quadro 1. 

 
Autor, 
ano, 
país 

Tipo de 
estudo 

Tamanho 
da 

amostra 
IG Definição CS  

Instrumento 
CS 

Instrumento 
dor nas 
costas 

Covariáveis Resultados principais 

Madeira, 
H. G. R. 
2013, 
Brasil. 

Transversal 269 

1°, 2° e 3° 
trimestre 
gestacion

al 

Sedentarismo 

(Sim/Não)  

Questionário 
Questionário

Oswestry, 
QIRM e EVA 

Idade, altura, peso 
anterior e atual da 
gestante, cor, 
estado civil, 
profissão, renda, 
escolaridade, 
doenças prévias 
como diabetes, 
hipertensão, 
obesidade, dor 
lombar antes da 
gestação, história 
obstétrica prévia, ter 
sido submetida à 
anestesia, idade 
gestacional, ser 
fumante, infecção 
urinária 
(autorrelato), 
presença ou não de 
lombalgia e suas 
características 

Com relação aos fatores de 
melhora, o repouso foi o mais 
citado por 51% pelas gestantes. 
Entre os fatores de piora da dor, 
foram citadas a posição em pé ou 
sentada por longo tempo (43,9%) 
e atividades domésticas (43,4%).  
Ainda, 62,8% gestantes relataram 
que suas atividades domésticas já 
tinham sido impedidas, em algum 
momento pela lombalgia. 
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Continuação quadro 1. 

 
Autor, 
ano, 
país 

Tipo de 
estudo 

Tamanho 
da 

amostra 
IG Definição CS  

Instrumento 
CS 

Instrumento 
dor nas 
costas 

Covariáveis Resultados principais 

Haaksta
d; Bã; 
2015, 

Noruega. 

ECR 105 
12-24 

semanas 

Mulheres 
inativas nos 
últimos seis 
meses 
anteriores a 
gravidez atual 
(< 60 minutos 
por semana 
participando 
de algum 
programa de 
exercícios 
estruturado e 
< 120 minutos 
por semana 

Questionário 
Questionário 
validado no 

estudo 

Idade, semana de 
gravidez, altura, 

aumento do peso 
materno, hábitos de 

tabagismo, 
educação, 

ocupação, relatos 
de enfermidade e 
avaliação deAF 

Não houve diferenças 
estatisticamente significativas 
entre o GI e o GC na 
prevalênciada dor nacintura 
pélvica ou dor lombar, em 
quaisquer pontos de avaliação. 
Por outro lado, não foram 
relatados efeitos negativos da 
intervenção de 12 semanas. 
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Continuação quadro 1. 

 
Autor, 
ano, 
país 

Tipo de 
estudo 

Tamanho 
da 

amostra 
IG Definição CS  

Instrumento 
CS 

Instrumento 
dor nas 
costas 

Covariáveis Resultados principais 

Morino, 
S. 2016, 
Japão. 

Intervenção 

Grupo 
com dor 

nas 
costas 
n=21 

Grupo 
sem dor 

nas 
costas 
n=15 

8-36 
semanas 

Contagens de 
passos diários 

Pedômetro 
Questionário 

Owestry e 
diário de dor 

Altura, peso antes 
da gestação, 

histórico de partos, 
histórico médico de 

dor nas costas e 
ocupação 

Do primeiro ao segundo trimestre, 
as contagens de passos não 
foram consideravelmente 
alteradas no grupo sem dor nas 
costas, mas foram 
significativamente aumentadas no 
grupo com dor.  

Por outro lado, no segundo 
trimestre as contagens de passos 
foram aumentadas no grupo sem 
dor, mas foram diminuídas no 
grupo com dor. 

Do segundo ao terceiro trimestre, 
as contagens de passos 
diminuíram gradualmente em 
ambos os grupos e no grupo com 
dor, a diminuição foi 
estatisticamente significativa. 
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Continuação quadro 1. 

 
Autor, 
ano, 
país 

Tipo de 
estudo 

Tamanho 
da 

amostra 
IG Definição CS  

Instrumento 
CS 

Instrumento 
dor nas 
costas 

Covariáveis Resultados principais 

Morino, 
S. 2017, 
Japão. 

Longitudinal 275 

Entre 12, 
24, 30 e 

36 
semanas 

de 
gestação 

Intensidade de 
dor ao realizar 
as atividades 
diárias nas 
posições: 
agachada, 
sentada, em 
pé, jogando e 
virando ou 
levantando 
objetos 
pesados 
carregar 
crianças, 
caminhando, 
outras. 

Questionário  
Questionário 
END e EVA 

Idade, altura, peso 
antes da gravidez, 
número de partos 
anteriores e peso 
durante todas as 
coletas 

 

Em todos os períodos de 
investigação, os três movimentos 
que a maioria das mulheres 
grávidas relacionaram com a dor 
nas costas estavam a posição 
sentada, levantando-se da cadeira 
e jogando e girando enquanto 
estava em decúbito dorsal. A 
posição deitada e sentada estava 
relacionada à dor nas costas, mas 
essa relação não continuou no 
final da gravidez.A posição 
deitada foi significativamente 
relacionada à dor nas costas 
entres 24 e 30 semanas de 
gravidez, e a sentada estava 
significativamente relacionada à 
dor nas costas nas 24 semanas 
de gravidez. 
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Continuação quadro 1. 

 
Autor, 
ano, 
país 

Tipo de 
estudo 

Tamanho 
da 

amostra 
IG Definição CS  

Instrumento 
CS 

Instrumento 
dor nas 
costas 

Covariáveis Resultados principais 

Ng, B. K. 
2017, 
Ásia. 

Transversal 358 

1°, 2° e 3° 
trimestre 
gestacion

al 

Posição 
sentada, em 

pé, 
levantando e 
caminhando 

Questionário  
Questionário 

Owestry e 
EVA 

Peso, altura, IMC, 
paridade, ocupação, 
presença de 
ajudante em casa, 
número de fetos, 
polihidrômios e 
história de dor nas 
costas 

Ocupação, história de dor nas 
costas, sentar, levantar e se 
elevar foi encontraram-se 
associadas significativamente com 
dor nas costas durante a gravidez. 

IG: idade gestacional; CS: comportamento sedentário; EVD: Escala visual de dor; IG: idade gestacional;  QIRM: Questionário de incapacidade de Roland 
Morris; IMC: índice de massa corporal; AF: atividade física; EVA: Escala Visual Analógica de dor; ECR: Ensaio controlado randomizado; GI: Grupo Intervenção. 
GC: Grupo Controle; END: Escala numérica de dor. 
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Registro identificado no 
Web ofscience 

(n= 510) 

Registro identificado no 
Scopus 

(n= 711 ) 

Registro identificado no 
PubMed 
(n= 513) 

Títulos encontrados  
(n= 1.734) 

Duplicatas 
(n= 737) 

Selecionados para leitura dos títulos e resumos 
(n= 998) 

Títulos excluídos  
(n= 983) 

6 estudos em animais 
4 conferências 

6 cartas ao editor  
40 revisão sistemática 
927 não avaliaram o 

comportamento sedentário 
e a dor nas costas na 

gestação 

Selecionados para leitura do texto completo 
(n =15) 

Excluídos (n=8) 
1 apenas em Italiano 
1 trabalho de parto 
6 não avaliaram o 

comportamento sedentário e a 
dor nas costas na gestação 

 

 

 

 

 Artigos selecionados 
(n=7) 

 

Figura 2.  Fluxograma da seleção dos artigos 
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3. Métodos 

 

A metodologia do estudo será escrita em dois tempos verbais, passado e futuro, 

visto se tratar de um delineamento longitudinal, onde algumas etapas já foram realizadas 

e outras ainda virão a acontecer. 

 

3. 1. Delineamento 

 

Este projeto possui um delineamento longitudinal observacional com os dados 

provenientes do estudo da Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2015. 

 

3.2. População Alvo 

 

A população do estudo foi composta por mulheres de 18 anos ou mais, com 

gravidez confirmada e residente na zona urbana da cidade de Pelotas-RS e/ou no bairro 

Jardim América (Capão do Leão).  

 

3.2.1. Amostra 

 

A amostra deste estudo foi composta por gestantes elegíveis e que aceitaram 

participar do ensaio controlado randomizado (ECR) do acompanhamento pré-natal do 

estudo da Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2015, denominado PAMELA (Physical 

Activity for Mothers in Enrolled in Longitudinal Analysis).
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3.3. Critérios de inclusão 

 

 Foram consideradas elegíveis para este estudo, todas as mulheres entre a 16° e 

20° semana de gestação oriundas do estudo PAMELA. 

 

3.4 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídas da seleção da amostra aquelas gestantes que apresentaram 

hipertensão arterial; diabetes; histórico de parto prematuro; aborto de repetição; doença 

cardíaca; gravidez múltipla; sangramento persistente; IMC acima de 35 kg/m²; 

incapacidade física que impeça a prática de AF; ativas no lazer (≥ 150 minutos de 

atividade física por semana); fumantes pesadas (acima de 20 cigarros/dia) e mulheres 

que tenham feito fertilização in vitro nesta gestação. 

 

3.5. Logística e recrutamento 

 

O recrutamento deste estudo deu-se início no mês Janeiro do ano de 2015 e teve 

seu término em Maio de 2016. Inicialmente, os dados foram coletados entre a 16ª semana 

até a 20ª semana (baseline), posteriormente entre a 24ª e 28ª semana (coleta do meio) e 

ao final da gestação entre a 32ª e 36ª semana (coleta final). Para a realização das coletas 

as gestantes deveriam comparecer ao Centro de Pesquisas Epidemiológicas (CPE) da 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel). 

 

3.6 Instrumentos de pesquisa 

Para o levantamento de informações demográficas, socioeconômicas, 

antropométricas, nutricionais, comportamentais e de dor foram utilizados os questionários 

do acompanhamento pré-natal (Anexo A) e perinatal (Anexo B) da coorte de 2015. 

O comportamento sedentário foi mensurado através do autorelato de tempo diário 

despendido assistindo televisão, utilizando computador, tempo permanecendo sentada no 

lazer e na ocupação,e tempo sentada no deslocamento por meio de veículos a 

motor(carro, ônibus ou motocicleta) nos dias de semana normal, sem contar o sábado e o 

domingo (Anexo A e B). 
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Paras as questões referentes à dor nas costas foi aplicado o questionário Roland-

Morris (RM) de incapacidade funcional, o qual contém frases de pessoas descrevendo a 

si mesma em relação à dor nas costas para a realização de tarefas de rotina no naquele 

dia. Este instrumento é confiável e válido em estudos envolvendo pacientes com 

lombalgia (NUSBAUM, 2001) (Anexo C). 

 

3.7 Variáveis independentes 

 

As covariáveis independentes usadas para descrever a amostra serão (1) 

demográficas: idade, cor da pele e estado civil; (2) socioeconômicas: escolaridade 

materna, renda familiar, número de gestações contando as que não chegaram ao final; (3) 

antropométricas e nutricionais: peso, altura e índice de massa corporal (IMC) pré 

gestacional e IMC nos três trimestres da gestação. 

 

3.8 Modelo hierarquizado 

As variáveis utilizadas na construção do modelo hierarquizado são agregadas aqui 

para representarem características estruturadas em multiníveis de hierarquia para 

compreender a influência entre as variáveis independentes (1°nível) e as dependentes (2° 

e 3° nível) sobre a exposição. 

Neste trabalho serão consideradas modelos com três níveis hierárquicos. As 

unidades do 1o nível serão de acordo com as características demográficas e sociais 

como: escolaridade, renda, número de filhos, idade, cor da pele, estado civil. As variáveis 

da unidade do 2o nível são as características de saúde como o IMC anterior e durante a 

gestação e as  unidades do 3° nível características comportamentais como o fumo, tipo de 

trabalho, tempo em comportamento sedentário (lazer, deslocamento e trabalho).
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- Idade 

- Cor da pele 

- Estado civil 

- IMC (pré) 

- IMC (1° trimestre) 

- IMC (2° trimestre) 

- IMC (3° trimestre) 

 

- Fumo 

- Tipo de trabalho 

- Comportamento 

sedentário 

(deslocamento, lazer e 

trabalho) 

Incapacidade funcional 

por dor nas costas 

- Escolaridade 

- Renda 

- Número de filhos 

Variáveis de saúde 

Variáveis 

comportamentais 
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3.9 Fluxograma 
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Acompanhamento 

 
Comportamento 

sedentário 

 
2° trimestre 

 
3° trimestre 

 

Incapacidade funcional por 

dor nas costas 

(Roland-Morris) 
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3.10 Operacionalização do desfecho 
 

O questionário de Roland Morris foi aplicado para avaliar a incapacidade funcional 

provocada pela dor lombar e indiretamente a qualidade de vida das gestantes. O RM-

Brasil representa uma importante ferramenta para avaliação do paciente com dor nas 

costas, é autoaplicável, composto por 24 questões dicotômicas (sim ou não), relacionadas 

às atividades diárias, dor e função. Para cada questão afirmativa, considera-se um ponto. 

O escore final é determinado pela somatória dos valores obtidos, com mínimo e o máximo 

de “0” e “24”, respectivamente. Valores próximos a zero representam os melhores 

resultados, ou seja, menor limitação, e valores próximos de 24 os piores resultados, ou 

seja, com maior limitação. 

O estudo conduzido por Nusbaum e colaboradores (2001) descreveu confiabilidade 

e validade satisfatórias para a tradução brasileira desta medida. A confiabilidade foi 

testada usando coeficientes de consistência interna e correlação entre formulários (split-

half). O questionário RM teve um alfa de Cronbach de 0,90 e um coeficiente de correlação 

de Pearson entre formulários de 0,82, que são similares aos valores de consistência 

interna relatadas na literatura 0,927 e 0,90. O RM foi validado em 12 línguas e adaptado 

para outras populações de pacientes com dor crônica com bons resultados (SÁRDA 

JÚNIOR; NICHOLAS, PIMENTA; COL, 2010). 

 

3.11 Definição operacional do comportamento sedentário 

 

Para a operacionalização do comportamento sedentário, a avaliação será realizada 

por meio de um escore composto pela soma do tempo médio despendido em 

comportamentos sedentários como assistir televisão, utilizar computador em casa, tempo 

sentado no trabalho, tempo sentado na escola/faculdade e tempo sentado no 

deslocamento em carro, ônibus ou motocicleta em um dia de semana normal sem contar 

o sábado e o domingo. Inicialmente se optará por trabalhar o desfecho na sua forma 

contínua através da análise de medidas de tendência central e variabilidade. Será 

construído um escore de comportamento sedentário que consistirá na soma do tempo 

diário despendido em cada um dos comportamentos avaliados. Além do tempo de tela, 

análises exploratórias serão realizadas com foco em cada um dos domínios mensurados. 
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3.12 Definição operacional das variáveis 

 
Variável 

 
Definição 

 
Tipo de variável 

 
Idade anos completos Numérica discreta 

Cor da pele branca e não branca Categórica dicotômica 

Com/sem companheiro Sim/não Categórica dicotômica 

Nível socioeconômico renda familiar em reais Categórica ordinal 

Mora com filhos número de filhos Numérica nominal 

Escolaridade anos de estudo Categórica ordinal 

IMC pré-gestacional normal, sobrepeso e obeso Categórica ordinal 

IMC 1° trimestre normal, sobrepeso e obeso Categórica ordinal 

IMC 2° trimestre normal, sobrepeso e obeso Categórica ordinal 

IMC 3° trimestre normal, sobrepeso e obeso Categórica ordinal 

Trabalho na gestação ocupação Numérica nominal 

Fumo na gestação número de cigarros Numérica contínua 

Uso da televisão horas/dia Numérica contínua 

Uso do computador horas/dia Numérica contínua 

Tempo sentado no trabalho horas/dia Numérica contínua 

Uso de carro sim/não Categórica dicotômica 

Tempo de uso de carro horas/dia Numérica contínua 

Uso de moto e/ou ônibus sim/não Categórica dicotômica 

Tempo de uso de moto horas/dia Numérica contínua 

Uso de ônibus sim/não Categórica dicotômica 

Tempo de uso de ônibus horas/dia Numérica contínua 

Faz alongamentos sim/não Categórica dicotômica 

Alongamentos horas/dia Numérica contínua 

Incapacidadefuncional por 
dor lombar 1° trimestre 

0-24 pontos Numérica discretal 
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Incapacidade funcional por 
dor lombar 2° trimestre 

0-24 pontos Numérica discreta 

Incapacidade funcional por 
dor lombar 3° trimestre 

0-24 pontos Numérica discreta 

 

3.13 Seleção, treinamento e organização de equipe 

 

Entrevistadoras com nível médio completo foram submetidas a um treinamento de 

40 horas semanais para familiarização e aplicação dos blocos dos questionários. Ao final 

do processo de treinamento, as candidatas foram submetidas à avaliação teórica. Aquelas 

com melhor classificação foram escolhidas para compor a equipe do pré-natal. Logo após 

o treinamento, 15 entrevistadoras selecionadas realizaram um estudo piloto, para 

adequação da logística do estudo.  

 

3.14 Recursos físicos, materiais e financeiros 

 

Os dados deste estudo advém de dados da “Coorte de Nascimentos 2015” 

conduzida pelo Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Universidade Federal 

de Pelotas e contou com a colaboração da Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

(ABRASCO). A “Coorte de Nascimentos 2015” recebe apoio financeiro da fundação 

inglesa Wellcome Trust, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). 

 

3.15 Controle de Qualidade 

 

Foi realizado o controle de qualidade para verificação de possíveis erros ou 

respostas falsas. O controle de qualidade irá ocorrer através da re-visita um percentual de 

gestantes (10%) das quais responderam um questionário reduzido contendo variáveis 

importantes do estudo. 
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3.16 Análises estatísticas 

 

O banco de dados será construído no programa Excel 2013. Para a análise dos 

dados será utilizado o programa STATA 14.0. Inicialmente serão realizadas análises 

descritivas para verificação da distribuição de todas as variáveis envolvidas no 

projeto.Para as variáveis contínuas, será verificada a sua distribuição e, quando 

apresentarem simetria, serão descritas por média e desvio-padrão. Caso apresentem 

distribuição assimétrica, serão descritas por mediana e intervalo interquartil. As variáveis 

categóricas serão descritas por meio de frequências absolutas e relativas e seus 

respectivos intervalos de confiança (IC95%). Posteriormente, análises de associação 

serão realizadas entre o desfecho (percepção da intensidade de dor nas costas) e o a 

exposição analisada (comportamento sedentário), com o ajuste para potencias 

confundidores.  

