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RESUMO 
 

OLIVEIRA, Silvia Ximenes. Qualidade de vida em gestantes no contexto da 
Estratégia Saúde da Família. Natal, 2011. 93f. Dissertação (Mestrado em 
Enfermagem) – Departamento de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, 2011. 
 
A gravidez é um processo na vida da mulher determinado por intensas 
transformações biológicas, psíquicas, relacionais e socioculturais para preparação 
da maternidade. Por sua capacidade modificadora e em detrimento destes fatores, 
observa-se que as alterações físicas, sociais e emocionais vividas pelas mulheres 
durante a gestação, podem influenciar na percepção sobre sua qualidade de vida, 
especialmente relacionada à saúde. Os objetivos desta pesquisa foram verificar a 
qualidade de vida de gestantes no contexto da Estratégia Saúde da Família de um 
município da Paraíba, com vista à: caracterizar as gestantes segundo os aspectos 
sociodemográficos, hábitos de vida, obstétricos e assistenciais das gestantes e 
caracterizar os domínios da qualidade de vida das mulheres grávidas, segundo o 
questionário de qualidade vida, o WHQOL-bref. Trata-se de um estudo descritivo do 
tipo transversal exploratório e descritivo com abordagem quantitativa. A população 
foi composta por 120 gestantes atendidas na atenção básica de atenção à saúde do 
município de Sousa-PB. A coleta de dados foi realizada num período de dois meses 
pela própria mestranda e por dois acadêmicos de enfermagem, por meio da 
aplicação de um formulário referente as características sociodemográficas, 
assistenciais e obstétricas e do instrumento WHOQOL-bref. Os dados coletados 
foram organizados em um banco de dados eletrônico do aplicativo Microsoft Excel 
sendo codificados, tabulados e apresentados em forma de tabelas, quadros e 
gráficos com suas respectivas distribuições percentuais. Das pesquisadas, 
predominaram, a faixa etária de 20 a 25 anos, católicas, com companheiro fixo, 
baixa escolaridade, sem vínculo empregatício, renda salarial de 01 salário mínimo. 
Quanto aos dados obstétricos e assistenciais, quase a totalidade, nunca havia 
abortado, referiram a assistência recebida como ótima, As queixas mais freqüentes 
foram: dor nas costas e dor em baixo ventre. Quanto à qualidade de vida segundo o 
WHOQOL-bref, as insatisfações que predominaram nos domínios foram: no domínio 
físico, dor e desconforto, sono e repouso e energia e fadiga. No domínio psicológico: 
imagem corporal e aparência, memória e concentração e sentimentos negativos. No 
domínio relações sociais, a atividade sexual e no domínio meio ambiente, as facetas 
com maior insatisfação foram: recursos financeiros, oportunidade de lazer e 
transporte. Concluímos que a qualidade de vida destas gestantes foi considerada 
insatisfatória para estas facetas, o que denota que a assistência a este público alvo 
deve ser realizada de forma integral e holística, de forma a contemplar as facetas 
afetadas, para uma melhoria da qualidade de vida das gestantes assistidas na 
atenção básica.    
Descritores: Qualidade de vida, Gestantes, Pré-natal. 
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ABSTRACT 
 

OLIVEIRA, Silvia Ximenes. Qualidade de vida em gestantes no contexto da 
Estratégia Saúde da Família. Natal, 2011. 93f. Dissertation (Master Degree in 
Nursing) – Department of Nursing, Federal University of Rio Grande do Norte. 

 
 

The pregnancy as a process in woman's life requires several biological, 
psychological, relational and socio-cultural changes  for the preparation for 
motherhood. By modifying its capacity and, at the expense of these factors, it is 
observed that the physical, social and emotional problems experienced by women 
during pregnancy can affect their quality of life, especially related to health. It had as 
objectives of this research verifying the quality of life of women in the context of the 
Family Health Strategy in a municipality in Paraíba, in order to characterize the 
sociodemographic aspects, lifestyle habits, and obstetric care of pregnant women 
and to characterize the fields of quality of life of pregnant women according to the 
WHOQOL-bref. This is a descriptive exploratory study with cross-sectional and 
quantitative approach. The population consisted of 120 pregnant women in primary 
care in the municipality of Sousa-PB. Data collection occurred over a period of two 
months by the own master's degree student and two nursing students in applying a 
standard form about sociodemographic characteristics, and obstetric care and the 
WHOQOL-bref instrument. The data collected were organized into an electronic 
database of the Microsoft Excel application, coded, tabulated and presented in 
tables, charts and figures with their respective percentage distributions. Of the 
surveyed, the predominant were age group of 20 to 25 years, Catholic religion, with a 
steady partner, low education, no employment, wage income of 01 minimum wage. 
As for the data and obstetric care, almost all had never aborted and reported to the 
care received as excellent. The most frequent complaints were back pain and in 
lower abdomen. Regarding quality of life according to the WHOQOL-bref, 
dissatisfactions that predominated in the areas were in the physical pain and 
discomfort, sleep, rest, energy and fatigue. In the psychological domain, body image 
and appearance, memory, concentration and negative feelings. In the field of social 
relationships, sexual activity and the environment domain, the greatest dissatisfaction 
with facets scored: financial resources, leisure opportunities and transport. It is 
concluded that the quality of life of the users interviewed were deemed unsatisfactory 
for these facets, indicating that assistance to this target audience should be done 
comprehensively and holistically, in order to accommodate the affected facets to 
improve the quality of life pregnant women attended in primary care. 
Keywords: Quality of Life, Pregnancy, Prenatal. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 A gestação é referida como um período de transição biologicamente 

determinado, caracterizado por alterações orgânicas, o que suscita uma 

inconstância de equilíbrio temporário devido às transformações envolvidas nos 

aspectos biopsicosociais. (MALDONADO, 2000).  

 Com o transcorrer da gravidez, todos os sistemas orgânicos da mulher 

passarão por mudanças e adaptações decorrentes das alterações hormonais, que 

permitirão acolher, nutrir e sustentar uma nova vida dentro do útero gravídico. Após 

a confirmação da gravidez as alterações fisiológicas e psicológicas sucedem-se em 

cadeia, embora este fenômeno possa variar de mulher para mulher. Estas 

modificações são resultantes do complexo processo de ajustamento fisiológico e 

químico à gestação. (PORTELINHA, 2003). Assim, em termos fisiológicos, podemos 

verificar que ao longo dos três trimestres as alterações vão se intensificando.  

O primeiro trimestre é marcado por intensas transformações físicas e 

psicológicas, tanto para a mãe como para o concepto, conforme afirmam estudiosos 

sobre psiquismo pré-natal. Neste período as mudanças mais comuns vivenciadas 

pela mulher são: cansaço, fadiga, sono intenso, náuseas e vômitos. As mamas 

passam a ficar mais doloridas, surge o escurecimento da aréola, aumento no 

tamanho dos tubérculos de Montgomery e pressão do útero sobre a bexiga, 

provocando um efeito diurético nas gestantes. (PORTELINHA, 2003). Além destes, 

tem-se o aumento do apetite e sensibilidade nos sentidos como olfato, paladar, 

audição e emocional, este último, é caracterizado por oscilações de humor. 

(MALDONADO, 2000).  

Ao nível psicológico, entende-se este trimestre como um período de 

ambivalência, no qual a mulher demonstra a aceitação ou rejeição da gravidez. Por 

isso a comprovação da gravidez e seu acompanhamento pré-natal deve ser 

realizado por profissionais qualificados com a finalidade de ajuda nesse processo de 

aceitação. (CANAVARRO, 2001).  

No segundo trimestre a gestante passa a perceber os movimentos fetais, e 

surge a necessidade em descansar e dormir. É caracterizado pelo período de maior 

estabilidade, uma vez que a mulher está segura de sua gravidez. As câimbras e os 

problemas dentários tornam-se mais freqüentes e devido ao aumento do fluxo 

sanguíneo, a grávida pode sofrer desmaios, cefaléia e uma sensação calor mais 
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intenso. O estado gravídico torna-se evidente devido às alterações corporais como, 

arredondamento do ventre, perda da cintura, aumento dos seios, dentre outros. Há a 

necessidade de interiorizar o feto no “eu” de cada gestante e desta forma, a mulher 

começa a perceber o feto dentro de si, e a partir deste momento ela toma a 

consciência da realidade, ou seja, de que de fato o feto existe e que ele irá trazer 

mudanças em sua vida. Esta época é de calmaria, pois toda a instabilidade do 

primeiro trimestre desaparece, entretanto, pode haver algumas inconstâncias 

emocionais, que se relacionam com as preocupações futuras com o seu feto ou 

devido às alterações hormonais. (CANAVARRO, 2001; PORTELINHA, 2003). 

