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RESUMO 

BEZERRA, AG. Análises sobre a relação do uso de contraceptivos 

hormonais e padrão de sono em mulheres em idade fértil. 2019. 176 p. Tese 

(Doutorado) – Departamento de Psicobiologia, Universidade Federal de São 

Paulo, São Paulo, Brasil. 

Estudos relatam que há uma influência forte dos hormônios esteroides sobre o 

sono. Em mulheres na pós-menopausa essa relação parece bem definida, pois 

com a queda hormonal há o aumento de queixas relacionadas ao sono. Essas 

queixas diminuem quando essas mulheres passam por terapia hormonal. 

Entretanto, os efeitos dos hormônios sintéticos, presentes nos contraceptivos 

utilizados pelas mulheres em idade reprodutiva, não são bem descritos em 

relação ao sono. A presente tese constituiu-se de dois estudos abordando o 

tema. O primeiro foi realizado por meio de um estudo transversal, em plataforma 

digital, com o objetivo de avaliar o impacto dos contraceptivos hormonais sobre 

o perfil de sono de mulheres na pré-menopausa. Um total de 2.055 mulheres, 

com idade de 18 a 40 anos, responderam o questionário online. Além de 

perguntas sobre a auto-percepção de parâmetros de sono, as ferramentas 

utilizadas para avaliar o sono foram a Escala de Sonolência de Epworth (ESE) e 

o Índice de Gravidade de Insônia (IGI). Um primeiro nível de análise avaliou se 

havia diferença entre as usuárias e as não usuárias de contraceptivos 

hormonais. Em um segundo nível de análise, comparou-se se havia diferença 

significativa nos parâmetros de sono entre o contraceptivo do tipo combinado e 

o contraceptivo do tipo progestágeno isolado. As gerações de contraceptivos 

foram avaliadas em um terceiro nível de análise e, por fim, considerou-se 

examinar os possíveis efeitos no sono entre os contraceptivos de progestágeno 

do tipo oral e os de tipo sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Da 

amostra total, somente 1286 participantes respeitavam os critérios de inclusão, 

das quais 918 estavam utilizando contraceptivos hormonais (Combinado: 848; 

Progestágeno isolado: 70). Usuárias de contraceptivo hormonal relataram mais 

queixas de sono e escores mais altos no ESE e IGI, ou seja, apresentaram mais 

sonolência e mais sintomas de insônia. Mulheres que utilizavam contraceptivo 

do tipo progestágeno isolado relataram menor tempo de sono comparado com 
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as que utilizavam o contraceptivo do tipo combinado. Usuárias dos 

contraceptivos de 3a geração apresentaram menor tempo de sono e maior 

escore de IGI, ao serem comparadas com as não usuárias. As usuárias do 

sistema intrauterino liberador de levonorgestrel apresentaram menor sonolência 

que as usuárias de contraceptivo oral de progestágeno, avaliada pelo ESE. O 

segundo estudo abordou a síntese de evidências de efeitos dos contraceptivos 

hormonais no sono por meio de meta-análises. As bases de dados para as 

pesquisas bibliográficas foram o Pubmed, Scopus e Web of Science. Na primeira 

fase de busca foram selecionados 2402 artigos, que após aplicação de critérios 

de inclusão gerou uma amostra de dez artigos com a possibilidade de análise de 

13 parâmetros relacionados ao sono. Só foi possível incluir estudos de desenho 

antes e depois, transversal e coorte, o que denotou ao estudo uma característica 

mais exploratória. O único resultado significativo foi o tempo total no leito, 

entretanto esse dado isolado de outros parâmetros de sono não permite 

conclusões em torno do tema. A análise desses dados evidenciou uma escassez 

de trabalhos científicos nesta área e a necessidade de se promover estudos 

sobre os possíveis efeitos dos contraceptivos hormonais no sono de mulheres 

em idade reprodutiva. 

 

Palavras-chave: Progestágeno; Estrógeno; Hormônios Esteróides; Insônia; 

Meta-análise.  
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ABSTRACT 

BEZERRA, AG. Analysis of the use of hormonal contraceptives and sleep 

pattern in women at reproductive age. 2019. 176 p. PhD Thesis – Department 

of Psychobiology, Universidade Federal de São Paulo, Sao Paulo, Brazil. 

Female sexual hormones have known hypnogenic effects and the use of 

hormonal replacement therapy in postmenopausal women leads to improvement 

in sleep quality. However, the effects of hormonal contraceptives in 

premenopausal women is still scarcely understood. The present thesis consisted 

of two studies addressing the theme. The first one sought to evaluate the impact 

of hormonal contraceptive use on subjective sleep self-reports among 

premenopausal women through a web-based cross-sectional trial. A total of 

2,055 premenopausal women between 18 and 40 years-old participated 

answering an online questionnaire evaluating hormonal contraceptive use, sleep-

related characteristics and related features. In addition to questions about the 

self-perception of sleep parameters, the sleep assessment tools comprised the 

Epworth Sleepiness Scale (ESS) and the Insomnia Severity Index (ISI). A first 

level of analysis assessed differences between hormonal contraceptive users 

and non-users. In a second level of analysis, we compared whether there was a 

significant difference in sleep parameters between combined contraceptive users 

and progestagen-only contraceptive users. Generations of contraceptives were 

evaluated at a third level of analysis and, finally, we assessed possible sleep 

effects between oral progestagen-only contraceptives and levonorgestrel-

releasing intrauterine system type. Of the total sample, only 1286 participants 

met the inclusion criteria, of which 918 were using hormonal contraceptives 

(Combined: 848; Progestagen-only: 70). Hormonal contraceptive users reported 

more sleep complaints and higher scores on ESS and IGI, which means they had 

excessive daytime sleepiness and more insomnia symptoms. Women using 

progestagen-only contraceptives reported a shorter total sleep time compared to 

those using the combined contraceptive. Users of 3rd generation contraceptives 

presented lower total sleep time and higher IGI scores when compared with non-

users. Comparisons between users of levonorgestrel intrauterine devices and 

users of other progestagen-only hormonal contraceptives demonstrated a lower 
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sleepiness score, as measured by ESS, among levonorgestrel intrauterine device 

users in both raw and corrected analysis (intrauterine device users: 9.12±4.57; 

other progestagens-only: 11.58±4.59). The second study addressed a systematic 

review and meta-analyses aiming at synthesizing the evidences about the effects 

of hormonal contraceptives in sleep among premenopausal women. The 

databases for the bibliographic research were Pubmed, Scopus and Web of 

Science. The Bibliographic search retrieved 2402 articles, which were reduced to 

a sample of ten articles after an articles selection process. In total 13 parameters 

related to sleep were meta-analyzed. It was only possible to include studies of 

before and after, transversal and cohort design. The only significant result was 

observed in the total time in the bed, however this data isolated from other sleep 

parameters does not allow robust conclusions. These data showed a lack of 

studies in this area and the need to promote research on the possible effects of 

hormonal contraceptives on sleep in women of reproductive age.  

  

Keywords: Progestagen; Estrogen; Steroidal hormones; Insomnia; Meta-

analysis. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Começo a apresentação desta tese pelo fim. Trago aqui dados coletados 

quase que mecanicamente, que não faziam parte das perguntas iniciais do 

projeto, mas que trouxeram a importância do tema à tona e me aproximaram 

dessas mulheres que me pareciam tão distantes de alcançar por meio de um 

teclado.  

Esses pequenos discursos, que eram livres e voluntários, traduzem a 

relevância do tópico e o quanto há de ausência e negligência de pesquisas para 

a saúde da mulher. 

Em minha pequena trajetória científica, sempre escutei que é muito difícil 

estudar mulheres: tem a questão do ciclo menstrual a ser controlado; as 

mulheres apresentam mais comorbidades, o que faz aumentar a amostra e, 

portanto, o custo e o tempo da pesquisa. Mas, as perguntas aqui continuam 

latejantes: o que acontece com esses corpos e mentes? 

A presente tese intitulada de “Análises sobre a relação do uso de 

contraceptivos hormonais e padrão de sono em mulheres em idade fértil” surgiu 

dentro de uma perspectiva simplesmente fisio-farmacológica: avaliar se um 

medicamento influencia a fisiologia de um comportamento. Os resultados 

apresentados são um recorte sobre como um medicamento de ampla utilização 

pode influenciar a saúde dessas mulheres. Deixo alguns relatos dessas 

mulheres aqui, para quem sabe, despertar o leitor para novos estudos nessa 

área. 

 

“Gostaria muito de receber o resultado dessa pesquisa! Sofro de insônia e isso 

me preocupa bastante. Penso em parar o anticoncepcional pois não sei qual a 

relação dele com minha insônia e ansiedade, então seria de grande utilidade ler 

os resultados desse trabalho. Obrigada!” 

“Não tenho dúvidas, mas gostaria de agradecer pelo comprometimento científico 

com as questões femininas!” 
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“Parabéns pela pesquisa! Achei as perguntas muito boas e gostei também das 

orientações para responder, foram muito claras (...) Se possível, gostaria de ter 

acesso aos resultados da pesquisa e disponibilizo meu email para participar de 

pesquisas futuras do mesmo tema e assuntos relacionados.” 

 

“Achei super legal a pesquisa, gostaria de ficar por dentro.” 

 

“Quero muito ver os resultados!!!” 

 

“É um prazer ajudar :)” 

                 Foto utilizada na divulgação da pesquisa online. Créditos para Juliana Lanini. 



INTRODUÇÃO 

 

1 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contexto social e saúde das mulheres 

Atualmente as mulheres desempenham um papel socioeconômico 

importante, que vem sendo conquistado gradualmente. A mulher possui a 

liberdade de buscar educação, de se inserir no mercado de trabalho e de ter 

independência financeira. Contudo, a igualdade entre gêneros, mudanças na 

estrutura familiar e até nas oportunidades de lazer ainda não estão totalmente 

estabelecidas (Wallace e Young, 2010). Essa alteração parcial do estilo de vida 

da mulher pode, muitas vezes, trazer uma sobrecarga e aumentar a 

vulnerabilidade a fatores estressantes e, consequentemente, aos riscos à saúde 

e ao bem-estar (Williams e Kurina, 2002; Dowbiggin, 2009). 

Conjugado a este cenário social, o organismo feminino parece estar mais 

vulnerável a alguns fatores estressantes devido às mudanças hormonais que 

ocorrem durante o ciclo menstrual e ao longo dos anos de vida da mulher. A 

influência da variação hormonal pode ser notada a curto prazo, observando-se 

as mudanças dentro do ciclo menstrual, mas também pode ser verificada a longo 

prazo, dentro de uma perspectiva ontogenética, ou seja, desde o nascimento até 

o período de pós-menopausa. 

A fase de pré-menopausa (fase reprodutiva da mulher) inicia-se na 

puberdade com a produção dos principais hormônios sexuais femininos, que são 

o estrogênio e a progesterona. A partir desse momento inicia-se o ciclo menstrual 

que dura cerca de 28 dias e se repete todos os meses. O ciclo menstrual é 

caracterizado por oscilações hormonais que objetivam a ovulação, e caso não 

ocorra a fecundação, a eliminação do oócito prossegue por meio da menstruação 
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(Figura 1). A fase pré-menstrual, ou lútea, é frequentemente associada às 

grandes alterações de humor, como negatividade e irritabilidade (Richardson, 

1995). Quando esses sintomas chegam a afetar a vida social, relacionamentos 

e trabalho, instala-se um quadro de síndrome pré-menstrual, que finaliza com o 

início da menstruação. Nesta fase, as mulheres parecem ser mais acometidas 

por transtornos de ansiedade e depressão, além de hipersonolência ou insônia 

(Strine et al., 2005), o que também pode afetar a qualidade de vida de forma 

contundente.  

 

 

Figura 1: Fases e alterações hormonais do ciclo menstrual (Boron e Boulpaep, 2013). O ciclo 

menstrual é dividido em fase folicular e fase lútea. A separação entre as duas fases se dá pela 

ovulação. O início da fase folicular é caracterizado pela menstruação e aumento dos hormônios 

estradiol, FSH e LH. Na fase lútea há o aumento do hormônio progesterona. 
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Essa fase de pré-menopausa compreende o período da vida da mulher 

entre menarca (data da primeira menstruação) e menopausa (data da última 

menstruação) (Figura 2). Quando a ovulação cessa não ocorre mais a 

menstruação e há queda significativa dos níveis dos hormônios sexuais. A 

chegada da pós-menopausa também está relacionada a um aumento na 

prevalência de distúrbios de sono, fato associado à queda hormonal do período 

(Hachul et al., 2005). 

 

Figura 2: Principais fases da vida das mulheres, sob a perspectiva reprodutiva (Harlow et al., 

2012). 

 

Neste sentido, o sono apresenta-se como um aspecto importante dentro 

da fisiologia feminina, pois parece sofrer modificações conjuntas com a variação 

hormonal. De fato, os problemas com insônia e queixas de sono são muito mais 

prevalentes em mulheres do que em homens (Hachul et al., 2008; Silva et al., 

2008; Bittencourt et al., 2009; Hachul et al., 2010; Shechter et al., 2010). Em 

2008, um levantamento nacional mostrou que 40% das mulheres brasileiras 

apresentavam queixas de insônia, enquanto somente 25% dos homens 

relatavam os mesmos problemas (Bittencourt et al., 2009).  Esse dado 

impulsiona pesquisas que tragam conhecimento e clareza a respeito dos motivos 
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dessas diferenças e problemas de saúde e, portanto, o desenvolvimento de 

estratégias para melhorar possíveis contextos de doença nessa população. 

 

1.2 O sono normal  

O sono é um processo biológico complexo que vai muito além da ausência 

de vigília. Durante o sono é possível se registrar elevada atividade cortical e, a 

partir do registro do eletroencefalograma (EEG), caracterizar diferentes estágios 

do sono ao longo da noite. Os dois principais estágios são o Rapid-eye moviment 

(REM) e o não-REM (NREM). Os sonos REM e o NREM se alternam 

ciclicamente durante um episódio de sono, apresentando de quatro a seis ciclos, 

e possuem características bem definidas (ver revisão de Kryger et al., 2017). A 

sequência dos estágios de sono ao longo de uma noite é apresentada na Figura 

3. 

Figura 3: Hipnograma de uma noite de sono normal. As fases do sono estão divididas em REM, 

N1, N2, N3 e ocorrem em ciclos durante todo o período de sono. Na 1ª metade da noite há o 

predomínio de sono do tipo NREM (N1, N2, N3) e na 2ª metade da noite há o predomínio de 

sono do tipo REM. 
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A vigília é um estado de intensa atividade dos neurônios corticais, devido 

à atividade cerebral intensa que ocorre quando a pessoa está acordada. O EEG 

é dessincronizado com predomínio de ondas beta, com frequência superior a 13 

Hz. Em vigília, mas com os olhos fechados, observa-se a atividade alfa, com 

frequência de 8 a 13 Hz e esse estado corresponde à vigília relaxada.  

A primeira fase do sono é marcada pela presença do sono NREM. O sono 

NREM pode ocupar de 75 a 80% de um período de sono e de acordo com 

algumas propriedades pode ser subdividido em três estágios: N1, N2 e N3. O 

estágio N1 é considerado uma fase de transição entre vigília e sono, há uma 

atenuação da atividade elétrica cerebral caracterizada pela presença do ritmo 

teta (3 a 7 Hz) e ele constitui uma parcela de 2 a 5% do tempo de sono total. O 

estágio N2 é caracterizado pela ocorrência dos grafo-elementos específicos 

como fusos do sono e complexos-K e é responsável por 45 a 55% do sono. O 

estágio N3 tem um EEG caracterizado pelo ritmo delta (0,5 a 2 Hz) e ocupa de 

15 a 25% de um período de sono normal, sendo também conhecido como sono 

de ondas lentas (Andersen et al., 2011). No sono NREM, do estágio N1 ao N3 

ocorre uma lentificação progressiva de diversas variáveis fisiológicas, como por 

exemplo frequência eletroencefalográfica, frequência cardíaca, pressão arterial, 

frequência respiratória, temperatura corporal e tônus muscular. 

O sono REM é marcado por um EEG característico denominado ondas 

em dente-de-serra, de frequência entre 2 e 6 Hz. Esse estágio apresenta eventos 

tônicos e fásicos, sendo os tônicos aqueles que se mantém continuamente ao 

longo deste estágio de sono e os fásicos aqueles que ocorrem 

intermitentemente. Dentre os principais eventos tônicos estão a atonia muscular, 

perda de controle autonômico de temperatura e a dessicronização do EEG. O 
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evento fásico característico do sono REM é o movimento ocular rápido, porém 

podem ocorrer pequenos abalos musculares, episódios de taquicardia e 

taquipnéia, entre outros eventos. Os episódios de sono REM aumentam em 

frequência e duração ao longo da noite, podendo atingir a duração de uma hora 

no final da noite. Estudos sugerem que a maioria dos sonhos ocorram nessa 

fase. Está presente em torno de 20 a 25% do tempo de um episódio de sono 

(Andersen et al., 2011). Vigília e sono REM apresentam um EEG semelhante, 

afinal ambos estão dessincronizados, porém a diferença principal entre esses 

dois estados é a ausência do tônus muscular no sono REM (Andersen et al., 

2011). 

Todos esses eventos das diferentes fases durante o sono, além da 

transição para a vigília, são regulados por múltiplos sistemas neuronais. A 

principal área de promoção de vigília é o Sistema Ativador Reticular Ascendente 

(SARA), localizado difusamente ao longo do tronco encefálico. A organização do 

SARA as conexões entre seus núcleos são complexas e os neurotransmissores 

envolvidos são diversos, englobando principalmente a formação reticular do 

tronco encefálico (glutamato), locus coeruleus (noradrenalina), núcleos dorsais 

da rafe (serotonina), tegmento mesopontino (acetilcolina) e substância negra e 

área tegmental ventral (dopamina). Outras áreas também são importantes para 

a promoção da vigília, como por exemplo o núcleo túbero-mamilar (histamina), o 

hipotálamo lateral (hipocretinas) e o prosencéfalo basal (acetilcolina).  

Ao contrário da complexidade para a promoção da vigília, o período de 

sono NREM parece estar relacionado a uma pequena área no hipotálamo 

anterior: o núcleo pré-óptico ventrolateral (VLPO). A presença de neurônios 

gabaérgicos nesta região fazem com que ocorra uma inibição dos sistemas 



INTRODUÇÃO 

 

7 

 

relacionados à vigília, portanto, levando à indução de sono (Araújo et al., 2014). 

O ácido gama-aminobutírico (GABA) é o principal neurotransmissor inibitório do 

Sistema Nervoso Central (SNC), tendo uma função fundamental na indução do 

sono. Por fim, o sono REM apresenta algumas características comuns à vigília, 

como a alta atividade eletroencefalográfica, sendo mediada principalmente por 

atividade colinérgica vinda tanto do prosencéfalo basal quanto de núcleos 

pontinos. Essa atividade promove a ativação tanto de vias ascendentes que 

levam à dessincronização cortical, quanto de vias descendentes que inibem 

outros neurotransmissores.  

Toda essa circuitaria pode influenciar e ser influenciada pelos diferentes 

sistemas fisiológicos dos organismos: sistema cardiovascular, sistema 

respiratório, sistema digestório, sistema renal, sistema reprodutor e sistema 

endócrino (Andersen et al., 2014). O sono, portanto, apresenta-se como um 

comportamento bastante complexo, com o envolvimento de diversas áreas 

neuroanatômicas e com a modulação de muitos tipos de substâncias químicas. 

Os neurotransmissores têm um papel fundamental para a ocorrência do ciclo 

vigília-sono, sendo que cada um pode apresentar uma função específica em 

cada região do cérebro e em cada fase do ciclo vigília-sono. A seguir 

apresentamos o Quadro 1 com os principais neurotransmissores e suas funções 

no ciclo vigília-sono (Andersen et al., 2011). 

 

1.3 Mecanismos de ação dos hormônios esteroides sobre o sono 

Em relação ao sistema endócrino, existe uma gama de hormônios 

liberados por glândulas distintas e com relações variadas com o sono. 

Entretanto, para o entendimento do presente trabalho, destacam-se a 
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progesterona e o estrogênio, que são hormônios produzidos pelos ovários e que 

possuem a liberação influenciada pelos hormônios hipofisários gonadotróficos: 

FSH (hormônio folículo estimulante) e LH (hormônio luteinizante). Os 

mecanismos de ação entre esses hormônios e o sono ainda não estão 

totalmente elucidados, e considerando a possível influência deles na saúde da 

mulher, torna-se razoável aprofundar as pesquisas sobre os possíveis efeitos 

desses hormônios no sono dessa população. 

Quadro 1 – Principais neurotransmissores e funções relacionadas ao sono. 

Neurotransmissor Funções no ciclo vigília-sono 

Acetilcolina 
Promove dessincronização cortical. Está ativa na vigília 

e no sono REM. 

Adenosina 
Altas concentrações inibem a atividade de células 

relacionadas à vigília, promovendo o sono. 

Dopamina 
Possui atividade constante ao longo do ciclo vigília-

sono. Importante para a geração do sono REM. 

GABA 
Importante para a manutenção do sono de ondas 

lentas. Responsável por inibição de neurônios. 

Hipocretina 
Associada à vigília. Deficiência de hipocretina está 

relacionada à narcolepsia. 

Histamina Promove ativação cortical. 

Noradrenalina 
Possui atividade decrescente da vigília ao sono REM. 

Estimula ativação cortical e alerta. 

Serotonina 
Importante para a geração do sono. O seu acúmulo, 

durante a vigília, parece facilitar o início do sono. 

Glutamato 
Promove vigília por meio de ativação de neurônios 

presentes no SARA, localizado no tronco encefálico. 

Adaptado de (Andersen et al., 2011). 
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Em modelos animais, têm-se verificado o possível mecanismo hipnótico 

dos hormônios esteroides. A progesterona foi capaz de alterar o padrão de sono 

como agonista de receptores para o neurotransmissor GABA do tipo A (também 

denominado receptor GABA-A), diminuindo a latência para o sono do tipo NREM, 

aumentando a latência para o sono do tipo REM e diminuindo o número de 

despertares (Lancel et al., 1996). Esse efeito da progesterona diminuiu quando 

os animais receberam um antagonista de receptor GABA-A, indicando a relação 

entre o hormônio esteroide e essa classe de receptores gabaérgicos (Lancel et 

al., 1999). É importante salientar que a progesterona não atua diretamente nos 

sítios de ligação dos receptores GABA e que isso envolve a atividade de seu 

metabólito denominado alopregnanolona. A progesterona é convertida em 5α-

dihidroprogesterona pela enzima 5α-redutase. Por sua vez, a enzima 3α-

hydroxiesteróide oxidoredutase (3α-HSOR) converte a 5α-dihidroprogesterona 

em alopregnanolona (Schumacher et al., 2007). Este neuroesteroide é o 

responsável final pelo agonismo gabaérgico (Majewska, 1992), tendo inclusive a 

descrição de efeitos tipo ansiolíticos em animais de experimentação (Majewska, 

1992; Paul et al., 2009). A ação indireta dos hormônios esteroides nesses 

receptores demonstra a possível associação existente entre os níveis desses 

hormônios durante o sono, no ciclo menstrual e com o passar da idade 

(Majewska, 1992). Ainda, alguns estudos experimentais descrevem que seu 

epímero iso-alopregnanolona atua como antagonista do receptor GABA-A, 

podendo inibir os efeitos descritos anteriormente (Lundgren et al., 2003) (Figura 

4).  

Os estrogênios também têm um importante efeito no padrão de sono, 

embora a literatura apresente menos evidências sobre o mecanismo de ação do 
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que os progestágenos. Dados advindos de experimentos com roedores sugerem 

que o estrogênio parece ter um importante efeito na consolidação do ciclo vigília-

sono, pois ratas ooforectomizadas e tratadas com estrogênio demonstraram um 

melhor balanço de sono ao serem comparadas com as ratas ooforectomizadas 

sem tratamento. Neste caso, o estrogênio promoveu sono REM e não-REM 

durante a fase de claro (período de sono dos roedores) e reduziu a duração dos 

dois tipos de sono durante a fase de escuro (período de vigília em roedores) 

(Paul et al., 2009; Schwartz e Mong, 2013). Os mecanismos envolvidos no efeito 

hipnótico do estrogênio provavelmente envolvem a sinalização de receptores E2 

nas áreas pré-optica ventrolateral, que está envolvida no início e manutenção do 

sono, e no hipotálamo lateral, onde neurônios hipocretinérgicos/orexinérgicos 

relacionados à vigília, estão localizados (para revisão, ver Mong e Cusmano, 

2016). 

Figura 4: Metabolismo da 

progesterona. A progesterona é 

convertida em 5α-

dihidroprogesterona pela enzima 

5α-redutase. Ambas, progesterona 

e 5α-dihidroprogesterona se ligam 

a receptores intracelulares de 

progesterona, que ativam genes 

transcritores. A enzima 3α-HSOR 

converte a 5α-dihidroprogesterona 

em alopregnanolona ou em seu 

epímero, a iso-alopregnanolona. 

Enquanto a alopregnanolona 

funciona como agonista de GABA-

A, a iso-alopregnanolona atua 

como antagonista. Adaptado de 
Schumacher (2007). 
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1.4 Evidências clínicas da ação hormonal sobre o sono 

1.4.1 Fase de pós-menopausa  

A literatura científica é muito rica sobre as evidências relacionadas a 

atuação dos hormônios sexuais na fase de pós-menopausa. Nesta fase há uma 

marcante redução dos níveis desses hormônios e um aumento na prevalência 

de distúrbios de sono como a insônia e a apneia. Sugere-se que o aumento da 

prevalência de distúrbios e queixas de sono em mulheres na pós-menopausa 

ocorra por ser uma fase da vida em que há queda dos níveis plasmáticos dos 

hormônios esteroides (Hachul et al., 2005).  

É descrito que o declínio dos níveis da progesterona pode ser o fator-

chave para o desenvolvimento da apneia do sono entre as mulheres na pós-

menopausa (Popović e Prelević, 1985). Discute-se que a progesterona tenha um 

efeito hipnótico ou sedativo, pois é capaz de diminuir a latência para o início do 

sono e minimizar a síndrome da apneia obstrutiva do sono (para revisão ver 

(Andersen et al., 2006). A progesterona parece estar correlacionada com o 

aumento da dilatação dos músculos das vias aéreas superiores e, portanto, a 

diminuição de seus níveis parece favorecer o desenvolvimento do quadro da 

apneia obstrutiva do sono (Popovic e White, 1998). Consolidando essa relação 

entre a progesterona e a síndrome da apneia obstrutiva do sono, o tratamento 

hormonal combinado de estrógeno e progesterona mostrou-se eficaz na 

diminuição da gravidade de apneia em mulheres de 50 a 59 anos (Wesström et 

al., 2005). 

Da mesma forma, o declínio nos níveis de estrógeno está associado com 

o prejuízo do padrão de sono, com a insônia de início e diversas queixas de 
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problemas de sono, sendo que a maioria dessas queixas demonstra uma 

melhora com a terapia hormonal com estrogênio (Mong e Cusmano, 2016). 

 

1.4.2 Fase de pré-menopausa (idade reprodutiva) 

Existem poucos estudos descrevendo o sono da mulher na fase 

reprodutiva, dada a dificuldade em acompanhar as oscilações do ciclo menstrual 

de forma padronizada, como o método científico exige. A maioria dos estudos 

mostram que o sono está mais prejudicado durante a fase lútea, quando os 

hormônios esteroides começam a ter uma queda (Moline et al., 2004; Baker e 

Driver, 2007). Um estudo que avaliou o sono de mulheres por meio de 

polissonografia (PSG), verificou que mulheres com e sem queixas de insônia 

apresentaram aumento de despertares e diminuição do sono de ondas lentas 

durante a fase lútea versus a fase folicular (De Zambotti et al., 2015). Além disso, 

em todas as mulheres houve um aumento do número dos fusos no EEG, um 

importante marcador de aumento de sonolência (De Zambotti et al., 2015) 

Dentre a pouca literatura científica existente sobre esse fenômeno, 

também está descrito que as queixas de má qualidade de sono parecem estar 

aumentadas quando as mulheres possuem ciclos menstruais irregulares (Hachul 

et al., 2010). Ainda, em relação as fases do ciclo menstrual, um outro estudo 

demonstrou que também pode haver um aumento das queixas relacionadas à 

qualidade do sono no início da fase folicular, que corresponde ao período 

menstrual (Guillermo et al., 2010). 

Existem patologias frequentes durante a pré-menopausa cuja 

fisiopatologia envolve os hormônios sexuais femininos e que parecem ter algum 
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impacto no sono. Dentre estas destacamos a dismenorreia (cólicas menstruais), 

a Tensão Pré-Menstrual (TPM) e a Síndrome dos Ovários Policísticos.  

A dismenorreia grave pode alterar o padrão de sono provavelmente pelo 

efeito da dor em si, entretanto em casos brandos, o padrão de sono permanece 

inalterado (Araujo et al., 2011). Há indícios de que o contraceptivo hormonal 

possa ajudar a mulher a ter um padrão de sono melhor, embora ainda faltem 

estudos para comprovar esses achados (Hachul et al., 2013). 