 
3.17 Aspectos éticos 

 

Os princípios éticos foram assegurados por pela leitura e assinatura dos TCLE; 

garantia o direito de não participação; sigilo sobre os dados coletados; encaminhamento 

dos problemas de saúde, eventualmente identificados, a atendimento nos serviços de 

saúde. O projeto foi submetido à análise ética e aprovado sob o número 943.435. O 

projeto “Efeitos do exercício físico durante a gestação sobre a saúde materno infantil:Um 

ensaio clínico randomizado” foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa com Seres 

Humanos da Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas 

(ESEF/UFPel) e aprovados sob os pareceres número 649.24. O ensaio controlado 

randomizado foi submetido e registrado no clinical trials sob o número NCT02148965 

(Anexo D). 

 

3.18 Divulgação dos resultados 

 

Os resultados desta dissertação serão divulgados através da publicação de, pelo 

menos,dois artigos científicos originais em revistas da área da saúde, além da 

apresentação em eventos acadêmico-científicos e por meio de jornais e programas de 

rádio e televisão veiculados a imprensa regional. 
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3.19 Cronograma 

 

Atividades 
2016 2017 2018 

A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J  

Elaboração do projeto                          

Proposta para a 

comissão da coorte de 

2015 

                        

 

Revisão de literatura                          

Proficiência em Inglês                          

Qualificação do projeto                          

Controle de qualidade                          

Análise dos dados                          

Escrita do artigo 

científico 

                        
 

Defesa da dissertação                          
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Introdução 
  

A presente dissertação foi escrita através da análise de dados provenientes de um 

subestudo longitudinal observacional sobre dor lombar na gestação realizado dentro do 

ensaio controlado randomizado (ECR) desenvolvido pelo acompanhamento pré-natal do 

estudo da Coorte de Nascimentos de Pelotas, Rio Grande do Sul no ano de 2015, 

denominado PAMELA (Physical Activity for Mothers in Enrolled in Longitudinal Analysis). 

O presente relatório do trabalho de campo abordará as etapas realizadas para que 

a coleta de dados do estudo intitulado “Influência do comportamento sedentário sobre a 

incapacidade funcional provocada pela dor lombar em gestantes” pudesse ocorrer.  

 

Contato com as direções dos programas de Pós-graduação  

Primeiramente, o programa de Pós-graduação em Educação física (PPGEF) da 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel) realizou um contato com o programa de Pós-

graduação em Epidemiologia (PPGE/UFPel) com o objetivo de oferecer a Comissão de 

Publicações da Coorte uma proposta de projeto de dissertação para que a utilização dos 

dados acontecesse. 

Após a aprovação, a mestranda desempenhou atividades no acompanhamento do 

pré-natal do estudo PAMELA e no acompanhamento de 12 meses na Coorte de 2015, 

onde atuou na elaboração junto aos orientadores do tema de pesquisa, da escolha do 

questionário de incapacidade de dor lombar, da logística utilizada, da coleta de dados, da 

digitação, codificação e da entrada dos dados, participou no acompanhamento de 12 

meses no agendamento das mães e bebês ao centro de pesquisa. Além disso, a aluna 

esteve envolvida em palestras e em grupo de iniciação científica visando à produção de 

trabalhos científicos apresentados em congressos regionais e nacionais. A digitação se 

deu no programa EXCEL 2007. O banco de dados foi exportado para o programa STATA, 

versão 14. A análise de dados foi realizada pelo pesquisador responsável em conjunto 

com seu orientador e co-orientador.  

 

Breve histórico da coorte de nascimentos de 2015  

A coorte de nascimentos de 2015 compõe a quarta coorte de nascidos vivos da 

cidade de Pelotas, RS. Os anos de 1982, 1993 e 2004 são marcados pelo início das 

outras três coortes de nascimentos já existentes. Com um intervalo temporal de 11 anos a 

coorte de 2015 possui como diferencial o acompanhamento desde o período pré-natal. O 
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início do acompanhamento durante a gestação teve como objetivo avaliar com detalhes 

as condições pré-natais maternas, buscando uma melhor compreensão das relações 

entre exposições intrauterinas e do início da vida com desfechos de saúde em curto e 

longo prazo.  

No mês de abril de 2014, todos os locais de possível afluência de gestantes foram 

contatados e visitados a fim de identificar as mulheres com previsão de parto para o ano 

de 2015, (1º de janeiro a 31 de dezembro) na cidade de Pelotas. A visita incluiu 

laboratórios de análises clínicas, clínicas de ultrassonografia, policlínicas, unidades 

básicas de saúde, ambulatórios de hospitais e de universidades, além de consultórios 

médicos privados.  

Durante o pré-natal foram realizados dois acompanhamentos. O primeiro foi 

realizado no momento do diagnóstico da gravidez e uma entrevista denominada contato 

inicial foi aplicada. O segundo acompanhamento foi realizado entre a 16° e a 24° semana 

de gestação. Todas as mulheres recrutadas, que aceitaram participar da coorte foram 

entrevistadas e dados de acelerometria foram coletados. Também durante o 

acompanhamento pré-natal foi realizado o recrutamento das gestantes para o ECR 

PAMELA - estudo de intervenção com exercício físico em gestantes. A partir do dia 1 de 

janeiro de 2015 iniciou-se o estudo perinatal realizado em todos os hospitais da cidade de 

Pelotas com término realizado no dia 31 de dezembro do mesmo ano.  

 

Ensaio controlado randomizado aninhado à coorte de 2015: estudo PAMELA  

 

1. Breve histórico sobre o estudo PAMELA  

O estudo PAMELA (Physical Activity for Mothers Enrolled in Longitudinal Analysis) 

foi idealizado, considerando à importância e necessidade de estudos experimentais 

metodologicamente bem delineados, com tamanho de amostra adequado, e que 

possibilitem um melhor entendimento do impacto do exercício físico durante a gestação 

sobre diversos desfechos da saúde materna e infantil. Trata-se de um ensaio controlado 

randomizado aninhado à coorte de Nascimentos de 2015 de Pelotas que teve como 

objetivo principal avaliar o efeito da prática de exercício físico durante o período 

gestacional sobre a saúde da mãe e do bebê. 

O estudo está registrado no ClinicalTrials.gov sob o número NCT02148965 sob o 

título: “Effects of exercise during pregnancy on maternal and child health: a randomized 

clinical trial (PAMELA)”. O protocolo da intervenção foi publicado no ano de 2015 na 
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revista BMC Trials (Domingues et al. Physical activity during pregnancy and maternal-child 

health (PAMELA): study protocol for a randomized controlled trial. Trials 2015: 24; 

16:227). O presente relatório de campo descreve detalhes metodológicos desse estudo 

realizado com gestantes residentes na cidade de Pelotas entrevistadas durante o 

acompanhamento pré-natal da coorte de Nascimentos de 2015. 

O planejamento do estudo iniciou em novembro de 2013 durante as reuniões da 

Coorte de 2015, onde juntamente com os coordenadores e equipe de doutorandos, a 

logística da intervenção foi discutida e elaborada. Como parte do planejamento, foram 

definidas a equipe de trabalho que executaria o estudo, assim como as funções de todos 

os integrantes da equipe. No dia 21 de agosto de 2014 um treinamento foi realizado com 

os profissionais de Educação Física que iriam administrar o programa de intervenção. 

Esse treinamento teve duração de quatro horas e contou com uma palestra sobre a 

prática de exercício físico durante a gestação, além da apresentação da rotina da 

intervenção e das fichas de treino. Os responsáveis pela coleta de peso, altura e pressão 

arterial também participaram de um treinamento para a padronização das medidas. 

O planejamento do estudo iniciou em novembro de 2013 durante as reuniões da 

Coorte de 2015, onde juntamente com os coordenadores e equipe de doutorandos, a 

logística da intervenção foi discutida e elaborada. Como parte do planejamento, foram 

definidas a equipe de trabalho que executaria o estudo, assim como as funções de todos 

os integrantes da equipe. No dia 21 de agosto de 2014 um treinamento foi realizado com 

os profissionais de Educação Física que iriam administrar o programa de intervenção. 

Esse treinamento teve duração de quatro horas e contou com uma palestra sobre a 

prática de exercício físico durante a gestação, além da apresentação da rotina da 

intervenção e das fichas de treino. Os responsáveis pela coleta de peso, altura e pressão 

arterial também participaram de um treinamento para a padronização das medidas. 
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Comportamento Sedentário e a Dor nas Costas em Gestantes: 

Uma Revisão Sistemática 

 

Sedentary Behavior and Back Pain in Pregnant Women: 

A Systematic Review 

 

 
Indiára Vilela da Silva¹; Shana Ginar da Silva²,  

Gloria Isabel Niño Cruz², Marcelo Cozzensa da Silva¹ 

 

Objetivo: Revisar sistematicamente a literatura sobre as evidências referentes a associação entre o 

comportamento sedentário e a dor nas costas na gestação. Métodos: Revisão sistemática de estudos 

publicados até Novembro de 2017 nas bases de dados Medline, Web of Science e Scopus. Foram 

excluídos os artigos cuja amostra era constituída de animais, estudos realizados em conferências, 

carta ao editor, estudos de revisão (narrativa, sistemática e/ou meta análises), relatórios, monografias, 

dissertações, teses e aqueles que não apresentaram relação com o tema. Resultados: Ao todo, foram 

identificados 998 estudos para leitura dos títulos e resumos nas bases de dados. Destes, 15 artigos 

foram selecionados para leitura do texto na íntegra e ao final, apenas sete contemplaram os critérios 

de elegibilidade. Foi verificado um total de quatro estudos transversais, dois longitudinais e um de 

intervenção. Os estudos analisados utilizaram formas distintas para as definições operacionais de 

sedentarismo e dor nas costas o que dificultou as comparações dos resultados.  Os estudos 

observacionais encontraram que a posição em pé, sentada e deitada por longo tempo são fatores de 

agravo para a dor nas costas; já o descanso e o repouso foram considerados fatores de alívio. Na 

intervenção não foi observada diferenças entre os grupos com e sem dor nas costas na prevalência da 

dor lombar, porém, não houve efeitos negativos do programa de 12 semanas. Conclusão: Existem 

poucas evidências sobre o comportamento sedentário e dor nas costas gestacional. Estudos 

transversais de alta qualidade e a homogeneização dos instrumentos de mensuração são necessários 

para facilitar sua compreensão. 

Palavras-chaves: comportamento sedentário; dor nas costas; gestação; revisão sistemática. 
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Introdução 

A dor nas costas é a dor musculoesquelética mais comumente relatada no período 

gestacional (WHO, 2016). Embora considerada um desconforto comum, a dor nas costas é um 

problema de saúde pública, pois cerca de 30% dos casos afetam de maneira negativa a 

qualidade de vida e saúde (CHANG et al., 2011). Como forma de prevenção, redução e/ou 

tratamento desta algia é aconselhado, segundo o American College of Obstetricianand 

Gynecologist (ACOG, 2015), a prática de exercício físico de 20 a 30 minutos de duração, na 

maioria ou todos os dias da semana. Porém, no cenário atual, foi observado que apenas 15,8% 

das gestantes atingem as recomendações de atividade física (AF) em um estudo de coorte 

desenvolvido no Sul do Brasil (COOL, 2017). 

Alguns autores sugerem que o tempo prolongado sentado pode ser um fator de risco 

para o desenvolvimento da dor nas costas na gestação devido ao aumento da carga intradiscal 

nas espinhas (BEACH et al., 2005;  BILLY et al., 2014). Também, algumas pesquisas 

sugerem o comportamento sedentário como um possível fator de risco para desencadear a dor 

nas costas na população em geral (CHEN et al., 2009; HUSSAIN et al., 2016; AMORIM et 

al., 2017). Porém ainda são escassos na literatura científica estudos que investiguem os 

potenciais efeitos do comportamento sedentário na dor nas costas durante a gestação. 

 Hussain e colaboradores (2016), ao examinarem as associações de atividade física 

(AF) e tempo de visualização da televisão com intensidade e incapacidade por dor nas costas 

em adultos (56% mulheres), encontrou que o nível de AF insuficiente (<2,5 horas/semana) 

não esteve associado à intensidade ou incapacidade por dor nas costas. Todavia, os altos 

níveis de visualização da televisão (≥2 horas/dia) estiveram associados  ao aumento da 

prevalência de incapacidade devido à dor nas costas apenas nas mulheres, independente dos 

níveis de AF (HUSSAIN et al., 2016).  

Visto o exposto, para melhor compreensão sobre o quem vêm sendo abordado na 

literatura mundial e a direção dos achados a respeito da associação entre comportamento 

sedentário na gestação e a dor nas costas nesse mesmo período, realizou-se uma revisão de 

literatura com a estratégia de busca sistemática. 
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Materiais e métodos 

 

Protocolo e registro 

  

A presente revisão sistemática foi conduzida utilizando os critérios do Preferred 

Reporting Itens for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (MOHER et al., 

2009). O estudo foi registrado no International prospective register of systematic reviews 

(PROSPERO), sob o número de registro CRD42018083811, podendo ser acessado pelo 

seguinte endereço eletrônico: 

http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/display_record.php?ID=CRD420180838111. 

 

Estratégias de busca 

 A estratégia para localizar e selecionar as informações envolveu as bases de dados 

PubMed/MEDLINE, Web of Science e Scopus, não sendo limitado o ano de publicação. As 

buscas ocorreram no mês de Novembro de 2017 e os termos utilizados foram definidos de 

acordo com o Medical Subject Headings (MeSH), tendo como palavras-chave: 1) pregnancy 

OR pregnant woman OR gestation; 2) low back pain OR back pain OR spine pain; thoracic 

spine pain; cervical spine pain; muscular pain.  

Os descritores foram inseridos individualmente e combinados no campo de pesquisa 

avançada em cada base de dados. A fim de combinar os termos foram utilizados os 

operadores lógicos ― OR e ―AND. Dois pesquisadores realizaram de maneira independente 

cada etapa do processo de revisão. Caso houvesse divergência no processo de inclusão e 

exclusão, a discordância foi analisada por um terceiro revisor. 

 

Critérios de inclusão e exclusão 

 

Para a inclusão dos artigos, foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: (1) 

estudos com desenho transversal, de coorte, caso-controle e experimental; (2) tendo como 

desfecho o comportamento sedentário (medido na forma contínua ou categórica); (3) dor em 

qualquer região das costas como exposição; (4) nos idiomas: inglês, português e/ou espanhol. 

Foram excluídos estudos realizados em animais, conferências, carta ao editor, estudos de 

revisão (narrativa, sistemática e/ou meta análises), relatórios, monografias, dissertações, teses, 

artigos que não apresentaram relação com o tema e estudos que avaliaram essas variáveis 

exclusivamente antes da gravidez. 

 

https://www.crd.york.ac.uk/prospero/
http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/display_record.php?ID=CRD420180838111
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Definição de desfecho 

A dor nas costas foi definida como qualquer desconforto na região da coluna (cervical, 

torácica, dorsal e/ou lombar). Estudos avaliando qualquer dor nas costas durante qualquer 

trimestre gestacional eram elegíveis. 

 

Definição da exposição 

Estudos relatando o comportamento sedentário durante qualquer trimestre da gravidez 

foram incluídos. Qualquer tipo como: tempo deitada, sentada, assistindo televisão, usando 

computador e/ou no deslocamento foram permitidos. 

 

Extração de dados 

 Dois pesquisadores extraíram os dados de estudos selecionados de forma 

independente. Inicialmente, realizou-se a busca dos artigos através das palavras-chaves 

escolhidas para as bases de dados selecionadas. Após esse processo, todos os títulos incluídos 

foram transferidos para o Software EndNote onde, posteriormente, foi realizada a leitura dos 

títulos e resumo, sendo excluídos artigos duplicados e aqueles que não atingissem os critérios 

de inclusão. Posteriormente, ocorreu à leitura na íntegra de todos os artigos selecionados. 

Junto a isso, houve uma pesquisa por artigos (de forma manual) nas listas de referências dos 

estudos incluídos para identificar possíveis estudos a serem incluídos na revisão e que não 

foram captados por meio da estratégia de busca utilizada. Ao final, todos os artigos que 

atenderam os critérios empregados foram lidos na íntegra. Os artigos incluídos foram 

descritos conforme: autor, ano, país de realização do estudo, tipo de delineamento, tamanho 

da amostra, idade gestacional no período em que o estudo foi realizado, instrumento usado na 

mensuração do comportamento sedentário, instrumento usado para medir a dor nas costas, 

variáveis de ajuste para confundimento e principais resultados encontrados (Quadro 1).  

 

Avaliação de Qualidade 

 Utilizamos a Newcastle-Ottawa (WELLS, 2009) para a avaliação da qualidade 

dos estudos observacionais. Está escala apresenta oito itens sobre métodos de amostragem, 

comparabilidade e precisão dos resultados. Para a avaliação de qualidade optou-se pela escala 
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A avaliação da qualidade metodológica do ensaio controlado randomizado foi através pela 

escala de Downs and Black (1998). A escala apresenta 27 questões divididas em cinco seções 

sobre (1) Qualidade do estudo (2) Validade externa (3) viés de estudo (4) viés de estudo (5) 

Poder do estudo. Todos os itens foram pontuados em 1 quando preencheram os critérios ou 0 

se o critério foi não preenchido. Se a publicação não forneceu detalhes suficientes para 

cumprir o critério também foi dada uma pontuação 0 por ser incapaz de ser determinado de 

acordo com o índice original da escala de Downs e Black. 

 

 

Resultados 

 

Ao todo, foram identificados 1.734 títulos nas bases de dados selecionadas. Após 

eliminação de 736 duplicados, foram selecionados 998 artigos. Desses, 983 foram excluídos 

após a análise dos títulos e resumos (n=6 estudos em animais, n=4 conferências, n=6 cartas ao 

editor, n=40 revisões sistemáticas, e n=927 estudos não avaliaram o desfecho e exposição de 

interesse desta revisão). Após esse processo, 15 artigos foram selecionados para leitura do 

texto na íntegra. Ao final, apenas sete contemplaram foram incluída na presente revisão 

sistemática (MOHSENI-BANDPEI et al., 2009; KOVACS et al., 2012; MADEIRA et al., 

2013; HAAKSTAD; BO, 2015; MORINO, 2016; MORINO et al., 2017; NG et al., 2017). 