No terceiro trimestre, devido o aumento do volume do abdômen, os 

desconfortos são maiores, podendo provocar dispnéia, polaciúria e constipação 

intestinal. As dores lombares e nos membros inferiores são as queixas mais comuns 

na gravidez, principalmente nos últimos meses. Ao final da gestação a mulher 

também é passiva das contrações uterinas para o preparo do trabalho de parto. A 

nível psicológico, a grávida faz planos acerca do parto, desde as roupas até o 

nascimento de seu filho. Neste período a mulher encontra-se em um momento de 

maior impaciência em relação à hora do parto, portanto torna-se necessário ajuda e 

atenções adicionais. Nesta fase é imprescindível um acompanhante, pois ele vai ser 

a fonte de carinho e apoio para o equilíbrio emocional da gestante. (CANAVARRO, 

2001; PORTELINHA, 2003). 

A gestação é uma fase vivenciada pela gestante de forma particular e pelos 

que a cercam, necessitando de ajustes para o enfrentamento das mudanças 

decorrentes da gravidez. Por ser fenômeno biológico, requer organização ou 

reorganização na vida da mulher, principalmente nos aspectos pessoal e existencial. 

Nesse processo, determinados fatores podem influenciar na evolução da gestação 

como a história de vida pregressa, desejo ou não da gravidez, contexto social, 

emocional, assistencial e econômico, como também características da gestação a 

que cada mulher está exposta. (VIDO, 2006).  

 Por sua capacidade modificadora e em detrimento destes fatores, observa-se 

que as alterações físicas, sociais e emocionais vividas pelas mulheres durante a 

gestação, podem influenciar na percepção sobre sua qualidade de vida (QV), 

especialmente relacionada à saúde. A QV engloba o desenvolvimento físico, social, 

psicológico e espiritual. O físico é determinado pela atividade funcional, força ou 

cansaço, sono e repouso, a dor e outros sintomas. O bem-estar social está 
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relacionado à afetividade, entretenimento, trabalho, situação econômica e sofrimento 

familiar. O psicológico está relacionado com o receio, a ansiedade, a depressão e a 

angústia que podem gerar enfermidades e por último o espiritual, que tem seu 

significado baseado nos aspectos como esperança, incerteza, religiosidade e força 

interior. (VINACCIA; OROZCO, 2005).  

 Tradicionalmente, a saúde de uma população é avaliada através dos 

indicadores de morbidade e mortalidade, mas, há alguns anos o conceito de 

qualidade de vida tem sido medido de várias maneiras, exigindo indicadores 

subjetivos e psicossociais bem como a utilização de ferramentas de análise de 

caráter geral. Schawartzmann (2003) definiu a QV como um complexo composto de 

domínios e dimensões definidos através de uma visão subjetiva que abrange 

aspectos como felicidade, satisfação de bem-estar como também de indicadores 

biológicos, psicológicos, sociais e comportamentais.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) teve um papel importante ao 

incentivar estudos voltados à qualidade de vida das pessoas na área de saúde. Ao 

definir que saúde é um bem-estar físico, mental e social e não a ausência de doença 

ou enfermidade, implicitamente, inseriu a noção de qualidade de vida. Nestes 

termos, para avaliar a qualidade de vida de uma população a OMS analisa os 

domínios físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente de forma abreviada. 

(THE WHOQOL GROUP, 1998). 

A QV é um termo vasto com abundância de condições que podem afetar a 

percepção do indivíduo, sentimentos e comportamentos relacionados com o 

funcionamento diário, bem como sua condição de saúde. Além disso, é tema 

complexo, abstrato, subjetivo, com diferentes aspectos, sem definição consensual 

que atualmente tem permeado a pesquisa em enfermagem. (VIDO; FERNANDES, 

2007; CAETANO; SOARES, 2007). 

Segundo Paschoal (2001), este conceito foi ampliado com a finalidade de 

medir o quanto uma sociedade havia desenvolvido sua economia, utilizando-se 

indicadores econômicos como instrumentos para medir e comparar a QV. 

Posteriormente, este termo se ampliou, expressando, além do crescimento 

econômico, o desenvolvimento social, como educação, saúde, lazer, dentre outros. 

Ultimamente, considera-se como elemento fundamental para se ter uma vida com 

qualidade, o atendimento às necessidades humanas básicas como alimentação, 
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moradia, educação, trabalho, saúde e lazer. (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000; 

QUEIROZ; SÁ; ASSIS, 2004). 

Há vários termos que definem QV, uns focalizando os aspectos subjetivos, 

outros os objetivos ou ambos, de forma unidimensional ou multidimensional. Porém, 

no presente estudo utilizaremos ao definição de QV proposta pela OMS.  

Em razão desse entendimento, se faz necessário um profissional que presta 

assistência pré-natal, como ponto de apoio e acolhida à gestante e família, 

considerando o contexto social e gestacional, bem como relações estabelecidas 

entre a mulher, família e feto. A assistência pré-natal deve incluir medidas 

diagnósticas, preventivas e curativas durante a gestação com vistas à estruturação 

hígida do concepto e a manutenção e melhora física e psíquica da gestante, como 

também considerar os aspectos socioculturais da gestante, pois este é um fator que 

merece destaque durante o atendimento, pois possibilita a promoção de um cuidado 

de enfermagem integral e humanizado com vistas a transformar a realidade em 

qualidade. (BONADIO, 2003). 

Embora a gestação configure um acontecimento comum na vida reprodutiva 

da mulher, pouca atenção tem sido dada às modificações ocorridas nos domínios 

físicos e psicológicos de seu estado de saúde e a percepção quanto a sua qualidade 

de vida nesta fase. Para aprofundarmos mais nestes aspectos, é importante que a 

própria grávida defina suas expectativas sobre a gravidez, de forma que suscite 

dados para a melhoria da assistência à saúde e consequentemente de sua 

qualidade de vida. 

  

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 
 Com o decorrer da gestação a mulher vivencia sensações jamais sentidas 

anteriormente, podendo assustar e/ou alegrar a nova mãe, independente se a 

mesma é primípara ou não, uma vez que cada gestação é única e individual, não 

reproduzindo o que já aconteceu anteriormente. (MALDONADO; NAHOUM; 

DICKSTEIN, 2000). 

 A assistência as mulheres grávidas é complexa e exige atuação 

interdisciplinar, com adoção de condutas, habilidade profissional, articulação entre 

os níveis de complexidade da assistência e participação dos familiares e/ou 
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companheiro, numa perspectiva holística. É importante destacar a necessidade de 

políticas públicas de saúde que atendam essa parcela da população.  

 Na gravidez, a mulher necessita de cuidados contínuos com a finalidade de 

assegurar-lhe melhor saúde. Este deve ter início em sua própria casa, por meio do 

autocuidado e prevenção seguidos da assistência de qualidade prestada por 

profissionais de saúde. O fornecimento de cuidados contínuos efetivos requer do 

sistema de saúde infra-estrutura necessária e adequada em todos os níveis de 

assistência. Para isso, o Ministério da Saúde (MS) em sua recente e reformulada 

publicação intitulada “Pré-natal e Puerpério: atenção qualificada e humanizada - 

manual técnico” nos mostra que o principal objetivo do pré-natal é “acolher a mulher 

desde o início da gravidez, assegurando-lhe, ao final da gestação, o nascimento de 

uma criança saudável e a garantia de bem-estar materno-infantil”. Para a 

monitoração e avaliação das ações voltadas às gestantes e conceptos o DATASUS 

organizou e disponibilizou um sistema informatizado, o SISPRENAL, de uso 

obrigatório nas unidades de saúde com vistas ao acompanhamento de cada 

gestante. (BRASIL, 2005).  

 Recentemente, a OMS divulgou algumas recomendações relevantes para a 

atenção pré-natal baseadas em revisão sistemática de estudos controlados e da 

ampliação dos conceitos da Medicina Baseada em Evidências, que nos traz 

princípios essenciais da atenção perinatal, indicando o cuidado na gestação e no 

parto normais, tais como: não ser medicalizado, ter uso de tecnologia apropriada de 

acordo coma necessidade, ser baseado em evidências, regionalizado, 

multidisciplinar, integral, estar centrado na família levando-se em conta seu contexto 

cultural e tomada de decisões e respeitando a privacidade, dignidade e 

confidencialidade das mulheres. Estes princípios possibilitam a proteção, a 

promoção e o suporte necessário para se ter um cuidado efetivo. (BRASIL, 2005). 

A partir da vivência no cotidiano das ações, observa-se a influência dos 

fatores biopsicossociais na qualidade de vida das gestantes, a partir das queixas 

referidas, depressão, angústia, medo, alegria, rejeição do parceiro e através de 

relatos referidos por elas durante as consultas de pré-natal. Outros aspectos podem 

interferir na qualidade de vida, como a falta de recursos financeiros e infra-estrutura, 

insegurança em ser mãe e alterações em seu corpo, gerando insatisfação pessoal 

consigo mesma. 
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 Ao observar-se a qualidade da assistência às gestantes na atenção básica, 

percebe-se que as condições de saúde, assistenciais, sociais e econômicas estão 

intimamente ligadas a sua qualidade de vida, já que os aspectos relacionados à 

assistência à usuária como acessibilidade, resolutividade dos serviços de saúde e 

fatores psicológicos podem influenciar na evolução da gestação e contribuir para o 

aumento da satisfação com sua vida pessoal. 