A TPM pode se manifestar em mais de 150 sintomas, sendo os principais a 

baixa produtividade, falta de coordenação, ansiedade, dor muscular, dor de 

cabeça, depressão, ganho de peso, hostilidade, instabilidade, choro fácil, 

esquecimento e fadiga. Cerca de 80% das mulheres têm algum grau de TPM, em 

geral leve a moderado. O ciclo menstrual é diferente entre as mulheres e ainda 

pode variar de um mês para outro na mesma mulher a depender de situações 

estressantes à que foi submetida. É possível que durante o período da TPM (fase 

lútea), as mulheres apresentem queixas em um dos dois extremos: sonolência ou 

insônia. Ainda assim, foi observado que há um aumento de queixas em relação à 

qualidade de sono em mulheres que sofrem de síndrome pré-menstrual grave; 

porém, o registro polissonográfico não retrata diferenças objetivas (Baker et al., 

2007).  

A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP), representa dois terços das 

mulheres hiperandrogênicas e é considerada uma patologia frequente em 

mulheres com alteração no ciclo menstrual, com prevalência de 6-10%. A 

prevalência pode variar conforme o critério empregado. O mais frequentemente 

utilizado é o critério de Rotterdam, cujo diagnóstico é feito pela presença de dois, 

dos três critérios abaixo, com exclusão de outras etiologias que podem levar à 
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alguns dos sinais/sintomas descritos a seguir: 1) oligo e/ou anovulação; 2) 

evidências clínicas ou laboratoriais de aumento de andrógenos; 3) presença de 

ovários policísticos na ultrassonografia. A literatura tem apontado a síndrome da 

apnéia obstrutiva do sono como uma complicação do quadro de ovários 

policísticos, seja pelo hiperandrogenismo ou pela resistência insulínica, 

mostrando uma contribuição hormonal importante no padrão de sono dessas 

pacientes (Bethea e Nestler, 2008). 

Estudos evidenciam que há uma relação estreita entre os hormônios 

esteroides e o sono. As flutuações dos níveis hormonais parecem aumentar a 

prevalência de distúrbios de sono, mas ainda não está totalmente claro como os 

hormônios esteroides beneficiam ou prejudicam o sono. A escassez de estudos 

investigando o sono da mulher em idade reprodutiva, a falta de consistência nos 

desenhos experimentais, pequenos tamanhos de amostra nos estudos 

existentes contribuem fortemente para a falta de compreensão entre a relação 

dos hormônios esteroides e o sono das mulheres durante o menacme (Mong e 

Cusmano, 2016).  

Além disso, como discutido no capítulo introdutório, o contexto atual da 

mulher favorece o uso de anticoncepcionais, dentre eles, o do tipo hormonal. 

Alguns estudos indicam que esses hormônios sintéticos têm a capacidade de 

influenciar o sono das mulheres jovens. Estudos prévios indicam que mulheres 

utilizando contraceptivo do tipo hormonal apresentaram um aumento da fase N2 

do sono (Baker et al., 2001a), e aumento do sono do tipo REM (Burdick et al., 

2002), além de uma redução no sono de ondas lentas em geral (Baker et al., 

2001a; Baker et al., 2001b; Burdick et al., 2002). Apesar destes estudos 
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demonstrarem essas modificações no sono, não está claro na literatura como 

esses estrógenos e progestágenos contribuem para essas mudanças do sono.  

 

1.5 Contraceptivos hormonais  

Um aspecto importante na vida da mulher moderna foi a introdução do 

uso de métodos contraceptivos. Estes instrumentos permitiram a permanência 

da mulher no mercado de trabalho e consequentemente, uma maternidade mais 

tardia. Dentro dos diversos métodos, destaca-se o uso do anticoncepcional 

hormonal, que pode ser utilizado de diversas formas: pílulas, adesivos dérmicos, 

implantes subcutâneos, injetáveis, anéis intravaginais e dispositivos intra-

uterinos. Um levantamento realizado no Brasil, mostrou que a via oral é via de 

preferência entre as mulheres da nossa população. Neste mesmo estudo 

discute-se que essa decisão pode ter sido influenciada pelas informações 

fornecidas pelos médicos ginecologistas (Machado et al., 2013).  

Em suas diversas formas e composições, os contraceptivos hormonais 

podem apresentar três principais mecanismos de ação: 1. Interferir no 

mecanismo de retroalimentação do eixo hipotálamo-pituitária-gônadas, 

promovendo bloqueio na liberação cíclica das gonadotrofinas – FSH e LH – pela 

hipófise, inibindo assim a ovulação; 2. Produzir alterações específicas no 

endométrio (mucosa mais interna de revestimento do útero), que se torna mais 

atrofiado; 3. Produzir o espessamento da secreção mucosa produzida pelo colo 

uterino, dificultando a ascensão dos espermatozoides para o interior do útero 

(Fernandes e Pompei, 2016). Ressalta-se que os dois últimos mecanismos de 

ação citados acima, de ação mais local, apresentam-se proeminentes no sistema 
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intrauterino liberador de levonorgestrel (SIU-LNG). Não há inibição de ovulação 

em todas as usuárias de SIU-LNG (Fernandes e Pompei, 2016). 

Os contraceptivos hormonais podem ser combinados (progestágeno e 

estrogênio) ou isolados (progestágeno). Os contraceptivos hormonais também 

podem ser classificados em quatro gerações de acordo com o tipo de 

progestágeno utilizado em sua composição (Vigo et al., 2011; Davtyan, 2012). A 

partir de 1960, iniciou-se a comercialização deste tipo de medicamento que tinha 

como objetivo primário apenas o efeito antigonadotrófico, assim como a 

progesterona natural. Esses primeiros progestágenos, denominados de 1ª 

geração, são derivados da testosterona e da progesterona. Dentre os derivados 

da testosterona (19-Nortestosterona), também chamados de estranas, há a 

norentidrona, linestrenol, noretinodrel e etinodiol. Dentre os progestágenos 

derivados da progesterona (17-OH progesterona ou 19-Norprogesterona) há o 

acetato de medroxiprogesterona (AMP), o acetato de ciproterona e o acetato de 

megestrol. A 2ª geração possui doses mais baixas dos hormônios e inclui o 

levonorgestrel e norgestrel, e também são chamadas de gonanas. A 3ª geração 

inclui o desogestrel, gestodeno e norgestodena e vieram com o propósito de 

reduzir os efeitos colaterais das anteriores, como acne e náuseas. Por fim, a 4ª 

geração é representada pelo dienogeste, nestorona, acetato de nomegestrol, 

trimegestona e drospirenona. Essa geração possui menos efeitos androgênicos 

e menor ação em receptores mineralocorticoides, o que diminui a acne e a 

retenção hídrica (Sitruk-Ware, 2006; 2008). O Quadro 2 apresenta uma lista com 

os principais contraceptivos orais disponíveis de acordo com suas gerações 

correspondentes. 
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Quadro 2: Distribuição de anticoncepcionais hormonais segundo a geração. 

1ª Geração 2ª Geração 3ª Geração 4ª Geração 

Acetato de 

ciproterona 
Levonorgestrel Desogestrel Dienogest 

Acetato de 

clormadinona 
Norgestrel Etonogestrel Drospirenona 

Acetato de 

medroxiprogesterona 
 Gestodeno 

Acetato de 

Nomegestrol 

Algestona  Norelgestromina Nestorona 

Norestiterona  Norgestodeno Trimegestona 

Diacetato de etinodiol    

Linestrenol    

Norentindrona    

Baseado em Vigo et al. (2011) e Davtyan (2012). Em negrito, as substâncias utilizadas pelas 
usuárias do presente estudo.  

 

Atualmente esses contraceptivos possuem um espectro de ação muito 

maior que a sua função primária, pois se tornaram tratamento para algumas 

doenças. Por exemplo, o uso de contraceptivos hormonais é a terapia de escolha 

no tratamento da síndrome de ovários policísticos (Bonny et al., 2012) e 

dismenorreia (Strowitzki et al., 2012). Estudos indicam que o uso de 

contraceptivo oral combinado também é efetivo no tratamento de acne facial 

(Arowojolu et al., 2012) e outros androgenismos, como seborreia, alopecia e 

hirsutismo (Schindler, 2004). O seu uso ainda está associado a uma menor 

prevalência de sintomas da síndrome pré-menstrual (Sadler et al., 2010). Da 

mesma forma, há uma redução de risco de desenvolvimento de câncer ovariano, 
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de endométrio e colorretal entre as usuárias de contraceptivos hormonais (para 

revisão ver Schindler, 2013).  

Há um vasto campo de utilização de contraceptivos hormonais como 

tratamento e prevenção de doenças. Ainda em relação aos efeitos não 

contraceptivos da terapia hormonal, destaca-se a possível ação desses 

medicamentos no sono. Verificou-se que as usuárias de contraceptivos 

hormonais orais apresentaram menor incidência de ronco e despertares (Hachul 

et al., 2010). Além disso, ao avaliar os dados polissonográficos de um estudo 

epidemiológico, pôde-se verificar que as mulheres que usaram contraceptivos 

hormonais apresentaram melhor eficiência de sono e um menor índice de apneia 

e hipopneia do sono ao serem comparadas com mulheres que não utilizaram 

contraceptivos hormonais em diferentes fases do ciclo menstrual (Hachul et al., 

2013). Ressalta-se que uma limitação desses estudos foi não controlar o tipo de 

hormônio contraceptivo utilizado (quais eram os fármacos e se eram do tipo 

hormônio isolado ou combinado). Este fato é relevante, pois há uma variedade 

enorme de progestágenos sintéticos no mercado. Em contrapartida, poucos são 

os estudos avaliando essas substâncias e as possíveis diferenças de 

mecanismo de ação em outros sistemas fisiológicos diferentes do sistema 

reprodutivo. 

Há diversos estudos sobre o uso de terapia hormonal e sono entre as 

mulheres na transição menopáusica e pós-menopausa, além dos resultados 

obtidos em modelos experimentais, sugerindo que há efeitos dos hormônios 

esteroides na indução do sono. Porém, poucos são os estudos avaliando os 

efeitos do uso de contraceptivos hormonais nos parâmetros de sono das 

mulheres em idade reprodutiva, o que impulsiona pesquisas neste campo.  
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2 JUSTIFICATIVA 

Diversos estudos confirmam que as mulheres apresentam mais queixas 

em relação à qualidade de sono do que os homens. Grande parte desses 

problemas é atribuída às variações hormonais ocorridas durante o ciclo 

menstrual. Além disso, atualmente, as mulheres possuem um acúmulo de 

funções dentro da família e da sociedade, o que pode agravar ou originar 

distúrbios de sono e consequentemente, piorar a sua qualidade de vida.  

Atualmente utiliza-se o tratamento de sedativos de última geração para 

melhora de distúrbios de sono, especialmente nas mulheres. Por outro lado, o 

uso de hormônios como contraceptivos já é amplamente difundido entre as 

mulheres na sociedade moderna; porém, pouco se sabe sobre os efeitos desses 

medicamentos na qualidade de sono das mulheres.  

Em virtude da importância de aumentar a qualidade de vida das mulheres 

e reduzir a quantidade de medicamentos utilizados, o presente estudo buscou 

verificar se há relação entre o uso de contraceptivos hormonais e a qualidade de 

sono em mulheres. Este conhecimento será uma nova informação para guiar 

estudos clínicos na área de medicamentos que podem influenciar o sono, além 

de trazer informações importantes para a prática clínica na área da saúde da 

mulher.  
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3 HIPÓTESES E PLANEJAMENTO DE PESQUISA 

3.1 Hipóteses 

Os efeitos dos hormônios esteroides sobre o sono são notórios, quando 

considerados resultados obtidos em pesquisa básica e em pesquisa clínica. 

Baseados na discussão prévia, nós hipotetizamos que os hormônios sexuais 

femininos (principalmente os progestágenos) usados nos contraceptivos 

poderiam ter efeitos positivos no padrão de sono da mulher na pré-menopausa. 

Nossa hipótese foi guiada por quatro fatores principais: 1. A grande prevalência 

de insônia e queixas de sono entre mulheres, 2. Os efeitos dos hormônios 

sexuais na promoção do sono, 3. Os resultados promissores em torno de 

mecanismos de ação na pesquisa básica, 4. Os benefícios de melhorar as 

queixas de sono de mulheres com uma ferramenta terapêutica simples. 

Existe uma variedade enorme de progestágenos sintéticos no mercado e 

isso é uma limitação importante para embasar a nossa hipótese. A falta de um 

controle adequado e o relato do tipo de contraceptivo hormonal utilizado nos 

ensaios clínicos já conduzidos introduz vieses e dificuldades experimentais para 

abordar adequadamente seus potenciais efeitos terapêuticos. 

Cada uso secundário de contraceptivos requer uma investigação 

cuidadosa sobre a melhor composição hormonal, doses, esquema de tratamento 

e via de administração. Esta análise detalhada nunca foi realizada para os 

potenciais efeitos hipnogênicos dos contraceptivos hormonais. A maioria dos 

ensaios que relacionam contraceptivos hormonais e sono foram compostos por 

amostras de conveniência ou tiveram medidas de sono como desfechos 

secundários. Esta falta de especificidade é a possível razão para as 

inconsistências nos resultados divulgados acima. É também a razão pela qual 
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as terapias baseadas em estrogênio ou contraceptivos combinados não podem 

ser desconsiderados de seus potenciais efeitos promotores do sono, mesmo 

considerando que os dados atuais apontam para o progestágeno como uma 

opção terapêutica mais confiável. 

Em resumo, nossa hipótese é que o uso de contraceptivos hormonais 

poderia alterar positivamente o sono em mulheres na pré-menopausa. Uma 

conclusão definitiva sobre o uso terapêutico de contraceptivos para insônia 

dependeria de uma análise adequada e imparcial de seu potencial hipnogênico 

(conforme divulgado na próxima seção). 

 

3.2 Planejamento de pesquisa 

Considerando a complexidade da hipótese atual, um único estudo 

dificilmente seria capaz de abordá-la em seu todo. Abaixo, uma agenda de 

pesquisa é proposta, projetada para abordar a presente hipótese: 

1. Estudos populacionais do tipo transversal: Dados epidemiológicos podem 

ser úteis para investigar os tipos de contraceptivos hormonais utilizados por 

uma dada população e também para avaliar o perfil da mulher que utiliza 

determinado tipo de anticoncepcional hormonal. Poucos estudos 

epidemiológicos do tipo transversal têm coletado dados sobre o uso de 

anticoncepcionais hormonais e a qualidade de sono [Como o estudo 

epidemiológico sobre o sono na cidade de São Paulo – EPISONO (Hachul 

et al., 2013)]. Isso revela a necessidade de mais estudos desse tipo, o que 

permitiria avaliar informações como a prevalência do uso de diferentes tipos 

de anticoncepcionais hormonais. 
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2. Meta-análises de estudos clínicos: Uma meta-análise sobre os efeitos dos 

contraceptivos hormonais sobre o sono da mulher é uma forma 

interessante para reunir todos os dados disponíveis nesse campo da 

literatura científica e sintetizar a atual evidência disponível acerca do tema. 

Se houver dados suficientes para tirar conclusões, levantadas a partir de 

estudos clínicos bem desenhados, uma meta-análise é capaz de detectá-

los, fornecendo dados clínicos relevantes, resumindo as evidências de 

forma confiável e provendo o estado da arte sobre a relação entre o uso de 

contraceptivos hormonais e o sono. 

3. Meta-análise pré-clínica: A meta-análise pré-clínica (ou meta-análise de 

dados em animais) é uma ferramenta de pesquisa experimental inovadora, 

geralmente empregada em um contexto de pesquisa translacional. Apesar 

de não ser tão usual quanto as meta-análises clínicas regulares, a meta-

análise pré-clínica ganhou atenção nos últimos anos, servindo para os 

propósitos de pesquisadores experimentais e clínicos. Esse método de 

pesquisa surgiu devido à necessidade de uma visão abrangente da 

literatura sobre estudos em animais antes de qualquer novo ensaio clínico 

(Hooijmans e Ritskes-Hoitinga, 2013; Sena et al., 2014; Van Luijk et al., 

2014), fornecendo informações sólidas sobre mecanismos, farmacologia e 

outras questões relacionadas. Nesse sentido, uma meta-análise sobre 

administração de hormônios sexuais e sono não seria realizada apenas 

com a intenção de resumir efeitos, mas sim explorar dados. Poderia visar 

tópicos como o possível efeito de diferentes fontes hormonais, doses, vias 

de administração, esquemas de administração, etc. Além disso, essas 

meta-análises pré-clínicas poderiam fornecer informações sobre os 
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mecanismos específicos de ação para os efeitos hipnogênicos dos 

hormônios sexuais. Em qualquer caso, esta meta-análise deve ser capaz 

de fornecer informações para impulsionar um melhor desenho de estudo 

clínico. 

4. Ensaios clínicos: Somente após essas etapas anteriores, o que poderia ser 

feito em paralelo, um ensaio clínico seria viável. Essas etapas anteriores 

forneceriam informações sobre quais são as melhores composições 

hormonais, doses, cronograma de tratamento e via de administração a 

serem testados em um ensaio clínico.  Um ensaio clínico duplo-cego sobre 

o uso de contraceptivos hormonais entre mulheres na pré-menopausa com 

insônia seria obviamente a melhor escolha para abordar a presente 

hipótese. No entanto, um único ensaio clínico não pode abordar todas as 

possíveis variações no uso de contraceptivos hormonais e seus efeitos 

potenciais no sono. Os dados levantados a partir dos estudos supracitados 

seriam fundamentais para um desenho de estudo adequado, para definir 

quais as melhores formulações de contracepção hormonal a serem 

testadas, as doses mais viáveis e qual a população-alvo, especificando 

uma determinada queixa de sono. Em outras palavras, as etapas 

preliminares definiriam os detalhes de um possível ensaio clínico. Um ponto 

adicional diz respeito a uma avaliação adequada dos custos e despesas 

envolvidos na concepção e execução de um ensaio clínico. Devido à 

quantidade limitada de dados, um estudo neste campo só seria viável e 

economicamente justificável se os dados preliminares demonstrarem 

resultados positivos potenciais. No caso de dados negativos sustentados 

sobre essas etapas anteriores, principalmente nas meta-análises, isso 
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provavelmente se refletiria em resultados negativos em outros ensaios 

clínicos. Se o desempenho dos ensaios clínicos for justificável com base 

nesses resultados anteriores, recomendamos não definir um ensaio geral, 

mas sim analisar primeiro um tipo de progestágeno específico, de acordo 

com o melhor resultado encontrado nas pesquisas de meta-análise. Um 

segundo ensaio clínico poderia avaliar contraceptivos comerciais em 

diferentes formulações, doses, regimes de tratamento, além de verificar 

populações com e sem distúrbios de sono. Outra abordagem importante 

nesses estudos de ensaio clínico seria entender os diferentes efeitos 

possíveis de cada uma das quatro gerações de progestágenos disponíveis. 

 

Cada uma das etapas propostas no planejamento de pesquisa 

apresentado acima tem suas limitações. Por exemplo, estudos transversais não 

podem estabelecer relações causais, a meta-análise está sujeita às limitações 

de heterogeneidade e vieses dos estudos originais, o ensaio clínico abrange 

diferentes desafios na definição de um desenho experimental apropriado e 

seleção da amostra adequada. Em qualquer caso, mesmo sabendo que as 

limitações são específicas para cada etapa proposta, os resultados sobre uma 

busca de melhora de sono são pontos comuns entre todos eles. Assim, 

acreditamos que quatro etapas no total seriam capazes de gerar uma boa 

estimativa sobre o efeito real dos contraceptivos hormonais no sono de mulheres 

na pré-menopausa, diluindo o efeito de possíveis vieses de pesquisa e 

agregando evidências no campo.  

O presente trabalho abordou as duas primeiras etapas desse 

planejamento de pesquisa.  
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4 OBJETIVOS  

 

4.1 Objetivo geral 

 Avaliar a relação entre o uso de contraceptivos hormonais e a qualidade 

de sono de mulheres em idade reprodutiva. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 Avaliar se há associação da composição do contraceptivo hormonal, se 

combinado ou de progestágeno isolado, com parâmetros que avaliam o 

sono de mulheres. 

 Avaliar se há associação das diferentes gerações de contraceptivos, com 

parâmetros que avaliam o sono de mulheres. 

 Avaliar se há associação de diferentes vias de administração de 

contraceptivos a base de progestágeno isolado (oral x SIU-LNG), com 

parâmetros que avaliam o sono de mulheres. 

 Compilar as evidências científicas de outros estudos que avaliaram o 

efeito do uso de contraceptivos hormonais sobre parâmetros relacionados 

ao sono por meio de meta-análises. 

 

   



ESTUDO I – MÉTODOS 

 

26 

 

5 ESTUDO I: Uso de contraceptivos hormonais e avaliação de 

sono de mulheres em pré-menopausa – um estudo 

transversal 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo (CEP #1.571.747/2015) (Anexo 1). Por meio 

de um questionário online, buscou-se avaliar se havia associação entre o uso de 

diferentes tipos de contraceptivos hormonais e alguns parâmetros de sono. 

 

5.1 MÉTODOS – Estudo Transversal 

 

5.1.1 Sujeitos da pesquisa 

A amostra foi composta por voluntárias recrutadas eletronicamente 

seguindo os seguintes critérios: ter mais de 18 anos de idade e o português como 

primeira língua. A participação se deu mediante a concordância com o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 2). 

 

5.1.2 Critérios de inclusão 

Foram incluídas mulheres de 18 a 40 anos que estivessem ou não 

fazendo uso de contraceptivo hormonal há pelo menos três meses. Esse período 

de tempo foi considerado para tentar evitar possíveis oscilações hormonais 

causadas por uso ou desuso recente do contraceptivo hormonal. 

 

5.1.3 Critérios de exclusão 

Foram excluídas do estudo mulheres que apresentaram:  
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 Idade menor do que 18 ou maior do que 40 anos, 

 Trabalho por turno, 

 Gravidez, 

 Dependência de cigarro de nicotina (Teste de Fagerström ≥ 5), 

 Uso pesado de álcool (segundo a OMS: ≥ 4 doses/semana), 

 Uso regular de outras drogas de abuso (mais do que duas vezes nos 

últimos três meses), 

 Uso de medicamentos que interferem no sono (corticoides, drogas 

psicotrópicas, ansiolíticos, antidepressivos e hipnóticos/sedativos), 

 Uso ou desuso de anticoncepcional hormonal há menos de três 

meses, 

 Nome de anticoncepcional hormonal desconhecido, 

 Uso de anticoncepcional não hormonal (ex. DIU de cobre), 

 Uso do anticoncepcional “nome-fantasia” (controle para respostas 

automáticas, ou seja, pessoas que clicaram sem fazer leitura crítica), 

 Brasileiras moradoras do exterior, 

 Toda e qualquer resposta incompleta, duplicada ou com erros de 

digitação. 

 

5.1.4 Delineamento experimental 

A coleta de dados da pesquisa foi feita eletronicamente, divulgado via 

rede social, principalmente Facebook e grupos de Whatsapp, e via assessoria 
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de imprensa institucional, por meio de uma página em que ficam alocadas todas 

as pesquisas clínicas da Instituição. Foi criada uma ferramenta de 

autopreenchimento composta de questões construídas com base em 

instrumentos validados para avaliar cada um dos itens de interesse na pesquisa.  

A plataforma escolhida para execução e armazenamento dos 

questionários foi a interface Google Docs, pois ela é gratuita, facilmente 

executável e compatível com a maioria dos sistemas operacionais em uso, o que 

minimizou a chance de problemas operacionais. A pesquisa ficou disponível 

online do dia 26 de julho de 2016 a 03 de fevereiro de 2017. A cada mês eram 

colocados anúncios com o link de acesso ao questionário nas redes sociais, com 

a função de divulgar a pesquisa e estimular a participação. 

O questionário foi composto de cinco seções e as voluntárias foram 

instruídas a responder às perguntas de acordo com sua rotina no último ano ou 

últimos meses. Algumas seções eram interligadas e, dependendo do tipo de 

resposta dada em uma determinada pergunta, a participante era direcionada a 

uma ou outra seção específica, reduzindo assim, o tempo de preenchimento. O 

questionário total apresentava cerca de 100 questões e as voluntárias 

demoravam de 15 a 20 minutos no preenchimento.  

A seguir estão descritas todas as seções às quais as participantes do 

projeto foram submetidas (Anexo 3). 

 

5.1.5 Seções do questionário online 

Seção I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE): A primeira 

seção do questionário consistiu do TCLE, que possuía as informações 
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necessárias à participação na pesquisa. A participante era instruída a ler o termo 

e, caso aceitasse participar, deveria assinalar a opção “Li e aceito os termos 

acima descritos”. Este passo era limitante para que as próximas páginas 

(seções) fossem exibidas. Aquelas que não assinalaram a opção de aceite eram 

automaticamente direcionados a uma tela de encerramento. 

Seção II – Dados Sociodemográficos e Informações Gerais de Saúde: 

Consistiu de questões relativas à idade, estado civil, etnia, nível educacional, 

renda, cidade em que vivia, jornada de trabalho, atividade física, tabagismo, uso 

de álcool e outras drogas. Mulheres que responderam positivamente à pergunta 

sobre uso de nicotina foram direcionadas a uma página que continha questões 

da escala de tabagismo de Fagerström (Fagerström, 1978). Esta escala consiste 

de seis questões de múltipla escolha. Cada resposta recebe uma pontuação e o 

nível de dependência à nicotina é calculado pela somatória final de todas as 

respostas (0-2 pontos: grau de dependência muito baixo; 3-4 pontos: grau de 

dependência moderado; 5 pontos: grau de dependência médio; 6-7 pontos: grau 

de dependência elevado; 8-10 pontos: grau de dependência muito elevado). 

Sobre a frequência de uso de bebida alcoólica, as mulheres que responderam 

positivamente para o uso também foram encaminhadas para uma seção de 

detalhamento sobre a frequência com que faziam esse uso de bebidas 

alcoólicas. 

Nesta seção adicionamos uma pergunta geral sobre a crença de cada 

uma tinha sobre um possível problema de sono (Você acha que tem um 

problema de sono? Sim/Não). A intenção era avaliar se teríamos um viés de 

amostragem, ou seja, somente mulheres que já acreditavam ter o problema de 

sono se interessariam em responder a pesquisa. 
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Seção III – Avaliação do Sono: O perfil de sono foi investigado nesta seção 

por meio de perguntas sobre dificuldade em iniciar o sono, percepção da 

qualidade de sono, tempo deitado na cama, tempo acordado e percepção de 

tempo total de sono. A eficiência de sono foi calculada baseada nessas 

respostas (tempo total de sono/tempo na cama x 100). Também foram utilizados 

dois questionários validados: a Escala de Sonolência de Epworth (ESE) (Johns, 

1991) e o Índice de Gravidade de Insônia (IGI) (Bastien et al., 2001). A ESE é 

uma avaliação subjetiva da sonolência excessiva diurna. Consiste em um 

questionário de oito questões que abordam a propensão que o paciente 

apresenta, considerando as últimas semanas, em cochilar durante várias 

situações, numa escala de 0 (nenhuma chance de cochilar) a 3 (alta chance de 

cochilar). Uma pontuação acima de dez indica sonolência excessiva. O IGI 

permite rastrear e avaliar a gravidade de um quadro de insônia. É composto por 

sete questões, com escala de 0 a 4, sobre a capacidade de iniciar e manter o 

sono, sobre o despertar precoce, a satisfação com o sono e a repercussão da 

falta de sono durante o dia, além da percepção dos outros sobre o problema. 

Esse instrumento mensura a percepção do paciente quanto ao seu problema de 

sono, sendo 28 a pontuação máxima. As faixas de classificação são: insônia 

clinicamente insignificante (0-7 pontos), insônia leve (8-14 pontos), insônia 

moderada (15 a 21 pontos) e insônia grave (22-28 pontos).  

Seção IV – Saúde da Mulher: Nesta seção estavam os questionamentos 

sobre o ciclo menstrual e a saúde da mulher (adaptado de (Hachul et al., 2010). 

Incluiu perguntas relativas ao uso de contraceptivos hormonais, dismenorreia, 

atividade sexual e número de filhos. Em relação à questão sobre o uso de 

contraceptivo hormonal, uma lista de nomes de produtos comercializados no 
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Brasil foi fornecida para facilitar a escolha e identificação do produto. Um nome 

fictício foi incluído para permitir a identificação de respostas falsas ou aleatórias. 

Essa metodologia foi recomendada pela Organização Mundial de Saúde (Who, 

1980) sendo recentemente usada no Brasil em um grande estudo epidemiológico 

sobre o uso de drogas (Carlini, 2010). Algumas perguntas do questionário eram 

condicionadas a determinadas respostas positivas. Por exemplo, se a 

participante escolhia a opção de reposta “Sim, utilizo anticoncepcional 

hormonal”, ela era direcionada para uma seção de questionários sobre o padrão 

de uso (tipo e tempo de uso), quem indicou esse medicamento e se lhe havia 

sido questionado sobre problemas cardiovasculares prévios. Quem respondia 

que não utilizava o anticoncepcional hormonal era direcionada para questões 

sobre um possível uso prévio e as razões para o não uso atual.  

Seção V – Qualidade de vida: Para avaliação da qualidade de vida em 

geral, o questionário Short Form 36 (SF-36) foi utilizado. O SF-36 é um 

questionário multidimensional de qualidade de vida que compreende 36 itens 

que correspondem a oito domínios, incluindo capacidade funcional, saúde física, 

dor, saúde geral, vitalidade, funcionamento social, questões emocionais e saúde 

mental. O escore varia de zero (menor qualidade de vida) a 100 (maior qualidade 

de vida) (Campolina et al., 2011).  

 

5.1.6 Análise estatística 

Todos os dados que não possuíam normalidade e homogeneidade foram 

padronizados por z-score para avaliação utilizando testes paramétricos. 