Não foram encontrados estudos por meio da busca manual nas referências dos artigos 

encontrados. A figura 1 apresenta a síntese do processo de seleção dos artigos. 

A tabela 1 mostra as características gerais dos estudos incluídos. Quatro estudos 

apresentaram delineamento transversal (MOHSENI-BANDPEI et al., 2009; KOVACS et al., 

2012; MADEIRA et al., 2013; NG et al., 2017), dois longitudinais (MORINO, 2016; 

MORINO et al., 2017) e um de intervenção (HAAKSTAD; BO, 2015). A amostra entre os 

estudos variou de 36 a 1.158 gestantes, em todos os estudos as participantes foram recrutadas 

durante as consultas do pré-natal, em quatro artigos continham gestantes do primeiro ou 

terceiro trimestre gestacional (MOHSENI-BANDPEI et al., 2009; MADEIRA et al., 2013; 

MORINO, 2016; NG et al., 2017) e em apenas um a seleção da amostra especificou para 

nulíparas e sedentárias (HAAKSTAD; BO, 2015). A publicação mais antiga era de 2009; 

quatro artigos se tratavam em países desenvolvidos (Espanha, Noruega, Japão) e três em 

países emergentes (Irã, Brasil, Malásia).  Em relação aos termos utilizados nos estudos, 

apenas um artigo se referiu a dor nas costas não específica (NG et al. 2017), dois a dor 
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lombalgia e dor pélvica (KOVACS et al., 2012; HAAKSTAD; BO, 2015) e os outros a 

lombalgia (MOHSENI-BANDPEI et al., 2009; MADEIRA et al., 2013; MORINO, 2016; 

MORINO et al., 2017). 

Quanto à forma de avaliação de dor nas costas, observaram-se diversificações quanto à 

utilização dos questionários que variou entre o questionário Owestry (n=2) e Roland-Morris 

(n=2), escala numérica de dor (n=4) e diário de dor (n=1). Para mensurar o comportamento 

sedentário foram utilizados diferentes questionários obtendo informações no trabalho, 

transporte, domicílio, tempo total gasto deitado na cama (dormindo e acordado), pelo nível de 

atividade física (classificado como sedentário, minimamente ativo, moderadamente ativo, 

ativo e muito ativo) e, em um estudo, foi utilizado o pedômetro para as contagens de passos 

diários (MORINO, 2016). A atividade ocupacional foi dividida em muito tempo sentada, 

sempre em pé e misto, pela dor nas costas ao se sentar, ao permanecer sentada por um longo 

tempo, ao esperar ônibus, ao digitar na máquina de escrever e/ou computador e ao assistir TV. 

A percepção da intensidade de dor nas costas foi verificada através de relato de dor para a 

realização de atividades diárias como levantar objetos pesados, carregar crianças, permanecer 

na posição sentada, em pé, agachada, caminhando e outras. 

Os estudos observacionais incluídos obtiveram um escore médio de 3,6 ± 0,5 

(intervalo de 03 à 04 pontos) na escala Newcastle-Ottawa. Os principais problemas 

metodológicos detectados foram a grande heterogeneidade entre os estudos. O estudo de 

intervenção incluído apresentou escore médio de 14 pontos na escala de Downs e Black. O 

estudo incluídos não cegou as participantes mas cegou os avaliadores que mediram os 

principais resultados e ocultaram a randomização dos pacientes, porém não houve  ajuste 

adequado para os fatores de confusão. 

Avaliaram-se, nos estudos selecionados, variáveis referentes às condições 

sociodemográficas (idade, altura, peso anterior e atual da gestante, IMC (atual), idade 

gestacional, cor, estado civil, profissão, renda, escolaridade, número da gestação e números de 

partos, residência (urbana/rural), atividade doméstica), de saúde (diabetes, hipertensão, 

obesidade, ansiedade e depressão, percepção de saúde, relatos de enfermidade) e 

comportamentais como histórico de dor nas costas antes da gestação, ter sido submetida à 

anestesia, infecção urinária (autorrelato), presença ou não de lombalgia e suas características, 

AF no lazer, no trabalho, no esporte, número de horas semanais de exercício físico por 
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semana (antes e durante a gestação). O estudo de Madeira (2013) foi o que usou o maior 

número de variáveis. 

Mais da metade dos estudos observacionais constataram que a posição em pé, sentada 

e deitada por longo tempo foram fatores de agravo para a dor nas costas (MOHSENI-

BANDPEI et al., 2009; MADEIRA et al., 2013; MORINO et al., 2017; NG et al., 2017); já o 

descanso e o repouso foram considerados fatores de alívio em dois estudos (MOHSENI-

BANDPEI et al., 2009; MADEIRA et al., 2013). Além disso, em um estudo, foi observado 

que maior tempo gasto na cama foi um dos principais fatores associados a um aumento na 

probabilidade de relatar dor nas costas (KOVACS et al., 2012). Nos resultados do estudo de 

Morino, a posição sentada estava significativamente relacionada à dor nas costas nas 24 

semanas de gravidez e a posição deitada significativamente relacionada à dor nas costas entres 

24 e 30 semanas de gravidez, porém, essa relação não continuou no final da gravidez 

(MORINO et al., 2017).  

O estudo de Mohseni (2009), o qual objetivou determinar a prevalência e os fatores de 

risco relacionados à lombalgia, desenvolvido com 1.100 gestantes que responderam a um 

questionário estruturado encontraram que a prevalência de dor lombar pontual, no último mês, 

nos últimos seis meses, no último ano e no período da vida foi de 40,2%, 55,9%, 59,4%, 

76,2% e 84,1%, respectivamente. A permanência e repouso prolongados foram os fatores 

agravantes e de alívio mais significativos (76,3% e 87,7%, respectivamente). E correlacionou-

se com história de lombalgia e lombalgia prévias na gravidez anterior (p=.000 em ambos os 

casos), concluindo que melhores e futuras pesquisas tenham foca em diferentes estratégias de 

prevenção da lombalgia gestacional. Porém, embora as mulheres tenham sido explicadas 

sobre as diferenças entre dor nas costas e dor pélvica isso pode não ter sido o suficiente para 

diferenciar entre dor lombar e dor pélvica. 

O estudo multicêntrico de Kovacs (2012), que ocorreu através visita as clínicas 

médicas de cinco regiões na Espanha, objetivou determinar a prevalência de dor lombar, dor 

das costas e dor pélvica e identificar os fatores de risco associados em 1.158 gestantes com 

idade gestacional média de 35 semanas (31-38 semanas) encontrou que a prevalência de 

quatro semanas de lombalgia, dor nas costas e dor pélvica foi de 71,3%, 46,2% e 64,7%, 

respectivamente. Os principais fatores associados a uma maior probabilidade de relatar dor 

para lombalgia foram história de lombalgia relacionada e não relacionada à gestação anterior 
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e pós-parto, aumento da dor com o tempo gasto no leito e ansiedade. Este estudo tem um 

desenho transversal, e “associação” não implica necessariamente “causalidade”.  

No estudo de Madeira (2013), ao avaliar a prevalência de lombalgia em 269 gestantes 

(do primeiro ao terceiro trimestre), descreveu as principais características e fatores associados 

e observaram alta prevalência de dor lombar entre as gestantes (73%) com o seguinte padrão: 

“em pontada” (62/31,6%), irradiação (162/82,6%), com frequência diária (105/53,5%), 

iniciando geralmente no período noturno (83/42,3%) quando também era mais intensa 

(122/62,2%), com duração em torno de 1 hora em 118 (60,2%). Foi observada melhora com o 

repouso (100/51%) e piora na posição ortostática ou sentada por longo tempo (86/43,9%) e 

com atividades domésticas (85/43,4%). Os níveis de incapacidade foram geralmente “leve” e 

“moderada”. A variável infecção urinária (p=0,02) e o escore dos questionários Oswestry e 

Rolland Morris apresentaram associação significante com a escala visual analógica de dor 

(EVA).  

Em 2017, Morino investigou as atividades relacionadas à lombalgia durante a gravidez 

em 275 mulheres com idade gestacional menor de 12 semanas. As participantes foram 

avaliadas em 12, 24, 30 e 36 semanas.  Foi observado que à medida que a gravidez progrediu 

menos participante atribuíram a dor a um movimento específico. Em todas as avaliações, 

pensava-se que os movimentos, especialmente de sentar-se, levantar-se de uma cadeira e jogar 

e girar estavam relacionados à dor lombar. Além disso, levantar-se de uma cadeira e jogar e 

virar estava significativamente relacionado à dor lombar durante a gravidez. Em contraste, 

deitado e sentado foram significativamente relacionados à lombalgia, mas a relação não 

continuou até o final da gravidez. Houve várias limitações deste estudo. Em primeiro lugar, os 

movimentos relacionados à lombalgia foram por meio de respostas descritivas livres e não por 

um questionário validado, devido isso, a possibilidade de que outros movimentos ou posturas 

relacionadas à dor lombar não podem ser negadas. Também não foram avaliados outros 

fatores que possam afetar a dor lombar relacionada à gravidez, como o nível de hormônios 

relacionados à gravidez, a força muscular ou a flexibilidade física. Simultaneamente, a 

comparação longitudinal foi difícil neste estudo porque os participantes nos quatro momentos 

não eram as mesmas. 

No estudo de Ng (2017), no qual objetivou investigar a prevalência de dor nas costas 

na gravidez, os fatores de risco e seu impacto na qualidade de vida em 358 grávidas, a 

prevalência de dor nas costas na gravidez foi de 84,6%. A ocupação e a história prévia de dor 
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nas costas foram associadas com dor nas costas durante a gravidez. Em termos de 

incapacidade funcional, o escore do questionário de Owestry total foi estatisticamente 

significante, correlacionado com a intensidade da dor (escore EVA). Cuidados pessoais, 

sentado, em pé, vida sexual e vida social foram significativamente afetados. Porém, este 

estudo deve ser realizado em uma população-alvo maior, a fim de obter um quadro mais 

representativo a prevalência ou o padrão de dor nas costas na Malásia, uma vez que foi 

realizado apenas em um centro terciário.  

Ao comparar as contagens de passos entre dois grupos (com dor e sem dor nas costas), 

foi observado que, do primeiro ao segundo trimestre gestacional, as contagens de passos não 

foram consideravelmente alteradas no grupo sem dor nas costas, mas foram 

significativamente aumentadas no grupo com dor. Por outro lado, no segundo trimestre as 

contagens de passos foram aumentadas no grupo sem dor, mas foram diminuídas no grupo 

com dor. Do segundo ao terceiro trimestre, as contagens de passos diminuíram gradualmente 

em ambos os grupos e no grupo com dor a diminuição foi estatisticamente significativa 

(MORINO, 2016).  Ou seja, neste estudo, o aumento agudo da contagem diária de passos no 

início da gravidez foi considerado um risco para dor lombar e o aumento gradual da contagem 

de passos após a metade da gestação é recomendado para mulheres. Entretanto, este estudo 

apresentou limitações, como: (1) viés de amostragem devido a diminuição do número de 

participantes ao longo período de coleta de dados; (2) houve diferenças no nível de atividade 

das mulheres grávidas entre este estudo e outro estudo anterior a ele, sugerindo que a 

atividade física na gravidez depende não apenas de fatores pessoais, mas também das 

diferenças de estilo de vida entre as mulheres grávidas. 

Um ensaio controlado randomizado realizado para determinar se a participação em um 

programa de exercício físico padronizado com duração de 12 semanas foi capaz de prevenir e 

tratar a dor na cintura pélvica e a dor lombar em 105 grávidas sedentárias não encontrou 

diferenças entre os grupos controle e intervenção na proporção de mulheres que relataram dor 

na cintura pélvica ou dor lombar durante a gravidez ou após o parto (HAAKSTAD; BO, 

2015). Contudo, a intervenção reportou como limitação um possível viés de seleção pelo fato 

da seleção das participantes do estudo ser voluntária e, além disso, a maior parte apresentava 

alta renda e alto índice educacional o que tornou a amostra deste estudo não representativa 

para todas as gestantes (HAAKSTAD; BO, 2015).  
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Discussão 

 

O objetivo deste estudo foi sintetizar as evidências disponíveis na literatura referente 

ao comportamento sedentário e a dor nas costas no período gestacional. Com base nas 

estratégias de busca utilizadas, sete estudos foram selecionados, sendo quatro de delineamento 

transversal, dois longitudinais e um experimental. Não foi detectada disparidade regional nas 

publicações. Identificou-se heterogeneidade quanto aos instrumentos utilizados para coletas 

de dados para medir a dor nas costas e o comportamento sedentário. Além disso, a posição em 

pé, sentada e deitada por longo tempo foi relacionado como fatores de agravo para a dor nas 

costas e o descanso e o repouso considerados fatores de alívio nos estudos analisados. 

Em relação ao delineamento dos estudos, alguns foram criteriosos e obtiveram 

amostras de base populacional e representativas da população alvo (MOHSENI-BANDPEI et 

al., 2009; KOVACS et al., 2012). Porém, em outros estudos foram identificados problemas 

metodológicos que comprometem a interpretação dos resultados e enfraquecem a evidência 

obtida, como a seleção de amostra de conveniência e o pequeno tamanho amostral (NG et al., 

2015; MORINO, 2016; MORINO et al., 2017; HAAKSTAD; BO, 2015).  

Os resultados desta revisão evidenciam que, houve um avanço na produção científica 

na área do comportamento sedentário na população em geral, principalmente em estudos 

transversais. Entretanto, é notória a ausência deste tema na população específica de gestantes 

na atualidade. Tais investigações são importantes em vista das mudanças de vários aspectos 

no estilo de vida da população ao longo do tempo e das características deste período. 

Não foi detectada disparidade regional nas publicações, havendo estudos realizados 

em países desenvolvidos (Noruega, Espanha e Japão) e emergentes (Brasil, Irã e Malásia). 

Isso, provavelmente, pode ser explicado pois a dor nas costas é considerado um problema no 

período gestacional sendo uma das principais queixas relatas nos sistemas de saúde pública 

em todo o mundo, principalmente, em países de média e baixa renda (PENNICK e LIDDLE, 

2015). Sendo esse um problema que afeta a população em geral, destaca-se que a criação de 

estratégias por aconselhamentos e recomendações para o alívio da dor nas costas foram 

criadas especificamente para gestantes desde 2002 (ACOG, 2002). 

Os estudo transversais e longitudinais apresentados nesta revisão sistemática tiveram 

resultados bastante distintos. A posição em pé, sentada e deitada por longo tempo foram 

fatores de agravo para a dor nas costas; já o descanso e o repouso foram considerados fatores 
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de alívio em dois estudos. Achados similares foram observados no estudo de Nicholls e 

Grieve (1992) onde 77% das mulheres grávidas relataram um aumento da dificuldade na 

realização do trabalho devido à posição sentada, sendo que 50% desta era devido a 

desconforto nas costas e a dificuldade de alcançar objetos necessários, por exemplo. Segundo 

Beach e colaboradores (2005) e Billy e colegas (2014), tal fato pode ser explicado deque o 

tempo prolongado sentado pode ser um fator de risco para o desenvolvimento da mesma 

devido ao aumento da carga intradiscal nas espinhas. Entretanto, ainda são escassos na 

literatura científica que investiguem os potenciais efeitos do tempo em comportamento 

sedentário na dor nas costas durante a gestação. 

Os achados desta revisão sistemática mostraram que a intervenção realizada, a qual 

seguiu as recomendações de exercício físico a fim de prevenir a dor nas costas na gestação, 

não foi capaz de diferenciar entre ambos os grupos sobre a percepção de dor lombar e a dor 

pélvica entre nas gestantes (HAAKSTAD; BO, 2015). Já no estudo de Morino e colaborados 

(2016), ao observar os passos ao longo da gestação encontrou que o grupo que apresentou dor 

nas costas diminuiu o número de passos diários. Nesse contexto, as recomendações mundiais 

propõem medidas voltadas para programas de exercícios físicos regulares como forma de 

tratamento e/ou prevenção primária dos principais fatores de risco no combate desta algia 

(OMS, 2016).  

Verificou-se que existe uma grande variabilidade metodológica entre os achados deste 

tema em gestantes. Embora todos os estudos tenham feito o uso de questionários como 

instrumento de pesquisa, foi observada heterogeneidade quanto aos instrumentos utilizados 

para as coletas de dados para medir a dor nas costas e o comportamento sedentário, assim 

como nas definições operacionais dos mesmos, dificultando a comparação dos resultados. 

Os questionários mais utilizados foram o de incapacidade do Roland Morris e 

Owestry. Estes instrumentos são validados e adaptados para gestantes com dor lombar. O 

questionário Oswestry mostrou que a maioria das gestantes com lombalgia apresentou 

incapacidade mínima e moderada, resultados muito semelhantes aos obtidos com questionário 

de Rolland Morris (incapacidade leve e moderada), evidenciando que ambos têm eficácia 

semelhante para avaliar a incapacidade em gestantes com dor lombar. 

 Também a mensuração do comportamento sedentário é habitualmente realizada por 

meio de questionários que avaliam o tempo despendido em atividades que são realizadas em 

postura sentada, sendo o tempo de televisão a medida mais comum (PATE et al., 2011). Essas 
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medidas subjetivas apresentam vantagens em relação à aplicabilidade, tempo e custo, além de 

apresentarem boa validade e repetibilidade (SALMON et al., 2003). Por outro lado, possuem 

problemas inerentes ao autorrelato e, dependendo da questão, podem não refletir a quantidade 

total despendida em comportamento sedentário durante um dia (MARSHALL et al., 2004).  

Apenas um estudo investigou de forma direta o comportamento sedentário através da 

utilização do pedômetro (MORINO et al., 2016). Entretanto, o uso de acelerômetros vem 

sendo utilizando como estratégia para mensurar o tempo sedentário em gestantes. Embora 

possam fornecer um bom indicativo de tempo sedentário, apresentam uma limitação 

importante que é a incapacidade dos mesmos em detectarem atividades realizadas na posição 

sentada (KOZEY-KEADLE et al., 2011; BASSETT et al., 2014). 
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Pontos fortes e limitações 

Algumas limitações devem ser consideradas para a melhor compreensão dos 

resultados: a) Diferentes delineamentos e metodologias aplicadas nos estudos 

impossibilitaram a comparação entre os métodos de investigação do efeito do comportamento 

sedentário na gestação. Estudos de intervenção e aplicação de metodologias e programas 

semelhantes, em diferentes localidades, devem permitir a comparação dos resultados; b) No 

estudo de intervenção analisado, devido às limitações do possível viés de seleção e pela 

amostra não ser representativa para todas as gestantes, não foi possível avaliar o efeito de um 

programa de treinamento físico em gestantes em relação à dor nas costas e ao comportamento 

sedentário; c) A heterogeneidade dos estudos, impossibilitou que fosse realizada uma meta-

analise.  