A QV, de acordo com a visão holística, é uma condição resultante de um 

aglomerado de modelos individuais e socioambientais, modificáveis ou não, 

caracterizada pelas condições em que vive o ser humano. (NAHAS, 2001). 

Seidl e Zannon (2004) afirmam que, um atendimento integral pode resultar em 

mudanças nas práticas assistenciais e na consolidação de novos paradigmas no 

processo saúde-doença, o que é essencial para a superação dos modelos 

biomédicos que tem negligenciado os aspectos socioeconômicos, psicológicos e 

culturais, importantes nas ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação 

em saúde. 

Dessa maneira, a qualidade de vida surge como meta a ser alcançada pela 

área de saúde, uma vez que, de acordo com o SUS, as ações não podem ser 

direcionadas somente para a cura e controle de uma doença, mas deve-se promover 

uma melhor qualidade de vida às pessoas em seus diferentes contextos sociais. 

 Partindo da perspectiva de que diversos aspectos podem influenciar a QV das 

gestantes, surge a preocupação em estudar essa temática na realidade atual, 

partindo-se dos seguintes pressupostos:  

• Uma boa assistência pré-natal influencia na qualidade de vida das gestantes na 

Estratégia Saúde da Família; 

• Gestantes com melhor qualidade de vida evoluem para uma gravidez fisiológica;  

Para entender o contexto das gestantes e a situação atual do sistema de saúde 

pública do país, faz-se necessário uma revisão da relação da gravidez com a QV, 

bem como resgatar a história da saúde pública no Brasil, incluindo a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 Para Otchet, Carey e Adam (1999), a gravidez normalmente é descrita como 

evento não patológico, portanto, ao se usar um instrumento geral de QVRS, tenta-se 
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encontrar e entender o que é importante às gestantes, visto que estas informações 

serão indicadores de qualidade do cuidado. Declaram também que durante a 

gravidez e puerpério não se tem informações precisas sobre QV e dados 

psicossociais. Determinadas pesquisas abordam o termo com fatores patológicos 

como HIV, mulheres acometidas pelo câncer de mama, mas pouco se tem a respeito 

da QV e seus efeitos na gravidez normal, ou relacionada ao estado psicológico.  

Tendo como experiência ser mãe, como também por meio da assistência à 

saúde voltada às gestantes, percebe-se que, apesar da gestação não configurar 

uma patologia, as alterações fisiológicas, psicológicas e sexuais que permeiam a 

vida da mulher neste período podem alterar sua qualidade de vida. Com base 

nessas premissas, surgiu a necessidade de desenvolver este estudo entre gestantes 

atendidas na atenção básica, levando-se em consideração seu contexto social, 

partindo dos pressupostos para verificar a qualidade de vida destas mulheres.  

Nesta perspectiva, os resultados deste trabalho podem trazer benefícios às 

usuárias, uma vez que a avaliação da qualidade de vida e a identificação da 

correlação com os fatores sociodemográficos, na vida destas, irão trazer subsídios 

para a elaboração de um protocolo que venha atender não somente às 

necessidades da qualidade da assistência, mas também da qualidade de vida.  

 A pesquisa tem relevância social à medida que traz discussões inerentes ao 

universo feminino, precisamente em seu período gravídico, com fins de favorecer a 

assistência pré-natal integral. Ao analisar-se a qualidade de vida das gestantes, a 

assistência à saúde poderá ser voltada para os aspectos que influenciam a QV, com 

a finalidade de melhorá-la, e consequentemente, contribuir para uma gestação 

saudável e sem intercorrências. Relacionado à gestão dos serviços de saúde, este 

trabalho poderá apresentar resultados que despertem a discussão de políticas 

voltadas à atenção à saúde das gestantes atendidas na rede básica de saúde, de 

forma que possibilite o planejamento de ações voltadas a esta população. 

No que diz respeito ao serviço de saúde, pode-se oportunizar ao profissional 

de saúde uma assistência que enfoque os problemas relacionados à qualidade de 

vida, com subsídios para a mudança na prática de atenção à saúde das gestantes 

na ESF, permitindo deslocar o foco do atendimento centrado apenas na clínica, para 

uma abordagem geral, superando a visão simplista e limitada da assistência.  

 Para a ciência, a realização deste trabalho é relevante, uma vez que, estudos 

relacionados à qualidade de vida em gestantes são bastante escassos, 
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principalmente no Brasil, apesar de existir literatura sobre qualidade de vida em 

mulheres grávidas em nível internacional. Assim, este estudo vem contribuir para 

acrescer e qualificar a literatura nacional voltada a esta temática. 

 Apesar de a gravidez constituir um evento comum na vida das mulheres, 

pouca atenção tem sido dada às transformações ocorridas nos domínios 

psicológicos e físicos, bem como sua percepção em relação à QV. É sob esta ótica 

que deve ocorrer uma reflexão sobre a saúde da mulher grávida, na qual a 

qualidade de vida deve ser o eixo central, desde a sua concepção até seus últimos 

dias de vida. 
De modo geral, concorda-se com Joseph e Nichols (2007) quando afirmaram 

haver o interesse do governo em avaliar a QV da população visando melhorar seu 

estado de saúde e promover o bem estar, propiciando qualidade nos cuidados de 

saúde, numa visão eficaz, equitativa e sustentável. Assim sendo, estudos sobre 

essa temática são importantes, visto que a partir do conhecimento sobre QV das 

pessoas no cotidiano, poderão surgir ações voltadas às intervenções nos riscos e na 

vulnerabilidade das doenças, para o enfrentamento das causas por meio de critérios 

técnicos e específicos da cultura e equilíbrio da personalidade do indivíduo. 

(RAMIRÉZ, 2007). 

A partir do momento em que há o conhecimento sobre QV da população, 

poderá ocorrer mudança no paradigma da prática assistencial do processo saúde-

doença, superando o modelo biomédico, que, na maioria das vezes, não valoriza os 

aspectos socioeconômicos e culturais, importantes fatores nas ações de promoção, 

prevenção, tratamento e reabilitação em saúde. (VIDO; FERNANDES, 2007). 
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2. OBJETIVOS 
 

• Descrever os aspectos sociodemográficos, obstétricos e assistenciais 

das gestantes cadastradas na ESF no município; 

• Caracterizar os domínios da QV das gestantes cadastradas na ESF no 

município, medida segundo o WHOQOL-bref.  
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3. REVISÃO DA LITERATURA 
 

Para fundamentarmos a discussão dos resultados do estudo, considera-se 

importante abordar aspectos da qualidade de vida e sua relação com a gestação. 

Em seguida, discorrer sobre a saúde da mulher, contextualizando as políticas 

públicas vigentes no Brasil. 

 
3.1 QUALIDADE DE VIDA 

 

O termo QV foi referido pela primeira vez em 1920, por Pigou, em seu livro de 

economia e bem estar, no qual foi discutido acerca do suporte governamental para 

pessoas menos favorecidas, avaliando o impacto sobre suas vidas e orçamento do 

Estado. (VIDO; FERNANDES, 2007). Esta terminologia não teve significado 

expressivo e logo foi esquecida. A expressão QV foi utilizada pela primeira vez por 

Lyndon Johnson, presidente dos Estados Unidos em 1964, ao declarar: “[...] os 

objetivos não podem ser medidos através do balanço dos bancos. Eles só podem 

ser medidos através da qualidade de vida que proporcionam às pessoas.” O termo 

QV após a Segunda Guerra Mundial passou a ser muito utilizado, entretanto seu 

destaque estava relacionado a se ter uma boa vida, com a obtenção de bens 

materiais. (THE WHOQOL GROUP, 1998). 

Originalmente a QV era tida como uma oportunidade de aquisição de bens 

materiais, sendo posteriormente utilizada como forma de avaliação de 

desenvolvimento econômico e social. (KAWAKAME; MIYADAHIRA, 2005). Tem-se 

observado ao longo da história que o conceito de QV tem sido empregado em 

diversas áreas como a economia, sociologia, educação, psicologia, medicina, 

enfermagem, mas também está presente nos meios de comunicação, campanhas 

publicitárias e até em discursos políticos, tendo destaque como tema na sociedade 

atual. (MINAYO; HARTZ, BUSS, 2000). 