Variáveis numéricas foram comparadas pelo GLM (General Linear Model), 

seguido do post hoc de Bonferroni quando necessário. O teste de chi-quadrado 
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foi utilizado para avaliar a associação entre variáveis categóricas; em 

comparações envolvendo mais de duas categorias, os valores de resíduo 

ajustado maiores que 2 ou menores que -2 foram considerados significantes. 

Para avaliar os efeitos dos contraceptivos hormonais no sono, quatro níveis de 

análise foram considerados. Em um primeiro nível de análise, foi realizada a 

comparação entre mulheres que usavam contraceptivo hormonal (CPU) e as que 

declararam que não estavam utilizando atualmente (NOU). A seguir, um 

segundo nível de análise foi feito comparando-se 3 grupos: as mulheres do grupo 

NOU foram comparadas com as mulheres que utilizavam contraceptivos 

combinados (COMB) e com as mulheres que utilizavam contraceptivos de 

progesterona (PROG), incluindo as usuárias de SIU-LNG. Um terceiro nível de 

análise foi feito para avaliar se as quatro gerações de progestágenos estavam 

associadas a alguma modificação no sono. Por fim, um quarto nível de análise 

foi feito considerando-se a via de administração do contraceptivo hormonal de 

progestágeno isolado. O sono das usuárias de SIU-LNG foi comparado com o 

sono das usuárias do progestágeno do tipo oral. Todas as análises estatísticas 

em que a variável de desfecho era numérica relacionada ao sono foram 

realizadas em duas condições distintas: primeiro foram feitas de modo bruto, 

sem qualquer correção estatística. Em seguida, as análises foram repetidas 

ajustando-se para possíveis fatores confundidores (idade, índice de massa 

corpórea (IMC) e renda). Nesses casos, para diferenciar os dados que foram 

ajustados, o p e o F serão descritos como pa e Fa. 

Para as análises foi utilizado o programa estatístico SPSS 20 (SPSS Inc., 

Chicago, IL, EUA). Os dados foram apresentados como média e desvio-padrão 

da média para variáveis numéricas, ou frequência e porcentagem para variáveis 
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categóricas. Para todos os casos foi adotado um nível de significância de 5%. O 

tamanho do efeito foi calculado pelo eta quadrado (ηp
2), cujos limiares para 

efeitos pequenos, médios e altos foram considerados, respectivamente, 0,0099; 

0,0588 e 0,1379 (Cohen, 1988).  

 

 

 

 



ESTUDO I – RESULTADOS 

 

34 

 

5.2 RESULTADOS – Estudo Transversal 

 

5.2.1 Descrição da amostra 

Embora 2.055 mulheres tenham respondido a pesquisa, somente 1286 

participantes preenchiam os critérios de inclusão. Das 769 participantes 

excluídas, cinco eram respostas-piloto, 12 não aceitaram o TCLE, 59 estavam 

fora da faixa etária desejada (que era de 18 a 40 anos de idade), 25 

apresentaram erros de digitação ou respostas duplicadas, 110 estavam tomando 

o anticoncepcional hormonal há menos de três meses, 150 haviam parado de 

tomar o anticoncepcional há menos de três meses, 5 usavam contraceptivo não 

hormonal (DIU de cobre) e 6 estavam grávidas. Além disso, 216 relataram a 

utilização de medicamentos presentes nos critérios de exclusão e que 

sabidamente influenciam o sono. O uso regular de drogas ilícitas foi relatado por 

99 mulheres (maconha: 91, cocaína ou crack: 1, inalantes: 1, drogas 

hipnóticas/sedativas: 6), 16 foram excluídas por pontuarem mais que 5 na Escala 

de Fagerström, o que configurou dependência de nicotina, e 11 foram excluídas 

pelo uso de álcool classificado ao menos como moderado. Quarenta e uma 

trabalhadoras de turno, 6 mulheres grávidas e 14 mulheres que viviam no 

exterior também foram excluídas. Das 1.286 participantes elegíveis, 918 

estavam utilizando anticoncepcional hormonal no momento da pesquisa e 368 

não estavam. Dentre as usuárias de contraceptivo hormonal, 848 estavam 

utilizando o contraceptivo do tipo combinado, enquanto apenas 70 utilizavam o 

contraceptivo de progestágeno isolado (incluindo SIU-LNG). A Figura 5 retrata o 

fluxograma do processo de inclusão das participantes. A Figura 6 apresenta um 

histograma com o número de voluntárias usando cada tipo de progestágeno, 

independentemente do tipo combinado ou não. 
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Figura 5: Fluxograma de participação no estudo. NOU: não usuárias de contraceptivos hormonais; 

CPU: usuárias de contraceptivos hormonais.  

 

 

 

 

Figura 6: Descrição do tipo de contraceptivo hormonal utilizado pela amostra do estudo. A. 

Histograma dos tipos de progestágenos presentes na amostra, independentemente do tipo de 

contraceptivo hormonal. B. Histograma da distribuição dos contraceptivos hormonais de acordo 

com as gerações de progestágenos. NOU: não usuárias de contraceptivos hormonais; COMB: 

usuárias de contraceptivo hormonal combinado; PROG: usuárias de contraceptivo hormonal de 

progestágeno isolado. 
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5.2.2 Primeiro e segundo níveis de análise 

O primeiro nível de análise refere-se às comparações entre usuárias de 

contraceptivos hormonais (CPU) e não usuárias (NOU), enquanto que o segundo 

nível de análise estratifica as comparações entre três grupos, sendo: as não 

usuárias de contraceptivo hormonal (NOU), as usuárias do contraceptivo 

combinado (COMB) e as usuárias de contraceptivo de progestágeno isolado 

(PROG). 

Os dados sociodemográficos e de saúde são apresentados na Tabela 1. 

No primeiro nível de análise (NOU x CPU), pode-se observar que a média de 

idade do grupo NOU foi maior do que o grupo CPU (NOU: 27,3±5,7; CPU: 

25,8±5,1; p<0,001; F(1,1285)=20,27; ηp
2=0,016), enquanto que no segundo nível 

de análise (NOU x COMB x PROG), o grupo que utilizava anticoncepcional de 

progestágeno isolado tinha uma média de idade maior que as não usuárias ou 

usuárias do anticoncepcional do tipo combinado (NOU: 27,3±5,7; COMB: 

25,5±5,0; PROG: 29,4±5,4; p<0,001; F(2,1284)=28,51; ηp
2=0,043). Em relação ao 

estado civil, o grupo COMB apresentou uma frequência maior de mulheres 

solteiras (66,7%) enquanto que o grupo PROG apresentou maior frequência de 

mulheres casadas (62,9%; p<0,001; X2=41,61). Além disso, o grupo PROG 

apresentou maior frequência de mulheres com renda maior do que os outros 

grupos (58,6%; p=0,033; X2=10,48). 

Outras variáveis que poderiam influenciar a qualidade de sono também 

foram avaliadas, entre as quais, etnia, tamanho populacional da cidade-

residência, frequência de atividade física e jornada de trabalho (considerou-se 

jornada de trabalho “dupla” para as mulheres que relataram que além de 

trabalharem por volta de 8h diárias, ainda eram responsáveis pelos serviços 
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domésticos). Esses parâmetros não apresentaram diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos (Tabela 1). 

Mulheres do grupo CPU relataram acreditar ter mais problemas de sono 

do que as mulheres do grupo NOU (NOU: 38,3%; CPU: 48,5%; p=0,001; 

X2=10,93). No segundo nível de análise, mulheres do grupo PROG relataram 

mais frequentemente ter problemas de sono do que as mulheres do grupo COMB 

(PROG: 57,1%; COMB: 47,8%; p=0,001; X2=13,23). Em relação à percepção de 

tempo total de sono, no último mês, o grupo CPU apresentou uma redução ao 

ser comparada com o grupo NOU, somente na análise ajustada para idade, IMC 

e renda (NOU: 425,1±88,0; CPU: 415,2±82,8; pa=0,022; Fa(1,1285)=5,23; 

ηp2=0,004). No segundo nível de análise, o grupo PROG relatou uma média de 

tempo total de sono (em minutos) significantemente menor que os grupos COMB 

e NOU (NOU: 425,1±88,0; COMB: 418,0±82,4; PROG: 381,4±80,8; p=0,001; 

F(2,1284)=7,93; ηp
2=0,012). Essa diferença estatisticamente significante se 

mantém mesmo para os dados ajustados para idade, IMC e renda (pa=0,001; 

Fa(2,1284)=7,06; ηp
2=0,011), mostrando que esses fatores não estão influenciando 

esse resultado.
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Tabela 1. Dados sociodemográficos e comparação entre os grupos (primeiro e segundo níveis de análise).   

 NOU CPU COMB PROG NOU x CPU NOU x COMB x PROG 

  n=368 n=918 n=848 n=70 p F/ηp
2 ou Χ2 p (post-hoc) F/ηp

2 ou Χ2 

Idade (média±DP) 27,3±5,7 25,8±5,1 25,5±5,0 29,4±5,4 <0,001 20,27/0,016 <0,001 (todos) 28,51/0,043 

IMC (média±DP) 24,5±5,0 23,9±4,4 23,7±4,3 26,0±5,9 0,035 4,47/0,003 <0,001 (todos) 10,42/0,016 

Magreza - n (%) 20 (5,4) 61 (6,6) 59 (7,0) 2 (2,9)* 0,213  4,49 0,002 21,34 

Saudável - n (%) 211 (57,3) 568 (61,9) 537 (63,3)* 31 (44,3)*     

Sobrepeso - n (%) 89 (24,2) 196 (21,4) 173 (20,4)* 23 (32,9)*     

Obesidade - n (%) 48 (13,0) 93 (10,1) 79 (9,3)* 14 (20,0)*     
Estado Civil – n (%)         

Solteira 213 (57,9)* 589 (64,2) 566 (66,7)* 23 (32,9)* 0,282 6,25 <0,001 41,61 

Casada 146 (39,7) 303 (33,0) 259 (30,5)* 44 (62,9)*     

Separada; Divorciada 9 (2,4) 25 (2,7) 22 (2,6) 3 (4,3)     

Viúva 0 1 (0,1) 1 (0,1) 0     
Etnia – n (%)         

Caucasiana 272 (73,9) 677 (73,7) 628 (74,1) 49 (70,0) 0,981 0,41 0,708 5,46 

Parda 59 (16,0) 150 (16,3) 139 (16,4) 11 (15,7)     

Negra 20 (5,4) 54 (5,9) 50 (5,9) 4 (5,7)     

Asiática 16 (4,3) 34 (3,7) 28 (3,3) 6 (8,6)     

Indígena 1 (0,3) 3 (0,3) 3 (0,4) 0     
Nível de escolaridade – n (%)         

Até o Ensino Fundamental 2 (0,5) 0 0 0 0,209 5,87 0,343 8,99 

Ensino Fundamental Completo 1 (0,3) 4 (0,4) 4 (0,5) 0     

Ensino Médio Completo 118 (32,1) 311 (33,9) 292 (34,4) 19 (27,1)     

Ensino Superior Completo 142 (38,6) 360 (39,2) 333 (39,3) 27 (38,6)     

Pós-graduação Completa 105 (28,5) 243 (26,5) 219 (25,8) 24 (34,3)     
Renda – n (%)         

Até 1 salário-mínimo 15 (4,1) 30 (3,3) 25 (2,9) 5 (7,1) 0,731 0,63 0,033 10,48 

De 1 a 5 salários-mínimos 181 (49,2) 465 (50,7) 441 (52,0) 24 (34,3)*     

Mais de 5 salários-mínimos 172 (46,7) 423 (46,1) 382 (45,0) 41 (58,6)*     
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Cidade em que vive - n (%)         

Até 100 mil hab. 46 (12,5) 91 (9,9) 86 (10,1) 5 (7,1) 0,315 4,74 0,617 6,27 

De 100 a 750 mil hab. 122 (33,2) 357 (38,9) 330 (38,9) 27 (38,6)     

De 750 mil a 1 milhão de hab. 13 (3,5) 34 (3,7) 30 (3,5) 4 (5,7)     

De 1 milhão a 2,5 milhões de hab. 53 (14,4) 117 (12,7) 107 (12,6) 10 (14,3)     

Mais de 2,5 milhões de hab. 134 (36,4) 319 (34,7) 295 (34,8) 24 (34,3)     
Região do Brasil – n (%)         

Sul 54 (14,7) 130 (14,2) 122 (14,4) 8 (11,4) 0,521 3,22 0,626 6,19 

Sudeste 246 (66,8) 650 (70,8) 595 (70,2) 55 (78,6)     

Centro-Oeste 21 (5,7) 38 (4,1) 37 (4,4) 1 (1,4)     

Nordeste 36 (9,8) 72 (7,8) 67 (7,9) 5 (7,1)     

Norte 11 (3,0) 28 (3,1) 27 (3,2) 1 (1,4)     

Jornada de Trabalho – n (%)         

Ausente 33 (9,0) 76 (8,3) 68 (8,0) 8 (11,4) 0,619 1,78 0,834 2,79 

Meia 77 (20,9) 169 (18,4) 156 (18,4) 13 (18,6)     

Inteira 177 (48,1) 476 (51,9) 441 (52,0) 35 (50,0)     

"Dupla" 81 (22,0) 197 (21,5) 183 (21,6) 14 (20,0)     

Atividade Física – n (%)         

Ausente 177 (48,1) 464 (50,5) 428 (50,5) 36 (51,4) 0,927 1,37 0,163 14,22 

Até 1x/semana 31 (8,4) 73 (8,0) 67 (7,9) 6 (8,6)     

2x/semana 51 (13,9) 133 (14,5) 126 (14,9) 7 (10,0)     

3x/semana 44 (12,0) 107 (11,7) 99 (11,7) 8 (11,4)     

Mais de 3x/semana 49 (13,3) 105 (11,4) 100 (11,8) 5 (7,1)     

Diária 16 (4,3) 36 (3,9) 28 (3,3) 8 (11,4)         

Variáveis numéricas foram analisadas pelo GLM, seguido pelo teste de post-hoc de Bonferroni, quando necessário. Variáveis categóricas foram avaliadas 
pelo teste de Chi-quadrado. COMB: Contraceptivos do tipo combinado. CPU: Usuárias de contraceptivos hormonais. NOU: Não usuárias de contraceptivos 
hormonais. PROG: Contraceptivos do tipo progestágeno isolado. DP: Desvio-padrão. *: Resíduo ajustado >2 or <-2 nas comparações NOU x COMB x 
PROG usando o teste de Chi-quadrado. Primeiro e segundo níveis de análise foram feitos, respectivamente, com 1,1285 e 2,1284 graus de liberdade. 
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Ao avaliar o escore da ESE, o grupo CPU apresentou uma média de 

escore significantemente maior do que o grupo NOU (NOU: 9,7±4,7; CPU: 

10,4±4,7; p=0,015; F(1,1285)=5,94; ηp
2=0,005; pa=0,029; Fa(1,1285)=4,79; ηp

2=0,004) 

e uma maior prevalência de mulheres com sonolência excessiva (NOU: 48,9%; 

CPU: 55,0%; p=0,048; X2=3,92), porém no segundo nível de análise não foi 

detectada diferenças estatisticamente significantes. Da mesma forma, a 

avaliação do IGI também apresentou uma média de escore significantemente 

maior do grupo CPU em comparação ao grupo NOU, no primeiro nível de análise 

(NOU: 7,8±5,5; CPU: 8,7±0,2; p=0,007; F(1,1285)=7,35; ηp
2=0,006; pa=0,008; 

Fa(1,1285)= 7,05; ηp
2=0,005). No segundo nível de análise, sem ajuste, o escore do 

IGI apresentou-se maior no grupo COMB em comparação ao grupo NOU (NOU: 

7,8±5,5; COMB: 8,6±5,6; p=0,014; F(2,1284)=4,26; ηp
2=0,007). Por fim, escores do 

IGI, dentro da faixa de classificação “sono normal”, foram mais frequentes no 

grupo NOU (p=0,008; Χ2=11,81); escores de classificação “insônia leve” foram 

mais frequentes no grupo PROG e escores de classificação “insônia moderada” 

foram mais frequentes no grupo COMB (p=0,010; Χ2=16,77). As comparações 

de primeiro e segundo nível de análise relacionadas ao ESE, IGI, tempo total de 

sono e eficiência de sono estão representadas na Figura 7, enquanto outras 

comparações relacionadas ao perfil de sono estão apresentadas na Tabela 2. 
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Figura 7: Efeito do uso de contraceptivo hormonal no ESE e IGI (A), tempo de sono auto-relatado 
(B) e eficiência de sono calculada (C). Os dados foram analisados pelo GLM (seguido do teste 
de post hoc de Bonferroni, quando necessário), para ambas análises (ajustadas ou não). Dados 
complementares estão apresentados na Tabela 2. (a) análise ajustada; COMB: Contraceptivos 
do tipo combinado; CPU: Usuárias de contraceptivos hormonais; NOU: Não usuárias de 
contraceptivos hormonais; PROG: Contraceptivos do tipo progestágeno isolado. Primeiro e 
segundo níveis de análise foram feitos, respectivamente, com 1,1285 e 2,1284 graus de 
liberdade. Todos os tamanhos de efeito mensurados pelo ηp

2 situaram-se em uma média de 
pequeno tamanho de efeito (0,0099 a 0,0588). 

 

Em relação às questões relacionadas à saúde da mulher, ao avaliar o 

padrão de sangramento, verificou-se que o relato de ciclos menstruais regulares 

foi mais frequente no grupo NOU e menos frequente no grupo PROG (NOU: 

87,5%; CPU: 73,3%; p<0,001; X2=30,20; PROG: 21,4%; COMB: 77,6%; 

p<0,001; X2=146,71). A presença de dismenorreia foi mais frequente no grupo 

NOU (38,9%; p<0,001; X2=39,67) do que nos outros grupos. Mulheres com filhos 

estavam mais frequentes no grupo PROG (57,1%; p<0,001; X2=142,16). Em 

relação a presença de atividade sexual, verificou-se menor frequência desse 

comportamento no grupo NOU e maior frequência no grupo COMB (NOU: 

77,7%; CPU: 89,1%; p<0,001; X2=28,05). Todas as comparações relacionadas 

à saúde da mulher, em primeiro e segundo nível de análise, estão apresentadas 

na Tabela 2. 
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Em relação à qualidade de vida, avaliada pelo SF-36, nossas 

comparações mostraram que as mulheres dos grupos COMB e CPU 

apresentaram uma média estatisticamente significante menor, e, portanto, com 

pior qualidade, ao serem comparadas às mulheres do grupo NOU, na escala de 

percepção de saúde geral (NOU: 67,9±19,5; CPU: 63,1±20,2; p<0,001; 

F(1,1285)=15,13; ηp
2=0,012; PROG: 64,6±20,9; COMB: 63,0±20,2; p<0,001; 

F(2,1284)=7,77; ηp
2=0,012) e na escala de saúde mental (NOU: 61,3±18,2; CPU: 

58,3±17,8; p=0,007; F(1,1285)=7,34; ηp
2= 0,006; PROG: 59,3±16,8; COMB: 

58,3±17,9; p=0,023; F(2,1284)=3,77; ηp
2= 0,006). Todos os resultados adquiridos 

na análise do SF-36 estão mostrados na Tabela 2.
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Tabela 2. Comparação dos parâmetros relacionados ao sono, à saúde da mulher e qualidade de vida entre os diferentes grupos (primeiro e segundo níveis de 
análise). 

 NOU CPU COMB PROG NOU x CPU NOU x COMB x PROG 

  n=368 n=918 n=848 n=70 p F/ηp
2 ou Χ2 p (post-hoc) F/ηp

2 ou Χ2 

Parâmetros relacionados ao sono (complemento 
à Figura 7)         

Crença em ter problema de sono, sim - n (%) 141 (38,3)* 445 (48,5) 405 (47,8)* 40 (57,1)* 0,001 10,93 0,001 13,23 

Latência para início de sono>30 min - n (%)         

Nenhuma vez no último mês 93 (25,3) 213 (23,2) 200 (23,6) 13 (18,6) 0,548 2,12 0,794 3,11 

Menos de 1x/semana 103 (28,0) 251 (27,3) 231 (27,2) 20 (28,6)     

1-2x/semana 82 (22,3) 194 (21,1) 179 (21,1) 15 (21,4)     

Mais de 3x/semana 90 (24,5) 260 (28,3) 238 (28,1) 22 (31,4)     

Autorrelato qualidade de sono - n (%)         

Muito ruim 21 (5,7) 45 (4,9) 42 (5,0) 3 (4,3) 0,069 7,09 0,094 10,82 

Ruim 96 (26,1) 306 (33,3) 276 (32,5) 30 (42,9)     

Bom 183 (49,7) 428 (46,6) 398 (46,9) 30 (42,9)     

Muito bom 68 (18,5) 139 (15,1) 132 (15,6) 7 (10,0)     

Sonolência de acordo com ESE         

Normal 188 (51,1) 413 (45,0) 383 (45,2) 30 (42,9) 0,048 3,92  0,131 4,06 

Sonolência excessiva (≥10) 180 (48,9) 505 (55,0) 465 (54,8) 40 (57,1)     

Gravidade de Insônia de acordo com IGI         

Normal 202 (54,9)* 413 (45,0) 386 (45,5)* 27 (38,6) 0,008 11,81 0,010 16,77 

Leve 120 (32,6)* 366 (39,9) 330 (38,9) 36 (51,4)*     

Moderada 39 (10,6) 127 (14,8) 121 (14,3)* 6 (8,6)     

Grave 7 (1,9) 12 (1,3) 11 (1,3) 1 (1,4)     
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Parâmetros relacionados à saúde da mulher 

Padrão de sangramento regular, sim – n (%) 322 (87,5)* 673 (73,3) 658 (77,6) 15 (21,4)* <0,001 30,20 <0,001 146,71 

Dismenorreia – n (%)         

Não 65 (17,7)* 250 (27,2) 216 (25,5) 34 (48,6)* <0,001 20,13 <0,001 39,67 

Sim, não sempre 160 (43,5) 412 (44,9) 387 (45,6) 25 (35,7)     

Sim, sempre 143 (38,9)* 256 (27,9) 245 (28,9)* 11 (15,7)*     

Atividade sexual, sim – n (%) 286 (77,7)* 818 (89,1) 756 (89,2)* 62 (88,6) <0,001 28,05 <0,001 28,06 

Filhos, sim – n (%) 75 (20,4)* 109 (11,9) 69 (8,1)* 40 (57,1)* <0,001 15,50 <0,001 142,16 

Número de filhos (média±DP) 0,3±0,6 0,2±0,5 0,1±0,4 0,8±0,8 <0,001 14,16/0,011 <0,001 (todos) 74,07/0,104 

Escores SF-36 (média±DP)         

Capacidade funcional 85,4±14,7 85,0±15,0 85,1±14,8 83,4±16,6 0,649 0,21/<0,001 0,581 0,54/0,001 

Limitação física 76,2±33,0 74,1±33,2 74,2±33,2 72,9±33,7 0,316 1,01/0,001 0,573 0,56/0,001 

Dor 65,9±20,4 66,3±20,5 66,6±20,5 62,0±20,7 0,770 0,08/<0,001 0,189 1,67/0,003 

Saúde geral 67,9±19,5 63,1±20,2 63,0±20,2 64,6±20,9 <0,001 15,13/0,012 
<0,001 (NOU x 

COMB) 7,77/0,012 

Vitalidade 48,7±6,0 48,3±6,2 48,2±6,2 48,9±6,3 0,262 1,26/0,001 0,352 1,04/0,002 

Social 58,3±17,2 57,5±17,4 57,5±17,3 57,3±18,4 0,491 0,46/<0,001 0,785 0,24/<0,001 

Limitação emocional 51,0±42,9 47,9±41,8 47,8±41,9 49,0±40,4 0,227 1,46/0,001 0,468 0,76/0,001 

Limitação mental 61,3±18,2 58,3±17,8 58,3±17,9 59,3±16,8 0,007 7,34/0,011 
0,023 (NOU x 

COMB) 3,77/0,006 

Variáveis numéricas foram analisadas pelo GLM, seguido do teste de post-hoc Bonferroni, quando necessário. Variáveis categóricas foram avaliadas pelo teste de 
Chi-quadrado.  COMB: Contraceptivos do tipo combinado. CPU: Usuárias de contraceptivos hormonais. NOU: Não usuárias de contraceptivos hormonais. PROG: 
Contraceptivos do tipo progestágeno isolado. DP: Desvio-padrão. *: Resíduo ajustado >2 or <-2 nas comparações NOU x COMB x PROG usando o teste de Chi-
quadrado. Primeiro e segundo níveis de análise foram feitos, respectivamente, com 1,1285 e 2,1284 graus de liberdade.  
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5.2.3 Terceiro nível de análise 

O terceiro nível de análise refere-se às comparações considerando-se as 

diferentes gerações de progestágenos. 

Em relação aos dados sociodemográficos, observou-se uma frequência 

maior de mulheres que recebem de um a cinco salários mínimos no grupo que 

utilizava anticoncepcionais de 1ª geração e uma frequência maior de mulheres 

que recebem mais de cinco salários mínimos no grupo que utilizava 

anticoncepcionais de 4ª geração (p=0,007; X2=20,98). Estes resultados estão 

descritos na Tabela 3. 

Na Tabela 4 temos os dados relacionados ao sono. O grupo de mulheres 

que utilizavam a terceira geração de contraceptivos hormonais tiveram menor 

frequência de queixas de sono (NOU: 56,1%, 3ª geração: 45,5%; p=0,001; 

X2=19,60), mas a média de tempo total de sono no último mês, foi 

estatisticamente significantemente menor no grupo de mulheres que usavam 

contraceptivos hormonais de 3ª geração quando comparadas com as mulheres 

que utilizavam de 1ª geração. Ao ajustar os dados para idade, IMC e renda, essa 

diferença também abrange as não usuárias (NOU: 425,1±88,0; 1ª geração: 

430,7±79,8; 3ª geração: 407,2±81,9; p=0,002; F(4,1282)=4,21; ηp
2=0,013; 

pa=0,001; Fa(4,1282)=4,55; ηp
2=0,014). Ainda sobre o sono, as mulheres que 

utilizavam anticoncepcionais de 3ª geração apresentaram uma média de escore 

maior no IGI, ao serem comparadas com o grupo NOU (NOU: 7,8±5,5; 3ª 

geração: 9,06±5,55, p=0,026; F(4, 1282)=2,77; ηp
2=0,009; pa=0,020; Fa(4,1282)=2,94; 

ηp
2=0,009). Os dados relacionados ao sono estão apresentados na Tabela 4. 
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Tabela 3. Dados sociodemográficos e comparações entre as diferentes gerações de progestágenos (terceiro nível de análise). 

 Gerações   

 1a 2a 3a 4a   

  n=196 n=103 n=323 n=296 p (post-hoc) F(4,1282)/ηp
2 ou Χ2 

Idade (média±DP) 25,6±5,0 25,6±5,4 26,2±5,2 25,6±5,0 <0,001 (NOU x todos) 5,62/0,017 

IMC (média±DP) 23,6±4,0 24,3±4,5 23,9±4,7 23,9±4,4 0,205 1,48/0,005 

Magreza - n (%) 18 (9,2) 5 (4,9) 21 (6,5) 17 (5,7) 0,607 10,10 

Saudável - n (%) 119 (60,7) 60 (58,3) 203 (62,8) 186 (62,8)   
Sobrepeso - n (%) 43 (21,9) 24 (23,3) 65 (20,1) 64 (21,6)   
Obesidade - n (%) 16 (8,2) 14 (7,1) 34 (17,3) 29 (14,8)   

Estado Civil – n (%)       
Solteira 126 (64,3) 57 (55,3) 220 (68,1) 186 (62,8) 0,108 28,05 

Casada 64 (32,7) 41 (39,8) 94 (29,1) 104 (35,1)   
Separada; Divorciada 6 (3,1) 5 (4,9) 9 (2,8) 5 (1,7)   
Viúva 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,3)   

Etnia – n (%)       
Caucasiana 134 (68,4) 65 (63,1) 253 (78,3) 225 (76,0) 0,244 19,49 

Parda 40 (20,4) 25 (24,3) 40 (12,4) 45 (15,2)   
Negra 15 (7,7) 7 (6,8) 19 (5,9) 13 (4,4)   
Asiática 7 (3,6) 6 (5,8) 9 (2,8) 12 (4,1)   
Indígena 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (0,6) 1 (0,3)   

Nível de escolaridade – n (%)       
Até o Ensino Fundamental 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0,267 19,03 

Ensino Fundamental Completo 1 (0,5) 0 (0,0) 3 (0,9) 0 (0,0)   
Ensino Médio Completo 75 (38,3) 41 (39,8) 99 (30,7) 96 (32,4)   
Ensino Superior Completo 80 (40,8) 40 (38,8) 128 (39,6) 112 (37,8)   
Pós-graduação Completa 40 (20,4) 22 (21,4) 93 (28,8) 88 (29,7)   

Renda – n (%)       
Até 1 salário-mínimo 9 (4,6) 7 (6,8) 9 (2,8) 5 (1,7) 0,007 20,98 

De 1 a 5 salários-mínimos 118 (60,2)* 52 (50,5) 160 (49,5) 135 (45,6)   
Mais de 5 salários-mínimos 69 (35,2)* 44 (42,7) 154 (47,7) 156 (52,7)*   
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Cidade em que vive - n (%) 

Até 100 mil hab. 25 (12,8) 8 (7,8) 30 (9,3) 28 (9,5) 0,659 13,19 

De 100 a 750 mil hab. 76 (38,8) 42 (40,8) 122 (37,8) 117 (39,5)   
De 750 mil a 1 milhão de hab. 9 (4,6) 4 (3,9) 15 (4,6) 6 (2,0)   
De 1 milhão a 2,5 milhões de hab. 21 (10,7) 16 (15,5) 45 (13,9) 35 (11,8)   
Mais de 2,5 milhões de hab. 65 (33,2) 33 (32,0) 111 (34,4) 110 (37,2)   

Região do Brasil – n (%)       
Sul 22 (11,2) 19 (18,4) 45 (13,9) 44 (14,9) 0,612 13,82 

Sudeste 138 (70,4) 69 (67,0) 232 (71,8) 211 (71,3)   
Centro-Oeste 13 (6,6) 3 (2,9) 8 (2,5) 14 (4,7)   
Nordeste 17 (8,7) 7 (6,8) 28 (8,7) 20 (6,8)   
Norte 6 (3,1) 5 (4,9) 10 (3,1) 7 (2,4)   

Jornada de Trabalho – n (%)       
Ausente 23 (11,7) 10 (9,7) 23 (7,1) 20 (6,8) 0,731 8,67 

Meia 32 (16,3) 19 (18,4) 64 (19,8) 54 (18,2)   
Inteira 96 (49,0) 50 (48,5) 173 (53,6) 157 (53,0)   
"Dupla" 45 (23,0) 24 (23,3) 63 (19,5) 65 (22,0)   

Atividade Física – n (%)       
Ausente 101 (51,5) 55 (53,4) 157 (48,6) 151 (51,0) 0,501 19,32 

Até 1x/semana 18 (9,2) 13 (12,6) 22 (6,8) 20 (6,8)   
2x/semana 35 (17,9) 7 (6,8) 45 (13,9) 46 (15,5)   
3x/semana 15 (7,7) 12 (11,7) 43 (13,3) 37 (12,5)   
Mais de 3x/semana 19 (9,7) 10 (9,7) 42 (13,0) 34 (11,5)   
Diária 8 (4,1) 6 (5,8) 14 (4,3) 8 (2,7)   

Variáveis numéricas foram analisadas pelo GLM, seguido pelo teste de post-hoc de Bonferroni, quando necessário. Variáveis categóricas foram avaliadas 
pelo teste de Chi-quadrado. DP: Desvio-padrão. *: Resíduo ajustado >2 ou <-2 nas comparações usando o teste de Chi-quadrado.  
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Tabela 4. Comparação dos parâmetros relacionados ao sono entre as diferentes gerações de progestágenos (terceiro nível de análise). 