Pontos positivos devem ser enfatizados: a) Essa revisão sistemática foi a primeira a 

sintetizar achados sobre variáveis do comportamento sedentário e a dor nas costas no período 

gestacional; b) De forma a manter o rigor metodológico e qualidade dos conteúdos 

selecionados optou-se por incluir apenas estudos originais. Além disso, para permitir um 

maior número de evidências observadas foram incluídos estudos nos idiomas inglês, 

português e espanhol. 

 

Conclusão 

Com base nos achados, é possível concluir que são escassos os estudos que 

investigaram o comportamento sedentário e dor nas costas em gestantes. Entretanto, 

recentemente, vem se observando o aumento no número de publicações apenas em países 

desenvolvidos e emergentes. Os aspectos metodológicos analisados foram muito 

heterogêneos, dificultando uma comparação dos resultados.  

Na tentativa de melhor compreender a real influência comportamento sedentário na 

dor nas costas em gestantes, estudos transversais de alta qualidade podem ser úteis para 

identificar variáveis que devem ser incluídas em estudos prospectivos, além disso, a 

homogeneização dos instrumentos de mensuração é necessária para facilitar sua compreensão 

visto a lacuna existente. 
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Quadro 1: Características e descrição dos estudos selecionados, segundo o autor, ano,país, delineamento, amostra, idade gestacional, definição do comportamento sedentário, tipo de instrumento do 

comportamento sedentário e de dor nas costas, covariáveis e os principais resultados. Período de 2009-2017. 

Autor, 

ano, 

país 

Del* Amostra IG* Definição CS  Instrumento 

CS 

Instrumento 

DC 

Covariáveis Principais resultados 

Mohseni-

Bandpei, 

M. A. 

2009, Irã. 

T 1.100  1°, 2° e 

3° TG 

Dificuldades 

em levantar, 

andar, sentar e 

outras 

atividades de 

vida diária 

devido a DC 

Quest. Quest. 

Owestry e 

EVD 

Idade, peso, altura, IMC, IG, número da 

gestação e números de partos, ocupação, 

residência (urbana/rural), nível educacional, 

percepção de saúde, empregada doméstica 

A posição sentada prolongada e o descanso 

foram considerados fatores agravantes e de 

alívio de dor nas costas sendo de 76,3% e 

87,7%, respectivamente. 

Kovacs, F. 

M. 2012, 

Espanha. 

T 1.158  > 28  Tempo gasto 

deitado e grau 

de AF  

Quest. Quest. QIRM Altura, peso (atual e anterior a gravidez), IMC 

(atual), fumo, nível acadêmico, trabalho, AF 

no lazer, no trabalho, no esporte, número de 

horas semanais de exercício físico por semana 

(antes e durante a gestação). Histórico de dor 

nas costas (antes e durante), ansiedade e 

depressão 

O aumento do tempo gasto na cama foi um dos 

principais fatores associados a maior 

probabilidade de relatar dor nas costas. 

Madeira, 

H. G. R. 

2013, 

Brasil. 

T 269 1°, 2° e 

3° TG 

Sedentarismo 

(Sim/Não)  

Quest. Quest. 

Oswestry, 

QIRM e EVA 

Idade, altura, peso anterior e atual da gestante, 

cor, estado civil, profissão, renda, 

escolaridade, doenças prévias como diabetes, 

hipertensão, obesidade, dor lombar antes da 

gestação, história obstétrica prévia, ter sido 

submetida à anestesia, idade gestacional, ser 

fumante, infecção urinária (autorrelato), 

presença ou não de lombalgia e suas 

características. 

Com relação aos fatores de melhora, o repouso 

foi o mais citado por 51% pelas gestantes. 

Entre os fatores de piora da dor, foram citadas 

a posição em pé ou sentada por longo tempo 

(43,9%) e atividades domésticas (43,4%).  

Ainda, 62,8% gestantes relataram que suas 

atividades domésticas já tinham sido 

impedidas, em algum momento pela 

lombalgia. 
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Autor, 

ano, 

país 

Del* Amostra IG* Definição CS  Instrumento 

CS 

Instrumento 

DC 

Covariáveis Principais resultados 

Haaksta; 

Bã; 2015, 

Noruega. 

GE 105 

GE= 52 

GC= 53 

12-24 Mulheres 

inativas nos 

últimos seis 

meses 

anteriores a 

gravidez atual. 

Quest. Quest. 

construído 

pelo estudo 

Idade, altura, IG, aumento do peso materno, 

hábitos de tabagismo, educação, ocupação, 

relatos de enfermidade e avaliação deAF 

Não houve diferenças estatisticamente 

significativas entre o GE e o GC na 

prevalência da dor na cintura pélvica ou dor 

lombar, em quaisquer pontos de avaliação. Por 

outro lado, não foram relatados efeitos 

negativos da intervenção de 12 semanas. 

Morino, S. 

2016, 

Japão. 

L Com DC 

n=21 

Sem DC 

n=15 

8-36 Contagens de 

passos diários 

Pedômetro Quest. 

Owestry e 

diário de dor 

Altura, peso antes da gestação, histórico de 

partos, histórico médico de dor nas costas e 

ocupação 

Do primeiro ao segundo trimestre, as 

contagens de passos não foram 

consideravelmente alteradas no grupo sem DC, 

mas foram significativamente aumentadas no 

grupo com DC.  Por outro lado, no segundo 

trimestre as contagens de passos foram 

aumentadas no grupo sem DC, mas foram 

diminuídas no grupo com DC. Do segundo ao 

terceiro trimestre, as contagens de passos 

diminuíram gradualmente em ambos os grupos 

e no grupo com DC, a diminuição foi 

estatisticamente significativa. 

Morino, S. 

2017, 

Japão. 

L 275 12-36 Intensidade de 

DC ao realizar 

as atividades 

diárias 

Quest. Quest. END e 

EVA 

Idade, altura, peso antes da gravidez, número 

de partos anteriores e peso durante todas as 

coletas 

 A posição deitada e sentada estava 

relacionada à dor nas costas, mas essa relação 

não continuou no final da gravidez. A posição 

deitada foi significativamente relacionada à 

DC entres 24° e 30° semana de gravidez e a 

sentada estava significativamente relacionada 

na 24° semana de gravidez. 
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Autor, 

ano, 

país 

Del* Amostra IG* Definição CS  Instrumento 

CS 

Instrumento 

DC 

Covariáveis Principais resultados 

Ng, B. K. 

2017, 

Malásia. 

T 358 1°, 2° e 

3° TG 

Posição 

sentada, em pé, 

levantando e 

caminhando 

Quest. Quest. 

Owestry e 

EVA 

Peso, altura, IMC, paridade, ocupação, 

presença de ajudante em casa, número de 

fetos, polihidrômios e história de dor nas 

costas 

Ocupação, história de dor nas costas, sentar, 

levantar e se elevar foi encontraram-se 

associadas significativamente com DC durante 

a gravidez. 

 

*Delineamento: T (Transversal) GE (Grupo Experimental) L (Longitudinal) GC (Grupo Controle) IG (Idade gestacional) CS (Comportamento Sedentário) TG (Trimestre Gestacional) EVD (Escala 

Visual de Dor) IMC (Índice de Massa Corporal) AF (Atividade Física) QIRM (Questionário de Incapacidade de Roland Morris) EVA (Escala Visual Analógica) END (Escala Numérica de Dor) 
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Resumo 

Introdução: A dor lombar acomete cerca de dois terços das mulheres no período 

gestacional. Estudos sugerem que o tempo prolongado em comportamento sedentário 

pode estar associado à intensificação da dor lombar, porém, poucos estudos foram 

identificados na literatura sobre a associação entre comportamento sedentário e a dor 

lombar na gestação. Objetivo: Investigar os potenciais efeitos do tempo em 

comportamento sedentário ao assistir televisão (TV), usar o computador, tempo sentado 

no deslocamento e no trabalho no segundo trimestre gestacional na incapacidade de dor 

lombar ao final da gestação. Métodos: A amostra foi composta por gestantes 

insuficientemente ativas provenientes do grupo controle do ensaio controlado 

randomizado (ECR) PAMELA, desenvolvido no acompanhamento da Coorte de 

Nascimentos de 2015 de Pelotas. O comportamento sedentário foi avaliado como tempo 

gasto total e por domínios (TV, computador, deslocamento e trabalho) medido por 

autorrelatado no segundo trimestre da gestação. A percepção de incapacidade por dor 

lombar foi medida por meio do questionário Roland-Morris no 1°, 2° e 3° trimestre da 

gestação. A incapacidade funcional por dor lombar foi definida pela somatória dos 

pontos de “0” à “24”, no qual o ponto de corte foi de “14” ou mais pontos e pelo 

percentil 90, , sendo considerados como incapacidade para dor lombar e aquelas que 

estiveram abaixo do percentil 90 sem incapacidade por dor lombar. Já o comportamento 

sedentário foi avaliado em cada domínio com a soma do tempo sentado no 

deslocamento, no trabalho, no computador e assistindo TV e pela soma de todos 

domínios juntos. Como o desfecho dor lombar apresentou distribuição assimétrica 

realizou-se a comparação dos ranks das medianas nas análises bivariadas por meio de 

testes não-paramétricos como o teste de Mann-Whitney e Kruskal Wallis. Modelos de 

regressão linear (com o desfecho log-transformado) e logística o foram realizados para 

avaliar a relação entre o desfecho e a exposição com o ajuste para potenciais 

confundidores. Modelos de regressão linear (com o desfecho log-transformado) e 

logística foram realizados para avaliar a relação entre o desfecho e a exposição com 

ajustes para potenciais confundidores. Resultados: No baseline (primeiro trimestre), a 

amostra foi composta por 303 gestantes, na segunda coleta (segundo trimestre) por 257 

gestantes e na coleta final (terceiro trimestre) por 232 gestantes. Verificou-se que a 

maior parte das gestantes pertencia à faixa etária entre 20-29 anos (59,4%), de cor da 

pele branca (77,6%), vivia com marido/companheiro (92,1%), trabalhavam fora de casa 

(67,6%), possuíam um filho (66,9%), com alta escolaridade (47,2%) e renda de até três 

salários mínimos (38,9,%). A média do escore de dor lombar dobrou à medida que a 

gestação evoluiu (1,95 para 4,31 pontos). Nenhuma associação significativa foi 

encontrada entre o tempo total gasto em comportamento sedentário e nos domínios 

específicos durante o segundo trimestre da gestação com a incapacidade por dor lombar 

no 2° e 3° trimestres gestacionais. Conclusão: Sugere-se pesquisas com  maior tamanho 

amostral, utilizando instrumento de medida direta do comportamento sedentário. 

Palavras-chave: gestação; dor lombar; comportamento sedentário; incapacidade 

funcional, coorte.
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Abstract 

Introduction: Lumbar pain affects about two-thirds of women in the gestational period. 

Studies suggest that prolonged time in sedentary behavior may be associated with the 

intensification of low back pain, however, few studies have been identified in the 

literature on the association between sedentary behavior and lumbar pain in pregnancy. 

Objective: To investigate the potential effects of time on sedentary behavior when 

watching television (TV), using the computer, time sitting on the commute, and 

working in the second trimester of pregnancy in the inability of low back pain at the end 

of gestation. Methods: The sample consisted of insufficiently active pregnant women 

from the control group of the randomized controlled trial (RCT) PAMELA, developed 

in the follow-up of the Pelotas Birth Cohort of 2015. Sedentary behavior was assessed 

as total time spent and by domains (TV, computer, displacement and work) as measured 

by self-report in the second trimester of gestation. The perception of disability due to 

low back pain was measured using the Roland-Morris questionnaire in the 1st, 2nd and 

3rd trimesters of gestation. Functional disability due to low back pain was defined as the 

sum of the points from "0" to "24", in which the cut-off point was "14" or more points 

and the 90th percentile, being considered as incapacity for low back pain and those who 

were below the 90th percentile without disability due to low back pain. The sedentary 

behavior was evaluated in each domain with the sum of the time sitting on the shift, at 

work, on the computer and watching TV and by the sum of all domains together. As the 

lumbar pain outcome showed an asymmetric distribution, the ranks of the medians were 

compared in the bivariate analyzes using non-parametric tests such as the Mann-

Whitney and Kruskal Wallis tests. Linear regression (with log-transformed outcome) 

and logistic regression models were performed to assess the relationship between 

outcome and exposure with adjustment for potential confounders. Linear regression 

(log-transformed outcome) and logistic models were performed to evaluate the 

relationship between outcome and exposure with adjustments for potential confounders. 

Results: In the baseline (first trimester), the sample consisted of 303 pregnant women, 

in the second collection (second trimester) by 257 pregnant women and in the final 

collection (third trimester) by 232 pregnant women. It was verified that the majority of 

pregnant women belonged to the age group between 20-29 years (59.4%), white skin 

color (77.6%), lived with husband / partner (92.1%), worked (67.6%), had a son 

(66.9%), with high schooling (47.2%) and income of up to three minimum wages 

(38.9%). The mean lumbar pain score doubled as gestation progressed (1.95 to 4.31 

points). No significant association was found between the total time spent in sedentary 

behavior and in the specific domains during the second trimester of gestation with the 

incapacity for low back pain in the 2nd and 3rd gestational trimesters. Conclusion: It is 

suggested that surveys with a larger sample size, using a direct instrument of sedentary 

behavior. 

Keywords: gestation; low back pain; sedentary behavior; functional disability, cohort.
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Introdução 

Embora considerada um desconforto comum, a dor lombar é um problema de 

saúde pública que afeta cerca de dois terços das gestantes (LIDDLE, PENNICK, 2015), 

interferindo de maneira negativa nas atividades diárias (RAMACHANDRA et al., 2015; 

DA ROSA et al., 2012), do trabalho e na qualidade do sono (SKAGGS et al., 2007; 

ESER et al., 2015; CLERE; TAILLEZ, 2015). Esse tipo de dor tende a se agravar ao 

final da gestação (MOTA et al., 2015) e, de forma mais preocupante, 1/5 das mulheres 

se tornam  incapacitadas fisicamente durante a gravidez (LIDDLE, PENNICK, 2015). 

Embora sem claro consenso, estudos têm mostrado que a dor lombar gestacional 

se intensifica em posições sentadas, deitadas e em pé por um longo período (LEE; HER; 

TSUANG, 1999; FOTI; DAVID; BAGLEY, 2000; BEWYER et al., 2009; GILLEARD, 

2013). Essa questão é particularmente importante porque diversos estudos têm mostrado 

que o tempo gasto em atividades sedentárias é significativamente maior entre as 

grávidas (HEGAARD et al., 2010; PADMAPRIYA et al., 2015; LYNCH et al., 2012; 

GRADMARK et al., 2011),  no qual mais de 50% do tempo é despendido em atividades 

sedentárias quando comparadas a não grávidas (FAZZI et al., 2017). 

Sabendo que a dor lombar gestacional acomete cerca de 2/3 das mulheres e cerca 

de 1/5 destas ficam incapacitadas devido à mesma (LIDDLE, PENNICK, 2015), que o 

tempo prolongando em comportamento sedentário tem sido associado ao risco para o 

surgimento da dor na população em geral (CHEN et al., 2009; HUSSAIN et al., 2016; 

AMORIM et al., 2017) devido ao aumento da carga intradiscais nas espinhas (BEACH 

et al., 2005;  BILLY et al., 2014) e que estudos vêm observando que as gestantes, 

principalmente as insuficientemente ativas tendem a aumentar o tempo em atividades 

sedentárias (WATSON et al., 2017), é fundamental verificar como esse comportamento 

afeta a saúde desse grupo de mulheres. Somado a isso, até o presente momento, dentro 

de nosso conhecimento, não há na literatura estudos de base populacional que 

investigaram os potenciais efeitos do comportamento sedentário durante a gravidez 

sobre a dor e a incapacidade por dor lombar em gestantes. 

Frente à lacuna existente sobre o tema, o presente estudo visa investigar a 

associação do tempo despedido em comportamento sedentário (tempo sentado no 

computador, deslocamento e trabalho e assistindo televisão) no segundo trimestre 

gestacional sobre a incapacidade funcional provocado pela dor lombar no segundo e 

terceiro trimestre da gestação em mulheres insuficientemente ativas. 

 

Materiais e métodos 

 

Delineamento e participantes 

Trata-se de um sub estudo longitudinal observacional sobre dor lombar na 

gestação realizado dentro do ensaio controlado randomizado (ECR) desenvolvido pelo 
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acompanhamento pré-natal do estudo da Coorte de Nascimentos de Pelotas (RS/Brasil) 

no ano de 2015, denominado PAMELA (Physical Activity for Mothers in Enrolled in 

Longitudinal Analysis). A amostra foi composta por gestantes insuficientemente ativas 

pertencentes ao grupo controle do ECR. 

 

Critérios de inclusão 

Foram consideradas elegíveis para este estudo, todas as mulheres entre a 16° e 

20° semana de gestação oriundas do estudo PAMELA. O protocolo do estudo 

PAMELA foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da ESEF/UFPel, sob o 

número de protocolo 649.244.O ensaio controlado randomizado foi submetido e 

registrado no Clinical Trials sob o número NCT02148965, titulado como: “Physical 

activity during pregnancy and maternal child health (PAMELA): study protocol for a 

randomized controlled trial” (DOMINGUES et al., 2015). 

 

Critérios de exclusão 

Foram excluídas da seleção da amostra aquelas gestantes que apresentaram 

hipertensão arterial; diabetes; histórico de parto prematuro; aborto de repetição; doença 

cardíaca; gravidez múltipla; sangramento persistente; IMC acima de 35 kg/m²; 

incapacidade física que impeça a prática de AF; ativas no lazer (≥ 150 minutos de 

atividade física por semana); fumantes pesadas (acima de 20 cigarros/dia) e mulheres 

que tenham feito fertilização in vitro nesta gestação. 