 Apesar de não haver conformidade sobre o conceito de QV, há concordância 

entre pesquisadores do grupo de estudos da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

sobre o tema, cujas peculiaridades são: subjetividade, multidimensionalidade 

(dimensão física, psicológica e social) e bipolaridade (presença de dimensões 

positivas e negativas). Estas perspectivas mostram a QV como compreensão do 

indivíduo e de sua posição dentro de um contexto cultural, com sistemas de valores 
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nos quais vivem relacionados aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações. (THE WHOQOL GROUP, 1998). 

QV tem se tornado tema relevante para a sociedade em geral, na literatura 

científica, principalmente no campo da saúde, haja vista a progressiva 

desumanização devido ao desenvolvimento tecnológico das ciências da saúde, 

ocasionando maior preocupação com o tema. (NUCCI, 2003). 

Essa idéia está relacionada com os indicadores subjetivos e objetivos. Os 

subjetivos se referem ao modo como as pessoas sentem ou o que pensam a 

respeito de suas vidas, relacionados ao amor, liberdade, solidariedade, inserção 

social, realização pessoal, auto-estima, saúde, fatores psicológicos, espiritual e 

familiar. Os aspectos objetivos são materiais e traduzem satisfação das 

necessidades básicas da vida humana como alimentação, acesso à água potável, 

habitação, lazer, educação, trabalho e saúde. (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000; 

SANTOS et. al., 2002; RAMÍREZ, 2007).  

Para Paschoal (2001), a subjetividade não seria pura e total, visto que 

existem condições objetivas presentes na vida das pessoas podendo influenciar sua 

percepção de QV. Nesse sentido, existem fatores que contribuem para a QV como: 

satisfação pessoal, auto-estima, capacidade de desempenho, experiências prévias, 

condições socioeconômicas, estado geral de saúde e emocional. Outros sinônimos 

também são referenciados como bem estar, felicidade, condições de vida e 

satisfação com a vida. A QV está relacionada ao sentimento de satisfação com a 

própria vida em geral; capacidade mental de avaliar a própria vida como satisfatória 

ou de outra forma; aceitável estado de saúde física, mental, social e emocional 

determinada pelo próprio indivíduo e avaliação objetiva sobre adequadas condições 

de vida.  

Paschoal (2001) em estudo sobre QV concluiu que este assunto passou a ter 

importância na literatura brasileira de Ciências da Saúde a partir de 1992. Este 

mesmo autor relata um novo termo: QV relacionada à saúde (QVRS), traduzido da 

expressão Health-related Quality of Life, de variada utilização e significado 

impreciso, que tem sido empregado pelos pesquisadores dessa área. 

 Qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) é uma expressão inglesa 

traduzida Health-related Quality of Life focada na avaliação subjetiva do usuário, 

entretanto, ligado necessariamente ao impacto das condições de saúde sobre a 

capacidade do indivíduo ter uma vida plena (GRUPO WHOQOL, 1998), ou para 
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avaliar o impacto das doenças e dos tratamentos na vida dos pacientes. (BERLIM; 

FLECK, 2003). 

 No âmbito da saúde, a QV está apoiada na compreensão das necessidades 

humanas fundamentais, materiais e espirituais, e tem no conceito de promoção da 

saúde seu foco mais relevante. Quando percebida de forma focal, a QV em saúde 

coloca-se na centralidade da capacidade de viver sem doenças ou de superar 

dificuldades dos estados ou condições de morbidade. (MINAYO; HARTZ; BUSS, 

2000). 

  O conceito de vida associa-se com o de QV ao referir-se à vida com 

satisfação. Desta forma, quando a saúde é analisada como vida e esta integrada 

pelo homem-mundo, a dimensão social torna-se um espaço de lutas, confrontos e 

visões de mundo diferentes. (BERTANI; et. al., 2005). O interesse pelo conceito de 

QV na saúde é recente, especialmente no Brasil, e resulta de novos paradigmas que 

tem influenciado as políticas e as práticas do setor nas últimas décadas. (SEILD; 

ZANNON, 2004). 

Segundo Gianchello (1996), QVRS é o valor imputado à duração da vida 

quando alterada pela percepção de limitações físicas, psicológicas, funções sociais 

e oportunidades influenciadas pela doença, tratamento e outros agravos, passando 

a ser o principal indicador para a pesquisa avaliativa sobre o resultado de 

intervenções. Para alguns estudiosos no assunto, é o valor conferido à vida, 

avaliado pelas deteriorizações funcionais, percepções e circunstâncias sociais que 

são induzidas pela doença, agravos, tratamento, organização política e econômica 

do sistema. (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000). 

 Pesquisas têm surgido no Brasil nos últimos anos evidenciando QVRS com 

patologias ou mesmo como condição de vida. Destaca-se a de Mendonça (2006), 

que objetivou identificar aspectos relacionados ao tema entre pacientes submetidos 

à hemodiálise e pós-transplante renal, tendo como instrumento o WHOQOL-bref, o 

qual revelou que a Insuficiência Renal Crônica e o tratamento da hemodiálise 

influenciaram negativamente a QV desses usuários.    Outro estudo 

realizado no estado do Rio Grande do Norte (RN) por Nunes (2007) sobre avaliação 

da QV de idosos institucionalizados destacou que o tema foi percebido por essa 

população de forma neutra, sendo caracterizados como nem satisfeitos nem 

insatisfeitos com a QV que possuem onde residem. Enquanto isso, Nóbrega (2009) 

avaliando a QV de pessoas com úlceras venosas, concluiu que a QV dos usuários 
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estudados como ruim a muito ruim, e consequentemente insatisfeitos com sua 

saúde. 

 Segundo Buss (2000), existe relação entre saúde e QV. Ressalta também a 

existência de influência favorável de uma boa saúde na QV e a doença como fator 

negativo contribuinte nos vários aspectos da vida humana. Para esse autor, as 

ações assistenciais curativistas e individuais não são as principais resoluções para 

os problemas de saúde, acrescenta ainda que identificadas nas ações preventivas 

razões essenciais para a melhoria das questões relacionadas à saúde. 

Dessa forma, fica explícito que a saúde da população depende mais de 

fatores preventivos e promocionais como acesso aos serviços assistenciais e bens 

públicos, do que quantidade de postos e leitos hospitalares disponíveis. Outro fator 

importante pertinente à QVRS são as ações educativas e o controle social presentes 

nas diversas fases do atendimento por meio da informação e o estreitamento de 

vínculo entre usuário e profissional da saúde. (VIDO; FERNANDES, 2007).  

Ao ressaltar a relevância da QV para a política de promoção à saúde, um 

estudo randomizado realizado na Dinamarca com 6.127 indivíduos ao relacionar 

estilo de vida, QV e saúde, encontraram correlação significativa entre saúde e o 

tema em questão mais do que saúde com estilo de vida, concluindo que em vista de 

um esforço para melhorar a QV teria efeito maior sobre a prevenção de doenças. 

(VENTEGODT; MERRICK, 2003). Para Buss (2000), a QVRS não se restringe a 

evitar doenças e prolongar a vida, mas, garantir meios e situações que estendam a 

capacidade de autonomia e o padrão de bem estar do indivíduo, particularmente 

neste estudo a gestante.  

 

3.2 – GESTAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA 

 

 A gravidez não é considerada doença, mas acontece no corpo da mulher 

inserida no contexto social que vê a maternidade como obrigação social feminina. 

Os fatores socioeconômicos e a condição subalterna das mulheres interferem no 

processo saúde-doença e configura exemplo de adoecimento e morte específicos. 

Com a finalidade de programar atividades de normatização no controle do pré-natal 

conduzido às gestantes, é necessário dispor de instrumentos que permitam 

identificar o contexto de vida dessas mulheres e mapear os riscos a que estão 
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expostas. Isso permitirá orientá-las e encaminhá-las adequadamente em cada fase 

da gravidez. (BRASIL, 2005). 

 As condições sociodemográficas e as características individuais da mulher 

grávida constituem fatores de risco que podem interferir no curso de uma gestação 

saudável, dentre outras causas como biológicas, obstétricas atuais e anteriores bem 

como patologias que devem ser rastreados durante as consultas de pré-natal. 

(NEME, 2000; BRASIL, 2005). 

 Tem-se observado que há carência de estudos pautados à QV em mulheres 

grávidas no contexto internacional, e raríssimos os achados no Brasil. Segundo Lima 

(2006), há real necessidade em avaliar as modificações ocorridas durante a 

gestação por não haver dados que mostrem os padrões de modificações esperados 

na QVRS das gestantes, ou que neguem sua existência. Relata ainda a autora, que 

faltam dados normativos de gravidez de baixo risco relacionados à QV para 

estabelecer comparações com grupos de gestantes de alto risco.  