 Gerações     

 1a 2a 3a 4a Análises sem ajuste 
Análises ajustadas (idade, 

IMC, renda) 

  n=196 n=103 n=323 n=296 p (post-hoc) 
F(4,1282)/ηp

2 ou 
Χ2 p (post-hoc) 

F(4,1282)/ηp
2 ou 

Χ2 

Crença em ter problema de 
sono, sim - n (%) 110 (56,1) 51 (49,5) 147 (45,5)*  165 (55,7) 0,001 19,60   

Tempo total de sono (min) 
(média±DP) 430,7±79,8 427,6±92,2 407,2±81,9 409,5±80,8 0,002 (1 x 3) 4,21/0,013 

0,001 (3 x 
NOU, 1) 4,55/0,014 

Eficiência de sono (média±DP) 90,5±12,6 88,4±14,1 88,1±14,7 89,1±14,0 0,090 2,02/0,006 0,048 (NS) 2,41/0,007 

Latência para início de 
sono>30 min - n (%)         

Nenhuma vez no último mês 62 (31,6) 30 (29,1) 79 (24,5) 89 (30,1) 0,493 11,42   

Menos de 1x/semana 52 (26,5) 26 (25,2) 91 (28,2) 82 (27,7)     

1-2x/semana 41 (20,9) 19 (18,4) 73 (22,6) 64 (21,6)     

Mais de 3x/semana 41 (20,9) 28 (27,2) 80 (24,8) 61 (20,6)     
Autorrelato qualidade de sono - 
n (%)         

Muito ruim 11 (5,6) 6 (5,8) 16 (5,0) 12 (4,1) 0,305 13,94   

Ruim 55 (28,1) 31 (30,1) 122 (37,8) 98 (33,1)     

Bom 99 (50,5) 50 (48,5) 138 (42,7) 141 (47,6)     

Muito bom 31 (15,8) 16 (15,5) 47 (14,6) 45 (15,2)     
 
 
Escore ESE 10,4±4,7 10,1±5,1 10,2±4,7 10,6±4,5 0,121 1,83/0,006 0,196 1,51/0,005 

Sonolência de acordo com ESE         

Normal 89 (45,4) 50 (48,5) 150 (46,4) 124 (41,9) 0,209 5,87   

Sonolência excessiva (≥10) 107 (54,6) 53 (51,5) 173 (53,6) 172 (58,1)     
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Escore IGI 8,1±5,4 8,9±5,3 9,1±5,6 8,6±5,6 
0,026 (NOU 

x 3) 2,77/0,009 
0,020 (NOU x 

3) 2,94/0,009 
Gravidade de Insônia de 
acordo com IGI         

Normal 95 (48,5) 51 (49,5) 131 (40,6)* 136 (45,9) 0,049 21,13   

Leve  73 (37,2) 36 (35,0) 139 (43,0)* 118 (39,9)     

Moderada  27 (13,8) 15 (14,6) 50 (15,5) 35 (11,8)     

Grave 1 (0,5) 1 (1,0) 3 (0,9) 7 (2,4)         

Variáveis numéricas foram analisadas pelo GLM, seguido do teste de post-hoc Bonferroni, quando necessário. Variáveis categóricas foram avaliadas pelo 
teste de Chi-quadrado. DP: Desvio-padrão. *: Resíduo ajustado >2 ou <-2 nas comparações usando o teste de Chi-quadrado.  
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Nos parâmetros relacionados à saúde geral da mulher (Tabela 5), o relato 

de padrão de sangramento regular apresentou uma menor frequência entre as 

mulheres que utilizavam anticoncepcionais de 3ª e 4ª geração comparadas com 

as outras gerações (1ª geração: 80,6%; 2ª geração: 74,8%; 3ª geração: 70,9%; 

4ª geração: 70,6%; p<0,001; Χ2=38,61). A presença de filhos foi mais frequente 

entre as mulheres que utilizavam anticoncepcionais de 2ª e 4ª geração, quando 

comparadas com as mulheres que utilizavam outras gerações (1ª geração: 

12,8%; 2ª geração: 24,3%; 3ª geração: 5,3%; 4ª geração: 25,3%; p<0,001; 

Χ2=8,76). Ao avaliar a qualidade de vida pelo SF-36, observou-se uma piora nos 

índices de escala de percepção de saúde geral nas usuárias de 2ª e 4ª geração, 

quando comparados aos das não usuárias (NOU: 67,9±19,5; 1ª geração: 

64,6±20,0, 2ª geração: 58,7±22,7, 3ª geração: 63,7±20,0, 4ª geração: 63,0±19,6; 

p<0,001; F(4, 1282)=5,38; ηp
2=0,017). Ainda sobre o SF-36, as usuárias de 

contraceptivos de 1ª geração apresentaram um índice pior na escala de 

capacidade funcional, com uma diferença estatisticamente significante do índice 

das usuárias de 3ª geração de contraceptivos hormonais (1ª geração: 82,7±18,3; 

3ª geração: 86,8±13,0; p=0,016; F(4, 1282)=3,07; ηp
2=0,009). Todos os resultados 

adquiridos por meio do SF-36 estão apresentados na Tabela 5. 



ESTUDO I – RESULTADOS 

 

51 

 

Tabela 5. Comparações dos parâmetros relacionados à saúde da mulher e qualidade de vida entre as diferentes gerações de progestágenos (terceiro 
nível de análise) 

 Gerações   

 1a 2a 3a 4a   

  n=196 n=103 n=323 n=296 p (post-hoc) F(4,1282)/ηp
2 ou Χ2 

Parâmetros relacionados à saúde da mulher       
Padrão de sangramento regular, sim – n (%) 158 (80,6) 77 (74,8) 229 (70,9)* 209 (70,6)* <0,001 38,61 

Dismenorreia – n (%)       
Não 45 (23,0) 33 (32,0) 97 (30,0)* 75 (25,3) 0,001 26,86 

Sim, não sempre 97 (49,5) 40 (38,8) 143 (44,3) 132 (44,6)   
Sim, sempre 54 (27,6) 30 (29,1) 83 (24,7)* 89 (30,1)   

Atividade sexual, sim – n (%) 165 (84,2) 90 (87,4) 294 (91,0)* 269 (90,9)* <0,001 33,95 

Filhos, sim – n (%) 25 (12,8) 25 (24,3)* 17 (5,3) 75 (25,3)* <0,001 37,95 

Número de filhos (média±DP) 0,2±0,5 0,3±0,7* 0,2±0,4 0,1±0,3* <0,001 (NOU x 3, 4; 2 x 3, 4) 8,76/0,027 

Escores SF-36 (média±DP)       
Capacidade funcional 82,7±18,3 82,6±15,8 86,8±13,0 85,3±14,0 0,016 (1 x 3) 3,07/0,009 

Limitação física 71,2±35,0 71,8±34,1 75,8±32,9 75,0±32,1 0,400 1,01/0,003 

Dor 65,1±20,5 63,0±19,8 66,7±19,7 67,6±21,5 0,298 1,23/0,004 

Saúde geral 64,6±20,0 58,7±22,7 63,7±20,0 63,0±19,6 <0,001 (NOU x 2, 4) 5,3/0,017 

Vitalidade 48,2±6,0 49,0±6,8 48,3±6,1 48,1±6,3 0,515 0,82/0,003 

Social 56,9±17,0 58,1±18,0 58,1±16,9 57,1±18,1 0,860 0,33/0,001 

Limitação emocional 46,8±42,5 44,7±40,8 48,7±42,1 48,8±41,5 0,654 0,612/0,002 

Limitação mental 58,2±18,0 56,5±20,3 59,1±17,6 58,2±17,0 0,061 2,26/0,007 

Variáveis numéricas foram analisadas pelo GLM, seguido pelo teste de post-hoc de Bonferroni, quando necessário. Variáveis categóricas foram avaliadas 
pelo teste de Chi-quadrado. DP: Desvio-padrão. *: Resíduo ajustado >2 ou <-2 nas comparações usando o teste de Chi-quadrado.  
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5.2.4 Quarto nível de análise 

O quarto nível de análise compreende as comparações entre as usuárias 

de contraceptivos de progesterona isolada e as usuárias de SIU-LNG. Neste 

nível de análise, somente as variáveis relacionadas ao sono foram avaliadas, 

conforme Tabela 6. A única diferença estatisticamente significante foi observada 

na escala de ESE, na qual observou-se uma menor pontuação entre as usuárias 

de SIU-LNG. A diferença se manteve nas análises ajustadas para idade, IMC e 

renda (SIU-LNG: 9,12±4,57; Progesterona isolada: 11,58±4,59; p=0,035; F(1, 

1285)=4,62; ηp
2=0,064; pa=0,025; Fa(1, 1285)=5,12; ηp

2=0,075). 
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Tabela 6. Comparações dos parâmetros relacionados ao sono entre as usuárias de SIU-LNG e as usuárias de contraceptivo oral de progestágeno isolado (quarto 
nível de análise). 

 SIU-LNG  
Contraceptivos orais de 
progestágeno isolado Análises sem ajuste 

Análises ajustadas (idade, IMC, 
renda) 

  n=25 n=45 p F(1,1285)/η2 ou Χ2 p F(1,1285)/ηp
2 ou Χ2 

Crença em ter problema de sono, sim - n (%) 17 (68,0) 23 (51,1) 0,171 1,87   
Tempo total de sono (min) (média±DP) 388,8±67,9 377,3±87,6 0,573 0,32/0,005 0,535 0,39/0,006 

Eficiência de sono (média±DP) 90,3±11,4 88,1±16,6 0,545 0,37/0,005 0,429 0,63/0,010 

Latência para início de sono>30 min - n (%)       
Nenhuma vez no último mês 4 (16,0) 9 (20,0) 0,750 1,21   
Menos de 1x/semana 6 (24,0) 14 (31,1)     
1-2x/semana 7 (28,0) 8 (17,7)     
Mais de 3x/semana 8 (32,0) 14 (31,1)     

Autorrelato qualidade de sono - n (%)   0,924 0,48   
Muito ruim 1 (4,0) 2 (4,4)     
Ruim 10 (40,0) 20 (44,4)     
Bom 12 (48,0) 18 (40,4)     
Muito bom 2 (8,0) 5 (11,1)     

Escore ESE 9,12±4,57 11,6±4,6 0,035 4,62/0,064 0,025 5,23/0,075 

Sonolência de acordo com ESE       
Normal 12 (48,0) 18 (40,0) 0,517 0,42   
Sonolência excessiva (≥10) 13 (52,0) 27 (60,0)     

Escore IGI 9,52±4,71 9,3±5,5 0,859 0,03/<0,001 0,815 0,05/0,001 

Gravidade de Insônia de acordo com IGI       
Normal 11 (44,0) 16 (35,0) 0,812 0,96   
Leve  12 (48,0) 24 (53,0)     
Moderada  2 (8,0) 4 (8,0)     
Grave 0 (0) 1 (2,0)     

Variáveis numéricas foram analisadas pelo GLM, seguido pelo teste de post-hoc de Bonferroni, quando necessário. Variáveis categóricas foram avaliadas pelo teste de 
Chi-quadrado. SIU-LNG: Usuárias do sistema intrauterino com levonorgestrel. DP: Desvio-padrão.  
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5.3 DISCUSSÃO – Estudo Transversal 

 

Como apresentado na seção de resultados, as usuárias de contraceptivos 

hormonais apresentam uma pior qualidade de sono. Os escores no ESE e IGI 

foram mais altos nessa população do que nas não usuárias, o que denota 

aumento de sonolência e mais sintomas de insônia, respectivamente. Quando o 

grupo de usuárias de contraceptivos foi estratificado entre as que usavam 

contraceptivos combinados e as que usavam contraceptivos de progestágenos 

notou-se maiores índices no IGI e menos eficiência de sono em mulheres do 

grupo COMB menor tempo total de sono no grupo PROG em comparação ao 

grupo NOU. Por fim, quando comparadas mulheres do grupo COMB às mulheres 

do grupo PROG foi observada redução estatisticamente significante no tempo 

total de sono nas usuárias de contraceptivo de progestágeno. 

O sono é um importante aspecto na fisiologia feminina, sendo modulado 

pelas oscilações nos níveis dos hormônios sexuais. Considerando a mulher em 

sua idade reprodutiva (ou seja, na pré-menopausa), os estudos têm descrito 

importantes alterações no sono associadas às modificações hormonais. Como 

exemplo, podemos citar o aumento de queixas de sono em mulheres que sofrem 

de síndrome pré-menstrual (Baker et al., 2007). No mesmo sentido, relatos de 

baixa qualidade de sono são mais prevalentes em mulheres com ciclos 

menstruais irregulares (Hachul et al., 2010), sendo esse aumento de prevalência 

de queixas também mencionado no início da fase folicular (Guillermo et al., 

2010). Hormônios sexuais femininos, especialmente a progesterona, têm sido 

referidos com propriedades hipnogênicas e sedativas, por apresentar efeitos na 

redução da latência para o início do sono e em melhora de outros distúrbios de 
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sono, como o bruxismo e apneia obstrutiva do sono (Andersen et al., 2006). 

Acredita-se que a progesterona tenha um importante efeito como estimulante 

respiratório, pois a diminuição dos seus níveis durante a pós-menopausa parece 

estar relacionado ao desenvolvimento da apneia obstrutiva do sono (Popovic e 

White, 1998; Hachul et al., 2005). Vários estudos conduzidos com mulheres na 

pós-menopausa confirmam a relação entre os hormônios sexuais e o sono, pois 

a terapia hormonal nesta fase tem demonstrado uma importante melhora geral 

no padrão, arquitetura e distúrbios de sono (Saaresranta et al., 2001; 

Saaresranta et al., 2003; Virtanen et al., 2004; Saaresranta et al., 2005; 

Wesström et al., 2005; Plante e Goldstein, 2013; Anttalainen et al., 2014). 

A introdução dos métodos contraceptivos hormonais foi um importante 

aspecto na vida da mulher moderna, a quem foi dada a opção de adiar a 

maternidade, promovendo benefícios sociais e econômicos, com uma melhor 

inserção no mercado de trabalho. Além disso existem os benefícios não 

contraceptivos dos anticoncepcionais hormonais. Esses medicamentos 

acabaram por se tornar uma ferramenta farmacológica para o tratamento da 

dismenorreia e síndrome do ovário policístico (Bonny et al., 2012; Strowitzki et 

al., 2012), sendo também muito utilizados para o controle da acne facial, 

seborreia, alopecia e hirsutismo (Schindler, 2004; Arowojolu et al., 2012; 

Schindler, 2013). Dados epidemiológicos prévios sugeriram um potencial efeito 

benéfico dos contraceptivos hormonais, já que as usuárias dessas substâncias 

estavam associadas a menor incidência de ronco, despertares e menor índice 

de apneia-hipopneia (Hachul et al., 2010; Hachul et al., 2013). Baseado na 

importância do sono na fisiologia feminina, nos benefícios dos hormônios 

sexuais femininos no padrão de sono e nos resultados dos estudos 
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epidemiológicos sobre os contraceptivos hormonais, hipotetizou-se que essas 

drogas poderiam ser usadas como um tratamento alternativo ou complementar 

da insônia e queixas de sono em mulheres na pré-menopausa (Bezerra et al., 

2018). 

Nossos dados não deram suporte para a hipótese acima descrita e, na 

amostra do presente estudo, o uso dos contraceptivos hormonais não se 

associou à uma melhor qualidade de sono nas mulheres na pré-menopausa. Na 

realidade, nossos dados apontaram para um efeito oposto, sugerindo que 

ambos, contraceptivos hormonais combinados e de progestágeno isolado, 

podem estar associados a sono subjetivo pior em mulheres na pré-menopausa. 

Apesar de toda a base fisiológica que suporta os possíveis efeitos 

hipnogênicos dos hormônios sexuais, os contraceptivos hormonais parecem não 

seguir a mesma direção, já que podem apresentar efeitos nulos, ou até 

negativos, na qualidade de sono e nos sintomas de insônia. Similar ao presente 

estudo, outros trabalhos relataram efeitos negativos dos contraceptivos 

hormonais, incluindo menor tempo total de sono, diminuição do sono de ondas 

lentas e redução da eficiência do sono (Baker et al., 2001a; Baker et al., 2001b; 

Burdick et al., 2002; Albuquerque et al., 2015). Nossos resultados dão suporte 

às evidências de qualidade de sono pior entre as usuárias de contraceptivos 

hormonais, pois pudemos observar maior frequência de autorrelato de queixas 

de sono e sono ruim, menor eficiência de sono e menor tempo total de sono e 

escores maiores no ESE e no IGI entre as usuárias de contraceptivos hormonais. 

Embora todas essas evidências apontem na mesma direção de efeitos nulos ou 

até negativos na qualidade de sono, a replicação desses achados ainda é 

necessária, com a finalidade de se compreender melhor quais variáveis 
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relacionadas ao comportamento sono são afetadas pelo uso de contraceptivos 

hormonais.  

É imprescindível mencionar, entretanto, que esses efeitos negativos na 

qualidade de sono não estão relacionados com os efeitos positivos dos 

contraceptivos hormonais e hormônios sexuais nos distúrbios respiratórios do 

sono e outras variáveis relacionadas, como a oximetria e saturação de oxigênio. 

Dados de registros polissonográficos de nosso grupo de pesquisa mostraram 

que as usuárias de contraceptivos hormonais apresentaram menos presença de 

ronco, menores índices de apneia-hipopneia, menor valor mínimo de saturação 

de oxigênio e tempo menor de saturação mínima abaixo de 90% (Hachul et al., 

2010; Hachul et al., 2013).  

Como anteriormente apresentado, ambos os grupos de usuárias (COMB 

e PROG) mostraram parâmetros piores relacionados ao sono quando 

comparados ao grupo de mulheres não usuárias dessas substâncias. Além 

disso, as comparações entre os grupos COMB e PROG apontaram que as 

usuárias de PROG estavam mais associadas a pior qualidade de sono. Isto pode 

ser visto na autopercepção de problemas de sono (57% do grupo PROG 

relataram acreditar ter problemas de sono contra 47% do grupo COMB) e no 

autorrelato de tempo total de sono (40 minutos a menos no grupo PROG em 

relação ao grupo COMB). Os escores de ESE e IGI também foram maiores no 

grupo PROG, apesar de não ter havido uma diferença estatisticamente 

significante ao ser comparado com os outros grupos. Especificamente para o 

IGI, o grupo PROG apresentou uma média de escore 0,8 maior que o grupo 

COMB e 1,6 maior que o grupo de não usuárias. A razão mais provável da falta 

de significância estatística nestes casos é a notável diferença no tamanho das 



ESTUDO I – DISCUSSÃO 

 

58 

 

amostras dos grupos, já que o grupo COMB era 12 vezes maior que o grupo 

PROG. Outra possível explicação é a composição e via de administração dos 

contraceptivos de cada grupo. No grupo PROG, 35% das participantes 

utilizavam o SIU-LNG, uma via de administração com menos efeitos sistêmicos. 

O impacto da via de administração pode ser visto no quarto nível de análise 

(Tabela 6), em que o escore de ESE foi quase três pontos mais baixo entre as 

usuárias de SIU-LNG ao ser comparado com as usuárias de pílulas orais. Se o 

grupo PROG tivesse um tamanho de amostra maior, uma proporção maior de 

usuárias de contraceptivos orais (como no grupo COMB), os resultados de piora 

no sono poderiam ser mais notáveis. 

Para tentar especificar mais os resultados, realizou-se uma comparação 

com as diferentes gerações de contraceptivos hormonais. Os resultados mais 

significativos envolveram a 3ª geração de contraceptivos hormonais, entretanto 

de forma um pouco contraditória. As usuárias de contraceptivos de 3ª geração 

reportaram menos crença de terem problemas de sono (45,5%) em comparação 

às usuárias de outras gerações de contraceptivos, porém ainda com uma 

proporção bem maior ao serem comparadas com as não usuárias de 

contraceptivos (38,8%). As usuárias de 3ª geração de contraceptivos hormonais 

também relataram menor tempo de sono, maior escore no IGI e maior 

prevalência de insônia leve. Uma possível explicação para esses resultados é o 

fato de que nesta geração há uma concentração maior de usuárias de 

contraceptivo do tipo progestágeno oral (as usuárias de SIU-LNG estão 

classificadas como 2ª geração). Este resultado reforça os possíveis efeitos 

negativos dos contraceptivos hormonais orais de progestágeno isolado, 

indicando uma piora de sintomas relacionados ao sono. 
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Além do tamanho da amostra desigual, os grupos apresentam outras 

diferenças com potencial impacto no sono. Como pode ser visto na Tabela 1, as 

usuárias do grupo COMB eram mais jovens, mais propensas a serem eutróficas, 

solteiras e com menor renda, enquanto as usuárias do grupo PROG eram mais 

velhas, mais propensas à obesidade, casadas e com renda maior. Essas 

alterações podem influenciar o sono diretamente, tratando-se de idade e IMC, 

ou indiretamente, no caso da renda. O valor da renda reflete no tipo de 

contraceptivo utilizado, pois foi observado que o uso dos contraceptivos de 4ª 

geração (que são mais caros) é significantemente mais frequente em mulheres 

que recebem mais do que cinco salários mínimos. Esta foi a razão pela qual 

todas as comparações relacionadas ao sono foram ajustadas para idade, IMC e 

renda. A decisão em apresentar ambos os resultados (ajustados e não-

ajustados) baseia-se na tentativa de avaliá-los sob duas perspectivas. Análises 

não ajustadas indicam o que muitas vezes os médicos especialistas em medicina 

do sono observam na clínica, porém as análises ajustadas levam em 

consideração os fatores que podem influenciar as queixas de sono. As correções 

realizadas no presente trabalho, geraram poucos efeitos no sono, o que confirma 

que esses parâmetros não estão afetando os resultados descritos.  

As variáveis relacionadas à saúde das mulheres também foram 

modificadas pelo uso de contraceptivos hormonais e essas modificações eram 

esperadas dentro dos efeitos já bem estabelecidos dessas substâncias. A 

menstruação regular foi mais frequente entre as não usuárias (87,5%) e menos 

frequente no grupo PROG, provavelmente devido ao efeito dos dispositivos 

intrauterinos hormonais na promoção de ciclos irregulares ou amenorreia (Xiao 

et al., 1995). A dismenorreia foi mais frequente em não usuárias e menos 
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frequente nas usuárias dos grupos COMB e PROG, o que era esperado. A 

atividade sexual foi mais frequente em todos os grupos que utilizavam 

contraceptivos hormonais. As usuárias do grupo PROG eram mais propensas a 

ter filhos, o que provavelmente está associado à maior frequência de mulheres 

casadas nesse grupo. Em relação à qualidade de vida, as usuárias de 

contraceptivos hormonais apresentaram melhor estado mental e de saúde do 

que as não usuárias, principalmente aquelas que utilizavam a contracepção 

hormonal combinada. 

Deve-se considerar que, independentemente do nível de significância 

estatística (medido pelo valor p), quase todos os tamanhos de efeito (medidos 

por ηp
2) estão situados na faixa de efeito pequeno. As únicas exceções foram 

observadas na comparação entre as usuárias de SIU-LNG e as usuárias 

contraceptivos exclusivamente à base de progestágenos (análise de quarto 

nível), que atingiram o tamanho do efeito médio em todas as análises, inclusive 

as corrigidas. Tal observação indica que os efeitos dos contraceptivos hormonais 

no sono autorrelatado podem ter uma significância marginal para a aplicação 

clínica. 

Os achados deste estudo trazem reflexões sobre a prática de prescrição 

dos contraceptivos hormonais. Pode-se sugerir que a prescrição dessas 

substâncias para mulheres na pré-menopausa com insônia ou queixas de 

problemas de sono deva ser considerada com cautela, pois este uso esteve 

associado a níveis piores na maioria das variáveis relacionadas ao sono 

analisadas. A prescrição para estas mulheres deve ser feita com cuidado e os 

benefícios e malefícios envolvidos nesse tratamento devem ser ponderados. Um 

importante passo futuro neste campo de pesquisa seria avaliar formulações 



ESTUDO I – DISCUSSÃO 

 

61 

 

contraceptivas específicas (como realizado por Albuquerque e colaboradores 

(2015) com um contraceptivo do tipo combinado, tendo como progestágeno, a 

drospirenona), para abordar qual combinação hormonal, dose e via de 

administração afetaria de forma menos negativa os parâmetros de qualidade do 

sono e os sintomas de insônia, particularmente numa população predefinida com 

diagnóstico de determinado tipo de distúrbio de sono. Dependendo dos 

resultados desses estudos futuros sugeridos, a prescrição de contraceptivos 

hormonais poderia ser melhorada e adaptada com base nas queixas de sono 

apresentadas pelas pacientes na pré-menopausa. Infelizmente, o desenho e a 

amostra do presente estudo impedem uma comparação robusta entre as 

formulações contraceptivas distintas, como sugerido acima. No entanto, com 

base nos resultados da análise de quarto nível, pode-se especular sobre os SIU-

LNG como sendo mais adequados do que contraceptivos orais com apenas 

progestágeno, pois estes estiveram associados a menor sonolência diurna 

medida pelo ESE. 

Algumas considerações e limitações devem ser discutidas para explicar a 

discrepância entre a hipótese anterior e os resultados alcançados. Primeiro, este 

foi um estudo online, composto por uma amostra de conveniência, cuja limitação 

pode ter sido a inclusão de pessoas que têm alguma insônia de fundo ou queixas 

de sono. No entanto, a prevalência de queixas de sono em nossa amostra é 

semelhante aos dados obtidos por um estudo epidemiológico do sono no Brasil 

(Santos-Silva et al., 2010), que atesta que nossa técnica de amostragem foi 

adequada. Em segundo lugar, este estudo concentrou-se apenas em 

autorrelatos subjetivos de sono, não em medidas objetivas, como em estudos 

anteriores (Hachul et al., 2010; Hachul et al., 2013). Terceiro, como 
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consequência de nossa amostra de conveniência, o número de voluntários em 

cada grupo de contraceptivos hormonais foi desequilibrado, refletindo o padrão 

de uso e as prescrições contraceptivas na população em geral. O tamanho da 

amostra do grupo de terapia combinada foi mais de 12 vezes maior do que a 

terapia com apenas progestágenos. Isso pode ter prejudicado a sensibilidade 

estatística para detectar resultados específicos de progestágenos. Em quarto 

lugar, as terapias hormonais são geralmente baseadas em intervenções 

hormonais de baixa dose, enquanto que os contraceptivos hormonais são 

baseados em concentrações muito mais altas. Seria plausível considerar que os 

possíveis efeitos colaterais dos contraceptivos superariam os efeitos benéficos 

de doses baixas, resultando em prejuízo ao invés de melhora na qualidade do 

sono. Finalmente, as usuárias do grupo PROG eram mais velhas e tinham uma 

renda média maior, o que pode refletir os custos elevados dessas drogas em 

comparação com os contraceptivos combinados. 
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6 ESTUDO II – Efeito do uso de contraceptivos hormonais 

sobre o sono: uma revisão sistemática e meta-análise 

Conforme o planejamento de pesquisa descrito anteriormente, um 

segundo passo para a avaliação das evidências sobre os possíveis efeitos dos 

contraceptivos hormonais sobre a qualidade de sono seria conduzir uma revisão 

sistemática e meta-análise abordando esse tema. Esta revisão sistemática foi 

conduzida de acordo com o PRISMA – Prefered Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-analysis (Liberati et al., 2009). 