 

Logística e recrutamento 

O recrutamento deste estudo deu-se início no mês Janeiro do ano de 2015 e teve 

seu término em Maio de 2016. Inicialmente, os dados foram coletados entre a 16ª 

semana até a 20ª semana (baseline), posteriormente entre a 24ª e 28ª semana (coleta do 

meio) e ao final da gestação entre a 32ª e 36ª semana (coleta final). Para a realização das 

coletas as gestantes deveriam comparecer ao Centro de Pesquisas Epidemiológicas 

(CPE) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). 

 

Avaliação do desfecho 

O questionário de Roland Morris (RM-Brasil) foi aplicado para avaliar a 

incapacidade funcional provocada pela dor lombar e indiretamente a qualidade de vida 

das gestantes.Este instrumento é confiável e válido em estudos envolvendo pacientes 

com lombalgia (NUSBAUM, 2001).O RM-Brasil representa uma importante ferramenta 

para avaliação do paciente com dor nas costas, é autoaplicável, composto por 24 

questões dicotômicas (sim ou não), relacionadas às atividades diárias, dor e 

funcionalidade. Para cada questão afirmativa, considera-se um ponto. O escore final é 

determinado pela somatória dos valores obtidos, com mínimo e o máximo de “0” e 

“24”, respectivamente. Valores próximos a zero representam os melhores resultados, ou 
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seja, menor limitação, e valores próximos de 24 os piores resultados, ou seja, com maior 

limitação,sendo consideradas como incapacitadas ao marcar 14 ou mais pontos. 

Junto a isso, o escore de dor lombar também foi analisado de forma dicotômica 

com aquelas gestantes que estiveram acima do percentil 90, sendo considerados como 

incapacidade para dor lombar e aquelas que estiveram abaixo do percentil 90 sem 

incapacidade por dor lombar. 

 

Avaliação da exposição e definição operacional do comportamento sedentário 

O comportamento sedentário foi avaliado por um questionário padronizado e 

pré-testado sobre o tempo gasto sedentário em um dia normal de semana normal sem 

contar o sábado e o domingo em quatro diferentes domínios: trabalho, deslocamento, 

televisão e uso de computador em casa.  

Para a operacionalização do comportamento sedentário as seguintes perguntas 

foram questionadas: A Sra. assiste televisão todos ou quase todos os dias? Em um dia 

de semana normal, quanto tempo por dia a Sra. assiste televisão? A Sra. usa computador 

na sua casa? Em um dia de semana normal, quanto tempo por dia a Sra. usa computador 

na sua casa? A Sra.trabalha fora de casa? Em um dia de semana normal, quanto tempo 

por dia a Sra. fica sentada no seu trabalho? A Sra. anda de carro, ônibus ou moto todos 

ou quase todos os dias? Em um dia de semana normal, quanto tempo por dia a Sra. fica 

sentada no carro, ônibus ou moto? 

Foi construído um escore de comportamento sedentário que consistiu na soma 

do tempo diário em horas despendido em cada um dos comportamentos avaliados. 

Foram utilizadas cinco variáveis de comportamento sedentário: (a) tempo sedentário 

total por dia - soma de cada escore de domínio individual; (b) visualização de TV por 

dia; (c) uso do computador dentro do domicílio por dia; (d) tempo sentado por dia no 

trabalho; (e) tempo gasto sentado em carros, motos ou ônibus por dia.  

 

Covariáveis 

No contato inicial (até 20 semanas de gestação), equipes de entrevistadoras 

treinadas questionaram sobre dados de idade, estado civil, escolaridade materna, cor da 

pele, IMC materno, emprego durante a gestação e tabagismo. As covariáveis 

independentes usadas para descrever a amostra foram (1) demográficas: idade (<20; 20-

29; 30-39; ≥40), cor da pele autorrelatada (Branca/Negra/Outra) e viver com 

companheiro (Sim/Não); (2) socioeconômicas: escolaridade materna (0-4; 5–8; 9–11; 

≥12anos completos de estudo), renda familiar categorizados em quintis (Q1 mais pobre; 

Q5 mais rico), número de gestações contando as que não chegaram ao final (1;2;3; ≥4); 

(3) antropométricas e nutricionais: massa corporal, altura e índice de massa corporal 

(IMC) pré gestacional e IMC gestacional (Abaixo do peso 18,5; Normal 18,5-24,9; 
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Sobrepeso 25-29,9; Obeso ≥30; (4) comportamentais: Fumo na gestação (Sim/Não), 

trabalho (Sim/Não). 

 

 

Análises estatísticas 

Inicialmente, realizou-se a inspeção visual e análise da distribuição do desfecho. 

Como o desfecho dor lombar apresentou distribuição assimétrica realizou-se 

comparação dos ranks das medianas nas análises bivariadas por meio de testes não 

paramétricos como o teste de Mann-Whitney e Kruskal Wallis. Modelos de regressão 

linear (com o desfecho log-transformado) e logística foram realizados para avaliar a 

relação entre o desfecho e a exposição com o ajuste para potenciais confundidores. O 

nível de significância adotado foi de alfa <0,05. Todas as a análises foram realizadas no 

programa STATA versão 14.0. 

 

Resultados 

Inicialmente, no baseline (primeiro trimestre) do estudo, a amostra foi composta 

por 303 gestantes, na segunda coleta (segundo trimestre) por 257 gestantes e na coleta 

final (terceiro trimestre) por 232 gestantes. A descrição das características da amostra 

estudada, assim como a distribuição das medianas do escore de dor lombar entre as 

variáveis independentes está apresentada na tabela 1. Verificou-se que a maior parte das 

gestantes que compuseram a amostra pertencia à faixa etária entre 20-29 anos (59,4%), 

de cor da pele branca (77,6%), vivia com companheiro (92,1%), trabalhavam fora de 

casa (67,6%), possuíam um filho (66,9%), com escolaridade entre doze ou mais anos de 

estudo (47,2%) e renda de até três salários mínimos (38,9%). Aproximadamente 90,0% 

delas não fumou nos três primeiros meses de gestação e apresentou índice de massa 

corporal pré-gestacional e gestacional normal (51,2%; 40,9%, respectivamente).  

Observou-se que a média do escore de dor lombar aumentou à medida que a 

gestação evoluiu, variando de 1,14 (0,97; 1,32) no baseline (n=303), para 2,05 (1,7; 2,4) 

pontos na coleta do meio (n=257) à 3,03 (2,6; 3,5) pontos (n=232) na coleta final 

(n=232). A incapacidade funcional por dor lombar dobrou do segundo para o terceiro 

trimestre gestacional (1,95%; 4,31%). A mediana dos escores de dor nas costas no 3° 

trimestre gestacional não apresentou diferença estatística entre os grupos de idade, cor 

da pele, companheiro, escolaridade, renda, número de gestações, fumo, trabalho, IMC 

pré gestacional e IMC gestacional (dados não apresentados).  

Ao observar o tempo despendido em comportamento sedentário em todos os 

domínios, os resultados apontam que a maioria das gestantes relatou assistir televisão 

(TV) todos os dias (90,1%; n=264), sendo que 32,1% destas permaneciam entre três a 

quatro horas por dia assistindo TV. Ao observar o tempo usando computador, 47,3% 

 



 

9 

 

 

(n=132) o utilizavam e 53,6% por tempo menor que uma hora por dia. A maioria 

utilizava carro, ônibus ou moto para o deslocamento (75,0%; n=197), sendo que 48,7% 

despendiam no total até 30 minutos sentados no deslocamento por dia. E ao observar o 

tempo sentado no trabalho (n=160), 25% destas permaneciam tempo menor a uma hora 

sentada e 20,6% permaneciam de cinco a seis horas sentada no trabalho (Tabela 2). 

As variáveis do tempo em comportamento sedentário, não contabilizando os 

finais de semana, estão descritas em categorias de horas do tempo gasto sentado (≤1; 2-

3; 4-5;6-7; ≥8) e tercil de cada domínio, apresentam valores da mediana do escore de 

dor nas lombar e os valores “p” (Tabela 3 e 4).  Os resultados encontrados mostram que 

o tempo sentado, o tempo em comportamento sedentário sentada no total e ao observar 

os diferentes domínios (TV, computador, deslocamento e trabalho) tanto na análise 

transversal como na longitudinal não foram relacionados ao aumento ou diminuição do 

escore de dor lombar. 

Na tabela 5, estão às análises brutas e ajustadas do comportamento sedentário 

dividida em tercil e cinco categorias (tempo total, TV, computador, deslocamento e 

trabalho) da regressão com o coeficiente beta e da regressão linear com os odds do 

escore de dor lombar. Na análise bruta todas as variáveis não mostram diferença 

estatisticamente significativa comparando o escore de dor lombar nas análises 

transversais (segunda coleta) e longitudinais (coleta final). A análise ajustada mostrou 

que, mesmo controlando para todas essas variáveis, a dor lombar continuou não 

associada ao tempo em comportamento sedentário total e em diferentes domínios. 

Por fim, na tabela 6, ao observar o desfecho dicotomizado de acordo com do 

questionário Roland-Morris e na tabela 7 onde a foi dicotomizado através do percentil 

90 (aquelas com 10 ou mais pontos no escore total), na análise bruta todas as variáveis 

não mostram diferença estatisticamente significativa comparando o escore de dor 

lombar nas análises transversais (segunda coleta) e longitudinais (coleta final). Junto a 

isso, na análise ajustada, mesmo controlando para todas essas variáveis, a dor lombar 

continuou não associada ao tempo em comportamento sedentário total e em diferentes 

domínios. Análises de regressão logística ordinal foram realizadas, porém continuo sem 

asscociação com o desfecho de incapacidade por dor lombar (dados não apresentados). 

 

Discussão 

O presente estudo investigou por meio de análises transversais e longitudinais a 

associação do tempo gasto em comportamento sedentário (tempo sentado assistindo TV, 

no computador, no deslocamento e no trabalho) no segundo trimestre gestacional sobre 

a incapacidade funcional provocada pela dor lombar no terceiro trimestre da gestação 

em mulheres insuficientemente ativas. Não foi encontrada qualquer associação 
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significativa entre o tempo gasto em comportamentos sedentários como assistir 

televisão, tempo sentado a frente do computador, no deslocamento e no trabalho na 

incapacidade por dor lombar em gestantes. 

Estudos epidemiológicos descritivos sobre comportamento sedentário no período 

gestacional não têm sido extensamente reportado (FAZZI et al., 2017), principalmente 

sobre a relação deste com a dor lombar. No melhor entendimento, esse é o primeiro 

estudo a investigar dados do tempo despendido em comportamento sedentário 

abordando múltiplos domínios da vida, como no lazer, deslocamento e trabalho e a 

incapacidade funcional provocada pela dor lombar em gestantes.  

Em relação às gestantes do presente estudo, ao observar o tempo despendido em 

comportamento sedentário, os resultados apontam que quase 40,0% declararam 

permanecer tempo igual ou superior a oito horas por dia sentada. Os achados são 

similares aos de uma recente revisão sistemática que concluiu que grávidas despendem 

mais de 50,0% do tempo (entre 57,0% e 78,0%) em atividades sedentárias (FAZZI et 

al., 2017). Nosso estudo encontrou que 32,0% das gestantes permaneciam entre três a 

quatro horas por dia assistindo TV, o que vai ao encontro do estudo de Oken e 

colaboradores (2006), realizado nos Estados Unidos, o qual encontrou que 34,0% das 

gestantes assistiam duas horas ou mais de televisão por dia (OKEN et al., 2006).  

Um estudo de revisão sistemática concluiu que há evidências limitadas para 

apoiar uma associação entre o comportamento sedentário (no trabalho e de lazer) no 

desenvolvimento de dor lombar na população em geral. Fatores como o pequeno 

número de pesquisas relatando se os indivíduos tinham dor lombar prévia ao estudo, a 

não definição de qual o tipo de dor lombar (tumor espinhal, doenças inflamatórias, etc) 

e a exposição sedentário sendo um esforço físico geralmente medido em conjunto com 

outras cargas físicas como manuseio, elevação e transporte de material manual, são as 

principais limitações dos estudos (CHEN et al., 2009). 

Foram encontrados na revisão para o presente estudo que somente duas 

pesquisas longitudinais investigaram a associação entre comportamento sedentário e dor 

lombar. Em uma delas, o comportamento sedentário (tempo sentado diário no trabalho 

ou ocupação doméstica e no lazer) foi associado a um aumento da prevalência de dor 

lombar persistente no sexo feminino (OR: 1,5; IC95%: 1,16 a 1,91; p = 0,001), mas não 

no sexo masculino (OR: 0,8; IC 95%: 0,54 a 1,12, p = 0,19)(AMORIM et al., 2017). No 

outro estudo, o alto tempo de visualização da televisão esteve associado ao aumento da 

prevalência de incapacidade física por lombalgia nas mulheres (OR 1,35; IC95% 

1,04‐1,73) (HUSSAIN et al., 2016). No entanto nenhuma observação com gestantes foi 

observada. 

O presente estudo observou que o comportamento sedentário, por si só, não 

esteve associado à incapacidade por dor lombar. Estudo conduzido por Lis e colegas 

descreveu um aumento na probabilidade de desenvolver dor lombar e/ou dor ciático ao 

combinar fatores de risco como permanecer sentado durante mais da metade do dia de 
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trabalho e manter o corpo em posturas incorretas (LIS et al., 2007). No entanto, é difícil 

comparar nossos resultados com os achados disponíveis na literatura, pois,até o 

momento, não identificamos estudos longitudinais que avaliem essa relação na 

população de gestantes. 

Estudos sobre os efeitos do comportamento sedentário na saúde materno-infantil 

são recentes e a literatura científica vem mostrando que o gasto de tempo excessivo em 

comportamento sedentário na gestação pode ter consequências negativas nos resultados 

de saúde materno-infantil (FAZZI et al., 2017). Entretanto, os mecanismos pelos quais o 

comportamento sedentário pode influenciar a incapacidade por dor lombar em gestantes 

não está claro na literatura. Uma possível explicação pode ser pelas modificações 

morfológicas decorrentes nesse período resultantes de ajustes que levam a adoção 

posturas incorretas (ACOG, 2015). Junto a isso, alguns estudos vêm apresentando que a 

dor lombar gestacional se intensifica também em posições sentadas, deitadas e em pé 

por longos períodos (MADEIRA et al., 2013;MORINO et al., 2017; NG et al., 

2017).Lee e colegas, ao observar a postura de grávidas e não-grávidas durante o tempo 

sentada no trabalho concluiu que as gestantes relataram maior dor na região inferior das 

costas (coluna lombar) devido a modificações posturais específicas do período 

gestacional (LEE; HER; TSUANG, 1999). Além disso, o aumento da carga intradiscais 

nas espinhas a posição sentada prolongada (BEACH et al., 2005;  BILLY et al., 2014) e 

o enfraquecimento do glúteo médio (BEWYER et al., 2009) são fatores que podem 

intensificar a dor lombar no período gestacional. 

Como mencionado anteriormente, o presente estudo é o primeiro a investigar os 

potenciais efeitos do comportamento sedentário sobre a incapacidade funcional por dor 

lombar em gestantes insuficientemente ativas. No entanto, algumas limitações devem 

ser destacadas. A principal limitação é o autorrelato de dados de comportamento 

sedentário e da dor lombar. Dados autorrelatados podem levar a erros de classificação 

ou viés, e podem reduzir a chance de identificar associações. No entanto, medidas 

objetivas também têm limitações, e a mensuração de ambas é habitualmente realizada 

por meio de questionários em estudos populacionais (PATE et al., 2011),pois as 

medidas subjetivas apresentam vantagens em relação à aplicabilidade, tempo e custo, 

além de apresentarem boa validade e repetibilidade (SALMON et al., 2003).Além disso, 

o tamanho da amostra deste estudo, apesar de ser representativo da população, foi 

pequena, podendo ter acarretado na falta de poder estatístico nas análises. 
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Conclusão 

Em suma, o presente estudo não encontrou associação significativa entre o 

tempo gasto em comportamento sedentário em múltiplos domínios sobre a incapacidade 

por dor lombar em gestantes insuficientemente ativas. Os dados demonstram que o 

tempo gasto assistindo TV, utilizando computador, no deslocamento e no trabalho não 

afetou na incapacidade por dor lombar nas grávidas. A literatura sobre comportamento 

sedentário e dor lombar é muito heterogênea e mais pesquisas com maior tamanho 

amostral, utilizando instrumento de medida direta do comportamento sedentário nesses 

diferentes domínios são necessárias antes que qualquer conclusão possa ser alcançada. 
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Tabela 1. Características demográficas, socioeconômicas, comportamentais, de saúde e nutricional de gestantes pertencentes 

ao grupo controle do estudo PAMELA da coorte de 2015da cidade de Pelotas/ RS (n=303). 

  

n 

 

% 

Medianas do 

escore de DL 

 

Valor p 

Idade (anos) 0,21 

<20 25 8,2 4  

20-29 180 59,4 2  

30-39 89 29,4 1  

≥40 09 03 2  

Cor da pele (autorrelato) 0,61 

Branca  225 77,6 2  

Negra  38 13,1 2  

Morena/parda/indígena 27 9,3 3  

Vive com companheiro 0,09 

Sim 267 92,1 2  

Não 23 7,9 3  

Escolaridade (anos completos) 0,82 

0-4 04 1,4 2  

5-8  35 12,1 2  

9 -11  114 39,3 2  

≥12 137 47,2 2  

Numero de gestações anteriores  0,82 

1 194 66,9 2  

2 73 25,2 2  

≥3 23 7,9 2  

Renda (quintis)  0,38 

Q1 (mais pobre) 61 22,2 2  

Q2 50 18,2 3  

Q3 45 16,4 2  

Q4 60 21,8 2  

Q5 (mais rico) 59 21,4 1  

Trabalho/ocupação 0,62 

Sim 196 67,6 2  

Não 94 32,4 2  

Fumou nos 3 primeiros meses de gestação 0,37 

Sim  23 8,9 1  

Não  210 90,1 2  

IMC (kg/m2) pré-gestacional 0,33 

Abaixo do peso (<18,5) 11 3,8 4  

Normal (18,5-24,9) 148 51,2 2  

Sobrepeso (25-29,9) 82 28,4 2  

Obeso (≥30) 48 16,6 2  

IMC (kg/m2) gestacional 0,31 

Abaixo do peso (<18,5) 03 01 2  

Normal (18,5-24,9) 124 40,9 2  

Sobrepeso (25-29,9) 109 36 2  

Obeso (≥30) 67 22,1 2  

*DL: dor lombar **a variável que teve o maior número de missing foi a renda (n=28). *** Para duas categorias foi utilizado os 

testes estatísticos não-paramétrico de Mann-Whitney quando a exposição era dicotômica e Kruskall-Wallis para exposição 

categórica de três ou mais categorias.****IMC: Índice de massa corporal.*****IMC gestacional: entre 16-20 semanas. 
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Tabela 2.  Características do tempo em comportamento sedentário em diferentes domínios das gestantes 

pertencentes ao grupo controle do estudo PAMELA da coorte de 2015da cidade de Pelotas/ RS. 