 Estudo realizado sobre percepção de bem estar e estado funcional em 

grávidas de baixo risco pertencentes a minorias multiétnicas de baixa renda e sua 

relação com a depressão e suporte social, concluiu que há elevados níveis de 

sintomas depressivos relacionados com o baixo grau de percepção das funções 

pautadas à saúde e bem estar. As alterações no estado funcional podem prejudicar 

a utilização dos serviços de saúde como aderência às recomendações do 

tratamento, bem como nas futuras consultas das mães e de seus filhos. Foram 

observados da mesma forma, aumento dos sintomas depressivos e queda em 

diversos estados funcionais, sugerindo que mulheres de minorias raciais de baixa 

renda podem experimentar níveis de estresse maiores do que outras durante a 

gestação. Ressalta-se a evidência de que quanto maior os escores na QVRS, 

melhor será a adequação da mulher na maternidade. (MCKEE; et. al., 2001). 

 Olsson e Nilsson-Wikmar (2004), estudando a QVRS e habilidade física com 

ou sem dor nas costas durante a gravidez, concluíram que, independente de 

apresentarem dor ou não, as gestantes avaliadas apresentaram baixa QV quando 

comparadas com outros publicados com mulheres saudáveis. 

 Uma coorte com uma amostra de 125 mulheres gestantes saudáveis 

utilizando instrumentos de mensuração da QV com a finalidade de avaliar mudanças 

percebidas na QVRS e outro para avaliar quaisquer complicações na gravidez do 

grupo, concluíram que o estado funcional durante a gestação mudou apenas na 
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dimensão física de saúde, já para os fatores sociodemográficos detectou reduzida 

influência relacionada à saúde durante a gravidez. (HUESTON; KASIK-MILLER, 

1998). 

 Hass et. al. (2005), ao trabalhar com uma amostra multiétnica de 1.809 desde 

o início da gestação até 8 a 12 semanas pós-parto, revelam que os escores da 

capacidade física eram altos antes da gravidez e que houve declínio no curso da 

gestação e melhora no pós-parto. Relataram também que a vitalidade caiu e não 

houve recuperação de seus escores nos três primeiros meses de puerpério. A 

prevalência dos sintomas depressivos se elevou durante a gravidez e declinou após 

o parto. Ressaltaram ainda que, à insuficiência de renda financeira para comida e 

moradia, bem como falta de exercícios físicos antes, durante e após a gestação, 

foram fatores associados a escores mais baixos de saúde em geral.  

Os autores citados anteriormente, concluíram enfatizando a importância da 

compreensão sobre saúde da mulher no período gestacional, independente da 

associação com os resultados do recém-nascido. Visto que a gestação causa várias 

mudanças relacionadas à saúde em seus diversos aspectos, as alterações ocorridas 

com o advento da gravidez podem acarretar modificações na forma como a gestante 

compreende sua qualidade de vida.  Assim sendo, torna-se importante analisarmos 

às gestantes através da avaliação de sua qualidade de vida. 

 

3.2 SAÚDE DA MULHER E ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL NO CONTEXTO DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO BRASIL  

 

 A população feminina com idade reprodutiva entre 10 e 49 anos tem grande 

representatividade e contribui para um papel social fundamental, o de constituir 

família. A sociedade em que vivemos, hoje, trata a maternidade ora como fenômeno 

natural no curso de vida de uma mulher, ora como fator negligenciado. (BRASIL, 

2007). 

 A cada ano, aproximadamente 120 milhões de mulheres ficam grávidas no 

mundo, e destas mais de meio milhão morrem em decorrência de complicações 

durante a gravidez, parto e puerpério. (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2004). A 

gravidade do problema é evidenciada quando se chama a atenção para o fato de 

que a gravidez não é tida como doença, e em que, em 92% dos casos as mortes 

são evitáveis. (SABINO, 2007). Há mais de duas décadas, uma pesquisa já 
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apresentava que quase a totalidade de mortes maternas poderiam ter sido evitada 

caso os serviços de saúde atendessem às gestantes de forma qualificada e 

eficiente. (LAURENTI, 1988). 

 No Brasil, a saúde da mulher foi incorporada às políticas nacionais nas 

primeiras décadas do século XX, estando restringida, nesse período, às demandas 

relativas à gravidez e ao parto. Os programas materno-infantis elaborados nas 

décadas de 70, traduziam uma visão limitada sobre a mulher baseada em sua 

especificidade biológica, seu papel de mãe e doméstica, sendo responsável pela 

criação, educação e cuidado com a saúde dos filhos e demais familiares. (BRASIL, 

2004). No ano de 1983, foi anunciado no Brasil a criação do Programa de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher (PAISM), com a perspectiva de atender à mulher em 

todas as fases de sua vida, considerando sua individualidade, necessidades, 

direitos, sem discriminação de raça e classe social, reconhecendo o atendimento 

pré-natal como um importante componente pelo seu impacto e transcendência de 

atividades destinadas às grávidas. (VIDO, 2006). Este programa se propôs assumir 

responsabilidades com a promoção da QV da mulher na ampliação de seu 

conhecimento sobre seu corpo e sua sexualidade, tendo como princípios os mesmos 

do Sistema Único de Saúde (SUS). (BRASIL, 2004). 

No PAISM estava incluso ações educativas, preventivas, diagnósticas, 

tratamento e recuperação, a assistência à mulher em clínica ginecológica, pré-natal, 

parto e puerpério, climatério, planejamento familiar, doença sexualmente 

transmissível (DST), câncer de colo de útero e de mama, além de outras 

necessidades identificadas a partir do perfil populacional das mulheres. (BRASIL, 

1984). Nesse contexto, a saúde da mulher deveria ser integral, voltada ao 

aperfeiçoamento do controle pré-natal, parto e puerpério, clínico-ginecológica e 

educativa. 

O PAISM foi elaborado baseado na experiência desenvolvida no Estado de 

São Paulo, em 1983, por um grupo de pessoas representadas pelo movimento 

feminista, pastoral da família, Universidade Estadual de Campinas, Centro Brasileiro 

de Análise e Planejamento e Fundação Carlos Chagas, que reivindicavam sua 

condição de sujeito de direito com necessidades que extrapolavam a gestação e o 

parto, requerendo melhora nas condições de saúde em todos os ciclos de sua vida. 

(BRASIL, 1998). A VIII Conferência Nacional de Saúde, ocorrida em 1986, constitui 

um marco da saúde no Brasil, através da Reforma Sanitária, cujas principais 
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reivindicações eram: melhoria das condições de saúde, reconhecimento da saúde 

como direito universal, responsabilidade estatal na provisão de acesso a esse 

direito, reorientação do modelo da atenção à saúde, garantidos mediante os 

princípios da universalização, regionalização e hierarquização do setor saúde. 

(BRASIL, 1986).  Ao longo da metade da década de 80, concretizou-se a transição 

democrática através do reordenamento institucional, com a Constituição Federal de 

1988 e a Lei Orgânica da Saúde, em 1990 e a criação do Sistema Único de Saúde. 

(BRASIL, 2000a).  

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2004, p.38), declara que:  

 

O processo de construção do SUS tem grande influência sobre 
a implantação do PAISM. O SUS vem sendo implantado com 
base nos princípios e diretrizes contidos na legislação básica: 
Constituição de 1988, Lei n°8080 e 8142, Normas Operacionais 
Básicas (NOB) e Normas Operacionais da Assistência à Saúde 
(NOAS). A implantação da NOB 96 consolida o processo de 
municipalização das ações e constitui-se num espaço de 
reorganização das ações e dos serviços de atenção à saúde da 
mulher. 

 

O SUS compreende ações e serviços de saúde único que concentra os 

princípios doutrinários de universalidade, equidade, integralidade e organizativos: 

regionalização, hierarquização, descentralização, comando único e participação 

popular. (ANDRADE; et. al., 2004). Nesse contexto, a regulamentação dos princípios 

constitucionais do SUS se deu através das Leis 8080/90 e 8142/90, que tem como 

base a descentralização das ações e políticas de saúde, o financiamento tripartide, a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, com fins de promover o atendimento 

integral e resolutivo à população e a participação da comunidade no 

acompanhamento das políticas e ações de saúde, com a criação das conferências 

de saúde e dos conselhos de saúde. (BRASIL, 2000a).  

 Segundo o texto institucional e as leis orgânicas da saúde, em conformidade 

com a Carta de Otawa, (BRASIL, 1996, p. 11-12), nos revelam que:  

Promoção da saúde é o nome dado ao processo de 
capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua 
qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no 
controle deste processo. Para atingir um estado de completo 
bem estar físico. Mental e social, os indivíduos e grupos devem 
saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e 
modificar favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser 
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vista como um recurso para a vida e não como objetivo de 
viver. Neste sentido, a saúde é um conceito positivo, que 
enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as 
capacidades físicas. Assim, a promoção da saúde não é 
responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai além de um 
estilo de vida saudável, na direção de um bem estar global. 
 

 Desta forma, as ações com vistas à promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação, estão caracterizadas como básicas, sendo desenvolvidas na atenção 

primária à saúde. 

