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Considerando o tamanho de efeito encontrado neste estudo preliminar, é possível que,

com aumento no tamanho amostral, os dados de entropia amostral revele que a

privação do sono reduz a regularidade do controle postural, podendo demonstrar um

padrão menos flexível e, consequentemente, menos adaptável dos indivíduos.
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Investigar os efeitos da privação de sono de 24 horas na regularidade do controle

postural.

Capes e Cnpq.
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Objetivo 

O corpo humano é formado por inúmeros elementos que trabalham em conjunto,

interagindo com o meio1,2. Quando expostos a certos contextos estes elementos são

capazes de se auto organizar para gerar um determinado comportamento3. Esse

comportamento é característico de sistemas complexos1,2. Nessa perspectiva, estudos

têm empregado análises da regularidade dos sinais biológicos, como forma de

verificação global do padrão de funcionamento do corpo1,3. Alguns estudos

demonstraram que perturbações no corpo humano, como o adoecimento, deixam os

sinais biológicos mais regulares3. Similarmente, a privação de sono pode também ser

considerada uma perturbação 4. Estudos que realizaram análise linear demonstraram

que essa perturbação provoca mudanças no controle postural e prejuízos no

desempenho físico 4,5. Considerando isso, estudos que investiguem a regularidade do

comportamento humano, podem contribuir com o entendimento dos impactos da

privação do sono sobre o controle postural.

Trata-se de um estudo experimental aprovado pelo comitê de ética (CAAE

19595919.4.0000.5149 no ano de 2019) realizado na Escola de Educação Física,

Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais. Sete

indivíduos de 23,4 ± 3,7 anos, 72±13,4 kg e 1,75±6,7 m participaram nesta análise

preliminar.

Critérios de inclusão: 

 Sexo masculino  Sem viagem recente em 

diferentes fusos horários

 Não fumantes

 Sem distúrbios 

psiquiátricos ou de 

sono

 Sem lesões 

musculoesqueléticas 

recentes

 Ter idade 

entre 18 e 

35 anos

Critérios de exclusão: 

 Indivíduos que não 

concluíssem as atividades 

solicitadas. Padrão de sono 

ruim segundo a fundação 

nacional do sono (baseado 

na actigrafia).

A qualidade de sono foi monitorada por 7 dias anteriores a coleta por actígrafo e diário de

sono. Foram aplicados os questionários de Pittsburg, Epworth, MEQ, BECK e IPAQ para

caracterização da amostra. Os indivíduos receberam orientações para manter suas

atividades normais por 24h anteriores à coleta e não utilizarem substâncias estimulantes.

O controle postural foi avaliado em 6 momentos, durante as 24h de privação de sono, por

meio do deslocamento do centro de pressão na plataforma de força no sentindo ântero-

posterior e médio-lateral. A regularidade do controle postural foi determinada por meio da

entropia de amostragem. Foi utilizada a análise da variância de medidas repetidas

(ANOVA) para verificar o efeito do fator momento de coleta (8:00h, 20:00h, 23:00h, 02:00h,

5:00h e 8:00h da manhã seguinte) na entropia amostral.

Variáveis

Porcentagem de 

indivíduos (%)

Média (DP) Porcentagem de 

indivíduos (%)

Média 

(DP)

Média (DP) 

total

Tempo total de sono (h) 47% ≥ 7 h 7,7h (0,68) 53% < 7 h 6,4 h 

(0,42)

7,1h (0,82)

Latência (min) 100% ≤ 30 min 4,6 min (2,58) -- -- --

Despertares após início

do sono (min)

100% ≤ 20 min 19,1 min 

(5,85)

-- -- --

Eficiência de sono (%) 100% > 85% 92,7% (1,76) -- -- --

Tabela 1 - Dados do actígrafo para avaliação da amostra com a porcentagem de indivíduos segundo a

classificação da fundação nacional do sono em tempo total de sono, latência, despertares após início

do sono e eficiência do sono.

Legenda: DP= desvio padrão ; min = minutos ; h= horas.

Figura 1. Linha do tempo da condução do estudo. 

A ANOVA indicou que não houve efeito principal significativo na entropia amostral, portanto

não houve diferenças na regularidade do controle postural entre os momentos analisados

(p=0,09, tamanho de efeito=0,255; Intervalo de confiança de 95%= 8h (basal): 0,950-1,654;

20h: 0,905-1,546; 23h: 0,986-1,552, 02h: 0,878-1,460; 05h: 0,950-1,578; 8h (final) : 0,787-

1,578).

Questionários Porcentagem de indivíduos (%)

MEQ
Cronótipo

Intermediário

71%

Cronótipo

Matutino 

Moderado

14%

Cronótipo

Vespertino 

moderado

14%

Cronótipo

Matutino

--

Cronótipo

Vespertino

--

IPAQ
Nível de atividade física

Moderado

57%

Nível de atividade física

Alto

28%

Nível de atividade física

Baixo

14%

PSQI
Qualidade de sono

Ruim

43%

Qualidade de sono

Boa

57%

Qualidade de sono

Presença de distúrbio

--

EPWORT
Sonolência diurna

Normal

57%

Sonolência diurna

Anormal

43%

Sonolência diurna

Média

--

BECK
Índice de depressão

Mínimo

100% 

Índice de depressão

Moderado 

%

--

Índice de depressão

grave 

%

--

Tabela 2- Dados dos questionários de caracterização da amostra com a porcentagem de indivíduos segundo a

classificação em tipo de cronótipo, nível de atividade física, qualidade de sono, sonolência diurna e índice de

depressão.

Legenda: Legenda: MEQ= Morningness-Eveningness Questionnaire; IPAQ = International Physical Activity

Questionnaire Short Form; PSQI= Pittsburgh Sleep Quality Index; EPWORT= Eppworth Sleepiness Scale; BECK =

Beck Depression Inventory.

Figura 2. Média da entropia amostral do centro de pressão da plataforma de força em 

relação ao tempo