 N % 

Assiste TV todos os dias (n=264)  
Sim  240 90,9 

Não  24 9,1 

Tempo TV (horas/dia) (n=240) 
<1 14 5,8 

1-2 109 45,4 

3-4 76 31,7 

5-6 28 11,7 

≥7 13 5,4 

Usa computador em casa (n=264) 

Sim  132 50 

Não  132 50 

Tempo de uso computador (horas/dias) (n=125)   

<1 67 53,6 

2-3 38 30,4 

4-5 13 10,4 

≥6 7 5,6 

Anda de moto/ônibus/carro (n=264) 
Sim  198 75 

Não  66 25 

Tempo sentada no deslocamento (minutos/dia) (n=197) 
<10 72 36,5 

10-20  28 14,2 

>30 96 48,7 

Tempo sentada no trabalho (horas/dia) (n=160) 
<1 40 25 

2-3 29 18,1 

4-5 33 20,6 

6-7 32 20 

≥8 26 16,2 
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Tabela 3. Distribuição do escore de dor lombar nas categorias do tempo gasto em comportamento sedentário em horas das 

gestantes pertencentes ao grupo controle do estudo PAMELA da coorte de 2015da cidade de Pelotas/ RS. 

 Medianas do 

escore de DL 

 

Valor p 

Análises transversais por domínios e escore geral de comportamento sedentário 

Tempo sentado assistindo TV (n=264) 0,09 

≤1 0  

2-3 1  

≥4 1  

Tempo sentado usando computador (n=258) 0,35 

≤1 1  

2-3 1  

4-5  2  

≥6 1  

Tempo sentado no deslocamento (n=263) 0,49 

≤1 1  

2-3 -  

≥4 1  

Tempo sentado no trabalho (n=259) 0,09 

≤1 2  

2-3 2  

4-5  1  

6-7 2  

≥8 0  

 Tempo sentado total (n=253) 0,43 

≤1 1  

2-3 2  

4-5  0  

6-7 1  

≥8 1  

 

Análises longitudinais por domínios e escore geral de comportamento sedentário  

 

Tempo sentado assistindo TV (n=264)  0,6 

≤1  0  

2-3 2  

≥4 1  

Tempo sentado usando computador (n=258)  0,99 

≤1 3  

2-3 2  

4-5  2  

≥6 3  

Tempo sentado no deslocamento (n=263)  0,75 

≤1 2  

2-3 -  

≥4 3  

Tempo sentado no trabalho (n=259)  0,75 

≤1 2  

2-3 3  

4-5  1  

6-7 2  

≥8 0  

*DL: dor lombar **O escore de dor lombar na forma continua.***O tempo gasto em comportamento sedentário foi avaliado em 

horas.****Foi utilizado o teste estatístico não-paramétrico Kruskall-Wallis para exposição categórica de três ou mais 

categorias.***** Análise transversal o comportamento sedentário e a dor nas costas foram medidos entre 24ª e 28ª semana 

(coleta do meio) semana de gestação.******Análises longitudinais de dor lombar foram medidas entre 32ª e 36ª semana (coleta 

final) no terceiro trimestre. 
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Tabela 4. Distribuição do escore de dor lombar em tercil do tempo gasto em comportamento sedentário em horas das 

gestantes pertencentes ao grupo controle do estudo PAMELA da coorte de 2015da cidade de Pelotas/ RS 

 Medianas do 

escore de DL 

Valor 

p 

Análises transversais por domínios e escore geral de comportamento sedentário  

Tempo sentado assistindo TV  0,25 

Tercil 1 1  

Tercil 2 1  

Tercil 3 1  

Tempo sentado usando computador  0,84 

Tercil 1 1  

Tercil 2 1  

Tercil 3 1  

Tempo sentado no deslocamento  0,46 

Tercil 1 1  

Tercil 2 -  

Tercil 3 1  

Tempo sentado no trabalho 0,72 

Tercil 1 1  

Tercil 2 2  

Tercil 3 1  

Tempo sentado total  0,62 

Tercil 1 1  

Tercil 2 1  

Tercil 3 1  

Análises longitudinais por domínios e escore geral de comportamento sedentário  

Tempo sentado assistindo TV 0,06 

Tercil 1 3  

Tercil 2 1  

Tercil 3 2  

Tempo sentado usando computador  0,61 

Tercil 1 1  

Tercil 2 3  

Tercil 3 2  

Tempo sentado no deslocamento  0,79 

Tercil 1 1  

Tercil 2 -  

Tercil 3 2  

Tempo sentado no trabalho 0,23 

Tercil 1 2  

Tercil 2 3  

Tercil 3 1  

Tempo sentado total 0,43 

Tercil 1 2  

Tercil 2 1  

Tercil 3 1  

*DL: dor lombar. *O escore de dor lombar em tercil.***O tempo gasto em comportamento sedentário foi avaliado em 

horas.****Foi utilizado o teste estatístico não-paramétrico Kruskall-Wallis para exposição categórica de três ou mais 

categorias.*****Análise transversal o comportamento sedentário e a dor nas costas foram medidos entre 24ª e 28ª semana 

(coleta do meio) semana de gestação.*****Análises longitudinais de dor lombar foram medidas entre 32ª e 36ª semana 

(coleta final) de gestação. 
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Tabela 5. Análise bruta e ajustada da associação entre o escore de dor lombar e o tempo gasto em comportamento sedentário total e nos diferentes domínios. 

 Análise Bruta Análise ajustada 

Análises transversais do comportamento sedentário Coeficiente β (IC 95%) Valor p Coeficiente β (IC 95%) Valor p 

Escore de tempo sentado total (Contínuo) -0,03(-0,07;0,01) 0,09 -0,02(-0,07; 0,04) 0,55 

Tempo sentado assistindo TV 0,02(-0,03; 0,08) 0,45 0,04(-0,04; 0,12) 0,31 

Tempo sentado usando computador -0,06(-0,14; 0,02) 0,13 -0,05(-0,15; 0,04) 0,26 

Tempo sentado no deslocamento -0,03(-0,23;0,16) 0,74 0,08(-0,18; 0,33) 0,54 

Tempo sentado no trabalho -0,04(-0,08; 0,00) 0,07 -0,05(-0,13; 0,02) 0,18 

Escore de tempo sentado total (Tercil) 

Tercil 1 Referência  Referência  

Tercil 2 -0,23(-0,58;0,11) 0,18 -0,01(-0,52; 0,32) 0,64 

Tercil 3 -0,31(-0,67;0,06) 0,19 -0,19(-0,69;0,31) 0,45 

     

Análises longitudinais do comportamento sedentário 

Tempo sentado total (Contínuo) -0, 03(-0,07; 0,01) 0,2 -0,03(-0,09; 0,02) 0,22 

Tempo sentado assistindo TV -0,03(-0,09; 0,03) 0,36 -0,03(-0,12; 0,06) 0,55 

Tempo sentado usando computador -0,03(-0,1;0,04) 0,42 -0,04(-0,13; 0,05) 0,38 

Tempo sentado no deslocamento -0,05(-0,24; 0,14) 0,6 -0,17(-0,43; 0,09) 0,2 

Tempo sentado no trabalho 0,001 (-0,04; 0,04) 0,97 -0,01(-0,1; 0,07) 0,75 

Tempo sentado total (Tercil) 

Tercil 1 Referência  Referência  

Tercil 2 -0,18(-0,55; 0,19) 0,34 -0,16(-0,63; 0,32) 0,52 

Tercil 3 -0,16(-0,56;0,24) 0,44 -0,22(-0,79; 0,36) 0,45 

*O escore de dor lombar na forma continua foi analisado com transformação logarítmica e foi ajustado para de idade, cor da pele, companheiro, escolaridade, renda, número 

de gestações, fumo, trabalho, IMC pré-gestacional e IMC gestacional.**A exposição comportamento sedentário foi analisado categorizado em total e em domínios.  

***Análise transversal o comportamento sedentário e a dor nas costas foram medidos entre 24ª e 28ª semana (coleta do meio) semana de gestação.****Análises 

longitudinais de dor lombar foram medidas entre 32ª e 36ª semana (coleta final) de gestação. 
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Tabela 6. Análise bruta e ajustada da associação entre o a percepção de dor lombar binária em odds (OR) e o gasto em comportamento sedentário total e nos diferentes 

domínios. 

 Análise Bruta Análise Ajustada 

Análises transversais do comportamento sedentário ODDS (OR) Valor p ODDS (OR) Valor p 

Tempo sentado total (Contínuo) 1,09(0,87; 1,37) 0,45 1,33(0,94;1,88) 0,11 

Tempo sentado assistindo TV 1,26(0,1; 1,6) 0,05 1,27(0,83;1,93) 0,27 

Tempo sentado usando computador 0,79(0,32; 1,96) 0,61 0,82(0,35; 1,93) 0,65 

Tempo sentado no deslocamento 1,32(0,35; 4,92) 0,68 2,92(0,47; 17,98) 0,25 

Tempo sentado no trabalho 0, 94(0,67; 1,33) 0,74 1,57(0,82; 30,99) 0,17 

Tempo sentado total (Tercil)     

Tercil 1 Referência - Referência - 

Tercil 2 1 - 1 - 

Tercil 3 1,57(0,21;11,48) 0,66 8,34(0,34; 203,39) 0,19 

Análises longitudinais do comportamento sedentário     

Tempo sentado total (Continuo) 0,87(0,69; 1,1) 0,24 0,92(0,72;1,18) 0,52 

Tempo sentado assistindo TV 0,71(0,42; 1,2) 0,2 0,73(0,42; 1,26) 0,26 

Tempo sentado usando computador 1,08(0,75; 1,54) 0,68 1,11(0,72; 1,7) 0,64 

Tempo sentado no deslocamento 1,04(0,72; 1,45) 0,89 1,07(0,67; 1,7) 0,77 

Tempo sentado no trabalho 0,95(0,74; 1,23) 0,73 1,04(0,75; 1,44) 0,82 

Tempo sentado total (Tercil)     

Tercil 1 Referência - Referência - 

Tercil 2 0,26(0,03; 2,28) 0,22 0,35(0,03; 3,69) 0,38 

Tercil 3 0,28(0,03;2,51) 0,26 0,37(0,034;3,97) 0,41 

*A percepção de dor lombar foi dicotomizada com ponto de corte de 14 (de acordo com o questionário Roland-Morris) e foi ajustado para as variáveis idade, cor da pele, 

estado civil, renda e escolaridade. **A exposição comportamento sedentário foi analisado categorizado em tercil nos diferentes domínios e total. ***Análise transversal o 

comportamento sedentário e a dor nas costas foram medidos entre 24ª e 28ª semana (coleta do meio) semana de gestação.****Análises longitudinais de dor lombar foram 

medidas entre 32ª e 36ª semana (coleta final) de gestação. 
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Tabela 7. Análise bruta e ajustada da associação entre a percepção de dor lombar dicotomizada de acordo com o percentil 90 em odds (OR) e o gasto em comportamento 

sedentário em tercil. 

 Análise Bruta Análise Ajustada 

Análises transversais do comportamento sedentário*** ODDS (OR) Valor p ODDS (OR) Valor p 

Tempo sentado assistindo TV 1,26 (0,62; 2,55)  0,53 1,70 (0,70; 4,13) 0,24 

Tempo sentado usando computador 0,93 (0,47; 1,84) 0,83 0,79 (0,32; 1,94) 0,61 

Tempo sentado no deslocamento 1,25 (0,70; 2,23) 0,45 1,58 (0,83; 3,06) 0,17 

Tempo sentado no trabalho 0,56 (0,26; 1,22) 0,14 0,57 (0,22; 1,49) 0,25 

Tempo sentado total (Tercil)     

Tercil 1 Referência - Referência - 

Tercil 2 0,57 (0,14; 2,31) 0,43 0,79 (0,15; 4,14) 0,79 

Tercil 3 0,65 (0,16; 2,61) 0,54 0,63(0,12; 3,30) 0,59 

Análises longitudinais do comportamento sedentário****     

Tempo sentado assistindo TV 0,81 (0,47; 1,38) 0,43 0,81 (0,44; 1,49) 0,50 

Tempo sentado usando computador 0,68 (0,39; 1,21) 0,19 0,65 (0,33; 1,27) 0,21 

Tempo sentado no deslocamento 0,82 (0,51; 1,34) 0,44 0,80 (0,46; 1,38) 0,42 

Tempo sentado no trabalho 0,70 (0,41; 1,19) 0,19 0,99 (0,51; 1,92) 0,98 

Tempo sentado total (Tercil)     

Tercil 1 Referência - Referência - 

Tercil 2 0,69 (0,26; 1,87) 0,47 1,21(0,38; 0,83) 0,75 

Tercil 3 0,53 (0,18; 1,58) 0,25 0,81 (0,23; 2,85) 0,74 

*A percepção de dor lombar foi dicotomizado com ponto de corte 10 ou mais e foi ajustado para as variáveis idade, cor da pele, estado civil, renda e escolaridade. ****A 

exposição comportamento sedentário foi analisado categorizado em tercil nos diferentes domínios e total. ***Análise transversal o comportamento sedentário e a dor nas 

costas foram medidos entre 24ª e 28ª semana (coleta do meio) semana de gestação.****Análises longitudinais de dor lombar foram medidas entre 32ª e 36ª semana (coleta 

final) de gestação. 
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Influência do comportamento sedentário sobre a incapacidade funcional 

provocada pela dor lombar em gestantes 

 
 
A dor lombar acomete cerca de dois terços das mulheres no período gestacional. 

Estudos sugerem que o tempo prolongado em comportamento sedentário, como tempo 

sentado em frente a tv e computador por exemplo, pode estar associado à intensificação 

da dor lombar. Entretanto, poucas investigações tentam verificar os efeitos do 

comportamento sedentário na incapacidade funcional por dor lombar em gestantes. 

Nesse sentido, foi conduzida uma dissertação de mestrado intitulada “Influência do 

comportamento sedentário sobre a incapacidade funcional provocada pela dor lombar em 

gestantes” que procurou investigar os potenciais efeitos do tempo em comportamento 

sedentário ao assistir televisão (TV), usar o computador, tempo sentado no deslocamento 

e no trabalho no segundo trimestre gestacional na percepção de incapacidade por dor 

lombar ao final da gestação. 

Para isso, 303 gestantes foram entrevistadas no início do estudo (12-16 semanas), 

e em dois outros momentos: entre a 24-28 semanas de gestação e entre a 32-36 

semanas. Os resultados mostraram que a dor lombar aumentou à medida que a gestação 

evoluiu. Junto a isso, quase 40% das gestantes declararam permanecer tempo igual ou 

superior a oito horas por dia sentada, sem contar os finais de semana. Entretanto,os 

dados mostraram que o tempo gasto assistindo TV, utilizando computador, no 

deslocamento e no trabalho não afetou na incapacidade por dor lombar nas grávidas. 

Dessa forma, sugerem-se maiores investigações através da soma de outros fatores que 

podem estar relacionados, por exemplo, postura na posição sentada e deitada. 
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Anexo I - Normas para publicação – BMC Women’s Health 
 

About the Journal 

 

Widely accepted as the standard reference source for specialists in the field, Women & 

Health contains information that is eminently useful to researchers, policy planners, and all 

providers of health care for women. The journal covers findings from studies concerning health and 

illness and physical and psychological well-being of women, as well as the environmental, lifestyle, 

and sociocultural factors that are associated with health and disease, which have implications for 

prevention, early detection and treatment, limitation of disability, and rehabilitation. 

 

Features include: 

 original research articles 

 contributed critical, systematic research reviews 

 women's health policy research 

 critical, systematic historical research on women's health 

 book reviews 

 

Contributors provide the technical and scientific backdrop that women's health issues require. From 

time to time, special symposium issues on a single theme are published. 

 

Please note that this journal only publishes manuscripts in English. 

 

Peer Review 

Taylor & Francis is committed to peer-review integrity and upholding the highest standards of 

review. Once your paper has been assessed for suitability by the editor, it will then be double blind 

peer reviewed by independent, anonymous expert referees.  

 

Preparing Your Paper 

Structure 

Your paper should be compiled in the following order: title page; abstract; keywords; main text 

introduction, materials and methods, results, discussion; acknowledgments; declaration of interest 
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statement; references; appendices (as appropriate); table(s) with caption(s) (on individual pages); 

figures; figure captions (as a list). 

 

Word Limits 

Please include a word count for your paper. There are no word limits for papers in this journal. 

 

Style Guidelines 

Please use British (-ize) spelling style consistently throughout your manuscript. 

Please use single quotation marks, except where „a quotation is “within” a quotation‟. Please note 

that long quotations should be indented without quotation marks. 

Manuscripts should be compiled in the following order: title page (including Acknowledgements as 

well as Funding and grant-awarding bodies); abstract; keywords; main text; acknowledgements; 

references; appendices (as appropriate); table(s) with caption(s) (on individual pages); figure 

caption(s) (as a list). 

 

Formatting and Templates 

Papers may be submitted in Word or LaTeX formats. Figures should be saved separately from the 

text. To assist you in preparing your paper, we provide formatting template(s). Word templates are 

available for this journal. Please save the template to your hard drive, ready for use. 

 

References 

References should be cited in parentheses in the author's last name (s) and year, according to the 

guidelines of the Chicago Manual of Style (16th ed.): 1 author (Smith 2010); 2 authors (Smith and 

Jones 2010); 3 authors (Smith, Jones, and Smythe 2010); 4 or more authors (Smith et al. 2010). 

When available, page numbers should be included in quotes from direct quotes (eg, Smith 2010, 

25). 