O processo de implantação do PAISM apresenta especificidades em 

determinados períodos. Na década de 90, este programa foi influenciado, a partir da 

proposição do SUS, devido as suas características da nova política de saúde, como 

também pelo processo de municipalização e reorganização da atenção básica, por 

meio do Programa Saúde da Família (PSF).  

Tendo em vista a necessidade do estabelecimento de mecanismos capazes 

de assegurar a prosseguimento dessas conquistas, várias propostas de mudanças 

foram inspiradas nas idéias da reforma sanitária. A Estratégia Saúde da Família 

(ESF) foi uma das iniciativas concretas baseadas num novo paradigma de promoção 

da saúde, focado no estabelecimento de vínculos e criação de laços de 

compromisso e responsabilidade entre profissional e usuário. (OLIVEIRA; BORGES, 

2008).  Com base nessa compreensão, esta estratégia desenvolve uma luta pela 

melhoria das condições de vida da comunidade, permitindo uma compreensão 

ampliada do processo saúde-doença e de intervenções de impacto de forma que 

possibilite uma melhor qualidade de vida às pessoas. Visa à reorientação do modelo 

assistencial, substituindo o modelo tradicional da assistência que visa à cura de 

doenças e o modelo hospitalocêntrico, por um modelo cujas características são o 

enfoque sobre a família, adscrição da clientela, estruturação de equipe 

multiprofissional, ação preventiva em saúde, detecção de necessidades da 

população e interação intersetorial com vistas à promoção da saúde. (BRASIL, 

2001).  

 Visando o enfrentamento das dificuldades, o MS editou a Norma Operacional 

da Assistência à Saúde (NOAS 2001), que amplia as responsabilidades dos 

municípios na Atenção Básica e define o processo de regionalização da assistência, 

criando mecanismos para o fortalecimento da gestão do SUS. (BRASIL, 2004). Na 

área de saúde da mulher a NOAS institui para os municípios a garantia das ações 
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básicas mínimas de pré-natal e puerpério, planejamento familiar e prevenção do 

câncer de colo uterino e a garantia do acesso às ações de maior complexidade, 

prevendo conformação de sistemas funcionais e resolutivos de assistência à saúde, 

por meio da organização territorial estadual. (COELHO, 2003). Além disso, foi 

definida a oferta de procedimentos de média complexidade, tendo como princípio 

norteador as necessidades e características locais. 

Posteriormente, através da portaria n° 373 de 27 de fevereiro de 2002, foi 

aprovada a Norma Operacional da Assist6encia à Saúde - NOAS 01/2002, que 

ampliou as responsabilidades dos municípios na atenção básica, estabelecendo o 

processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de 

saúde e a busca pela equidade. O MS, em 2006, através da portaria de n° 399, de 

22 de fevereiro de 2006, aprova as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde 

2006, com seus três componentes: Pacto pela vida, em defesa do SUS e de Gestão. 

(BRASIL, 2002). 

O Pacto pela Vida é o compromisso entre gestores do SUS que deve ser 

estabelecida através de metas nacionais, estaduais e municipais. Dentre as ações 

relacionadas à saúde da mulher está o combate ao câncer de colo uterino, a 

mortalidade materna e infantil, o combate as doenças endêmicas e emergentes bem 

como a promoção da saúde da Atenção Básica à Saúde. O Pacto em Defesa do 

SUS envolve ações articuladas nas três esferas de governo, no sentido de reforçar o 

SUS como política e de defender os princípios inscritos na Constituição Federal. O 

Pacto de Gestão estabelece responsabilidades em cada ente federado de forma a 

tornar claras as ações estabelecidas como prioridades a responsabilidade sanitária 

de cada instância gestora do SUS. (BRASIL, 2002). 

 Considerando a saúde da mulher como prioridade para o governo, o 

Ministério da Saúde (MS) elaborou em 2003, o documento “Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher”, na expectativa de construir um consenso 

nacional em torno da necessidade de desenvolvimento de políticas públicas de 

saúde voltadas à mulher. (ALMEIDA, 2005). Este plano objetiva programar ações de 

saúde com a finalidade de reduzir a morbidade e a mortalidade feminina no Brasil, 

principalmente àquelas causas que são preveníveis e evitáveis, ampliar, qualificar e 

humanizar as ações voltadas a esta população inserida no SUS e promover 

melhoria das condições de vida dessas mulheres, mediante garantia dos direitos 

humanos. (BRASIL, 2004). 
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 Desta forma, a Estratégia Saúde da Família vem consolidar o SUS, através 

da reorientação do modelo assistencial mediante a implantação de equipes 

multiprofissionais em unidades básicas de saúde. De acordo com o MS, as ESF 

trabalhariam com uma ou mais equipes que estariam compostas dos seguintes 

profissionais: um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, agentes 

comunitários de saúde, um dentista e um auxiliar de consultório dentário. (BRASIL, 

2000).  

De forma geral, a população feminina é a que mais utiliza os serviços de 

saúde, visto que, além dos fatores socioeconômicos desfavoráveis presentes na 

vida de muitas famílias, a mulher assume também papel na procriação, fazendo com 

que seu organismo apresente demandas específicas levando-a a necessitar de 

atenção por parte dos serviços de saúde. (VIDO, 2006). Para o enfrentamento da 

problemática que hoje atinge a saúde da população brasileira, em especial a 

feminina, a Estratégia Saúde da Família deve dispor de profissionais qualificados 

que atendam a demanda da população em seus diversos aspectos. 

De acordo com Brasil (2004), o trabalho da equipe de saúde da Família é o 

elemento chave para a troca de experiências e conhecimentos entre todos os 

integrantes da equipe. Além das atividades de assistência desenvolvidas pela 

equipe, igualmente importantes são as de planejamento, que consistem em 

identificar, conhecer e analisar a realidade local e propor ações de modo que venha 

a interferirem em sua saúde. Neste contexto, destaca-se a atuação do enfermeiro 

como parte integrante da equipe de saúde da família.  

Segundo Peduzzi (2000), o processo de trabalho do enfermeiro na atenção 

básica é caracterizado por atividades assistenciais e gerenciais. Com relação às 

atividades desenvolvidas por este profissional, a Portaria n° 648/GM de 28 de março 

de 2006, dá ao enfermeiro atribuições relacionadas às atividades, dentre elas: 

realização da assistência integral aos indivíduos e famílias em todas as fases do 

desenvolvimento humano, conforme protocolos e normas técnicas, planejar, 

gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelo ACS. (BRASIL, 2006). 

Nessa conjuntura, uma das ações voltadas à assistência à saúde da mulher é 

a atenção pré-natal. Segundo o MS, o objetivo principal da atenção pré-natal é 

acolher a mulher desde o início da gravidez até o nascimento de uma criança 

saudável. O acolhimento é um aspecto essencial, que está relacionado desde a 

chegada da mulher na unidade, através da responsabilização, ouvindo suas queixas, 
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angústias, garantindo atenção resolutiva e articulação com outros serviços de modo 

a propiciar continuidade da assistência. (BRASIL, 2005). 

 De acordo com o MS, o contexto de cada gestação é determinante para o seu 

desenvolvimento, bem como para o estabelecimento de sua relação com a criança e 

com a família. A história que cada mulher compartilha deve ser acolhida 

integralmente, a partir do relato dos fatos, emoções e sentimentos percebidos 

durante a gravidez. Contando suas histórias, as grávidas esperam partilhar 

experiências de modo que venham receber ajuda. (BRASIL, 2005). Assim, a 

assistência pré-natal torna-se um momento privilegiado para discutir, esclarecer 

dúvidas e captar destas gestantes seus sentimentos vivenciados com a gestação e 

de que forma as alterações ocorridas em seu universo feminino tem alterado sua 

qualidade de vida. 

 Na atualidade, um dos grandes problemas relacionados à saúde da mulher 

reflete-se, sobretudo, na necessidade de programas mais focalizados e na elevação 

da equidade, haja vista a grande desigualdade nas regiões mais desfavorecidas de 

recursos financeiros, sobretudo entre os grupos de baixa renda, para os quais a 

elevada mortalidade materna constitui desafio a ser superado. (ALMEIDA, 2005). 

De acordo com pesquisa realizada pelo MS, com gestantes, 

aproximadamente 13% das mulheres que tiveram filhos nos últimos cinco anos que 

antecederam a pesquisa, não haviam recebido nenhuma consulta de pré-natal. De 

acordo com esta pesquisa a menor cobertura de pré-natal foi encontrada da região 

Nordeste, demonstrando que o acesso à assistência pré-natal é um problema 

significativo. (BRASIL, 2004). 

Apesar do aumento no número de consultas de pré-natal, a qualidade da 

assistência ainda é precária, sendo atestado pela alta incidência de sífilis congênita 

e pelo fato da hipertensão arterial ser a principal causa de morte materna no Brasil. 

(BRASIL, 2004). 