 

6.1 MÉTODOS – Revisão Sistemática e Meta-análise 

 

6.1.1 Estratégias de busca e seleção de artigos 

Inicialmente foi realizada uma busca bibliográfica para os estudos 

avaliando os efeitos do uso de contraceptivos hormonais sobre o sono em 

mulheres em pré-menopausa. Para isso foram consideradas três bases de 

dados distintas: Pubmed, Scopus e Web of Science (coleção completa). A busca 

primária foi feita no Pubmed e posteriormente adaptada às outras bases de 

dados, agregando descritores MeSH e termos livres relacionados a dois dos três 

componentes básicos de busca nesta revisão (contraceptivos hormonais como 

intervenção ou exposição e sono como desfecho). Não foram incluídos termos 

de busca específicos à população (mulheres em pré-menopausa), pois este 

termo é englobado pela busca por contraceptivos hormonais. A estratégia de 

busca primária no Pubmed foi:  

(“Contraceptive agents”[mesh] OR “intrauterine devices, medicated”[mesh] OR 

“contraceptive agents”[pharmacological action] OR contracept* OR ((IUD* OR 
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“intrauterine device” OR “intrauterine devices”) AND (hormone* OR hormonal OR 

progest* OR estrogen* OR medicated)) OR (“4-coumaric acid” OR “5-thio-D-

glucose” OR Algestone OR anordiol OR anordrin OR “Bisecurin I” OR 

Centchroman OR “Chlormadinone Acetate” OR Cloprostenol OR CycloProvera 

OR Cyklabil OR “Cyproterone Acetate” OR Deposiston OR Desogestrel OR 

“diallyl disulfide” OR “diallyl trisulfide” OR dienogest OR Dimethisterone OR 

“estradiol 17 beta-cypionate” OR “estradiol 3-benzoate” OR “estradiol valerate” 

OR estropipate OR “ethinyl estradiol” OR “Ethynodiol Diacetate” OR etonogestrel 

OR Femovan OR fluprostenol OR Gestodene OR Gestrinone OR Gossypol OR 

Infecundin OR Levonorgestrel OR lonidamine OR Lynestrenol OR 

Medroxyprogesterone OR Megestrol OR Mifepristone OR molinate OR “neem oil” 

OR Non-Ovlon OR “Nonidet P-40” OR Nonoxynol OR Noracycline OR 

norelgestromin OR Norethindrone OR Norethynodrel OR norgestimate OR 

Norgestrel OR Norgestrienone OR Norinyl OR Octoxynol OR “Ortho Evra” OR 

Oviol OR “PAEP protein” OR plumbagin OR “ST 1435” OR sulprostone OR 

trestolone OR triptolide OR “Triptorelin Pamoate” OR Trisequens)) AND 

(Sleep[mesh] OR polysomnography[mesh] OR sleep OR polysomnograph* OR 

somnograph*) 

Nenhum filtro ou limite relacionados à data de publicação ou ao idioma 

dos artigos foram aplicados. Os artigos foram selecionados com base em duas 

etapas de avaliação: na primeira etapa os artigos adquiridos na busca 

mencionada acima foram avaliados com base em seus títulos e resumos, de 

acordo com os critérios de inclusão e exclusão citados abaixo. Na segunda etapa 

os artigos foram avaliados com base em seus textos completos, considerando 

os mesmos critérios de inclusão e exclusão. Ambas as etapas foram conduzidas 

por dois pesquisadores (Andréia Gomes Bezerra e Gabriel Natan Pires). 

Discordâncias entre os revisores foram resolvidas por consenso ou por meio de 

consulta a um terceiro revisor (Helena Hachul). As buscas foram inicialmente 

feitas em julho de 2016 e atualizadas em janeiro de 2019. 
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6.1.2 Critérios de inclusão e exclusão 

Apenas estudos originais avaliando os efeitos do uso de contraceptivos 

hormonais sobre variáveis relacionadas ao sono em mulheres em pré-

menopausa foram considerados. Critérios de inclusão e exclusão englobaram 

quatro aspectos distintos: tipo de artigo, população, contraceptivos hormonais 

(como intervenção) e sono (como desfecho). 

Tipo de artigo: Apenas artigos originais e comparativos foram incluídos. 

Artigos não originais ou teóricos (como revisões, cartas ao editor e editoriais, por 

exemplo) foram excluídos. Não houve qualquer critério de exclusão relacionado 

ao delineamento do estudo, desde que fosse possível estabelecer de maneira 

inequívoca um grupo experimental (submetida ao uso de contraceptivos 

hormonais) e um grupo controle (sem uso de contraceptivos hormonais). Desse 

modo foram considerados passíveis de inclusão ensaios clínicos randomizados, 

coortes, estudos transversais, entre outros. Quanto aos grupos controle, foram 

consideradas adequadas três opções distintas: estudos que usaram medidas 

prévias ao início do uso dos participantes (delineamento antes e depois), que 

continham um grupo submetido a tratamento placebo ou que continham um 

grupo de indivíduos não submetido a qualquer tratamento.  

População: Foram considerados unicamente estudos conduzidos em 

mulheres na pré-menopausa. Foram excluídos todos os estudos conduzidos 

com amostras em homens e em mulheres na peri ou pós-menopausa. Estudos 

que não avaliaram ou não permitiam a distinção entre mulheres na pré, peri ou 

pós-menopausa também foram excluídos. Não houve critério de inclusão 

objetivo sobre a classificação usada para a distinção entre pré, peri ou pós-

menopausa, bastando relato claro nos artigos incluídos. Foram também 
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excluídos os estudos cuja população foi restrita a indivíduos com depressão (por 

conta dos possíveis efeitos sobre o sono), bem como em população com câncer 

atual ou prévio (dada a possibilidade de inclusão de pacientes em menopausa 

induzida ou sob uso de terapia de reposição hormonal).  

Uso de contraceptivos hormonais (intervenção): Foram considerados 

elegíveis apenas os artigos que avaliaram o uso de contraceptivos hormonais, 

independentemente da via de administração (oral, injetável, subcutâneo, vaginal, 

dispositivo intrauterino hormonal, etc.), como variável independente primária. 

Estudos relatando os efeitos do uso de métodos contraceptivos não hormonais 

(ex.: dispositivos intrauterinos de cobre, preservativos, etc) não foram 

considerados elegíveis. Não houve qualquer fator de exclusão relacionado à 

dosagem, composição, formulação e tempo de uso. Estudos em que não se 

controlou o tipo de contraceptivo hormonal usado foram considerados elegíveis, 

desde que comparados com um grupo de indivíduos não sujeitos a este uso.  

Sono (desfecho): Foram considerados elegíveis estudos que 

apresentavam qualquer variável numérica contínua relacionada ao sono, obtidas 

tanto por métodos objetivos (ex.: PSG e actigrafia) quanto por métodos 

subjetivos (ex.: autorrelato, escalas e questionários).  

Estudos que avaliavam outras intervenções além do uso de 

contraceptivos hormonais, mas que apresentavam um grupo experimental claro 

e não sujeito a outras intervenções, foram considerados. Artigos que 

apresentavam desenho experimental incompatível, ausência significativa de 

dados e que não apresentavam texto completo disponível foram excluídos.  
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6.1.3 Extração de dados 

Para cada artigo foram extraídas informações relacionadas aos 

metadados e descrição do artigo, uso de contraceptivo hormonal e sono. Em 

cada uma dessas categorias foram extraídas as seguintes variáveis: 

Descrição do estudo: Metadados (nome do primeiro autor, ano de 

publicação, referência completa), desenho experimental, faixa de idade avaliada, 

idade dos grupos experimentais e controle (média ± desvio padrão), tipo de 

grupo controle (antes e depois, placebo, sem intervenção) e etapa do ciclo 

menstrual em que houve a mensuração ou avaliação do desfecho (fases folicular 

ou lútea). Em relação à etapa do ciclo menstrual, esta avaliação é relevante 

unicamente ao grupo controle, visto que o uso de contraceptivos hormonais inibe 

o estabelecimento e categorização adequados das etapas do ciclo menstrual. 

Estudos que não apresentavam a etapa do ciclo, mas que informavam os dias 

do ciclo em que as avaliações de desfecho ocorreram foram classificadas em 

fase lútea ou fase folicular com base em um ciclo mensal regular de 28 dias. 

Similarmente, estudos que informavam as fases baseados em outras 

classificações além do ciclo menstrual (ex.: ciclo endometrial – fases proliferativa 

e secretória; ou fases pré-ovulatória e pós-ovulatória) foram convertidas em fase 

folicular e lútea com base na fisiologia reprodutiva feminina normal. Não houve 

necessidade de confirmação hormonal ou por qualquer outro método da etapa 

do ciclo em que as participantes estavam. O relato no artigo sobre a etapa ou 

sobre o dia em que foi feita a avaliação do desfecho era o necessário.  

Uso de contraceptivos hormonais: Nome comercial, tipo de contraceptivo 

hormonal (combinado ou de progestágeno isolado), composição (estrógeno e 

progestágeno utilizado), dosagem (referente tanto ao estrógeno quanto ao 
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progestágeno), via de administração, tempo de uso prévio à análise de desfecho, 

regime de uso (ex.: 24x4, 21x7, etc) e horário recomendado para uso. Salienta-

se que nenhuma dessas variáveis foi considerada condicional às análises, 

bastando para a inclusão de um artigo a presença de um grupo sujeito ao uso 

de contraceptivos hormonais. Esses dados são importantes para a descrição da 

amostra, bem como para a condução de análises estratificadas.  

Sono: Foram extraídas informações sobre todo método objetivo ou 

subjetivo utilizado para avaliação do sono. No caso da PSG, foram extraídas 

todas as variáveis relatadas pelos estudos. Adicionalmente, em todos os estudos 

que fizeram uso de PSG, foram consideradas essenciais as seguintes variáveis: 

tempo total no leito, tempo total de sono, eficiência de sono, latência para início 

de sono, latência para sono REM, tempo de vigília após o início do sono, 

porcentagem dos estágios de vigília, N1, N2, N3 e REM, número de despertares, 

índice de apnéia e hipopnéia (IAH), nadir do valor de saturação de oxigênio 

(SaO2) e tempo de SaO2 abaixo de 90%. Desse modo, em estudos incluídos que 

fizeram uso de PSG, os autores do estudo foram contatados caso alguma das 

variáveis essenciais descritas acima não houvesse sido relatada no artigo. Ainda 

assim, a não aquisição de alguma dessas variáveis não foi tomada como fator 

de exclusão do artigo. Em cada caso extraiu-se as seguintes informações: nome 

do método ou variável avaliada, média e desvio-padrão dessas medidas e 

tamanho amostral dos grupos.  

Nos artigos apresentando resultados em erro padrão da média, os dados 

foram convertidos em desvio-padrão com base no tamanho amostral. Em artigos 

que apresentavam apenas dados separados para as fases lúteas e fases 

foliculares, as variáveis de desfecho foram agrupadas em um novo grupo 
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englobando todos os indivíduos independentemente da etapa do ciclo. Esse 

agrupamento foi feito pelo programa Combine Means and SDs Into One Group 

(disponível em https://www.statstodo.com/CombineMeansSDs_Pgm.phpt), com 

base na tabela 7.7.a do Cochrane Handbook for Systematic Reviews of 

Interventions, edição 5.1 (Higgins e Green, 2008). 

Quando possível, cada artigo incluído pôde englobar até três 

comparações: grupo experimental (sob uso de contraceptivo hormonal - CPU) X 

grupo controle (sem uso de contraceptivo hormonal - NOU); CPU X grupo 

controle em fase folicular (NOU-F), e CPU X grupo controle em fase lútea (NOU-

L). Essas três comparações são mutuamente excludentes e em nenhum caso 

mais de uma comparação advinda de um mesmo artigo foi incluída em uma 

mesma análise.  

Os dados foram preferencialmente extraídos diretamente do artigo, com 

base em tabelas ou descrições textuais dos resultados. Para variáveis de 

desfecho (relacionadas ao sono) apresentadas em formato de gráficos, os 

resultados foram estimados por meio de uma régua digital. Nos casos de 

variáveis importantes às análises e agrupamento (ex.: tamanho amostral e uso 

de contraceptivo hormonal) ou variáveis polissonográficas essenciais, quando 

nenhuma das alternativas de extração acima foi possível, os autores foram 

contatados por e-mail, em duas tentativas espaçadas por pelos menos duas 

semanas, e lhes foram solicitados os resultados ou dados brutos das variáveis 

de interesse. Caso para um determinado artigo não tenha sido possível extrair 

ao menos uma variável de desfecho considerando as três opções acima, o 

estudo foi excluído da amostra por falta de dados.  
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6.1.4 Análise de risco de viés 

A qualidade metodológica de cada estudo incluído foi avaliada por uma 

revisora (Andréia Gomes Bezerra) por meio de uma ferramenta chamada Quality 

Assessment Tool for Observational Cohort and Cross-Sectional Studies, 

desenvolvida pelo National Heart, Lung, and Blood Institute (Nih-Nhlbi). Essa 

ferramenta é desenhada para avaliar a validade interna de estudos dos tipos 

transversal e coorte, por meio da avaliação de possíveis vieses no delineamento 

e condução dos estudos (exemplo: potencial risco de seleção, viés de detecção, 

fatores confundidores). Considerando que a amostra final dos artigos incluídos 

na meta-análise é composta por 50% de estudos transversais e 40% de coortes, 

essa ferramenta se mostrou adequada. Como só houve um estudo do tipo antes 

e depois, aplicamos a mesma ferramenta, considerando que a coleta dos dados 

foi de forma transversal. Ela apresenta 14 critérios, que podem ser respondidos 

como “sim”, “não”, “impossível determinar”, “não aplicável” ou “não reportado”, 

sendo que respostas diferentes de “sim” indicam risco de viés. Os itens avaliados 

por esta ferramenta são: 

1. A pergunta de pesquisa ou objetivo do trabalho foram claramente 

descritos no artigo? Considerou-se “sim” para todos os artigos que 

descreveram o objetivo do trabalho de forma clara. 

2. A população de estudo foi claramente definida e especificada? 

Considerou-se “sim” para todos os artigos que descreveram quem eram 

as participantes, de onde foram recrutadas e em que período de tempo.  

3. Ao menos 50% da amostra elegível participou do estudo? Considerou-se 

“sim” para todos os estudos que descreveram menos de 50% de perda da 

amostra entrevistada durante o recrutamento das participantes. 
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4. Todas as participantes vieram da mesma população (incluindo o mesmo 

período de tempo)? Os critérios de inclusão e exclusão foram pré-

definidos e aplicados uniformemente? Considerou-se “sim” para todos os 

estudos com a descrição da população de amostra de mesmo local e com 

aplicação dos mesmos critérios de inclusão e exclusão para toda a 

amostra. 

5. Houve justificativa de cálculo de amostra, descrição de poder ou 

estimativa de efeito ou variância? Considerou-se “sim” para todos os 

estudos que descreveram a utilização de qualquer um desses métodos. 

6. O estudo avaliou se a exposição ocorreu antes do desfecho medido? 

Considerou-se “sim” para todos os estudos que definiram qual era o grupo 

intervenção, ou seja, que utilizava contraceptivo hormonal, antes da 

avaliação dos desfechos. Para os estudos transversais, foi considerado 

como “não aplicável”, já que neste tipo de estudo a classificação dos 

grupos de intervenção e avaliação dos desfechos ocorrem ao mesmo 

tempo. 

7. O tempo de utilização da intervenção é razoável para considerar que 

existe associação entre exposição e desfecho? Considerou-se “sim” para 

todos os estudos que observaram o tempo de uso e não uso de 

contraceptivos hormonais, ao menos por três meses. 

8. Se a exposição pode ter diferentes níveis, doses, quantidades ou 

categorias, isso foi avaliado e descrito no estudo? Considerou-se “sim” 

para todos os estudos que avaliaram diferentes tipos de contraceptivos 

hormonais quanto à dosagem, se tipo combinado ou progestágeno e 
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diferentes gerações de contraceptivos ou que descreveram exatamente o 

tipo de contraceptivo hormonal avaliado. 

9. As medidas de exposição (variáveis independentes) foram claramente 

definidas e implementadas de forma consistente em todas as 

participantes do estudo? Considerou-se “sim” para todos os estudos que 

descreveram o tipo de contraceptivo hormonal avaliado. 

10.  O estudo apresentou múltiplas medidas de exposição? Considerou-se 

“sim” para todos os estudos que avaliaram se as participantes realmente 

utilizaram o contraceptivo hormonal pelo período considerado pelo 

estudo. 

11.  As medidas de desfecho (variáveis dependentes) foram claramente 

definidas e implementadas de forma consistente em todas as 

participantes do estudo? Considerou-se “sim” para todos os estudos que 

descreveram o tipo de avaliação de sono realizada e que confirmaram 

que as avaliações foram realizadas da mesma forma e frequência. 

12.  Houve cegamento no estudo por parte dos avaliadores? Considerou-se 

“sim” para todos os estudos que descreveram cegamento por parte dos 

avaliadores ao acessarem os desfechos dos grupos que usavam e não 

usavam contraceptivo hormonal. 

13.  A perda de follow-up foi de no máximo 20%? Considerou-se “sim” para 

todos os estudos que descreveram uma perda em relação à amostra 

inicial de participantes de no máximo 20%. Para os estudos transversais, 

foi considerado como “não aplicável”, já que esse tipo de estudo não 

possui follow-up. 
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14.  Variáveis de confusão foram consideradas para as análises estatísticas? 

Considerou-se “sim” para todos os estudos que citaram qualquer análise 

estatística ajustada para variáveis de confusão. 

 

Na ferramenta original, cada estudo pode ser classificado com qualidade 

“Boa”, “Aceitável” ou “Ruim” de acordo com o conjunto de risco de vieses 

considerado importante para a pergunta em questão. Por se tratar de uma 

avalição subjetiva, optou-se por não fazer essa classificação. Em contrapartida, 

calculamos o potencial risco de viés para cada pergunta da ferramenta.  

 

6.1.5 Análise de viés de publicação 

Viés de publicação diz respeito à incapacidade de encontrar estudos cujos 

resultados tenham sido não significativos ou negativos. Nestes casos, estes 

artigos tendem a ser publicados em periódicos de menor expressividade e 

geralmente não indexados, os quais podem não ser localizados com base nas 

estratégias de busca clássicas das revisões sistemáticas. Caso uma análise 

esteja sujeita a viés de publicação, pode-se considerar os resultados 

enviesados, visto que são tomados e calculados com base em apenas uma 

parcela dos estudos (naqueles publicados com sucesso em fontes rastreáveis). 

A avaliação da possibilidade de viés de publicação foi feita por meio de um 

gráfico de funil, considerando os dados obtidos para eficiência do sono, variável 

polissonográfica relatada pela maioria dos artigos incluídos nas análises. Este 

gráfico é construído com base na relação entre a precisão da análise de um 

desfecho, mensurada pelo erro-padrão (eixo y) e pelo tamanho do efeito da 

intervenção (eixo x). Na ausência de viés de publicação, estudos menos precisos 
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tendem a se dispersar na parte superior do gráfico, enquanto estudos mais 

precisos tendem a se concentrar na parte inferior, próximos ao valor do tamanho 

de efeito geral da meta-análise, formando um formato similar a um funil ou 

pirâmide invertida. Em casos de viés de publicação, o formato da dispersão dos 

valores é diferente da esperada. 

 

6.1.6 Síntese e análise dos dados 

Para cada variável extraída de cada artigo calculou-se a diferença entre 

médias como medida de tamanho de efeito. Essa medida é obtida pela subtração 

simples dos resultados obtidos do grupo de usuárias de contraceptivo em relação 

ao grupo de não usuárias (MCPU – MNOU). Os dados foram manipulados de modo 

que tamanhos de efeito positivos representam valores maiores no grupo CPU do 

que os apresentados pelo grupo NOU. Como exemplo, caso em um artigo o 

grupo CPU tenha apresentado tempo total de sono médio de 500min e o grupo 

NOU tenha apresentado o valor de 480min, diz-se que o tamanho de efeito é de 

20min. Esta medida é mais simples e mais facilmente interpretável do que os 

valores obtidos por meio da diferença padronizada entre médias (G de Hedge ou 

d de Cohen) usualmente utilizadas em meta-análises, e é aplicável quando todos 

os estudos incluídos em uma dada análise são apresentados em uma mesma 

escala. Essa medida reflete o tamanho do efeito do uso de contraceptivos 

hormonais sobre uma variável relacionada ao sono de modo independente a 

cada artigo. Em seguida, usou-se o método de DerSimonian e Laird para efeitos 

aleatórios, de modo a medir o tamanho de efeito geral (ou estimativa geral) em 

uma meta-análise (Higgins e Green, 2008). 
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Para cada variável de desfecho relacionada ao sono, até três meta-

análises foram possíveis. A meta-análise principal foi feita de modo a avaliar 

diretamente o uso de contraceptivos hormonais contra o não uso de 

contraceptivos hormonais (CPU x NOU). Meta-análises adicionais foram feitas 

de modo a comparar o uso de contraceptivos hormonais contra o não uso tanto 

em fase folicular (COU x NOU-F) quanto em fase lútea (CPU x NOU-L). 

Considerou-se ponto de corte para a condução de meta-análises a existência de 

no mínimo três estudos com resultados para a mesma variável. 

A heterogeneidade dos tamanhos de efeito em cada comparação foi feita 

por meio do teste Q de Cochran e pelo índice I2 (Higgins et al., 2003). No teste 

Q, valores de p menores que 0,05 indicam nível significativo de heterogeneidade. 

Já no índice I2, interpretam-se valores de 25, 50 e 75% como apresentando 

heterogeneidade baixa, média e alta, respectivamente. Todos os dados são 

apresentados como tamanho de efeito ± intervalo de confiança a 95% e são 

ilustrados por meio de gráficos de floresta. Neste gráfico cada artigo é 

representado horizontalmente, sendo que o ponto central representa o tamanho 

de efeito observado no artigo, o tamanho do ponto central é proporcional ao peso 

do artigo à análise e a linha horizontal representa o intervalo de confiança a 95%. 

A estimativa final do resultado da meta-análise é representada por um losango 

ou diamante localizado na porção inferior do gráfico, de maneira que o seu ponto 

central representa a estimativa do tamanho de efeito e o seu comprimento 

mostra o intervalo de confiança a 95% do resultado final. Resultados foram 

considerados significativos quando os valores do intervalo de confiança do efeito 

geral da análise não cruzaram o valor de zero, associado a p<0,05. Todas as 

análises foram feitas por meio do software RevMan 5. 
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6.2 RESULTADOS – Meta-análise 

6.2.1 Estudos selecionados e descrição da amostra 

A busca bibliográfica resultou em 2.402 artigos, reduzidos a 1.787 após 

exclusão de duplicidades entre as bases de dados. Destes, 427 foram 

encontrados primariamente no Pubmed, 1.188 foram advindos do Scopus e 172 

do Web of Science. Após a primeira fase de seleção de artigos, na qual foram 

considerados apenas títulos e resumos, 1.671 artigos foram excluídos (índice de 

concordância entre Revisores de 93%). Os 114 artigos restantes foram avaliados 

na segunda fase de seleção de artigos, na qual foram analisados os textos 

completos. Destes, 104 artigos foram excluídos e os dez artigos restantes 

compuseram a amostra final desta revisão sistemática. No total, 1.192 indivíduos 

foram considerados nesta revisão, sendo 434 usuárias de contraceptivos 

hormonais e 758 não usuárias. O processo completo da seleção da amostra está 

descrito na Figura 8. 

Dentre os artigos analisados, cinco apresentaram delineamento 

transversal, quatro são coortes e um apresentou delineamento antes-depois. 

Não houve nenhum ensaio clínico randomizado incluído nesta revisão. Salienta-

se que essa classificação levou em consideração apenas os dados de interesse 

a esta revisão, podendo ser diferente do delineamento original do estudo. Como 

exemplo, Albuquerque e colaboradores (2015) conduziram um ensaio clínico em 

que os voluntários receberam ácido azeláico ou contraceptivo combinado, tendo 

conduzido avaliações de sono basais e após seis meses de tratamento. Neste 

caso, o grupo que recebeu ácido azeláico não pôde ser considerado para as 

meta-análises, tendo sido incluídas apenas as medidas basais (como grupo 

controle) e de seis meses (como grupo experimental) dos indivíduos que 
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receberam contraceptivos. Desse modo, ainda que este tenha sido um ensaio 

clínico randomizado em seu delineamento original, foi considerado nesta revisão 

como um estudo antes-e-depois. Quanto às coortes, nota-se que a maioria delas 

foi de curta duração, sendo caracterizadas pelo acompanhamento das pacientes 

por não mais do que um mês. Nestes casos o seguimento é feito não com 

intenção de acompanhar o paciente ao longo do tempo (como em coortes 

tradicionais), mas simplesmente para garantir avaliação do desfecho em fases 

distintas do ciclo menstrual (usualmente fases folicular e lútea). Assim, mesmo 

as coortes incluídas neste estudo são de alguma maneira similares aos estudos 

transversais.  
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Figura 8: Fluxograma de artigos incluídos na meta-análise.  

 

A maior parte da amostra foi composta por artigos baseados em análises 

de conveniência, nas quais não houve cuidado ou restrição quanto ao tipo, 

composição, dosagem, tempo de uso ou via de administração dos 

contraceptivos. Os poucos artigos que fizeram controle do tipo de contraceptivo 

hormonal usado foram todos referentes ao uso de apresentações combinadas 

por via oral. Sete artigos permitiram avaliações específicas em diferentes 

estágios do ciclo menstrual das participantes não sujeitas ao uso de 
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contraceptivos hormonais, sendo que sete apresentaram dados independentes 

para a fase folicular e cinco continham dados para a fase lútea. A descrição da 

amostra desta revisão, considerando as variáveis relacionadas à descrição das 

participantes, características dos grupos controle e características do uso de 

contraceptivos está disponível na Tabela 7.  

Quanto à avaliação de sono, o tipo de métodos de avaliação utilizados 

variou consideravelmente entre os artigos. Seis estudos utilizaram métodos 

subjetivos de análise de sono (questionários, escalas e autorrelatos). O único 

questionário utilizado em três ou mais estudos (ponto de corte para condução de 

meta-análises) foi o Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI). Quanto 

aos métodos objetivos, o único utilizado foi a PSG, presente em seis artigos. 