References should be listed in a separate section at the end of the main text. All references in the list 

must be sorted alphabetically by the surname of the first author. If more than ten individuals have 

created a resource, the reference entry documenting the resource should list the first ten authors 

followed by et al. (For example, Smith, A., B. Jones, C. Smythe, D. Jonesy , E. Smitty, F. Jonesi, G. 

Smithe, H. Janes, I. Smithee, J. Junes, et al.). Examples of common reference types appear below. 

 

 

http://authorservices.taylorandfrancis.com/formatting-and-templates/
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Journal article - Taylor, J., and B. C. Ogilvie. 1994. A conceptual model of adaptation to retirement 

among athletes. Journal of Applied Sport Psychology 6 (1):1–20. 

doi:10.1080/10413209408406462.  

 

Author details. All authors of a manuscript should include their full name and affiliation on the 

cover page of the manuscript. Where available, please also include ORCiDs and social media 

handles (Facebook, Twitter or LinkedIn). One author will need to be identified as the corresponding 

author, with their email address normally displayed in the article PDF (depending on the journal) 

and the online article. Authors‟ affiliations are the affiliations where the research was conducted. If 

any of the named co-authors moves affiliation during the peer-review process, the new affiliation 

can be given as a footnote. Please note that no changes to affiliation can be made after your paper is 

accepted. Should contain an unstructured abstract of 200 words. 

 

You can opt to include a video abstract with your article.  

Between 5 and 10 keywords.  

 

Funding details. Please supply all details required by your funding and grant-awarding bodies as 

follows:  

For single agency grants  

This work was supported by the [Funding Agency] under Grant [number xxxx].  

For multiple agency grants  

This work was supported by the [Funding Agency #1] under Grant [number xxxx]; [Funding 

Agency #2] under Grant [number xxxx]; and [Funding Agency #3] under Grant [number xxxx]. 

 

Disclosure statement. This is to acknowledge any financial interest or benefit that has arisen from 

the direct applications of your research.  

 

Data availability statement. If there is a data set associated with the paper, please provide 

information about where the data supporting the results or analyses presented in the paper can be 

found. Where applicable, this should include the hyperlink, DOI or other persistent identifier 

associated with the data set(s). Templates are also available to support authors. 

 

Data deposition. If you choose to share or make the data underlying the study open, please deposit 

your data in a recognized data repository prior to or at the time of submission. You will be asked to 

provide the DOI, pre-reserved DOI, or other persistent identifier for the data set. 

 

 

 

http://authorservices.taylorandfrancis.com/data-availability-statement-templates/
http://authorservices.taylorandfrancis.com/data-repositories/
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Geolocation information. Submitting a geolocation information section, as a separate paragraph 

before your acknowledgements, means we can index your paper‟s study area accurately in 

JournalMap‟s geographic literature database and make your article more discoverable to others.  

1. Supplemental online material. Supplemental material can be a video, dataset, fileset, 

sound file or anything which supports (and is pertinent to) your paper. We publish 

supplemental material online via Figshare.  

2. Figures. Figures should be high quality (1200 dpi for line art, 600 dpi for grayscale and 300 

dpi for colour, at the correct size). Figures should be supplied in one of our preferred file 

formats: EPS, PS, JPEG, GIF, or Microsoft Word (DOC or DOCX).  

3. Tables. Tables should present new information rather than duplicating what is in the text. 

Readers should be able to interpret the table without reference to the text. Please supply 

editable files. 

4. Equations. If you are submitting your manuscript as a Word document, please ensure that 

equations are editable. 

5. Units. Please use SI units (non-italicized). 

 

Using Third-Party Material in your Paper 

You must obtain the necessary permission to reuse third-party material in your article. The use of 

short extracts of text and some other types of material is usually permitted, on a limited basis, for 

the purposes of criticism and review without securing formal permission. If you wish to include any 

material in your paper for which you do not hold copyright, and which is not covered by this 

informal agreement, you will need to obtain written permission from the copyright owner prior to 

submission.  

 

Submitting Your Paper 

This journal uses ScholarOne Manuscripts to manage the peer-review process. If you haven't 

submitted a paper to this journal before, you will need to create an account in ScholarOne.  

If you are submitting in LaTeX, please convert the files to PDF beforehand (you will also need to 

upload your LaTeX source files with the PDF). 

Please note that Advances in Building Energy Research uses Crossref™ to screen papers for 

unoriginal material. By submitting your paper to Advances in Building Energy Research you are 

agreeing to originality checks during the peer-review and production processes. 

On acceptance, we recommend that you keep a copy of your Accepted Manuscript.  
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http://www.crossref.org/crosscheck/index.html
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Data Sharing Policy 

This journal applies the Taylor & Francis Basic Data Sharing Policy. Authors are encouraged to 

share or make open the data supporting the results or analyses presented in their paper where this 

does not violate the protection of human subjects or other valid privacy or security concerns. 

Authors are encouraged to deposit the dataset(s) in a recognized data repository that can mint a 

persistent digital identifier, preferably a digital object identifier (DOI) and recognizes a long-term 

preservation plan. If you are uncertain about where to deposit your data. 

Authors are further encouraged to cite any data sets referenced in the article and provide a Data 

Availability Statement. 

At the point of submission, you will be asked if there is a data set associated with the paper. If you 

reply yes, you will be asked to provide the DOI, pre-registered DOI, hyperlink, or other persistent 

identifier associated with the data set(s). If you have selected to provide a pre-registered DOI, 

please be prepared to share the reviewer URL associated with your data deposit, upon request by 

reviewers. 

Where one or multiple data sets are associated with a manuscript, these are not formally peer 

reviewed as a part of the journal submission process. It is the author‟s responsibility to ensure the 

soundness of data. Any errors in the data rest solely with the producers of the data set(s). 

 

Publication Charges 

There are no submission fees, publication fees or page charges for this journal. 

Colour figures will be reproduced in colour in your online article free of charge. If it is necessary 

for the figures to be reproduced in colour in the print version, a charge will apply. 

Charges for colour figures in print are £300 per figure ($400 US Dollars; $500 Australian Dollars; 

€350). For more than 4 colour figures, figures 5 and above will be charged at £50 per figure ($75 

US Dollars; $100 Australian Dollars; €65). Depending on your location, these charges may be 

subject to local taxes. 

 

Copyright Options 

Copyright allows you to protect your original material, and stop others from using your work 

without your permission. Taylor & Francis offers a number of different license and reuse options, 

including Creative Commons licenses when publishing open access.  

 

Complying with Funding Agencies 
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We will deposit all National Institutes of Health or Wellcome Trust-funded papers into 

PubMedCentral on behalf of authors, meeting the requirements of their respective open access 

policies. If this applies to you, please tell our production team when you receive your article proofs, 

so we can do this for you.  

 

Anexo II - Proposta formulário Coorte de Nascimentos de 2015 

FORMULÁRIO PARA PROJETOS QUE NÃO ENVOLVAM COLETA DE DADOS 

    

( ) Tese PPGE   

( ) Dissertação PPGE 

(X) Dissertação não vinculada ao PPGE 

 

ATENÇÃO 

- Se sua proposta for aprovada pela Comissão de Publicações, o plano de análise do artigo deverá ser 

apresentado em reunião dos pesquisadores das coortes, que ocorre mensalmente. 

- Após aprovação pela Comissão de Publicações, você terá 6 meses para submeter o artigo para publicação. 

- Verifique que a seção de Agradecimentos do artigo esteja de acordo com o que consta no Anexo B deste 

formulário. Se for o caso, não esquecer financiamentos específicos da FAPERGS, CNPq etc. 

- Com base nos acompanhamentos cujas variáveis serão utilizadas no artigo, verifique no Anexo C o nome dos 

potenciais co-autores da proposta. 

- Coloque na proposta o nome e a descrição breve das variáveis que você pretende utilizar.  

- É obrigatório o preenchimento do Termo de Confidencialidade e Sigilo, que consta no Anexo D, e a 

submissão à Comissão de Publicações, junto com a proposta.  

- As publicações com dados financiados pelo Wellcome Trust, UK, deverão ser depositados no PMC (open-

access), com ônus para o proponente. 

- Após as análises não se esqueça de circular as tabelas entre os co-autores. 

- Antes da submissão para a revista, os resultados deverão ser submetidos à Comissão de Estatística, para 

aprovação. 

- O banco de dados disponibilizado deverá ser destruído após a aceitação para publicação definitiva do artigo. 

- Variáveis novas (criadas para a análise) deverão ser entregues à coorte correspondente, com os respectivos 

logs. 

- Novos artigos com o banco já disponibilizado deverão ser submetidos como nova proposta à Comissão de 

Publicações.  

 

1- Identificação 

 

Autor principal        Nome: Indiára Alexandra Vilela da Silva 

   Instituição: Programa de Pós-Graduação em Educação Física 

   Email: indiara_vilela@hotmail.com  

   Telefone: (53) 98432-8117 

   Endereço: Rua Luís de Camões, 625 – Três Vendas, Pelotas - RS. CEP: 

96055-630 

          Co-autores         

 

 

mailto:indiara_vilela@hotmail.com
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Externos à coorte: Prof. Dr. Marcelo Cozzensa da Silva (orientador da proposta de Mestrado) 

(PPGEF/UFPel)
 

                                              Dra.  Shana Ginar da Silva (coorientadora da proposta) (PPGE/UFPel)
 

 

Da coorte de 2015: Prof. Dr. Marlos Rodrigues Domingues (PPGEF/UFPel) 

Prof. Dr. Diego Bassani (PPGE/UFPel) 

Prof. Dra. Andrea Damaso (PPGE/UFPel) 

Prof. Dra. Mariângela Silveira (PPGE/UFPel) 

                                 Prof. Dr. Pedro Curi Hallal (PPGE/UFPel) 

 

2- Título provisório do artigo: 

 

Influência do comportamento sedentário sobre a dor nas costas na gestação: resultados de uma 

subamostra da coorte de nascimentos de 2015 

 

a. Data de início: 01 / 07 / 2017 

 

b. Data de conclusão: 01/ 01 / 2018 

(6 meses para apresentação do draft completo ao Comitê de Publicações) 

 

 

3- Financiamento 

O projeto tem ou terá financiamento:* (  ) Sim  (X) Não 

Qual é o prazo para a submissão do projeto: __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

Liste as fontes de financiamento 

 

*Propostas deverão ser revisadas pelo Comitê de Publicações antes de serem 

submetidas a uma agência de fomento e deverão ser enviadas ao Comitê pelo menos 

três semanas antes do esgotamento do prazo da agência de financiamento. 

 

4- Variáveis 

Marque a fonte das variáveis que serão utilizadas nesta proposta e dê maiores detalhes na seção 

Resumo da Proposta (item 7) 

a. Existentes nos bancos de dados: 

i. Entrevista  (X) 

ii. Amostras biológicas (  ) 

iii. Medidas  (  ) acelerometria 

iv.  DNA*   (  ) 

 

*Toda a análise envolvendo DNA necessita voltar ao Comitê de Ética da UFPEL para 

aprovação. O projeto deverá esta em português para ser submetido ao Comitê de 

Ética. 

 

 



 

11 

 

 

 

5- Justificativa para a utilização das coortes de Pelotas no estudo 

 

Os estudos oriundos das coortes de nascimento de Pelotas vêm fornecendo evidências 

importantes em relação a diversos desfechos de saúde materna e infantil. Nesse sentido, a dor 

nas costas é um problema de saúde pública que acomete um grande número de gestantes. A 

prática de atividade física pode ser fator protetor à dor; por outro lado, o comportamento 

sedentário pode estar associado a intensificação da dor.  Até o presente momento, pouquíssima 

informação foi fornecida sobre a associação entre comportamento sedentário e dor nas costas 

durante a gestação. Além disso, os estudos existentes na literatura não avaliam tal relação na 

população de gestantes. Portanto, investigar a influência do comportamento sedentário na 

percepção da intensidade da dor nas costas em uma subamostra de gestantes pertencentes a um 

estudo de coorte no sul do Brasil se faz importante e necessário frente a falta de informações na 

literatura nesse grupo específico e as possíveis  consequências relacionadas ao desfecho 

(percepção de intensidade de dor nas costas) . Cabe salientar que o desfecho em estudo foi 

inserido e coletado no estudo PAMELA pela própria autora da proposta.  

 

6- Aprovação no Comitê de Ética 

O estudo já foi aprovado por um Comitê de Ética  

( ) Sim  (X) Não  ( ) NSA 

 

SE SIM: Anexe cópia do parecer do Comitê de Ética 

Para análises de dados que não envolvam DNA, não é necessário submeter a proposta a um 

Comitê de Ética. 

  

 

7- Resumo da proposta  

Evidências científicas mostram que o comportamento sedentário é fator de risco para 

doenças crônicas e mortalidade na população em geral. Entretanto, são escassos na literatura 

estudos que investiguem os potenciais efeitos negativos que o mesmo possa acarretar durante a 

gravidez. 

Numa recente revisão sistemática, foi observado que as mulheres grávidas gastam mais de 

50% de seu tempo em comportamento sedentário e há um aumento de 18% para 29% do segundo 

ao terceiro trimestre gestacional em mulheres insuficientemente ativas. Essa prevalência foi maior  

em gestantes com maior idade, casadas, com menos filhos e maior nível educacional. Além disso, 

pesquisas anteriores sugerem que sentar por um longo período poderia ser um fator de risco para 

desenvolver dor nas costas, pois do ponto de vista biomecânico, o sentar é uma postura fácil e mais 

estável com baixo consumo de energia (< 1,5 MET‟s). As desvantagens do sentar prolongadamente 
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incluem o aumento da carga intradiscal, enfraquecimento das estruturas lombares e diminuição do 

intercâmbio metabólico. Porém, a literatura apresenta estudos com baixa qualidade metodológica, 

heterogeneidade no modo de medir o comportamento sedentário e dor nas costas devido as suas 

diferentes classificações e definições, sendo que, apenas um estudo de coorte de alta qualidade 

metodológica mostrou uma relação significativamente positiva entre comportamento sedentário e 

sentar prolongadamente (somente no trabalho) com a dor nas costas. 

Sabendo-se que prevalência de dor nas costas na gestação é de 50% (ACOG, 2002) e que as 

gestantes tendem a aumentar o tempo sentado ao longo deste período, estudos de acompanhamento 

longitudinal podem ajudar a compreender melhor a relação entre comportamento sedentário e a dor 

nas costas neste período. A partir do exposto, os objetivos desse artigo serão (1) investigar 

longitudinalmente o efeito do comportamento sedentário no segundo trimestre gestacional sobre a 

percepção da intensidade de dor nas costas ao terceiro trimestre em gestantes insuficientemente 

ativas que participaram do grupo controle no estudo de intervenção PAMELA; (2) Observar o efeito 

mediador do programa de exercício físico orientado, com duração de 16 semanas, em relação ao 

comportamento sedentário no segundo trimestre gestacional  e a percepção da intensidade de dor 

nas costas ao final da gestação.  

A estatística descritiva da amostra e uma série de potenciais confundidores serão incluídos 

na análise, conforme descrição do quadro abaixo. A exposição comportamento sedentário será 

analisada conforme variáveis coletadas no principal acompanhamento do pré-natal. O desfecho 

percepção da intensidade de dor nas costas foi coletado no baseline e ao final da intervenção como 

um subestudo dentro do programa de intervenção do estudo PAMELA.  

 

Quadro 1. Características sociodemográficas, comportamentais, do pré-natal e perinatal, em 

gestantes pertencentes ao PAMELA. 

 

Variáveis  Acompanhamento Dicionário de variáveis 

Idade pré- natal b_53 

Cor da pele (autorrelatada) pré- natal b_65 

Estado civil pré- natal b_54 

Escolaridade (anos e em grupos) pré- natal  b_zescmae, b_zescmaeg 

Variáveis de renda familiar (reais, salários 

mínimos, em grupos, em quintis)  

pré- natal b_zrenfa, b_zrenfasm, 

b_zrenfasm5, b_zrenfa5 

Classificação econômica - ABEP  pré- natal b_abep, b_abep6 

Índice de bens (continuo e tercis e quintis) pré- natal b_ibem, b_ibem3, b_ibem5 

N° de gestações contando as que não 

chegaram ao final 

pré- natal b_140 

IMC pré-gestacional pré- natal b_74 e b_75 

Trabalho durante a gestação pré- natal b_229 

Uso da televisão pré- natal pre76, pre77h , pre77m  

Uso do computador pré- natal pre78, pre79h, pre79m 
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Tempo sentado no trabalho pré- natal pre80, pre81h, pre81m 

Uso de carro, moto e/ou ônibus pré- natal pre82, pre83h, pre83m 

Alongamento pré- natal pre84, pre85, pre86h, 

pre86m 

Fumo durante a gestação pré- natal pre_ab185, pre_ab191 

Bloco Trabalho da Mãe Perinatal b_229, até b_246 

 

 

   

8-  Contrapartida orçamentária (liste claramente a contrapartida do projeto para as 

coortes)  

 

9-  Termo de compromisso 

A informação coletada em qualquer etapa das coortes de Pelotas é altamente confidencial. É 

essencial que o proponente leia as regras de utilização do banco de dados e assine concordando com 

as mesmas.  

 
Regras de utilização dos bancos de dados 

 

1. Deverá ser mantida a confidencialidade do banco de dados e eu não terei acesso a identificação dos 

participantes do estudo. 

2. Todos os artigos científicos ou resumos baseados em dados das coortes de Pelotas devem ser 

enviados ao Comitê de Publicação das coortes, para aprovação, pelo menos duas semanas antes da 

data de submissão.  

3. Os dados fornecidos pela coorte de Pelotas serão utilizados somente para as análises aprovadas nesta 

proposta. 

4. Novas análises poderão ser realizadas somente após serem aprovadas pelo Comitê de Publicações. 

5. Ao final das análises propostas neste formulário, o banco de dados deverá ser destruído. As 

instruções necessárias para a criação das novas variáveis utilizadas nesta análise serão enviadas a 

gerência de banco de dados do(s) acompanhamento(s) envolvido(s). 

6. O banco de dados não poderá ser fornecido para outros pesquisadores, que não estejam envolvidos 

na presente proposta. 

7. O proponente terá 6 meses, a contar da data de aprovação da proposta pelo Comitê de Publicações, 

para submeter o artigo a publicação. O não cumprimento desse prazo significa que a mesma análise 

poderá ser solicitada por outros pesquisadores e autorizada pelo Comitê de Publicações. 