Desta forma, pode-se perceber o quanto a assistência voltada à gestante 

necessita melhorar sua qualidade de forma integral e qualificada. Ao realizar-se um 

atendimento integral deve-se englobar aspectos relevantes como questões 

psicológicas, sociais, biológicas, sexuais, ambientais e culturais. Isso implica em 

melhorar a qualidade dos serviços de saúde bem como promover a QV das 

gestantes.  
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4. METODOLOGIA 
 

Entende-se por metodologia o conjunto de métodos ou caminhos que são 

percorridos na busca do conhecimento. (ANDRADE, 2005). 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 
 Trata-se de um estudo descritivo e exploratório com abordagem quantitativa, 

caracterizado por pesquisa com procedimentos sistemáticos para a descrição e 

explicação dos fenômenos prosseguidos pelo método científico. O resultado 

científico consiste em delimitar um problema, realizar observações e interpretá-las 

com base em relações encontradas. (RICHARDSON, 1999).  

De acordo com Gil (1995), o estudo descritivo e exploratório proporciona uma 

visão geral do tipo aproximativo sobre determinado fato, constituído na análise de 

suas características. Por sua vez, Cervo e Bervian (2005, p. 66-67) afirmam, que  
 
O estudo exploratório pode ser considerado o passo inicial no 
processo de pesquisa pela experiência e um auxílio que traz a 
formulação de hipóteses significativas para posteriores pesquisas, 
além de permitir a familiarização como fenômeno ou, uma nova 
percepção do mesmo e a descoberta de novas idéias.  
 

 A abordagem quantitativa é a metodologia que envolve a coleta sistemática 

da definição do problema e seleção dos conceitos nos quais se agrupa para o 

desenvolver da solução. Ocorre mediante condições de muito controle utilizando 

métodos estatísticos coma finalidade de analisar os dados obtidos. (POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2004). 

A partir dessa perspectiva metodológica, pretende-se concretizar junto às 

gestantes cadastradas nas Equipes da ESF do município de Souza- PB, a 

investigação da QV neste grupo populacional. 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 
 O estudo foi realizado no município de Sousa-PB, localizado na região 

Nordeste do Brasil, especialmente região do semi-árido no interior do estado da 

Paraíba, a 450 km da capital do Estado. Possui solo fértil, seu desenvolvimento 
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econômico está baseado na agropecuária e é um dos maiores produtores de côco 

verde do país. Esconde um tesouro paleontológico em sua região, qual seja O Vale 

dos Dinossauros, conceituado como um dos maiores sítios arqueológicos contendo 

aproximadamente 21 sítios de pegadas preservadas no mundo. Tem uma população 

aproximada de 65.932 habitantes, sendo, 31.652 do sexo masculino e 34.280 do 

sexo feminino, destas, 17.368 estão em idade reprodutiva. (IBGE, 2009).  

A região administrativa sanitária tem 26 Unidades de ESF, e destas, 19 estão 

na zona urbana, as demais na rural. Em cada unidade existe uma equipe composta 

por aproximadamente 14 profissionais que assistem uma área adscrita que vai de 

800 até 3.120 pessoas. Sua primeira equipe foi implantada em 2002 e em todas 

atuam: 01 enfermeiro, 01 médico, 01 dentista, 01 auxiliar de consultório dentário 

(ACD), 01 técnico de enfermagem, 01 atendente e 06 agentes comunitários de 

saúde (ACS) variando conforme sua área, podendo aumentar esse valor. Diante 

desse contexto, a pesquisa será realizada em todas as unidades básicas de saúde 

do referido município. 

A opção pelo município de Sousa ocorreu principalmente levando-se em 

consideração o local de residência e trabalho da mestranda inserida na equipe 

gestora da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). 

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 A população foi constituída por gestantes que estavam em acompanhamento 

pré-natal nas ESF no município de Sousa-PB, durante o período determinado para a 

coleta de dados. Para seleção das grávidas, foi constituída uma amostragem 

estratificada aleatória simples por meio de sorteio e conforme agendamento e 

aprazamento das gestantes na busca da consulta à unidade de saúde.  

Segundo Marconi e Lakatos (2002), a amostragem aleatória simples é 

caracterizada quando, submetida a tratamento estatístico, permite compensar erros 

amostrais e outros aspectos relevantes para a representatividade e significância da 

amostra, no qual cada membro da população tem a mesma probabilidade de ser 

escolhido. Este tipo de amostragem pode ser de dois tipos: sem reposição e com 

reposição. Para este estudo, foi adotado o tipo com reposição, o qual os elementos 

da população, que são as gestantes cadastradas, podem entrar mais de uma vez 
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para a amostra, caso o número sorteado seja da gestante que não esteja na unidade 

de saúde no dia da coleta dos dados. 

 Os estratos são formados pelo pesquisador segundo as necessidades de seu 

estudo, desta forma, os estratos serão representados pelas UBSF. De cada estrato, 

por meio de técnicas aleatórias, serão retiradas amostras proporcionais à população 

total contida em cada um. Para isso é necessário conhecer de antemão, a proporção 

da população pertencente a cada um. (MARCONI; LAKATOS, 2002). 

 Para o cálculo da amostra realizou-se um levantamento junto à Secretaria de 

Saúde do referido município acerca do número de gestantes cadastradas no 

SISPRENATAL, distribuídas nas 19 UBSF da zona urbana, obtendo-se um total de 

394 (N) gestantes cadastradas.  

Após este levantamento foi realizado um cálculo amostral de 30% (n) de 

acordo com a população de cada unidade de saúde, totalizando 120 mulheres 

grávidas, conforme está descrito no Quadro 1. 
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Nome da unidade Total de gestantes 
cadastradas (N) 

n (30%) 

Alto do Cruzeiro 18 06 

Multirão 21 06 

Jardim Brasília 10 03 

JardimSorrilândia II 10 03 

Estação 23 07 

FreiDamião 26 08 

Zú Silva 17 05 

Várzea da Cruz 20 06 

Angelim 19 06 

Alto Capanema 14 04 

São José 18 05 

Conj. Nossa Senhora de 

Fátima 

25 07 

Guanabara 09 04 

Centro 08 02 

JardimSorrilândia I 26 08 

Bancários 14 04 

André Gadelha 18 05 

JardimIracema 20 06 

Ciganos 09 03 

Núcleo I 12 03 

Núcleo II 20 06 

Núcleo III 03 01 

São Gonçalo 16 05 

Malhada da Pedra 05 02 

Lagoa dos Estrelas 08 03 

Pereiros 05 02 

Quadro 1- Número de gestantes cadastradas de acordo com a Unidade de Saúde. 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Sousa-PB, 2011. 

 

Conforme a amostragem aleatória simples com reposição, por meio de 

sorteio, levou-se em consideração a flutuação devido à entrada e saída das 
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gestantes no programa, teve-se uma previsão de 119 gestantes que foram 

pesquisadas, totalizando 120 gestantes. 

 Os critérios de inclusão foram: gestantes cadastradas no Programa de Pré-

Natal nas Unidades, com idade igual ou maior que 20 anos, alfabetizadas, que não 

apresentem problemas mentais e que aceitem participar da pesquisa, assinando o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). (Apêndice C). Os critérios de 

exclusão foram: mulheres não cadastradas no Programa de pré-natal, menores de 

20 anos, não ser alfabetizada e apresentar problemas mentais que inviabilize a 

participação no estudo. 

 De acordo com o MS, em termos de idade, é considerado adolescente os 

indivíduos com faixa etária compreendida entre 10 a 19 anos.  (BRASIL, 1999). Por 

essa proposta é que foi adotada a faixa etária preconizada pelo MS. 

 

4.4. INSTRUMENTOS PARA A COLETA DE DADOS 

 

 Dois instrumentos foram utilizados para a coleta de dados, sendo o 

WHOQOL-bref. (Anexo A) para avaliar a qualidade de vida da gestante e um 

formulário para a coleta dos dados sociodemográficos, hábitos pessoais e 

obstétricos atuais e antecedentes das gestantes. (Apêndice A).  

 

4.4.1 – Avaliação da qualidade de vida 
 
 Os primeiros instrumentos que se destinaram a avaliar a QV surgiram na 

década de 1970 passando de atividade restrita a disciplina formal do ponto de vista 

teórico-metodológico e de aplicação. A partir de então foram, gradativamente, 

incorporados no setor saúde, especialmente como técnica de pesquisa clínica e por 

formuladores de políticas. (PASCHOAL, 2001; BERLIM; FLECK, 2003). Assim 

sendo, ao longo do tempo, a maneira de avaliar tem se alterado, visto que, além dos 

parâmetros objetivos, foram incorporados os subjetivos. (PASCHOAL, 2001). Nos 

últimos anos, outros instrumentos avaliadores da QV foram elaborados, a maioria 

deles nos Estados Unidos e Inglaterra, sendo traduzido para outros países com a 

finalidade de sua utilização. (FLECK; et al, 1999; PASCHOAL, 2001). No Brasil, a 

partir de 1992, teve início à expansão de pesquisas relacionadas à QV, bem como 

tradução, adaptação transcultural e validação dos questionários estrangeiros. 
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(PASCHOAL, 2001; SEIDL; ZANNON, 2004). Os instrumentos para avaliação da 

QV são conhecidos como genéricos e específicos. Os genéricos utilizam 

questionários de base populacional sem especificar patologias, sendo mais 

apropriadas para estudos epidemiológicos, planejamento e avaliação dos sistemas 

de saúde. Os específicos são destinados as situações pautadas à QV cotidiana da 

população, relacionando-se à experiência de doenças, agravos ou intervenções 

médicas. (MINAYO, HARTZ, BUSS, 2000; VIDO, 2006).  