Ainda assim, as variáveis reportadas pelos estudos variaram. Todos os estudos 

utilizando PSG relataram dados referentes à eficiência de sono, à latência de 

sono e ao tempo em estágios N2, N3 e sono REM. Outras variáveis de interesse, 

como tempo total no leito e tempo total de sono não foram relatadas em todos 

os artigos. Por fim, variáveis respiratórias como o índice de apneias e hipopneias 

(IAH) e oximetria; índice de movimentos de pernas e transições entre estágios 

foram relatados em dois artigos ou menos, impedindo a condução de meta-

análises. Apenas dois artigos apresentaram dados referentes à análise 

espectral. Todas as variáveis sobre sono disponíveis em todos os artigos foram 

coletadas e a lista dessas variáveis é apresentada na Tabela 8.  
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Tabela 7. Descrição da amostra e características básicas de cada artigo incluído 

     Grupo NOU  Grupo CPU 

 

Desenho 
experimental 

n 
total 

Faixa 
etária  n Idade 

Tipo de 
controle 

Momento de 
avaliação de 

desfecho  n Idade 

Momento de 
avaliação de 

desfecho Tipo Composição Via  

Tempo até 
a avaliação 
do desfecho 

Regime de 
tratamento 

Albuquerque 
et al., 2015 

Antes-e-
depois 

30 25-44  15 33,9±5,4 
Medida 
basal 

Fase folicular 
(1º ao 5º dia) 

 15 33,9±5,4 
Fase folicular 
(1º ao 5º dia) 

Combinado 
EE (20μg) + 
drospirenone 

(3mg) 
Oral 6 meses 24x4 

Baker et al., 
2001a 

Coorte 19 ND  9 21±4 
Sem 

intervenção 

Fases 
folicular e 

lútea; 
mesmos 

indivíduos 

 10 22±3 
Placebo e 
fase ativa 

Combinado 
Diferentes 

formulações 
Oral >4 meses 21x7 

Baker et al., 
2001b 

Coorte 18 ND  8 22±4 
Sem 

intervenção 

Fases 
folicular e 

lútea; 
mesmos 

indivíduos 

 10 21±1 NA Combinado 
Diferentes 

formulações 
Oral >3 meses 21x7 

Burdick et 
al., 2002 

Transversal 37 14-46  9 26,7±7,1 
Sem 

intervenção 
NA  28 25,7±8,8 NA NA NA NA NA NA 

Costa et al., 
2017 

Transversal 169 ND  65 23,7±6,7 
Sem 

intervenção 
NA  10

4 
22,7±4,5 NA NA NA Oral NA NA 

Guillermo et 
al., 2010 

Coorte 40 18-30  20 20,3±2,56 
Sem 

intervenção 

Fases 
folicular, 

ovulatória e 
lútea; 

mesmos 
indivíduos 

 20 20,5±1,79 

Dias 
equivlentes 

às fases 
folicular, 

ovulatória e 
lútea; 

mesmos 
indivíduos 

NA NA Oral NA NA 

Hachul et 
al., 2010 

Transversal 524 ND  399 39,7±8,7 
Sem 

intervenção 
NA  12

5 
31,1±6,9 NA NA NA NA NA NA 

Hachul et 
al., 2013 

Transversal 275 20-80  173 36,7±8,1 
Sem 

intervenção 

Fases 
folicular e 

lútea; 
indivíduos 
diferentes 

 10
2 

29,8±6,8 NA NA NA NA NA NA 
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Hicks et al., 
1982 

Coorte 49 ND  40 20,5 
Sem 

intervenção 

Fases 
menstrual, 

pré-
ovulatória, 
ovulatória, 

pós-
ovulatória; 
mesmos 

indivíduos 

 9 20,5 

Equivalente 
às fases 

menstrual, 
pré-

ovulatória, 
ovulatória, 

pós-
ovulatória; 
mesmos 

indivíduos 

Combinado NA NA NA NA 

Kalleinen et 
al., 2008 

Transversal 31 ND   20 23,1±1,6 
Sem 

intervenção 
Fase folicular 

(1º dia) 
  11 47,7±2,3 

Primeiro dia 
em um ciclo 
menstrual 

Combinado 
EE (20μg) + 
desogestrel 

0.15 mg 
Oral 3-4 meses NA 

CPU: usuárias de contraceptivo hormonal; EE: etinilestradiol; ND: não descrito; NA: não aplicável; NOU: não usuárias de contraceptivo hormonal 
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Tabela 8. Variáveis relacionadas ao sono analisadas em cada artigo e meta-análises realizadas 

 Questionários Polissonografia Análise espectral 
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Estudos                                    

Albuquerque et al., 2015 E    A                               

Baker et al., 2001a      C  C C    C C C C C                   

Baker et al., 2001b      C C C C    C C C C C                   

Burdick et al., 2002      P   P P   P P P P  P                   

Costa et al., 2017 A    A                               

Guillermo et al., 2010    C                                

Hachul et al., 2010        P P P  P P P P  P  P P P P  P            

Hachul et al., 2013 C C   A A C C C C A C C C C  C  C A A C C A            

Hicks et al., 1982     C                               

Kalleinen et al., 2008   P    P P P  P P P P P P P P      P P P P P P P P E E E E 

Meta-análises conduzidas                                                                       

CH vs. NOU X    X X X X X   X X X X X X       X            

CH vs. NOU-F     X X X X X    X X X X X                   

CH vs. NOU-L           X   X X       X X X   X                                     

A: Dados cedidos pelos autores; C: Dados calculados com base em outras variáveis; E: Dados estimados com base em gráficos e figuras; P: Dados providenciados no artigo; BNSQ: Basic Nordic 
Sleep Questionnaire (Questionário de Sono Nórdico Básico); CH: usuárias de contraceptivo hormonal; ESS: Epworth Sleepiness Scale (Escala de Sonolência de Epworth); IAH: Índice de apneia 
e hipopneia; KSQ: Karolinska Sleep Questionnaire (Questionário de Sono Karolinska); NOU: Não usuárias de contraceptivo hormonal; NOU-F: Não usuárias de contraceptivo hormonal em fase 
folicular; NOU-L: Não usuárias de contraceptivo hormonal em fase lútea; NREM: Não-REM; PSQI: Pittsburgh Sleep Quality Index (Inventário de Qualidade de Sono de Pittsburgh); REM: Rapid-
eye movement (movimento rápido de olhos); SaO2: saturação de oxigênio; TTS: tempo total de sono. 
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6.2.2 Avaliação de risco de viés 

Na Tabela 9 pode-se visualizar a avaliação geral de cada critério para 

risco de viés em cada um dos artigos incluídos na meta-análise. 

Quase a totalidade dos critérios apresenta um alto risco de viés. Os 

critérios com maior risco de viés foram os itens 10 e 12: nenhum estudo informou 

se houve algum tipo de controle para verificar se as participantes realmente 

estavam utilizando o contraceptivo hormonal da forma recomendada e nenhum 

estudo aplicou cegamento envolvendo a coleta de dados do estudo. Para o item 

8, apenas um estudo detalhou o tipo de anticoncepcional hormonal avaliado; 

para o item 13, apenas dois trabalhos descreveram a perda de follow up, e que 

foi menor que 20%; assim como no item 14, apenas dois trabalhos consideraram 

a influência de variáveis de confusão em suas análises estatísticas.  
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Tabela 9: Avaliação da qualidade dos estudos de acordo com a ferramenta: NHLBI Quality Assessment Tool for Observational 
Cohort and Cross-Sectional Studies. 
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6.2.3 Avaliação de viés de publicação 

A análise de viés de publicação foi feita com base nos dados de eficiência 

de sono obtidos por PSG, visto que esta é uma das variáveis de maior 

importância clínica. Além disso, esta foi uma das variáveis para as quais mais 

dados foram passíveis de inserção. O gráfico de funil relativo a esta análise é 

apresentado na Figura 9.  

Por meio da análise visual deste gráfico de funil é possível inferir que há 

um baixo risco de viés de publicação. O gráfico é razoavelmente simétrico, 

denotando que não há omissão de dados publicados com efeitos negativos, com 

metade dos artigos encontrando-se em cada um dos lados do tamanho de efeito 

estimado para a análise. Além disso, a distribuição de pontos segue o padrão 

esperado, com os artigos mais precisos (com menor erro padrão) concentrando-

se próximo ao valor de tamanho de efeito estimado e os artigos menos precisos 

afastando-se deste valor. Contudo, é importante salientar que o número de 

dados inseridos neste gráfico de funil limita sua interpretação, visto que quanto 

menos artigos forem inseridos, mais subjetiva e sujeita a erros será a análise.   

 

Figura 9: Gráfico de funil para 
os dados de eficiência de sono. 
Cada ponto neste gráfico 
representa o tamanho de efeito 
observado em cada um dos 
artigos que relataram valores 
de eficiência de sono por meio 
de polissonografia. O eixo 
vertical corresponde ao erro 
padrão de cada artigo, 
enquanto o eixo horizontal 
representa o tamanho do 
efeito. A linha pontilhada 
representa o tamanho do efeito 
para a meta-análise sobre 
eficiência de sono e a faixa 
cinza representa o intervalo de 
confiança a 95% para esta 
mesma análise.  
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6.2.4 Meta-análises 

Um total de 30 meta-análises foram conduzidas, correspondendo a todos 

os casos em que se pôde agrupar ao menos três artigos utilizando uma mesma 

variável relacionada ao sono. Estas análises englobaram treze desfechos. 

Destas, apenas três foram relacionadas a dados subjetivos enquanto as outras 

27 foram feitas com dados objetivos. Treze análises foram feitas com todas as 

participantes independentemente da fase do ciclo em que se encontravam no 

momento das análises, dez foram feitas apenas com participantes na fase 

folicular e sete com participantes em fase lútea. Todas as meta-análises 

conduzidas, considerando as variáveis analisadas e condições de grupo controle 

(grupo não usuário de contraceptivo hormonal) estão apresentadas na Tabela 

10.  

Quanto às variáveis subjetivas, não foram observados efeitos 

significativos no uso do PSQI com amostra completa (-0,45 [-1,05; 0,16], I2=0%; 

p=0,15), tempo total de sono autorrelatado com amostra completa (-19,25 [-

48,90; 10,41]; I2=87%; p=0,20) e tempo total de sono autorrelatado com grupo 

NOU-F (-30,04 [-61,19; 1,11]; I2=82%; p=0,06). Quanto às variáveis objetivas 

mensuradas por meio da PSG, os únicos resultados estatisticamente 

significativos foram observados para as análises de tempo total no leito com 

amostra total (10,45 [0,65; 20,24]; I2=0%; p=0,04) e tempo total no leito com 

grupo NOU-F (9,57 [0,39; 18,76]; I2=0%; p=0,01). Não foram observados 

quaisquer resultados significativos em variáveis de maior significância clínica, 

como eficiência de sono, latência de sono, tempo de estágio N3, tempo de sono 

REM. As representações gráficas destas análises estão nas Figuras 10 a13. 

Nenhuma meta-análise com dados de análise espectral foi possível.  
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Tabela 10. Resultados das meta-análises realizadas 

  

# 
artigos 

n - 
CTRL n - CH TE 

IC - 
menor 

IC - 
maior I2 p 

C
H

 x
 N

O
U

 

PSQI 3 253 221 -0,45 -1,05 0,16 0% 0,15 

Tempo total de sono relatado 4 293 230 -19,25 -48,90 10,41 87% 0,20 

Tempo total no leito 4 199 148 10,45 0,65 20,24 0% 0,04 

Tempo total de sono 3 201 121 16,35 -12,55 45,25 85% 0,27 

Eficiência de sono 6 618 284 1,57 -0,62 3,77 73% 0,16 

Latência de sono 6 618 284 0,64 -2,45 3,72 39% 0,69 

N1 (%) 4 601 380 -1,37 -3,04 0,31 78% 0,11 

N2 (%) 6 618 284 0,59 -2,13 3,32 71% 0,67 

N3 (%) 6 618 284 0,87 -3,04 4,79 92% 0,66 

Sono REM (%) 6 618 284 -0,04 -0,90 0,82 0% 0,92 

Latência para N3 3 37 29 -0,15 -3,81 3,52 51% 0,94 

Latência para sono REM 6 618 284 3,02 -7,33 13,37 79% 0,57 

Despertares 3 592 238 -7,58 -18,24 3,08 54% 0,16 

 

         

C
H

 x
 N

O
U

  

F
o

li
c
u

la
r 

Tempo total de sono relatado 3 172 126 -30,04 -61,19 1,11 82% 0,06 

Tempo total no leito 3 134 120 9,57 0,39 18,76 0% 0,04 

Tempo total de sono 3 145 121 18,44 -6,22 43,11 80% 0,14 

Eficiência de sono 4 154 131 2,05 -1,40 5,50 80% 0,24 

Latência de sono 4 154 131 -0,26 -4,92 4,40 49% 0,91 

N2 (%) 4 154 131 3,22 -0,47 6,91 78% 0,09 

N3 (%) 4 154 131 -0,36 -6,37 5,64 94% 0,91 

Sono REM (%) 4 154 131 -0,58 -1,76 0,61 0% 0,34 

Latência para N3 3 37 29 -1,42 -5,47 2,63 51% 0,49 

Latência para sono REM 4 154 131 6,66 -0,56 13,88 36% 0,07 

 

         

C
H

 x
 N

O
U

  

L
ú

te
a

 

Tempo total no leito 3 73 120 6,85 -5,45 19,15 0% 0,28 

Eficiência de sono 3 73 120 1,53 -0,99 4,06 46% 0,23 

Latência de sono 3 73 120 0,66 -5,67 7,00 61% 0,84 

N2 (%) 3 73 120 3,07 -2,44 8,57 85% 0,28 

N3 (%) 3 73 120 -4,70 -10,35 0,95 86% 0,10 

Sono REM (%) 3 73 120 0,26 -1,10 1,62 0% 0,71 

Latência para sono REM 3 73 120 -4,63 -22,98 13,71 83% 0,62 

 
CH: usuária de contraceptivo hormonal; CTRL: controle; IC: intervalo de confiança; PSQI: Pittsburgh 
Sleep Quality Index(Inventário de Qualidade de Sono de Pittsburgh); REM: Rapid Eye Movement 
(movimento rápido dos olhos); TE: tamanho de efeito. 
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Figura 10: Meta-análises sobre os efeitos do uso de contraceptivos hormonais na eficiência de 
sono mensurada por polissonografia. As meta-análises foram feitas em três condições distintas: 
Uso de contraceptivo hormonal X grupo controle (não usuárias); uso de contraceptivo hormonal 
X grupo controle (não usuárias) em fase folicular e uso de contraceptivo hormonal X grupo 
controle (não usuárias) em fase lútea. CH: usuária de contraceptivo hormonal; IC: intervalo de 
confiança; NOU: não usuárias de contraceptivo hormonal. 
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Figura 11: Meta-análises sobre os efeitos do uso de contraceptivos hormonais na latência de 
sono mensurada por polissonografia. As meta-análises foram feitas em três condições distintas: 
Uso de contraceptivo hormonal X grupo controle (não usuárias); uso de contraceptivo hormonal 
X grupo controle (não usuárias) em fase folicular e uso de contraceptivo hormonal X grupo 
controle (não usuárias) em fase lútea. CH: usuária de contraceptivo hormonal; IC: intervalo de 
confiança; NOU: não usuárias de contraceptivo hormonal. 
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Figura 12: Meta-análises sobre os efeitos do uso de contraceptivos hormonais na porcentagem 
de estágio N3 mensurada por polissonografia. As meta-análises foram feitas em três condições 
distintas: Uso de contraceptivo hormonal X grupo controle (não usuárias); uso de contraceptivo 
hormonal X grupo controle (não usuárias) em fase folicular e uso de contraceptivo hormonal X 
grupo controle (não usuárias) em fase lútea. CH: usuária de contraceptivo hormonal; IC: intervalo 
de confiança; NOU: não usuárias de contraceptivo hormonal. 
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Figura 13: Meta-análises sobre os efeitos do uso de contraceptivos hormonais na porcentagem 
de sono REM mensurada por polissonografia. As meta-análises foram feitas em três condições 
distintas: Uso de contraceptivo hormonal X grupo controle (não usuárias); uso de contraceptivo 
hormonal X grupo controle (não usuárias) em fase folicular e uso de contraceptivo hormonal X 
grupo controle (não usuárias) em fase lútea. CH: contraceptivo hormonal; IC: intervalo de 
confiança; NOU: não usuárias de contraceptivo hormonal. 

 

 

 

 



ESTUDO II – DISCUSSÃO 

 

92 

 

6.3 DISCUSSÃO – META-ANÁLISE 

O presente estudo buscou reunir todos os dados disponíveis na literatura 

científica em torno dos possíveis efeitos dos contraceptivos hormonais sobre o 

sono de mulheres em idade fértil. As mulheres em geral apresentam mais 

queixas de problemas de sono do que os homens (Silva et al., 2008; Bittencourt 

et al., 2009) e poucos são os estudos que avaliam essa temática no período 

reprodutivo. A possibilidade de utilizar uma meta-análise para sumarizar os 

possíveis efeitos dos contraceptivos hormonais sobre o sono é algo inédito 

dentro da Medicina do Sono. 

Dentro de todos os artigos originais completos avaliados, apenas dez 

cumpriam os critérios mínimos para entrar na presente avaliação e é importante 

salientar que nenhum desses trabalhos tinham como desenho experimental o 

ensaio clínico randomizado, que é preconizado pelas meta-análises tradicionais. 

Entretanto, considerando-se a ausência desse tipo de estudo e carência de 

informações sobre esses efeitos, optou-se por manter as análises mesmo de 

forma exploratória. Sabe-se que esse tipo de meta-análise não é capaz de trazer 

informações sobre os efeitos da intervenção, mas pode trazer algum arcabouço 

teórico para o desenvolvimento de novas hipóteses e delineamento de novos 

estudos. 

Considerou-se um mínimo de três estudos com a mesma variável para se 

transcorrer a análise. Dessa forma foi possível avaliar treze parâmetros 

relacionados ao sono, sendo dois deles subjetivos (o questionário PSQI e o 

tempo total de sono autorrelatado) e os outros 11 relacionados a medidas obtidas 

por meio de PSG. Além disso, graças aos dados fornecidos pelos estudos, foi 

possível fazer parte das análises relacionando o período do ciclo menstrual em 
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que estavam as mulheres não usuárias de contraceptivo hormonal. A única 

medida com resultado estatisticamente significante foi o tempo total medido no 

leito, em que o grupo CH apresentou média maior do que o observado no grupo 

NOU. Essa medida consiste no tempo em que o paciente esteve na cama do 

laboratório e não necessariamente o tempo que esteve dormindo. Há um 

problema em inferir qualquer tipo de conclusão diante desse dado independente 

a outros parâmetros, pois ele pode ser modificado de acordo com as regras do 

laboratório em que o exame foi realizado. Por exemplo, no estudo EPISONO 

(Santos-Silva et al., 2009; Santos-Silva et al., 2010), foi permitido ao paciente 

dormir o quanto achasse necessário. Entretanto, sabe-se que em outros 

laboratórios, o tempo para levantar é pré-determinado. Assim, discutir o 

significado de diferenças em torno dessa variável isoladamente não tem sentido 

clínico, pois não foi encontrada nenhuma diferença estatisticamente significante 

nos outros parâmetros relacionados ao sono, como eficiência de sono e tempo 

total de sono. 

Os dados obtidos com a presente análise não corroboram as hipóteses 

formuladas inicialmente. Os possíveis efeitos benéficos dos contraceptivos 

hormonais sobre o sono não foram detectados ao sumarizar os dados existentes 

na literatura científica. Em determinadas situações é bem descrito o efeito 

hipnogênico dos hormônios esteroidais. Após a menopausa, a terapia hormonal 

é relatada para auxiliar na diminuição dos sintomas indesejados dessa fase da 

vida, como fogachos, queixas de insônia e apneia (Wesström et al., 2005; Mong 

e Cusmano, 2016). Entretanto durante a fase em que a mulher está em idade 

fértil, os trabalhos científicos são escassos. Dentre a pouca literatura existente, 

houve associação entre melhor eficiência de sono e menor IAH com o uso de 
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contraceptivos hormonais (Hachul et al., 2013) além de alguns trabalhos 

apontarem para modificações na PSG das mulheres que utilizavam 

contraceptivos hormonais (Baker et al., 2001a; Burdick et al., 2002). Ainda, as 

pesquisas com animais de experimentação apontam alguns efeitos dos 

metabólitos dos hormônios esteroides sobre o sono, atuando principalmente no 

sistema gabaérgico (Lancel et al., 1996, 1999; Schumacher et al., 2007), sendo 

este o sistema mais relacionado à indução de sono.  

Considerando que a população feminina já possui uma utilização ampla 

desses medicamentos, é de grande utilidade clínica saber se esses 

contraceptivos hormonais atuam de alguma forma no sono. Se os contraceptivos 

hormonais fossem capazes de promover o sono, é de grande relevância clínica 

no caso de mulheres com queixas de insônia. Ter ciência sobre um possível 

efeito oposto também seria de grande aplicabilidade clínica. Essa informação 

seria necessária para uma utilização com mais cautela por mulheres que relatam 

queixas de sono. Dentro deste cenário, ainda existem as diferentes formulações, 

que poderiam afetar de forma diferente o sono das mulheres. Ter esse 

conhecimento poderia trazer um aprimoramento na prescrição dessas 

substâncias às mulheres em idade reprodutiva. 

A correta interpretação dos dados obtidos nessa meta-análise depende 

do entendimento das suas limitações. A tentativa de resumir os resultados de 

estudos transversais é, por si só, bem restrita para a conclusão de efeitos de 

uma intervenção. Apesar de alguns estudos apresentarem o desenho de coorte, 

isto se deu de maneira muito breve, ou seja, com tempo insuficiente para 

avaliação do efeito do uso de contraceptivos hormonais sobre o sono. Os 

estudos de coorte do presente trabalho são caracterizados dessa forma devido 
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à avaliação longitudinal durante um mês, que era necessário para avaliar os 

efeitos das diferentes fases do ciclo menstrual. Isso é evidenciado ao se avaliar 

o potencial risco de viés dos trabalhos. Essa análise mostrou que mais da 

metade dos critérios avaliados possui um alto risco de viés, ou seja, mesmo 

utilizando uma ferramenta específica para os desenhos de estudo contemplados 

aqui apresentados, pode-se afirmar que a qualidade do conjunto avaliado não é 

suficientemente alta para os objetivos dessa meta-análise.  

Outro ponto limitante é o número baixo de artigos que foram selecionados 

e a grande variedade de parâmetros avaliados em todos esses artigos. Ao tentar 

agrupar esses dados, o número de artigos para cada meta-análise reduziu-se 

ainda mais, sendo o mínimo de três e o máximo de seis artigos reunidos. Esse 

número dificulta ainda mais a construção de evidências em torno de uma 

possível associação com algum efeito. A ausência de dados relacionados a 

parâmetros analisados em outros estudos que basearam a hipótese inicial 

também restringiu a discussão em torno das possíveis associações do presente 

estudo. Não foi possível realizar meta-análises robustas com informações 

advindas de questionários, os quais poderiam trazer informações relevantes 

sobre sonolência, qualidade de sono e sintomas de insônia. Também faltaram 

resultados avaliando variáveis respiratórias nesses trabalhos, principalmente o 

IAH e oximetria. Um possível mecanismo da progesterona é funcionar como 

relaxante muscular (Andersen et al., 2006), o que melhoraria o índice de apneia 

dessas mulheres. Especula-se que a associação do uso de contraceptivos 

hormonais a uma melhor eficiência de sono observada em pesquisa do grupo 

(Hachul et al., 2013) possa estar relacionada à redução do IAH, ou seja, menor 

fragmentação do sono e melhor saturação de oxigênio. Portanto, uma possível 
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explicação para o potencial efeito hipnogênico dos contraceptivos hormonais 

com uma melhoria de eficiência de sono (como observado em estudos prévios) 

pode ser por um mecanismo de ação muscular ao invés de um mecanismo de 

ação em neurotransmissores centrais. 
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7 CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES 

Em conclusão, nossos dados mostram que o uso de contraceptivos 

hormonais entre mulheres na pré-menopausa esteve associado a maior 

sonolência e queixas de insônia quando comparado a não usuárias na amostra 

do estudo transversal. Ambos os tipos de contraceptivos hormonais, combinados 

e apenas progestágenos, estão associados a pior qualidade de sono em 

comparação com as não usuárias, com associações diferentes em relação aos 

parâmetros de sono. As usuárias de PROG estavam associadas a menor tempo 

de sono, enquanto as usuárias de COMB associaram-se a insônia moderada. 

Em relação às gerações de progestágenos, destacou-se os medicamentos de 3ª 

geração, com relato de menor tempo total de sono e maior escore em IGI. Ao se 

avaliar um subgrupo de contraceptivos hormonais a base de progestágeno 

considerando-se a via de administração, observou-se menor relato de 

sonolência diurna nas usuárias de SIU-LNG ao se comparar com as usuárias do 

progestágeno oral. A meta-análise revelou a escassez de trabalhos de ensaios 

clínicos com a temática. Os poucos dados analisados não permitiram grandes 

inferências a respeito dos efeitos dessas substâncias no sono.  

Ao tomar ambos os estudos em conjunto, nota-se que a hipótese original 

não foi corroborada. Ao contrário do que se supunha inicialmente, que o uso de 

contraceptivos hormonais (sobretudo progestágenos) estariam associados a um 

melhor padrão de sono, notou-se que as mulheres pertencentes ao grupo CPU, 

COMB e PROG apresentaram resultados nulos ou piores, tanto na análise 

transversal quanto nas meta-análises.  

Apesar dos resultados opostos à hipótese previamente elaborada, os 

resultados ainda apresentam aplicabilidade clínica importante. Uma vez que os 
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resultados de ambos os estudos foram consistentes ao associar o uso de 

contraceptivos hormonais a maior sonolência e mais sintomas de insônia, a 

prescrição destas drogas deve ser feita com cautela, sobretudo para pacientes 

com queixas ou diagnóstico de distúrbios de sono. 

Ficou claro a necessidade de condução de ensaios clínicos de qualidade 

com a presente temática. Diante de nossos resultados e dos argumentos acima, 

sugerimos mais investigação sobre os efeitos globais dos contraceptivos 

hormonais, a fim de fornecer conclusões definitivas sobre os efeitos reais e 

potenciais dos contraceptivos hormonais sobre o sono. Para superar as 

limitações observadas em nosso estudo, o melhor delineamento experimental 

possível seria composto por ensaios clínicos randomizados, utilizando medidas 

objetivas (como o registro polissonográfico) e subjetivas (questionários), 

assegurando uma população pré-selecionada com determinado distúrbio de 

sono e uma distribuição equilibrada de voluntárias entre os grupos de 

contraceptivos hormonais e, eventualmente, centralizando em um contraceptivo 

específico de cada vez, a fim de esclarecer os efeitos da contracepção hormonal 

sobre o sono de mulheres em idade reprodutiva. 
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10 Anexos 

 

10.1 Anexo 1: Comprovante de aprovação pelo comitê de ética – UNIFESP 
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10.2 Anexo 2: TCLE  

Você está sendo convidada a participar de um estudo intitulado “Avaliação do 

uso de anticoncepcionais e a qualidade de sono em mulheres”. As informações abaixo 

estão sendo fornecidas para esclarecê-lo sobre sua possível participação voluntária 

neste estudo, que tem como objetivo “avaliar a relação entre o uso de anticoncepcionais 

e a qualidade de sono”. Este estudo será feito da seguinte maneira: você está recebendo 

um questionário online e a sua participação consiste em responder a sete sessões de 

questões sobre: Seção I – Consiste na leitura e concordância ou não deste Termo de 

Consentimento; Seção II – Dados Sociodemográficos e Informações Gerais de Saúde; 

Seção III – Questões sobre o uso de anticoncepcionais e o Ciclo menstrual; Seção IV – 

Questões sobre a qualidade do seu sono; Seção V – Questões sobre sonolência diurna; 

Seção VI – Questões sobre a dificuldade para iniciar ou manter o sono e Seção VII – 

Questões sobre sua qualidade de vida. O preenchimento de todas essas seções tomará 

alguns minutos do seu tempo.  

Você tem toda a liberdade de retirar o seu consentimento e deixar de participar 

do estudo a qualquer momento sem penalização alguma, sem obrigatoriedade de 

justificar ou de participar de qualquer atividade posterior do estudo. 

 Todas as informações obtidas a seu respeito neste estudo, serão analisadas em 

conjunto com as de outros voluntários, não sendo divulgado a sua identificação ou de 

outros pacientes em nenhum momento. Assim, se seus dados forem repassados para 

finalidade científica, serão completamente anônimos. Você tem a garantia de que todos 

os dados obtidos a seu respeito só serão utilizados neste estudo.  

Se ocorrer qualquer problema ou dano pessoal comprovadamente decorrente 

dos procedimentos aos quais você será submetida, lhe será garantido o direito a 

tratamento gratuito na Instituição e você terá direito a indenização determinada por lei, 

sem restrições.   

Você não receberá nenhuma compensação financeira relacionada à sua 

participação neste estudo. Da mesma forma, você não terá nenhuma despesa pessoal 

em qualquer fase do estudo.  

A qualquer momento, se for de seu interesse, você poderá ter acesso a todas as 

informações obtidas a seu respeito neste estudo, ou a respeito dos resultados parciais 

ou gerais do estudo. 

Em qualquer etapa do estudo, o você terá acesso aos profissionais responsáveis 

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a 

pós-graduanda Andréia Gomes Bezerra que pode ser encontrada no endereço 

eletrônico: andreia.gomes@unifesp.br e no telefone 2149-0155. Se você tiver alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 

5539-7162 – E-mail: cepunifesp@unifesp.br. Quando o estudo for finalizado, você será 

informado sobre os principais resultados e conclusões obtidas no estudo. 

Esse termo foi elaborado em formato eletrônico e, caso você aceite participar, 

deve assinalar a opção correspondente ao aceite abaixo: 

(  ) Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e 

concordo em participar respondendo o questionário. 

(  ) Não concordo em participar da pesquisa.

mailto:andreia.gomes@unifesp.br
mailto:cepunifesp@unifesp.br
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10.3 Anexo 3: Questionário 
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10.4 Anexo 4: Artigos relacionados à tese 

 

10.4.1 Artigo 1: Effects of hormonal contraceptives on sleep – A possible 

treatment for insomnia in premenopausal women (publicado) 
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10.4.2 Artigo 2: Hormonal Contraceptive Use and Subjective Sleep 

Reports in Premenopausal Women: an Online Survey (submetido) 
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ABSTRACT 

Female sexual hormones have known hypnogenic effects and the use of hormonal 

replacement therapy in postmenopausal women leads to improvement in sleep quality. 

However, the effects of hormonal contraceptives in premenopausal women is still 

scarcely understood. This study sought to evaluate the impact of hormonal contraceptive 

use on subjective sleep self-reports among premenopausal women through a web-

based cross-sectional trial. A total of 2,055 premenopausal women between 18 and 40 

years-old participated answering an online questionnaire evaluating hormonal 

contraceptive use, sleep-related characteristics and related features. Sleep assessment 

tools comprised the Epworth Sleepiness Scale (ESS) and the Insomnia Severity Index 

(ISI). Statistical comparisons were performed between hormonal contraceptive users 

and those who reported no current use. Analyses were repeated to compare users of 

combined contraceptives with users of progestagens-only, as well as to compare users 

of different generations of contraceptives. Among the total sample, 1,286 participants 

met the inclusion criteria; of which 918 were currently taking hormonal contraceptives 

(combined therapy: 848 and progestagens-only: 70). Contraceptive users reported more 

frequent sleep complaints and had higher scores on ESS and ISI, denoting a worse sleep 

quality, increased excessive daytime sleepiness and more insomnia symptoms. Women 

using progestagens-only therapies reported lower sleep duration compared with 

combined therapy. Users of 3rd generation contraceptives showed lower sleep time and 

higher ISI score when compared to non-users. In conclusion, contraceptive users have 

an overall worse sleep and increased daytime excessive sleepiness when compared to 

women who did not use any hormonal contraceptive method and progestagen-only 

therapy was associated with worse sleep quality.  

Keywords: Sleep; Contraceptives; Estrogen; Progesterone; Sexual hormones; Woman.  
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1. INTRODUCTION 

 Female sexual hormones, such as estrogens and progestagens, have a well-

established relationship with human sleep. Progesterone has been described as an 

important hypnogenic hormone (Andersen et al. 2006), probably due to its secondary 

effects as a gabaergic agonist (Lancel et al. 1996). It also acts as an important respiratory 

stimulant, promoting increased dilation on the superior airways (Andersen et al. 2006). 