8. As publicações resultantes desta solicitação deverão ser feitas em revistas de livre acesso 

(open-access), com ônus para o solicitante. 
9. O uso das variáveis em outras análises, com produção de outros artigos ou mesmo para apresentação 

em congressos, sem o consentimento da Comissão de Publicações, será considerado falta grave e 

impedirá futuras solicitações de dados ao Comitê. 

 

X□ Li e concordo 

 

10-  Local, data e assinatura do proponente principal. 

 

Pelotas, 07 de Julho de 2017. 

 

 

Marcelo Cozzensa da Silva 

 

 

Referências com informações sobre a metodologia de cada coorte. 
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Coorte dos nascidos em 2004  

 Barros AJD, Santos IS, Victora CG, Albernaz EP, Domingues MR, Timm IK, Matijasevich 

A, Bertoldi AD, Barros FC. Coorte de nascimentos de Pelotas, 2004: metodologia e 

descrição. Revista de Saúde Pública 2006;40:402-413. 

 

Coorte de nascidos em 2015 

 

 Para o estudo de intervenção Pamela: Domingues MR, Bassani DG, Silva SG, Coll C, 

Gonçalves B, Hallal PC. Physical activity during pregnancy and maternal child health 

(PAMELA): study protocol for a randomized controlled trial. Trials (BMC) 2015; 16:227. 

DOI 10.1186/s13063-015-0749-3 

 Para a metodologia geral da coorte: em andamento 

 

Os agradecimentos nos artigos devem ser no formato abaixo. 

 

1982 Cohort 

This article is based on data from the study "Pelotas Birth Cohort, 1982" conducted by Postgraduate 

Program in Epidemiology at Universidade Federal de Pelotas with the collaboration of the Brazilian 

Public Health Association (ABRASCO). From 2004 to 2013, the Wellcome Trust supported the 

1982 birth cohort study. The International Development Research Center, World Health 

Organization, Overseas Development Administration, European Union, National Support Program 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Barros%20FC%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Victora%20CG%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Horta%20BL%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Gigante%20DP%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Hallal%20PC%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Ara%C3%BAjo%20CL%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Menezes%20AM%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Wells%20JC%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Barros%20FC%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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for Centers of Excellence (PRONEX), the Brazilian National Research Council (CNPq), and the 

Brazilian Ministry of Health supported previous phases of the study. 

Note: Check with the Researchers of the 1982 Pelotas Birth Cohort if any of the data you used at the analyses 

was funded by specific grants from the Brazilian National Research Council (CNPq) or from the Research Support 

Foundation of the State of Rio Grande do Sul (FAPERGS) that need to be acknowledged. 

 

1993 Cohort 

This article is based on data from the study "Pelotas Birth Cohort, 1993" conducted by Postgraduate 

Program in Epidemiology at Universidade Federal de Pelotas with the collaboration of the Brazilian 

Public Health Association (ABRASCO). From 2004 to 2013, the Wellcome Trust supported the 

1993 birth cohort study. The European Union, National Support Program for Centers of Excellence 

(PRONEX), the Brazilian National Research Council (CNPq), and the Brazilian Ministry of Health 

supported previous phases of the study. 

Note: Check with the Researchers of the 1993 Pelotas Birth Cohort if any of the data you used at the analyses 

was funded by specific grants from the Brazilian National Research Council (CNPq) or from the Research Support 

Foundation of the State of Rio Grande do Sul (FAPERGS) that need to be acknowledged. 

 

 

2004 Cohort 

This article is based on data from the study "Pelotas Birth Cohort, 2004" conducted by Postgraduate 

Program in Epidemiology at Universidade Federal de Pelotas, with the collaboration of the 

Brazilian Public Health Association (ABRASCO). From 2009 to 2013, the Wellcome Trust 

supported the 2004 birth cohort study. The World Health Organization, National Support Program 

for Centers of Excellence (PRONEX), Brazilian National Research Council (CNPq), Brazilian 

Ministry of Health, and Children‟s Pastorate supported previous phases of the study. 

Note: Check with the Researchers of the 2004 Pelotas Birth Cohort if any of the data you used at the analyses 

was funded by specific grants from the Brazilian National Research Council (CNPq) or from the Research Support 

Foundation of the State of Rio Grande do Sul (FAPERGS) that need to be acknowledged. 

 

2015 Cohort 

This article is based on data from the study "Pelotas Birth Cohort, 2015" conducted by Postgraduate 

Program in Epidemiology at Universidade Federal de Pelotas, with the collaboration of the 

Brazilian Public Health Association (ABRASCO). The 2015 Pelotas (Brazil) Birth Cohort is funded 

by the Wellcome Trust (095582). Funding for specific follow-up visits was also received from the 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) and Fundação de 

Amparo a Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS). 
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Note: Check with the Researchers of the 2015 Pelotas Birth Cohort if any of the data you used at the analyses 

was funded by specific grants from the Brazilian National Research Council (CNPq) or from the Research Support 

Foundation of the State of Rio Grande do Sul (FAPERGS) that need to be acknowledged. 

 

 

 

Coorte 1982 

Este artigo foi realizado com dados do estudo “Coorte de Nascimentos de Pelotas, 1982”, 

conduzido pelo Programa de Pós-graduação em Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas, 

com o apoio da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO). De 2004 a 2013, a coorte de 

nascimentos de 1982 foi financiada pelo Wellcome Trust. Fases anteriores do estudo foram 

financiadas pelo International Development Research Center (IDRC), Organização Mundial de 

Saúde, Overseas Development Administration, União Européia, Programa de Apoio a Núcleos de 

Excelência (PRONEX), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

e Ministério da Saúde. 

Observação: Consulte os pesquisadores da Coorte de Nascimentos de 1982 para saber se os dados que você 

usou na análise receberam financiamento específico do CNPq ou da FAPERGS, que necessitem ser citados nos 

Agradecimentos. 

 

Coorte 1993 

Este artigo foi realizado com dados do estudo “Coorte de Nascimentos de Pelotas, 1993”, 

conduzido pelo Programa de Pós-graduação em Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas, 

com o apoio da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO). De 2004 a 2013, a coorte de 

nascimentos de 1993 foi financiada pelo Wellcome Trust Fases anteriores do estudo foram 

financiadas pela União Européia, Programa de Apoio a Núcleos de Excelência (PRONEX), 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Ministério da Saúde.  

Observação: Consulte os pesquisadores da Coorte de Nascimentos de 1993 para saber se os dados que você 

usou na análise receberam financiamento específico do CNPq ou da FAPERGS, que necessitem ser citados nos 

Agradecimentos. 

 

 

Coorte 2004 

Este artigo foi realizado com dados do estudo “Coorte de Nascimentos de Pelotas, 2004”, 

conduzidos pelo Programa de Pós-graduação em Epidemiologia da Universidade Federal de 

Pelotas, com o apoio da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO). De 2009 a 2013, a 

coorte de nascimentos de 2004 foi financiada pelo Wellcome Trust. Fases anteriores do estudo 

foram financiadas pela Organização Mundial de Saúde, Programa de Apoio a Núcleos de 
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Excelência (PRONEX), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

Ministério da Saúde e Pastoral da Criança. 

Observação: Consulte os pesquisadores da Coorte de Nascimentos de 2004 para saber se os dados que você 

usou na análise receberam financiamento específico do CNPq ou da FAPERGS, que necessitem ser citados nos 

Agradecimentos. 

 

 

Coorte 2015 

Este artigo foi realizado com dados do estudo “Coorte de Nascimentos de Pelotas, 2015”, 

conduzido pelo Programa de Pós-graduação em Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas, 

com o apoio da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO). A Coorte de Pelotas de 

2915 foi financiada pela Wellcome Trust (095582). Foram recebidos também financiamentos para 

seguimentos específicos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) e da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS). 
 

Observação: Consulte os pesquisadores da Coorte de Nascimentos de 2015 para saber se os dados que você 

usou na análise receberam financiamento específico do CNPq ou da FAPERGS, que necessitem ser citados nos 

Agradecimentos. 
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Consulte os potenciais co-autores na tabela abaixo. 

 1982 1993 2004 2015*** 

Pré-natal X X X 

Fernando Wehrmeister, 

Mariângela Silveira e 

Pedro Hallal 

PAMELA 

(ECR) 
X X X 

Marlos Domingues, 

Diego Bassani e Pedro 

Hallal 

Estudo 

qualitativo 

(durante o pré-

natal) 

X X X 
Helen Gonçalves e Pedro 

Hallal 

Perinatal Cesar / Fernando* 

Aninha / Ricardo Halpern / 

Beth Weiderpass / Bernardo / 

Jura / Elaine Tomasi / Elaine 

Albernaz 

* 

Aluísio / Iná / Alicia* 

Marlos Domingues, 

Andréa Dâmaso, Diego 

Bassani e Pedro Hallal 

1 mês X 
Aninha / Ricardo H / Elaine T / 

Elaine A / Beth W / Jura 
X X 

3 meses X 
Aninha / Ricardo H / Elaine T / 

Elaine A / Beth W / Jura 
Aluísio / Iná / Alicia 

Marlos Domingues, 

Andréa Dâmaso e Pedro 

Hallal 

6 meses X 

Aninha / Ricardo H / Elaine T/ 

Jura / Bernardo / João Amaral / 

Paula Guimarães 

X X 

12 meses Cesar / Fernando 

Aninha / Ricardo H / Elaine T/ 

Jura / Bernardo / João Amaral / 

Paula Guimarães / Elaine A** 

Aluísio / Iná / Alicia 

Marlos Domingues, 

Andréa Dâmaso e Pedro 

Hallal 

2 anos Cesar / Fernando / Cintia X Aluísio / Iná / Alicia  
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4 anos 

Cesar / Fernando / Cintia 

/Magda (sub-estudo 400 

mães e crianças - teste 

Griffiths) 

Aninha / Moema / Denise G / 

Silvia Fonseca / Duda (sub-

estudo) / Luciana e Vânia (na 

estatística) 

Aluísio / Iná / Alicia 

 

5 anos X X 
Aluísio / Iná / Alicia / 

Marco e Karen (oral) 

 

6-7 anos X Aninha / Moema 

Aluísio / Iná / Alicia 

 

Ulf Ekelund (artigos 

acelerometria) 

Isabel Oliveira (artigos 

DNA) 

 

11-12 anos 
Fernando / Carmen 

Duarte / Bernardo 

Aninha / Cora / Pedro / Fátima 

/ Marilda / Helen / Duda 
X 

 

15 anos 

Fernando / Cesar/ Duda 

(?) / 

Paulo Orlando (caso-

controle: obesidade) 

Aninha / Cora / Pedro / Fátima 

/ Marilda / Helen / Duda / Noal 

/ Samanta / Samuel 

Isabel Oliveira (artigos 

DNA/laboratório) 

X 

 

18 anos 

(quartel) 

Cesar / Rô / 

Paulo Post (Sangue) 
X X 

 

18-19 anos 

Cesar / Denise / Helen / 

Dominique / 

Angela Maas e Pedro 

cubano (Oral) 

Aninha / Cecília / 

Helen/Pedro/Fernando 

Wehrmeister 

Ulf Ekelund (acelerometria) 

Isabel Oliveira (artigos 

DNA/laboratório) 

X 

 

22-23 anos 
Denise / Bernardo / 

Isabel e Vera (sangue) 
X X 
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24-25 anos 

Anaclaudia (Trabalho) / 

Marco e Karen (Oral) / 

Aydin (CRP) / David 

(Barriga) / Helen e 

Dominique (violencia) 

X X 

 

30 anos 

Denise/Bernardo/Helen 

 

Ulf Ekelund 

(acelerometria) 

 

Ricardo Pinheiro/Luciana 

Quevedo (Saúde Mental) 

 

Isabel Oliveira 

(laboratório e DNA) 

X X 

 

Etnográfico Helen / Dominique    

Mortalidade 

Alicia, Bernardo, quem 

trabalhou nos primeiros 

anos (?) Ana Borges, 

 CINTIA? 

Aninha (mortalidade infantil)  

 

 

* FCB e CV em todos os acompanhamentos 

** Elaine Albernaz foi árbitro para mortalidade infantil e para morbidade 
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*** SOMENTE PARA A COORTE DE 2015. 

Em relação à área temática do artigo a ser gerado a partir dos dados, os interessados 

deverão considerar como potenciais co-autores os seguintes professores: 

 

 Atividade Física: Pedro Hallal e Marlos Domingues 

 Uso de medicamentos e vitaminas: Andréa Dâmaso 

 Saúde Bucal: Flávio DeMarco 

 Saúde Mental: Alan Stein 

 Imunização: Mariângela Silveira 

 Tabagismo: Fernando Wehrmeister 

 Desenvolvimento infantil: Iná dos Santos 

 Indicadores do Pré-natal: Mariângela Silveira 

 Violência obstétrica: Mariângela Silveira 

 Prematuridade e parto cesariana: Fernando Barros, Mariângela Silveira e Diego Bassani 

 Prematuridade, parto cesariana e amamentação: César Victora 

 Padrões de sono: Iná dos Santos 

 Consumo de chimarrão: Iná dos Santos 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

Termo de Confidencialidade e Sigilo   

Eu Indiára Alexandra Vilela da Silva, brasileira, natural de Pelotas-RS, solteira, portadora de CPF 

032817180-86 e RG: 1110635198, residente no endereço General Câmara n° 31 - Bairro Areal, 

cidade de Pelotas, assumo o compromisso de manter confidencialidade e sigilo sobre todas as 

informações técnicas e outras relacionadas ao estudo nos acompanhamentos da coorte de 

nascimentos de 2015 que pertence ao estudo de Coorte de Nascimentos de Pelotas e, por este 

Termo de Confidencialidade e Sigilo, comprometo-me a cumprir todos os itens infracitados.  

Confidencialidade é garantir o resguardo das informações dadas pessoalmente em confiança e a 

proteção contra a sua revelação não autorizada que dizem respeito a sua privacidade.  

1. Os dados dos estudos de Coortes de Nascimento de Pelotas são de propriedade do Programa de 

Pós-graduação em Epidemiologia (PPGE), da Universidade Federal de Pelotas. Não haverá 

transferência ou transferência de licença ou licença de direitos dos dados do (s) Estudo de 

Coorte(s) de Nascimentos de Pelotas para o signatário, incluindo quaisquer direitos de 

propriedade intelectual. Este Termo não restringirá os direitos do PPGE para distribuir os dados a 

outras instituições ou publicar qualquer documento relativo a qualquer um dos dados referentes a 

estes estudos. 

2. O signatário comprometer-se-á em salvaguardar os dados e não permitirá que estes passem à 

posse ou controle de outra organização ou indivíduo. O signatário não irá transferir os dados na 

sua íntegra ou em parte a terceiros sem a devida autorização do PPGE. O signatário irá manter os 

dados confidenciais e não tentará identificar os participantes do estudo, nem vincular os dados 

fornecidos pelo PPGE a outros dados do estudo detidos por diferentes signatários ou pelo mesmo 

signatário para diferentes projetos. 

3. O signatário utilizará os dados somente para análises previamente autorizadas pelo Comitê de 

Publicações do PPGE. O signatário garante que não usará os dados ou partes deles para qualquer 

propósito comercial ou outra finalidade. Toda a correspondência futura relacionada com os dados 

e as pesquisas deverão ser dirigidas à Comissão de Publicação do Centro de Pesquisas 

Epidemiológicas. 

4. O signatário irá utilizar todos os meios razoáveis para garantir que os dados de que dispõe 

deverão, logo que possível, ser devolvidos ou destruídos mediante (i) o pedido do PPGE, ou (ii) 

na rescisão do presente acordo, ou (iii) no caso em que o signatário estará em violação de 

qualquer das condições deste Termo, ou (iv)  no momento do  cancelamento deste Termo. Se o 

signatário for obrigado a destruir os dados irá confirmar por escrito à Comissão de Publicação do 

PPGEa devolução dos originais (e variáveis novas, se houver) e a destruição dos mesmos.  

Centro de Pesquisas Epidemiológicas 
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5. O signatário irá manter o PPGE informado sobre os resultados da(s) análise(s) no prazo 

definido pela Comissão de Publicação. Todos os resultados – incluindo os resultados de análises 

químicas e biológicas e outras variáveis limpas ou derivadas – diretamente relacionados aos 

participantes do estudo – serão incorporados no banco de Estudo de Coortes de Nascimento de 

Pelotas e serão de propriedade única do PPGE.  Os resultados gerados pelo tratamento dos dados 

serão de responsabilidade do signatário quando da publicação de quaisquer análises, de acordo 

com a Comissão já referida. O signatário irá fornecer ao PPGE uma cópia documentada dos 

resultados completos antes da submissão de qualquer publicação e o banco com todas as novas 

variáveis criadas, devidamente documentadas, a saber: definição da variável e código(s) 

correspondente(s) e comando(s) usado(s) para a sua criação. 

6. Ao PPGE e estudo(s) será dada a oportunidade de revisar e dar anuência todos os papéis 

destinados à publicação pelo menos 14 dias antes da apresentação do manuscrito a um periódico 

científico e/ou imprensa. O signatário reconhecerá o PPGE e incluirá como autores os 

pesquisadores identificados pela instituição e coordenação dos estudos de Coortes de Nascimento 

de Pelotas.  

7. O signatário comprometer-se-á a publicar todo e qualquer resultado obtido dos dados 

provenientes dos estudos de Coortes de Nascimento de Pelotas em periódico de acesso livre ou na 

forma de artigo de acesso livre, responsabilizando-se por qualquer custo decorrente da 

publicação.  

8. O PPGE não se responsabilizará pelo uso indevido dos dados. O PPGE não poderá assegurar 

que (i) os dados são de qualidade satisfatória ou adequados para um determinado fim, ou (ii) a 

utilização dos dados está livre de violação de direitos de terceiros, incluindo os direitos de 

propriedade intelectual. 

9. Quaisquer dados mantidos ou transferidos dos servidores internos does estudos de coorte do 

PPGE devem ser criptografados e protegidos por senha. 

10. Este acordo será regido pelas leis do Brasil, em especial a Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 

1998, e estará sujeito à jurisdição dos tribunais nacionais. Fica eleito o Foro de Pelotas para 

dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste Termo. 

Fica o presente Termo acordado entre o signatário e o PPGE. 

 

Pelotas, 07 de Julho de 2017.  

 

Assinatura: ______________________________ 

 

 