Estrogens are also reported as hypnogenic, promoting consolidation of the sleep-wake 

cycle (Paul, Laposky, and Turek 2009, Schwartz and Mong 2013, Mong and Cusmano 

2016).  

Most of the evidences about the sleep-promoting effects of female sexual 

hormones come from physiological transitions marked by hormonal oscillations, such as 

across the menstrual cycle and during puberty, pregnancy and menopause. Of note, a 

marked reduction on sexual hormone levels is observed at the post-menopausal period 

leading to substantial changes on sleep parameters and increases on prevalence of 

some sleep disorders are observed. For instance, the decline on progesterone levels 

might be a key factor on the development of obstructive sleep apnea among 

postmenopausal women (Popovic and White 1998). Likewise, the decline in estrogen 

levels is associated with an impairment on sleep pattern, onset of insomnia and diverse 

sleep-related complaints, most of them improved by the use of estrogen replacement 

therapy (Mong and Cusmano 2016).  

In face of the hypnogenic and sleep-promoting effects of both female sexual 

hormones, estrogens and progestagens have been suggested as potential 

pharmacological alternatives for the management of sleep complaints and treatment of 

sleep disorders, such as obstructive sleep apnea and insomnia (Andersen et al. 2006, 

Terra and Oberg 1997, Franklin, Lundgren, and Rabben 1991, Bezerra et al. 2018). A 

reasonable amount of clinical trials has been conducted in order to evaluate effects of 

these hormones or related drugs on sleep, mainly focusing on postmenopausal women. 
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The evidence available attests that progesterone administration leads to improved sleep 

quality in men, similarly to the effects of GABA A agonists (Friess et al. 1997). In 

postmenopausal women, progesterone administration is associated with increased 

number of sleep spindles (Plante and Goldstein 2013), better cardiac autonomic control 

during sleep (Virtanen et al. 2004) and improvement in sleep quality (Anttalainen et al. 

2014). Sleep disordered breathing was reduced by the use of medroxyprogesterone in 

postmenopausal women (Saaresranta et al. 2001, Saaresranta et al. 2003, Saaresranta 

et al. 2005, Anttalainen et al. 2014). 

 Most aforementioned studies have focused on postmenopausal women and on 

the use of hormone replacement therapy. On the other hand, the potential use of 

hormonal contraceptives during the premenopausal period have been scarcely 

considered. Hormonal contraceptive drugs are inexpensive and widely used among 

women, sharing the same mechanisms of action than endogenous hormones and 

hormone replacement therapy, hence being a potential therapeutic option for sleep-

related complaints and insomnia in this population. 

Premenopausal women display a unique sleep pattern if compared with men and 

postmenopausal women, encompassing subjective complaints of insufficient sleep, poor 

sleep quality, difficulties falling sleep, frequent night awakenings, longer awake periods 

after sleep onset and recurrent nightmares. The prevalence of insomnia during 

premenopause is a matter of concern, ranging from 12 to 40%, being twice as frequent 

as in men (Mong et al. 2011, Gregal and Doghramji 2017). In addition to hormonal issues, 

the lifestyle of this population is more complex and probably sleep changes can be 

explained by the daily stress and work overload to these women. Data from World 

Economic Forum describe that women work an hour longer than men (WEF 2016) . In 

Brazil, data from the IPEA (Institute of Applied Economic Research), report that among 

employed population, women worked an average of 55.3 hours compared to 47.7 hours 

a week among men (IPEA 2011). 
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Retrospective epidemiological studies demonstrated that hormonal contraceptive 

users present a reduced frequency of snoring, reduce number of awakenings, better 

sleep efficiency and reduced apnea and hypopnea indexes (Hachul et al. 2010, Hachul 

et al. 2013). However, more studies are warranted in order to further understand the 

relationship between hormonal contraceptives and sleep in premenopausal women 

within the social and current lifestyle context. A more detailed analysis on the distinct 

effects of combined and progestagen-only contraceptives are necessary. The current 

study intended to evaluate the association of contraceptive with subjective sleep 

parameters and to evaluate independent effects of different types or hormonal 

contraceptives, including a comparison between different generations of progestagens, 

on a large sample of premenopausal women, based on an online questionnaire. 

 

2. METHODS 

 This was a cross-sectional web-based survey intending to evaluate the 

relationship between contraceptive use and subjective sleep-related reports in women 

during the reproductive period. A set of questionnaires evaluating hormonal 

contraceptive use, sleep-related characteristics and related features was made available 

online between July 26th, 2016 and February 3rd, 2017. The platform chosen to execute 

and store the questionnaires was the Google Docs interface, as it is easily executable, 

free to use and compatible with most operating systems in use, which minimizes the 

chance of operational problems. This project and all procedures included were approved 

by Institutional Ethics Committee (approval number #1.571.747/2015). 

 Volunteers were recruited electronically via social media, mainly through 

Facebook and WhatsApp groups, and through institutional press office. Women who 

were between 18 and 40 years-old at the time of our study and were able to respond to 

an online survey were eligible for inclusion, as long as their hormonal contraceptive use 

pattern (either using or not using) was sustained for at least three months. This was 
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intended to exclude potential biased results due to hormonal oscillations caused by 

recent usage or cessation of hormonal contraceptive use.  

 The questionnaire was composed of five different sections and volunteers were 

instructed to answer it according to their recent routine. The sections of the questionnaire 

are outlined below: 

 Section I: General information about the study and consent form. Only 

individuals who consented to participate were included on the analysis. 

 Section II: Sociodemographic data and health-related information. It included 

questions related to age, marital status, ethnicity, educational level, income, home city, 

working schedule, physical activity, smoking habit, alcohol use and drug abuse. Women 

who reported smoking were evaluated according to the Fagerström test for nicotine 

dependence (Fagerström 1978). Those who reported alcohol use were directed to 

additional questions about drinking pattern. We also included one additional question 

asking the participants if they have any sleep-related problems, in order to evaluate their 

perception about their sleep quality. 

 Section III: Sleep-related questionnaires. Sleep profile was investigated by 

questions about difficulties to fall asleep, perceived sleep quality, usual bedtime and 

awake time and perceived total sleep time. Sleep efficiency was calculated based on 

these answers (total sleep time/total bedtime). These questions were followed by the 

Epworth Sleepiness Scale (ESS) (Johns 1991) and Insomnia Severity Index (ISI) 

(Bastien, Vallières, and Morin 2001). The ESS is a tool for subjective evaluation of 

excessive daytime sleepiness. It consists of a questionnaire of 8 questions that 

addresses the propensity the volunteer has to nap or doze in different everyday 

conditions. It should be answered according to the patterns observed on the last few 

weeks and each item should be scored from 0 (no chance of dozing) to 3 (high chance 

of dozing). The ISI allows tracking and assessing the severity of insomnia. It consists of 

7 questions, ranging from 0 to 4, on the ability to initiate and maintain sleep, early 
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awakening, sleep satisfaction, repercussion of daytime sleep deprivation, and perception 

of others about the problem. This instrument measures the patient's perception of their 

own insomnia condition, with 28 being the maximum score.  

 Section IV: Questionnaire about menstrual cycle and additional women’s health 

features (modified from (Hachul et al. 2010)). It includes questions about hormonal 

contraceptive use, dysmenorrhea, sexual activity and children. For the questions related 

to hormonal contraceptive use, a list of drugs commercially available in Brazil was 

provided, added with some fictitious brands inserted to control for eventual random or 

unreliable answers. Some questions were conditioned to previous answers: if the 

participant reported hormonal contraceptive use, she was redirected to a section about 

hormonal contraceptive use pattern, including questions about the type and timing of 

hormonal contraceptive use. If she reported no current use, she was directed to 

questions about previous use and reasons for not currently using.  

 Section V: Overall functional health status, assessed with the Short Form 36 

(SF-36). The SF-36 is a multidimensional quality of life questionnaire that comprises 36 

items corresponding to eight domains, including functional capacity, physical health, 

pain, general health, vitality, social functioning, emotional concerns, and mental health. 

Its score ranges from 0 (maximum disability) to 100 (less disability) (Campolina et al. 

2011).  

 As exclusion criteria, we excluded any records of women presenting at least 

one of the following items: age out of the intended range (18 to 40 years old), shift worker, 

pregnancy, any incomplete answer, duplicate or typing error or respondents living 

abroad. Women who scored 5 or higher in the Fagerström test (indicative of moderate 

to high tobacco dependence), reported alcohol use 4 or more times per week (classified 

as heavy use by the World Health Organization), regular use of any drug of abuse (more 

than twice during the last three months) or current use of drugs that may interfere with 

sleep (such as corticoids, psychotropic drugs, anxiolytics, antidepressants and 
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hypnogenic drugs) were excluded. Changes on the pattern of hormonal contraceptive 

use on the last three months, imprecise report of contraceptive type being used, reports 

of non-hormonal contraception (e.g.: non-hormonal copper intrauterine device) and 

choosing any of the made-up commercial contraceptive brands were excluded.   

 In order to evaluate the effect of hormonal contraceptives on sleep, 4 levels of 

analysis were performed. An initial general analysis (first-level) was performed to 

compare women who reported hormonal contraceptive use (CPU) against those who 

reported no current use of hormonal contraceptives (NOU). Following, a stratified 

analysis (second-level) was performed, in which NOU women were compared with both 

combined contraceptives (COMB) users and progestagen-only contraceptives (PROG) 

users (including levonorgestrel intrauterine devices). The same sleep parameters were 

evaluated comparing the 4 generations of progestagens (third-level analysis). The 

hormonal contraceptives were divided into 4 generations based on the type of 

progestagen (Sitruk-Ware 2006, 2008). This categorization was based in the 

classification presented by Vigo et al. (2011) (which considers the hormonal 

contraceptives available in Brazil) and Davtyan (2012) was considered as secondary 

source. In short, first generation progestagens correspond to either estranes derived 

from testosterone or pregnanes derived from 17α-OH progesterone or 19-

Norprogesterone (including norethindrone, lynestrenol, ethynodiol diacetate, and 

norethisterone, medroxyprogesterone acetate and cyproterone acetate); second 

generation corresponds to gonanes derived from testosterone (including levonorgestrel, 

and norgestrel); the third generation corresponds to derivatives from levonorgestrel 

(including desogestrel, gestodene, norgestimate, etonorgestrel, and norgestodene) and 

fourth generation corresponds to more recent hybrid progestins, including non-ethylated 

estranes and pregnanes (including dienogest, nestorone, nomegestrol acetate, 

trimegestone and drospirenone). Finally, considering that the delivery route of the 

progestagens might impact their potential effects on sleep, levonorgestrel intrauterine 



ANEXOS – ARTIGO 2 

 
 

154 

devices users were compared with the users of other progestagen-only contraceptives 

(fourth-level analysis). Sleep-related comparisons were initially performed in an 

uncontrolled way (raw analysis), followed by a controlled analysis in which the effects of 

hormonal contraceptives were corrected by potential confounding factors (age, BMI and 

income).  

All data that did not meet the assumptions of normality and homogeneity were z-

score transformed for suitable parametric evaluation. Numerical variables were 

compared by a general linear model (GLM) (followed by Bonferroni’s post hoc test when 

necessary) for both raw and controlled analyses. Chi-Square test was performed to 

determine the association between categorical variables; in comparisons involving 

variables with more than two categories, adjusted residual values either higher than 2 or 

lower than -2 were considered significant. The significance level was set at p<0.05. For 

mean comparisons, partial eta square (ηp
2) was calculated as a measure of effect size, 

which thresholds for small, medium and high effects are respectively 0.0099, 0.0588 and 

0.1379 (Cohen 1988). Data are presented as mean and standard deviation for numeric 

variables, or frequency and percentage for categorical variables. All analyses were 

performed using SPSS 20 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 

 

3. RESULTS 

3.1. Sample description 

 Although 2,055 women answered the survey, only 1,286 participants met our 

inclusion criteria. Of the 769 exclusions, 5 were responses of a pilot test, 12 did not 

signed the consent form, 59 were not on the intended age range (18 to 40 years-old), 25 

were probable typing and filling errors or duplicated answers, 110 had been taking 

contraceptives for less than 3 months, 150 had stopped taking contraceptives less than 

3 months ago, 5 used non-hormonal contraceptives and 6 were pregnant. Additionally, 

216 report using medicines related to the exclusion criteria previously established, 99 
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women reported regular drug use (Cannabis: 91; cocaine or crack: 1; inhalants: 1; 

hypnotic/sedative drugs: 6), 16 scored 5 or higher on the Fagerström test and 11 had 

alcohol use classified as at least moderate. Forty-one shift-workers and 14 women living 

abroad were excluded. Among these 1,286 eligible participants, 918 were currently 

taking hormonal contraceptives and 368 were not. Among the hormonal contraceptive 

users, 848 were using combined therapy and 70 were using progestagen-only (including 

levonorgestrel intrauterine devices). Figure 1 depicts a flowchart with the volunteer’s 

inclusion and exclusion process. Figure 2 presents a histogram accounting the number 

of volunteers using each progestagen, either in combined or progestagen-only 

preparations. 

 

3.2. First- and second-level analyses 

 First-level analyses are related to the comparison between users (CPU) and 

non-users (NOU) of hormonal contraceptives, while second-level analyses encompass 

stratified comparisons, in which non-users were compared with both users of combined 

therapies (COMB) and progestagen-only (PROG) hormonal contraceptives. 

 Sociodemographic and health data are summarized in Table 1. In first-level 

analysis, the average age of the NOU group was higher than CPU group (NOU: 27.3±5.7; 

CPU: 25.8±5.1; p<0.001; F(1, 1285)=20.27; ηp
2=0.016), while in second-level analysis, 

PROG group was older than NOU and COMB (NOU: 27.3±5.7; COMB: 25.5±5.0; PROG: 

29.4±5.4; p<0.001; F(2, 1284)=28.51; ηp
2=0.043). Regarding the marital status, COMB 

group had a higher prevalence of single women (66.7%) while PROG had a higher 

prevalence of married women (62.9%; p<0.001; Χ2=41.61). PROG group presented an 

average higher income than other groups (58.6%; p=0.033; Χ2=10.48). 

Women in the CPU group reported more sleep problems than those in the NOU 

group (NOU: 38.3%; CPU: 48.5%; p=0.001; Χ2=10.93); while those in PROG group 

reported more sleep problems than women in the COMB group (PROG: 57.1%; COMB: 
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47.8%; p=0.001; Χ2=13.23). Regarding the perceived sleep time in the last month, CPU 

individuals had a statistically significant reduction only in corrected analysis, when 

compared to NOU group (NOU: 425.1±88.0; CPU: 415.2±82.8; p=0.022; F(1, 1285)=5.23; 

ηp
2=0.004). In second-level analyses, PROG group reported a significantly lower 

perceived sleep time compared to NOU and COMB groups (NOU: 425.1±88.0; COMB: 

418.0±82.4; PROG: 381.4±80.8; raw p=0.001; F(2, 1284)=7.93; ηp
2=0.012). This significant 

difference remains even if the data are corrected for age, BMI and income (corrected 

p=0.001; F(2, 1284)=7.06; ηp
2=0.011). CPU group presented both a significantly higher ESS 

score (NOU: 9.7±4.7; CPU: 10.4±4.7; raw p=0.015; F(1, 1285)=5.94; ηp
2=0.005; corrected 

p=0.029; F(1, 1285)=4.79; ηp
2=0.004) and a higher prevalence of women with excessive 

sleepiness (NOU: 48.9%; CPU: 55.0%; p=0.048; Χ2=3.92) when compared with NOU in 

first-level analysis, but no statistically significant effect was detected in second-level 

analysis. Likewise, ISI score was significantly higher in the CPU group in comparison 

with NOU group in first-level analysis (NOU: 7.8±5.5; CPU: 8.7±0.2; raw p=0.007; F(1, 

1285)=7.35; ηp
2=0.006; corrected p=0.008; F(1, 1285)=7.05; ηp

2=0.005) and with COMB in 

second-level analyses in raw comparisons (NOU: 7.8±5.5; COMB: 8.6±5.6; p=0.014; F(2, 

1284)=4.26; ηp
2=0.007). Finally, normal ISI scores were more frequent in the NOU group 

(p=0.008; Χ2=11.81), mild insomnia scores were more frequent in PROG group and 

moderate insomnia scores were more often observed in COMB group (p=0.010; 

Χ2=16.77). First- and second-level comparisons regarding ESS, ISI, total sleep time and 

sleep efficiency are disclosed in Figure 3, while additional comparison regarding sleep 

profile are depicted in Table 2.  

Concerning women health features, NOU women reported a higher frequency of 

regular menstrual cycles, while a lower frequency was observed in PROG users (NOU: 

87.5%; CPU: 73.3%; p<0.001; PROG: 21.4%; COMB: 77.6%; p<0.001; Χ2=146.71). 

Dysmenorrhea was more frequent in NOU group (38.9%; p<0.001; Χ2=39.67) and having 

children was more frequent in PROG group (57.1%; p<0.001; Χ2=142.16). Sexual activity 



ANEXOS – ARTIGO 2 

 
 

157 

was less frequent in NOU group and more frequent in the COMB group (NOU: 77.7%; 

CPU: 89.1%; PROG: 88.6%; COMB: 89.1%; p<0.001; Χ2=28.06). All comparisons 

related to women health features in first- and second-level analyses are shown in Table 

2.  

Regarding overall health status, as measured by the SF-36, our comparisons 

showed that COMB and CPU group performed worse than NOU group in the general 

health perception scale (NOU: 67.9±19.5; CPU: 63.1±20.2; p<0.001; F(1, 1285)=15.13; 

ηp
2=0.012; PROG: 64.6±20.9; COMB: 63.0±20.2; p<0.001; F(2, 1284)=7.77; ηp

2=0.012) and 

in the mental health scales (NOU: 61.3±18.2; CPU: 58.3±17.8; p=0.007; F(1, 1285)=7.34; 

ηp
2=0.006; PROG: 59.3±16.8; COMB: 58.3±17.9; p=0.023; F(2, 1284)=3.77; ηp

2=0.006). All 

results acquired through the SF-36 are shown in Table 2. 

 

3.3. Third-level analyses  

Third-level analyses refer to the comparisons among users of different 

generations of hormonal contraceptives. Sociodemographic and health data according 

to the generation of contraceptives being used are summarized in Table S1. It was 

observed a higher frequency of women who used first generation contraceptives among 

those who received 1-5 minimum wages and a higher frequency of women who used 

fourth generation contraceptives among those who received more than 5 minimum 

wages (p=0.007; Χ2=20.98).  

Regarding sleep, third generation contraceptive users had a lower frequency of 

reporting sleep problems (NOU: 56.%; 3rd: 45.5%. p=0.001; Χ2=19.60), but presented 

lower perceived sleep time when compared to first generations (NOU: 425.1±88.0; 1st
:
 

430.7±79.8; 3rd: 407.2±81.9; raw p=0.002; F(4, 1282)=4.21; ηp
2=0.013; p=0.001; F(4, 

1282)=4.55; ηp
2=0.014). Finally, women using third generation contraceptives presented a 

higher ISI score when compared to non-users (NOU: 7.8±5.5; 3rd: 9.06±5.55; raw 
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p=0.026; F(4, 1282)=2.77; ηp
2=0.009; corrected p=0.020; F (4, 1282)=2.94; ηp

2=0.009). Sleep-

related variables according to the generation of progestagens are disclosed in Table 3. 

Regarding women's health, users of third and fourth generations reported 

irregular menstrual cycles less often than those using other generations (1st: 80.6%;  2nd: 

74.8%; 3rd 70.9%; 4th: 70.6%; p<0.001; Χ2=38.61). The presence and number of children 

was significantly higher among women using contraceptives of second and fourth 

generation, when compared with users of other generations (1st: 12.8%; 2nd: 24.3%; 3rd 

5.3%; 4th: 25.3%; p<0.001; Χ2=8.76). For measures assessed by SF-36, it was observed 

that the general health perception scale performed worse in second and fourth 

generations, when compared with non-users (NOU: 67.9±19.5; 1st generation: 

64.6±20.0, 2nd generation: 58.7±22.7, 3rd generation: 63.7±20.0, 4th generation: 

63.0±19.6; p<0.001; F(4, 1282)=5.38; ηp
2=0.017). In the functional capacity scale, first 

generation users performed worse than third generation users (1st: 82.7±18.3; 3rd: 

86.8±13.0; p=0.016; F(4, 1282)=3.07; ηp
2=0.009). All results regarding women’s health 

features and SF-36 are shown on Table S2. 

 

3.4. Forth-level analyses 

Forth-level analyses encompassed the comparisons between users of 

levonorgestrel intrauterine devices and users of other progestagen-only hormonal 

contraceptives. In this level of analyses, only sleep-related variables were compared, 

which are summarized in Table S3. The only statistically significant result was observed 

in ESS score, which was reduced among levonorgestrel intrauterine device users in both 

raw and corrected analysis (intrauterine device users: 9.12±4.57; other progestagens-

only: 11.58±4.59; raw p=0.035; F(1, 1285)=4.62; ηp
2=0.064; corrected p=0.025; F(1, 

1285)=5.12; ηp
2=0.075). 
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4. DISCUSSION 

As disclosed in the results section, hormonal contraceptive users have an overall 

worse subjective sleep, including more self-reported sleep-related problems. Scores on 

ESS and ISI were all higher among hormonal contraceptive users, denoting respectively 

increased excessive daytime sleepiness and more insomnia symptoms. Additionally, 

significant differences were noted when combined contraceptives users were compared 

with progestagen-only users in relation to total sleep time. Progestagen-only users 

reported a lower sleep duration, while sleep efficiency was lower in combined 

contraceptives users. 

Sleep is an important aspect on female physiology, being modulated and 

impacted by oscillations on sexual hormone levels. Considering women on the 

reproductive age (i.e. premenopausal women), studies have reported important sleep 

alterations associated with a hormonal background. As an example, there is an increase 

in sleep-related complaints in women who suffer from premenstrual syndrome (Baker et 

al. 2007). Likewise, reports of poor sleep quality are more prevalent in women with 

irregular menstrual cycles (Hachul et al. 2010), being eventually more frequent during 

the follicular phase (Guillermo et al. 2010). Female sexual hormones, especially 

progestagens, have arguably hypnogenic and sedative properties, being able to reduce 

sleep latency and improve some sleep disorders, such as periodic limb movement 

disorders, sleep bruxism and obstructive sleep apnea (Andersen et al. 2006). 

Progesterone is reported as an important respiratory stimulant, as the decrease on its 

levels observed during postmenopause seems to be related to the onset of obstructive 

sleep apnea (Popovic and White 1998, Hachul et al. 2005). Several studies conducted 

with postmenopausal women confirm the relationship between sexual hormones and 

sleep, once the use of hormone replacement therapy leads to an overall improvement 

on sleep pattern, architecture and disorders (Plante and Goldstein 2013, Saaresranta et 
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al. 2005, Virtanen et al. 2004, Saaresranta et al. 2003, Saaresranta et al. 2001, 

Wesstrom, Ulfberg, and Nilsson 2005, Anttalainen et al. 2014). 

The introduction of hormonal contraceptive methods was an important aspect of 

modern women’s lifestyle, which has allowed women to opt for a delayed motherhood, 

promoting social and economic benefits such as a better inclusion on the work force. 

Hormonal contraceptives are presented both as a combination of hormones (estrogens 

and progestagens), or as progestagen-only, being available in different formats and 

delivery routes (ex.: oral pills, intravaginal rings, transdermal patches, among others). 

The use of hormonal contraceptives has actually gone beyond contraception only. These 

pharmacological tools are currently the choice therapy for the treatment of dysmenorrhea 

and polycystic ovary syndrome (Bonny et al. 2012, Strowitzki, Kirsch, and Elliesen 2012), 

being also used for the treatment and management of facial acne, seborrhea, alopecia 

and hirsutism (Arowojolu et al. 2012, Schindler 2004, 2013). Previous epidemiological 

data have suggested a potentially beneficial effect of hormonal contraceptives in sleep 

as well, since hormonal contraceptive users have shown lower incidence of snoring and 

awakenings and lower apnea-hypopnea index (Hachul et al. 2013, Hachul et al. 2010). 

Based on the importance of sleep on female physiology, benefits of female sexual 

hormones on sleep pattern and preliminary results regarding the use of hormonal 

contraceptives, it was hypothesized that these drugs could be useful as a complementary 

or alternative treatment to insomnia and sleep complaints in premenopausal women 

(Bezerra et al. 2018).   

Our data do not provide support to the aforementioned hypothesis and, in our 

sample, it seems that contraceptives are not likely to be used as a complementary 

therapy to improve sleep quality in premenopausal women. Actually, our data 

demonstrate the opposite, suggesting that both combined and progestagen-only 

contraceptives might impair subjective sleep in premenopausal women. Despite the 

strong physiological background supporting the hypnogenic effects of female sexual 
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hormones, hormonal contraceptives does not seem to follow the same direction, as its 

effects in sleep quality, subjective sleep reports and insomnia symptoms are either null 

or negative. Similar to the current study, previous reports from our research group failed 

to detect positive effects of hormonal contraceptives in sleep quality-related variables 

(Hachul et al. 2013, Hachul et al. 2010). Conversely, other reports have pointed out some 

detrimental effects of hormonal contraceptives, including lower self-reported sleep 

duration, decreased slow wave sleep and reduced sleep efficiency (Baker, Mitchell, and 

Driver 2001, Baker et al. 2001, Albuquerque et al. 2015, Burdick, Hoffmann, and 

Armitage 2002). Our results supports the evidences of impaired sleep quality in 

contraceptive users, as we observed higher frequency of self-reported sleep problems 

and self-rated poor sleep, lower sleep efficiency and total sleep time and higher ESS and 

ISI scores among contraceptive users (either COMB or PROG groups). Despite all these 

evidences seem to be pointing to the same direction (either no or negative effect in sleep 

quality), replication of these findings is still needed, in order to properly understand which 

variables in the broad scope of sleep quality are actually impaired by the use of hormonal 

contraceptives. It should be mentioned, however, that these negative effects in sleep 

quality have no relationship with the positive effects of hormonal contraceptives and 

sexual hormones have in sleep disordered-breathing and other respiratory variables 

during sleep. Polysomnography-based data from our group demonstrate that hormonal 

contraceptive use leads to lower snoring rates, lower apnea-hypopnea index, higher 

SaO2 nadir and lower SaO2 time under 90% (Hachul et al. 2013, Hachul et al. 2010). 

Hormonal contraceptives remain as a potential therapeutic choice for obstructive sleep 

apnea, despite its negative effects in sleep quality.  

As aforementioned, both COMB and PROG users presented worse sleep-related 

parameters when compared to women not using hormonal contraceptives. Additionally, 

comparisons between COMB and PROG users demonstrate that progestagen-only 

contraceptives could be even worse to sleep quality. This can be seen in the self-
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perception of sleep problems (rated as 57% in PROG against 47% in COMB) and in self-

reported sleep duration, which was almost 40 minutes lower in PROG than in COMB. In 

other cases, PROG users presented worse results regardless of statistical significance, 

such as in ESS and ISI scores. Specifically for ISI, PROG users had a score 0.8 higher 

than COMB and 1.6 higher than non-users. The most probable reason for the lack of 

statistical significance in these cases of notable mean differences may rely on the 

uneven samples sizes, since COMB group was 12-fold bigger than PROG group. 

Another possible explanation rely on the composition and delivery route of the 

contraceptives in each group. In PROG group, 35% of the participants were using 

hormonal intrauterine devices, a delivery route with much milder systemic effects. The 

impact on the delivery route in sleep can be seen in fourth-level analyses (Table S3), in 

which ESS scores were almost three points lower among hormonal intrauterine devices 

when compared with user of oral pills. If the PROG group had a higher sample size a 

higher proportion of oral contraceptive users (as in COMB groups), worse results among 

progestagen-only users would be even more remarkable.  

In order to try to specify more the results, a comparison among different 

contraceptive generations was performed. Most significant results encompassed third 

generation contraceptives, but were slightly contradictory. Third generation users were 

the ones who reported less self-perceived sleep problems among contraceptive users 

(45.5%), despite still higher than in non-users (38.8%). They also had lower self-reported 

sleep time, higher ISI scores and higher prevalence of mild insomnia. A possible 

explanation to these results rely on the fact that this generation had the bigger amount 

of oral progestagen-only users (hormonal intrauterine device users were all concentrated 

in second generation). This result reinforces the negative effect of progestagen-only 

contraceptives in sleep.  

Other than the unbalanced sample size, the groups also presented some 

differences with potential impact on sleep. As it can be seen in Table 1, COMB users 
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were younger, were more likely to be eutrophic and single and had lower income, while 

PROG users were older, were more likely to be obese and married and had higher 

income. These differences could either impact sleep directly, as in the case of age and 

BMI, or indirectly, such as of income. This difference in income is reflected in the use of 

contraceptives, since using fourth generation contraceptives (which are more expensive) 

are significantly more frequent in women who earn more than five minimum wages. This 

was the reason why all sleep-related comparisons were corrected by age, BMI and 

income. The decision to perform both raw (uncontrolled) and controlled corrected 

analysis is to evaluate the results in two different perspectives. Raw analyses 

demonstrate what physicians face in office, while corrected analyses account for 

potential confounding factors that might impact a certain clinical presentation. These 

corrections had only minor effects on sleep results and did not changed the whole 

picture, which demonstrates that hormonal contraceptives possibly influences sleep 

directly.  

Women’s health-related variables were also impacted by the use of hormonal 

contraceptives, despite none result was unexpected. Regular menses were more 

frequent among non-users (87.5%) and less frequent in PROG, probably due to the 

effect of hormonal intrauterine devices in promoting irregular cycles or amenorrhea (Xiao 

et al. 1995). Dysmenorrhea was more frequent in non-users, and less frequent in both 

COMB and PROG users, which was expected. Sexual activity was more frequent in all 

hormonal contraceptive groups. PROG users were more likely to have children, which is 

probably associated with the higher frequency of married women in this group. 

Regarding quality of life, contraceptive users presented better health and mental status 

than non-users, especially those using combined therapies.  

It must be considered that, regardless of the statistical significance level (as 

measured by the p value), almost all the effect sizes (as measured by ηp
2) are situated 

in the small effect range. The only exceptions were observed in the comparison between 
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users of levonorgestrel intrauterine device and users of other progestagens-only 

contraceptives (third-level analysis), which have reached medium effect size in both raw 

and corrected analyses. Such observation indicates that the effects of contraceptives in 

self-reported sleep may only marginally clinically significant.   

In any case, the findings of this study have potential practical implications, 

suggesting that the prescription of hormonal contraceptives for premenopausal women 

with insomnia should be cautiously considered, and the benefits and harms involved in 

this treatment should be weighted. Depending on insomnia severity, using hormonal 

contraceptives could probably worse the symptoms. An important future step in this 

research field would be to evaluate specific contraceptive formulations (as did by 

Albuquerque et al. (Albuquerque et al. 2015) with a drospirenone-based combined 

formulation), in order to address which hormonal combination, dose and administration 

route would impact less the sleep quality parameters and insomnia symptoms. 

Depending on the results of these suggested future studies, the prescription of hormonal 

contraceptives could be improved and tailored based on the sleep complaints presented 

by premenopausal patients. Unfortunately, the design and sample in the current study 

precludes a robust comparison between the different contraceptive formulations as 

suggested above. However, based on the results in fourth-level analysis, one can 

speculate about levonorgestrel-based intrauterine devices as being more adequate than 

oral progestagen-only contraceptives, since it led to lower sleepiness as measured 

through ESS.  

Some considerations and limitations should be discussed in order to explain the 

discrepancy between the previous hypothesis and the achieved results. First, this was a 

web-based trial composed by a convenience sample, which limitation might have 

attracted people who have some background insomnia or sleep complaints. 

Nevertheless, the prevalence of sleep complaints in our sample is similar to the data 

achieved by an epidemiological sleep study in Brazil (Santos-Silva et al. 2010), which 
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attests that our sampling technique was adequate. Second, this study focused on 

subjective sleep self-reports only, not on objective measures, such as in previous studies 

(Hachul et al. 2013, Hachul et al. 2010). Third, as a consequence of our convenience 

sample, the number of volunteers in each contraception groups were imbalanced, 

reflecting the pattern of use and contraceptive prescriptions in the general population. 

The sample size of the combined therapy group was more than 12 times bigger than the 

progestagens-only therapy. This might have impaired the statistical sensibility to detect 

progestagens-specific results. Fourth, hormonal replacement therapies are usually 

based in low-dose hormonal interventions, while contraceptives are based on much 

higher concentrations. It would be plausible to consider that the possible side effects of 

contraceptives would outweigh the beneficial effects of low doses, resulting in impaired 

instead of improved sleep quality. Finally, PROG users were older and had a higher 

average income, which might reflect the elevated costs of these drugs in comparison 

with combined contraceptives.  

 

5. CONCLUSION 

In conclusion, our data show that the use of hormonal contraceptives among 

premenopausal women promoted an overall worse sleep quality when compared to non-

users in this sample. Both combined and progestagen-only contraceptives lead to 

impaired sleep in comparison with non-users, with a tendency of worse results among 

progestagen-only users. The current findings provide a hypothesis that the use of 

hormonal contraception may negatively influence sleep. In face of our results and the 

arguments above, we suggest more investigation about the effects of hormonal 

contraceptives, in order to provide definitive conclusions on the actual potential effects 

of contraceptives on sleep. To overcome the limitations observed in our study, the best 

possible experimental design would be composed by randomized controlled trials, using 

both objective (i.e. polysomnography) and subjective (i.e. questionnaires) measures, 
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assuring a balanced distribution of volunteers among the contraception groups and 

eventually focusing on one specific contraceptive at a time, in order to clarify the effects 

of hormonal contraception on sleep in women.  
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7. FIGURES 

 

Figure 1: Flowchart of participant inclusion. NOU: non-users; CPU: contraceptive users; 

COMB: combined contraceptive users; PROG: progestagen-only users.  

 

 

Figure 2: Description of contraceptive use. A. Histogram according to the progestagen 

being used, either in combined or progestagen-only hormonal contraceptives. B. 

Histogram disclosing the distribution of contraceptives according to their generations. 

NOU: non-users; COMB: combined contraceptive users; PROG: progestagen-only 

users.  

 



ANEXOS – ARTIGO 2 

 
 

168 

Figure 3: Effect of contraceptive use in ESS and ISI (A), self-reported sleep time (B) and 

calculated sleep efficiency (C). Data were analyzed by general linear model (followed by 

Bonferroni’s post hoc test when necessary) for both raw and controlled analyses. 

Complementary sleep data are found in Table 2. C: corrected analysis; COMB: combined 

contraceptives; CPU: contraceptive users; EES: Epworth Sleepiness Scale; ISI: 

Insomnia Severity Index; NOU: non-users; PROG: progestagen-only users; R: raw 

analysis. First and second-level analysis were respectively performed under 1,1285 and 

2,1284 degrees of freedom. All effect sizes as measured by ηp
2
 situates in the small effect 

size range (0.0099 to 0.0588).  

  



 

 

8. TABLES 

Table 1. Socio-demographic data and comparisons between groups (first- and second-level analysis), 

 NOU CPU COMB PROG NOU x CPU NOU x COMB x PROG 

  n=368 n=918 n=848 n=70 p F / ηp
2  OR Χ2 p (post-hoc) F / ηp

2  OR Χ2 

Age (mean±SD) 27.3±5.7 25.8±5.1 25.5±5,0 29.4±5.4 <0.001 20.27 / 0.016 <0.001 (ALL) 28.51 / 0.043 

BMI (mean±SD) 24.5±5.0 23.9±4.4 23.7±4.3 26.0±5.9 0.035 4.47 / 0.003 <0.001 (ALL) 10.42 / 0.016 

Under weight - n (%) 20 (5.4) 61 (6.6) 59 (7.0) 2 (2.9)* 0.213  4.49 0.002 21.34 

Euthrophic - n (%) 211 (57.3) 568 (61.9) 537 (63.3)* 31 (44.3)*     

Overweight - n (%) 89 (24.2) 196 (21.4) 173 (20.4)* 23 (32.9)*     

Obesity - n (%) 48 (13.0) 93 (10.1) 79 (9.3)* 14 (20.0)*     

Marital Status – n (%)         

Single 
213 

(57.9)* 589 (64.2) 566 (66.7)* 23 (32.9)* 0.282 6.25 <0.001 41.61 

Married 146 (39.7) 303 (33.0) 259 (30.5)* 44 (62.9)*     

Separated/Divorced 9 (2.4) 25 (2.7) 22 (2.6) 3 (4.3)     

Widow 0 1 (0.1) 1 (0.1) 0     

Ethnicity – n (%)         

Caucasian 272 (73.9) 677 (73.7) 628 (74.1) 49 (70.0) 0.981 0.41 0.708 5.46 

Pardo 59 (16.0) 150 (16.3) 139 (16.4) 11 (15.7)     

Black 20 (5.4) 54 (5.9) 50 (5.9) 4 (5.7)     

Asian 16 (4.3) 34 (3.7) 28 (3.3) 6 (8.6)     

Indigenous  1 (0.3) 3 (0.3) 3 (0.4) 0     

Level of Schooling  – n (%)         

Unfinished Elementary  2 (0.5) 0 0 0 0.209 5.87 0.343 8.99 

Elementary School 1 (0.3) 4 (0.4) 4 (0.5) 0     

High School 118 (32.1) 311 (33.9) 292 (34.4) 19 (27.1)     

College/Higher Education  142 (38.6) 360 (39.2) 333 (39.3) 27 (38.6)     

Post Graduate 105 (28.5) 243 (26.5) 219 (25.8) 24 (34.3)     

Income – n (%)         

Up to 1 minimum wage 15 (4.1) 30 (3.3) 25 (2.9) 5 (7.1) 0.731 0.63 0.033 10.48 

1-5 minimum wages 181 (49.2) 465 (50.7) 441 (52.0) 24 (34.3)*     
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More than 5 minimum wage 172 (46.7) 423 (46.1) 382 (45.0) 41 (58.6)*     

City - n (%)         

Up to 100K inhabitants 46 (12.5) 91 (9.9) 86 (10.1) 5 (7.1) 0.315 4.74 0.617 6.27 

100K to 750K inhabitants 122 (33.2) 357 (38.9) 330 (38.9) 27 (38.6)     

750K to 1M inhabitants 13 (3.5) 34 (3.7) 30 (3.5) 4 (5.7)     

1M to 2.5M inhabitants 53 (14.4) 117 (12.7) 107 (12.6) 10 (14.3)     

More than 2.5M inhabitants 134 (36.4) 319 (34.7) 295 (34.8) 24 (34.3)     

Region of Brazil – n (%)         

South 54 (14.7) 130 (14.2) 122 (14.4) 8 (11.4) 0.521 3.22 0.626 6.19 

Southeast 246 (66.8) 650 (70.8) 595 (70.2) 55 (78.6)     

Midwest 21 (5.7) 38 (4.1) 37 (4.4) 1 (1.4)     

Northeast 36 (9.8) 72 (7.8) 67 (7.9) 5 (7.1)     

North 11 (3.0) 28 (3.1) 27 (3.2) 1 (1.4)     

Working Day – n (%)         

Absent 33 (9.0) 76 (8.3) 68 (8.0) 8 (11.4) 0.619 1.78 0.834 2.79 

Half 77 (20.9) 169 (18.4) 156 (18.4) 13 (18.6)     

Whole 177 (48.1) 476 (51.9) 441 (52.0) 35 (50.0)     

Double 81 (22.0) 197 (21.5) 183 (21.6) 14 (20.0)     

Physical Activity – n (%)         

No 177 (48.1) 464 (50.5) 428 (50.5) 36 (51.4) 0.927 1.37 0.163 14.22 

Up to 1x/week 31 (8.4) 73 (8.0) 67 (7.9) 6 (8.6)     

2x/week 51 (13.9) 133 (14.5) 126 (14.9) 7 (10.0)     

3x/week 44 (12.0) 107 (11.7) 99 (11.7) 8 (11.4)     

More than 3x/week 49 (13.3) 105 (11.4) 100 (11.8) 5 (7.1)     

Everyday 16 (4.3) 36 (3.9) 28 (3.3) 8 (11.4)         

Numeric variables were analyzed by GLM, followed by Bonferroni’s post hoc test when necessary. Categoric variables were evaluated by a chi-square test. 
COMB: Combined contraceptives. CPU: Contraceptive users. NOU: Non-users. PROG: Progestagen-only contraceptive. SD: Standard deviation. *: Adjusted 
summary either >2 or <.2 in the NOU x COMB x PROG comparisons using the chi-square test. First and second-level analysis were respectively performed 
under 1,1285 and 2,1284 degrees of freedom. 
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Table 2. Comparison of sleep, women's health-related parameters and quality of life between groups (first- and second-level analysis). 

 NOU CPU COMB PROG NOU x CPU NOU x COMB x PROG 

  n=368 n=918 n=848 n=70 p F / ηp
2  OR Χ2 p (post-hoc) F / ηp

2  OR Χ2 

Sleep-related parameters (additional to Figure 2)        

Perception of sleep problems - n (%) 141 (38.3)* 445 (48.5) 405 (47.8)* 40 (57.1)* 0.001 10.93 0.001 13.23 

Sleep latency>30 min - n (%)         

Not once in the last month 93 (25.3) 213 (23.2) 200 (23.6) 13 (18.6) 0.548 2.12 0.794 3.11 

Less than 1x/week 103 (28.0) 251 (27.3) 231 (27.2) 20 (28.6)     

1-2x/week 82 (22.3) 194 (21.1) 179 (21.1) 15 (21.4)     

More than3x/week 90 (24.5) 260 (28.3) 238 (28.1) 22 (31.4)     

Self-reported sleep quality - n (%)         

Very poor 21 (5.7) 45 (4.9) 42 (5.0) 3 (4.3) 0.069 7.09 0.094 10.82 

Poor 96 (26.1) 306 (33.3) 276 (32.5) 30 (42.9)     

Good 183 (49.7) 428 (46.6) 398 (46.9) 30 (42.9)     

Very good 68 (18.5) 139 (15.1) 132 (15.6) 7 (10.0)     

Sleepiness according to ESS         

Normal 188 (51.1) 413 (45.0) 383 (45.2) 30 (42.9) 0.048 3.92  0.131 4.06 

Excessive sleepiness 180 (48.9) 505 (55.0) 465 (54.8) 40 (57.1)     

Insomnia severity according to ISI         

Normal 202 (54.9)* 413 (45.0) 386 (45.5)* 27 (38.6) 0.008 11.81 0.010 16.77 

Mild 120 (32.6)* 366 (39.9) 330 (38.9) 36 (51.4)*     

Moderate 39 (10.6) 127 (14.8) 121 (14.3)* 6 (8.6)     

Severe 7 (1.9) 12 (1.3) 11 (1.3) 1 (1.4)     

Women's health-related parameters         

Regular menses, yes – n (%) 322 (87.5)* 673 (73.3) 658 (77.6) 15 (21.4)* <0.001 30.20 <0.001 146.71 

Dysmenorrhea – n (%)         

No 65 (17.7)* 250 (27.2) 216 (25.5) 34 (48.6)* <0.001 20.13 <0.001 39.67 

Yes, not always 160 (43.5) 412 (44.9) 387 (45.6) 25 (35.7)     
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Yes, always 143 (38.9)* 256 (27.9) 245 (28.9)* 11 (15.7)*     

Sexual activity, yes – n (%) 286 (77.7)* 818 (89.1) 756 (89.2)* 62 (88.6) <0.001 28.05 <0.001 28.06 

Children, yes – n (%) 75 (20.4)* 109 (11.9) 69 (8.1)* 40 (57.1)* <0.001 15.50 <0.001 142.16 

Number of children (mean±SD) 0.3±0.6 0.2±0.5 0.1±0.4 0.8±0.8 <0.001 14.16 / 0.011 <0.001 (ALL) 74.07 / 0.104 

SF-36 scores (mean±SD)         

Functional capacity 85.4±14.7 85.0±15.0 85.1±14.8 83.4±16.6 0.649 0.21 / <0.001 0.581 0.54 / 0.001 

Physical Limitation 76.2±33.0 74.1±33.2 74.2±33.2 72.9±33.7 0.316 1.01 / 0.001 0.573 0.56 / 0.001 

Pain 65.9±20.4 66.3±20.5 66.6±20.5 62.0±20.7 0.770 0.08 / <0.001 0.189 1.67 / 0.003 

Health 67.9±19.5 63.1±20.2 63.0±20.2 64.6±20.9 <0.001 15.13 / 0.012 
<0.001 (NOU x 

COMB) 7.77 / 0.012 

Vitality 48.7±6.0 48.3±6.2 48.2±6.2 48.9±6.3 0.262 1.26 / 0.001 0.352 1.04 / 0.002 

Social 58.3±17.2 57.5±17.4 57.5±17.3 57.3±18.4 0.491 0.46 / <0.001 0.785 0.24 / <0.001 

Emotional Limitation 51.0±42.9 47.9±41.8 47.8±41.9 49.0±40.4 0.227 1.46 / 0.001 0.468 0.76 / 0.001 

Mental Limitation 61.3±18.2 58.3±17.8 58.3±17.9 59.3±16.8 0.007 7.34 / 0.011 
0.023 (NOU x 

COMB) 3.77 / 0.006 

Numeric variables were analyzed by GLM, followed by Bonferroni’s post hoc test when necessary. Categoric variables were evaluated by a chi-square test. COMB: 
Combined contraceptives. CPU: Contraceptive users. NOU: Non-users. PROG: Progestagen-only contraceptive. SD: Standard deviation. *: Adjusted summary 
either >2 or <.2 in the NOU x COMB x PROG comparisons using the chi-square test. First and second-level analysis were respectively performed under 1,1285 and 
2,1284 degrees of freedom. 
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Table 3. Comparison of sleep-related variables between groups generations of progestagens (third-level analysis). 

 Generations     

 1st 2nd 3rd 4th Raw analysis Corrected analysis 

  n=196 n=103 n=323 n=296 p (post-hoc) F(4,1282) / ηp
2  OR Χ2 p (post-hoc) 

F(4,1282) / ηp
2  

OR Χ2 

Perception of sleep problems - n (%) 110 (56.1) 51 (49.5) 147 (45.5)*  165 (55.7) 0.001 19.60   

Total sleep time (min)(mean±SD) 430.7±79.8 427.6±92.2 407.2±81.9 409.5±80.8 0.002 (1 x 3) 4.21 / 0.013 0.001 (3 x NOU, 1) 4.55 / 0.014 

Sleep efficiency (mean±SD) 90.48±12.57 88.41±14.13 88.13±14.69 89.09±14.03 0.090 2.02 / 0.006 0.048 (NS) 2.41 / 0.007 

Sleep latency>30 min - n (%)        

Not once in the last month 62 (31.6) 30 (29.1) 79 (24.5) 89 (30.1) 0.493 11.42   

Less than 1x/week 52 (26.5) 26 (25.2) 91 (28.2) 82 (27.7)     

1-2x/week 41 (20.9) 19 (18.4) 73 (22.6) 64 (21.6)     

More than3x/week 41 (20.9) 28 (27.2) 80 (24.8) 61 (20.6)     

Self-reported sleep quality - n (%)        

Very poor 11 (5.6) 6 (5.8) 16 (5.0) 12 (4.1) 0.305 13.94   

Poor 55 (28.1) 31 (30.1) 122 (37.8) 98 (33.1)     

Good 99 (50.5) 50 (48.5) 138 (42.7) 141 (47.6)     

Very good 31 (15.8) 16 (15.5) 47 (14.6) 45 (15.2)     

ESS Score 10.37±4.71 10.13±5.06 10.22±4.69 10.61±4.49 0.121 1.83 / 0.006 0.196 1.51 / 0.005 

Sleepiness according to ESS        

Normal 89 (45.4) 50 (48.5) 150 (46.4) 124 (41.9) 0.209 5.87   

Excessive sleepiness 107 (54.6) 53 (51.5) 173 (53.6) 172 (58.1)     

ISI score 8.13±5.42 8.89±5.33 9.06±5.55 8.58±5.61 0.026 (NOU x 3) 2.77 / 0.009 0.020 (NOU x 3) 2.94 / 0.009 

Insomnia severity according to ISI        

Normal 95 (48.5) 51 (49.5) 131 (40.6)* 136 (45.9) 0.049 21.13   

Mild 73 (37.2) 36 (35.0) 139 (43.0)* 118 (39.9)     

Moderate 27 (13.8) 15 (14.6) 50 (15.5) 35 (11.8)     

Severe 1 (0.5) 1 (1.0) 3 (0.9) 7 (2.4)         
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Numeric variables were analyzed by GLM (followed by Bonferroni’s post hoc test when necessary) for both raw and controlled analyses. Categoric variables were evaluated 
by a chi-square test. SD: Standard deviation. *: Adjusted summary either >2 or <.2 in comparisons using the chi-square test. 

Table S1. Socio-demographic data and comparison between generations of progestagens (third-level analysis). 

 Generations   

 1st 2nd 3rd 4th   

  n=196 n=103 n=323 n=296 p (post-hoc) F(4,1282) / ηp
2  OR Χ2 

Age (mean±SD) 25.63±4.97 25.55±5.40 26.15±5.17 25.62±4.95 <0.001 (NOU x ALL) 5.62 / 0.017 

BMI (mean±SD) 23.64±3.97 24.31±4.51 23.92±4.72 23.85±4.41 0.205 1.48 / 0.005 

Under weight - n (%) 18 (9.2) 5 (4.9) 21 (6.5) 17 (5.7) 0.607 10.10 

Euthrophic - n (%) 119 (60.7) 60 (58.3) 203 (62.8) 186 (62.8)   

Overweight - n (%) 43 (21.9) 24 (23.3) 65 (20.1) 64 (21.6)   

Obesity - n (%) 16 (8.2) 14 (7.1) 34 (17.3) 29 (14.8)   

Marital Status – n (%)       

Single 126 (64.3) 57 (55.3) 220 (68.1) 186 (62.8) 0.108 28.05 

Married 64 (32.7) 41 (39.8) 94 (29.1) 104 (35.1)   

Separated/Divorced 6 (3.1) 5 (4.9) 9 (2.8) 5 (1.7)   

Widow 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.3)   

Ethnicity – n (%)       

Caucasian 134 (68.4) 65 (63.1) 253 (78.3) 225 (76.0) 0.244 19.49 

Pardo 40 (20.4) 25 (24.3) 40 (12.4) 45 (15.2)   

Black 15 (7.7) 7 (6.8) 19 (5.9) 13 (4.4)   

Asian 7 (3.6) 6 (5.8) 9 (2.8) 12 (4.1)   

Indigenous  0 (0.0) 0 (0.0) 2 (0.6) 1 (0.3)   

Level of Schooling – n (%)       

Unfinished Elementary 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0.267 19.03 

Elementary School 1 (0.5) 0 (0.0) 3 (0.9) 0 (0.0)   

High School 75 (38.3) 41 (39.8) 99 (30.7) 96 (32.4)   

College/Higher Education  80 (40.8) 40 (38.8) 128 (39.6) 112 (37.8)   

Post Graduate 40 (20.4) 22 (21.4) 93 (28.8) 88 (29.7)   

Income – n (%)       
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Up to 1 minimum wage 9 (4.6) 7 (6.8) 9 (2.8) 5 (1.7) 0.007 20.98 

1-5 minimum wages 118 (60.2)* 52 (50.5) 160 (49.5) 135 (45.6)   

More than 5 minimum wages 69 (35.2)* 44 (42.7) 154 (47.7) 156 (52.7)*   

City - n (%)       

Up to 100K inhabitants 25 (12.8) 8 (7.8) 30 (9.3) 28 (9.5) 0.659 13.19 

100K to 750K inhabitants 76 (38.8) 42 (40.8) 122 (37.8) 117 (39.5)   

750K to 1M inhabitants 9 (4.6) 4 (3.9) 15 (4.6) 6 (2.0)   

1M to 2.5M inhabitants 21 (10.7) 16 (15.5) 45 (13.9) 35 (11.8)   

More than 2.5M inhabitants 65 (33.2) 33 (32.0) 111 (34.4) 110 (37.2)   

Region of Brazil – n (%)       

South 22 (11.2) 19 (18.4) 45 (13.9) 44 (14.9) 0.612 13.82 

Southeast 138 (70.4) 69 (67.0) 232 (71.8) 211 (71.3)   

Midwest 13 (6.6) 3 (2.9) 8 (2.5) 14 (4.7)   

Northeast 17 (8.7) 7 (6.8) 28 (8.7) 20 (6.8)   

North 6 (3.1) 5 (4.9) 10 (3.1) 7 (2.4)   

Working Day – n (%)       

Absent 23 (11.7) 10 (9.7) 23 (7.1) 20 (6.8) 0.731 8.67 

Half 32 (16.3) 19 (18.4) 64 (19.8) 54 (18.2)   

Whole 96 (49.0) 50 (48.5) 173 (53.6) 157 (53.0)   

Double 45 (23.0) 24 (23.3) 63 (19.5) 65 (22.0)   

Physical Activity – n (%)       

No 101 (51.5) 55 (53.4) 157 (48.6) 151 (51.0) 0.501 19.32 

Up to 1x/week 18 (9.2) 13 (12.6) 22 (6.8) 20 (6.8)   

2x/week 35 (17.9) 7 (6.8) 45 (13.9) 46 (15.5)   

3x/week 15 (7.7) 12 (11.7) 43 (13.3) 37 (12.5)   

More than 3x/week 19 (9.7) 10 (9.7) 42 (13.0) 34 (11.5)   

Everyday 8 (4.1) 6 (5.8) 14 (4.3) 8 (2.7)   
Numeric variables were analyzed by GLM, followed by Bonferroni’s post hoc test when necessary. Categoric variables were evaluated by a chi-square 
test. SD: Standard deviation. *: Adjusted summary either >2 or <.2 in comparisons using the chi-square test. 
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Table S2. Comparison of quality of life and women's health-related parameters between generations of progestagens (third-level analysis). 

 Generations   

 1st 2nd 3rd 4th   

  n=196 n=103 n=323 n=296 p (post-hoc) F(4,1282) / ηp
2  OR Χ2 

Women's health-related parameters      
Regular menses, yes – n (%) 158 (80.6) 77 (74.8) 229 (70.9)* 209 (70.6)* <0.001 38.61 

Dysmenorrhea – n (%)       
No 45 (23.0) 33 (32.0) 97 (30.0)* 75 (25.3) 0.001 26.86 

Yes, not always 97 (49.5) 40 (38.8) 143 (44.3) 132 (44.6)   
Yes, always 54 (27.6) 30 (29.1) 83 (24.7)* 89 (30.1)   

Sexual activity, yes – n (%) 165( 84.2) 90 (87.4) 294 (91.0)* 269 (90.9)* <0.001 33.95 

Children, yes – n (%) 25 (12.8) 25 (24.3)* 17 (5.3) 75 (25.3)* <0.001 37.95 

Number of children (mean±SD) 0.2±0.5 0.3±0.7* 0.2±0.4 0.1±0.3* <0.001 (NOU x 3, 4; 2 x 3, 4) 8.76 / 0.027 

SF-36 scores (mean±SD)       
Functional capacity 82.7±18.3 82.6±15.8 86.8±13.0 85.3±14.0 0.016 (1 x 3) 3.07 / 0.009 

Physical Limitation 71.2±35.0 71.8±34.1 75.8±32.9 75.0±32.1 0.400 1.01 / 0.003 

Pain 65.1±20.5 63.0±19.8 66.7±19.7 67.6±21.5 0.298 1.23 / 0.004 

Health 64.6±20.0 58.7±22.7 63.7±20.0 63.0±19.6 <0.001 (NOU x 2, 4) 5.38 / 0.017 

Vitality 48.2±6.0 49.0±6.8 48.3±6.1 48.1±6.3 0.515 0.82 / 0.003 

Social 56.9±17.0 58.1±18.0 58.1±16.9 57.1±18.1 0.860 0.33 / 0.001 

Emotional Limitation 46.8±42.5 44.7±40.8 48.7±42.1 48.8±41.5 0.654 0.612 / 0.002 

Mental Limitation 58.2±18.0 56.5±20.3 59.1±17.6 58.2±17.0 0.061 2.26 / 0.007 

Numeric variables were analyzed by GLM, followed by Bonferroni’s post hoc test when necessary. Categoric variables were evaluated by a chi-square 
test. SD: Standard deviation. *: Adjusted summary either >2 or <.2 in comparisons using the chi-square test. 
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Table S3. Comparison between levonosgestrel intrauterine device users and other progestagens-only users (fourth-level analysis) 
  

 

Levonorgestrel 
intrauterine device 

Other progestagens-
only contraceptives Raw analysis Corrected analysis 

  n=25 n=45 p F(1,1285) / η2  OR Χ2 p F(1,1285) / ηp
2  OR Χ2 

Perception of sleep problems - n (%) 17 (68.0) 23 (51.1) 0.171 1.87   
Total sleep time (min)(mean±SD) 388.8±67.9 377.3±87.6 0.573 0.32 / 0.005 0.535 0.39 / 0.006 

Sleep efficiency (mean±SD) 90.34±11.40 88.06±16.64 0.545 0.37 / 0.005 0.429 0.63 / 0.010 

Sleep latency>30 min - n (%)       
Not once in the last month 4 (16.0) 9 (20.0) 0.750 1.21   
Less than 1x/week 6 (24.0) 14 (31.1)     
1-2x/week 7 (28.0) 8 (17.7)     
More than3x/week 8 (32.0) 14 (31.1)     

Self-reported sleep quality - n (%)   0.924 0.48   
Very poor 1 (4.0) 2 (4.4)     
Poor 10 (40.0) 20 (44.4)     
Good 12 (48.0) 18 (40.4)     
Very good 2 (8.0) 5 (11.1)     

ESS Score 9.12±4.57 11.58±4.59 0.035 4.62 / 0.064 0.025 5.23 / 0.075 

Sleepiness according to ESS       
Normal 12 (48.0) 18 (40.0) 0.517 0.42   
Excessive sleepiness 13 (52.0) 27 (60.0)     

ISI score 9.52±4.71 9.29±5.46 0.859 0.03 / <0.001 0.815 0.05 / 0.001 

Insomnia severity according to ISI       
Normal 11 (44.0) 16 (35.0) 0.812 0.96   
Mild 12 (48.0) 24 (53.0)     
Moderate 2 (8.0) 4 (8.0)     
Severe 0 (0) 1 (2.0)     

Numeric variables were analyzed by GLM (followed by Bonferroni’s post hoc test when necessary) for both raw and controlled analyses. Categoric variables 
were evaluated by a chi-square test. SD: Standard deviation. *: Adjusted summary either >2 or <.2 in comparisons using the chi-square test. 
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