Na perspectiva de viabilizar a avaliação da QV, a OMS elaborou o WHOQOL-

100. Trata-se de um instrumento com 100 questões, sendo composto de 06 

domínios e 24 facetas. (THE WHOQOL GROUP, 1995). No Brasil, a versão em 

português foi desenvolvida no Centro WHOQOL no Departamento de Psiquiatria e 

Medicina Legal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenado pelo Dr. 

Marcelo Pio de Almeida Fleck. (THE WHOQOL GROUP, 1998). 

 Visto a necessidade de instrumentos curtos e de rápida aplicação, o Grupo de 

Qualidade de Vida da OMS desenvolveu uma versão abreviada do WHOQOL-100, o 

WHOQOL-bref, constituído por 26 questões. Nesta versão reduzida, cada faceta é 

representada pelo subitem que mais se correlacionou com o escore global do 

WHOQOL-100. Assim os domínios reduzidos são: físico, psicológico, relações 

sociais e meio-ambiente. O referido instrumento pode ser utilizado para avaliar a 

qualidade de vida tanto de populações saudáveis como de pessoas acometidas por 

agravos e doença crônicas. (BERLIM; FLECK, 2003). 

 Neste estudo, pretende-se utilizar o WHOQOL-bref, por conter domínios e 

facetas contidos nas 26 questões, aplicáveis à gestantes de baixo risco, ou seja, 

àquelas que não apresentam patologias que comprometam a saúde física das 

mesmas. As duas primeiras perguntas avaliam a qualidade de vida geral, e que, 

calculadas em conjunto, geram um escore independente dos domínios. A primeira 

refere-se à qualidade devida de um modo geral e a segunda à satisfação com a 

própria saúde. As questões restantes são distribuídas em quatro domínios: físico, 

psicológico, relações sociais e meio-ambiente. (THE WHOQOL GROUP, 1998). 

 Os domínios e as 24 facetas do WHOQOL-bref (THE WHOQOL GROUP, 

1998) são: 

Domínio 1 – Físico  

 - dor e desconforto (questão 3); 

 - dependência de medicação ou de tratamentos (questão 4); 
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 - energia e fadiga (questão 10); 

 -mobilidade (questão 15); 

 - sono e repouso (questão 16); 

- atividades da vida cotidiana (questão 17); 

- capacidade de trabalho (questão 18).  

Domínio 2 – Psicológico 

 - sentimentos positivos (questão 5); 

 - espiritualidade/religião/crenças pessoais (questão 6); 

 - pensar, aprender, memória e concentração (questão 7); 

 - imagem corporal e aparência (questão 11); 

 - auto-estima (questão 19); 

 - sentimentos negativos (questão 26). 

Domínio 3 – Relações sociais 

 - relações pessoais (questão 20); 

 - atividade sexual (questão 21); 

 - suporte (apoio) social (questão 22). 

Domínio 4 – Meio ambiente 

 - segurança física e proteção (questão 8); 

 - ambiente físico: (poluição/ruído/trânsito/clima) (questão 9) 

 - recursos financeiros (questão 12); 

 - oportunidade de adquirir novas informações e habilidades (questão 13); 

 - participação em, e oportunidades de recreação/lazer (questão 14); 

 - ambiente no lar (questão 23); 

 - cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade (questão 24); 

 - transporte (questão 25). 

 As respostas deste questionário são do tipo Likert, e são: a escala de 

intensidade, que varia de nada a extremamente; a escala de capacidade, que varia 

de nada a extremamente; a escala de freqüência, que varia de nunca a sempre e a 

escala de avaliação, que varia de muito insatisfeito e muito ruim a muito bom. Cada 

uma dessas palavras, chamadas âncoras, possuem pontuação de uma cinco, onde 

01 é o extremo negativo (0%) e 05 o positivo (100%). Assim, os escores variam de 

0% a 100%.  Os escores para as questões 3, 4 e 26 são invertidos, devido a 

maneira como a pergunta foi formulada, para que fiquem ordenadas positivamente. 

(THE WHOQOL GROUP, 1998). 
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4.4.2 Formulário para caracterização sóciodemográfica, hábitos pessoais, 
obstétricos e assistenciais 
 

 Foi utilizado um formulário que contemplou os aspectos sóciodemográficos, 

dados obstétricos atuais e anteriores, assistenciais, referindo-se a assistência 

prestada pelos enfermeiros às gestantes, bem como seus hábitos de vida. 

 

4.5 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

Segundo Polit, Beck e Hungler (2004), variável de um estudo é qualquer 

qualidade de um indivíduo, grupo ou situação, podendo modificar ou assumir 

diferentes valores passíveis de mensuração. Têm-se como variáveis neste estudo: 

as independentes e as dependentes. 

 As variáveis estudadas foram divididas em três partes: a primeira e segunda 

parte foi constituída pelas variáveis independentes e a terceira por variáveis 

dependentes. 

Variável independente é o fator manipulado pelo investigador que irá definir 

condicionar ou causar um determinado resultado, efeito ou consequência, na 

tentativa de assegurar a relação do fator com um fenômeno observado ou ser 

descoberto, para verificar que influência exerce sobre um possível resultado. 

(MARCONI; LAKATOS, 2006). Variável dependente, segundo os mesmos autores, 

são fenômenos a serem explicados ou descobertos, influenciados pela variável 

independente, podendo aparecer, desaparecer ou variar de acordo com a 

manipulação da variável independente.  

Neste estudo, a variável dependente é a QV das gestantes, e os domínios do 

instrumento utilizado que mensurá-la. Osdomíniossão: 

• Físico; 

• Psicológico; 

• Relaçõessociais; 

• Meio-ambiente. 

As variáveis independentes relacionam-se aos dados sóciodemográficos, 

obstétricos, assistenciais e hábitos de vida, descritos abaixo: 

1. Dados sociodemográficos: 
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• Idadeemanoscompletos; 

• Situação conjugal: com parceiro fixo ou sem parceiro; 

• Ocupação e tipo de trabalho: remunerado, atividade do lar, estudante 

ou não trabalha; 

• Escolaridade; 

• Tipo de moradia: (barraco, cortiço, casa, apartamento) e condições de 

moradia: própria, alugada, emprestada, mora com outra pessoa; 

• Renda familiar; 

• Religião. 

2. Dados obstétricos, assistenciais e hábitos de vida: 

• Gestação: número de gestações incluindo a atual; 

• Aborto; 

• Queixas nesta gravidez: náuseas, vômitos, disúria, dores nas costas, 

dor em baixo ventre, cefaléia (dor de cabeça), outras; 

• Número de consultas pré-natal realizadas no serviço; 

• Calendário de vacinação (vacinas atualizadas); 

• Exames solicitados durante a gestação; 

• Classificação da assistência de enfermagem; 

• Hábitos de vida: consumo de bebidas alcoólicas, fumo e prática de 

exercício físico.   

 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 A pesquisa foi submetida à apreciação do CEP da Faculdade Santa Maria e 

aprovada sob o n° de protocolo 633122010 respeitando a Resolução 196/96 

(BRASIL, 2000), no que se refere aos aspectos éticos observados quando da 

realização de pesquisa envolvendo seres humanos. A pesquisa só foi desenvolvida 

após o consentimento prévio do Secretário de Saúde do Município de Sousa-PB, por 

meio de uma carta de permissão (Apêndice B) e assinatura do TCLE pela 

respondente. 
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4.7 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 
4.7.1 Operacionalização da coleta de dados 
 
 Após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa e autorização 

da instituição, deu-se início a coleta de dados com as gestantes selecionadas 

segundo os critérios de inclusão e exclusão e que voluntariamente aceitaram 

participar da pesquisa, assinando o TCLE. (BRASIL, 2000). 

 Previamente a coleta dos dados, os sujeitos da pesquisa foramesclarecidas 

quanto aos objetivos do estudo, o modo de aplicação e o destino dos dados. 

Também foi informado que sua participação e voluntariedade da participação 

podendo desistir de participar deste estudo quando desejar, e os resultados tratados 

com confidencialidade, garantindo-se o anonimato das informações. 

 Para a coleta de dados, as gestantes foram numeradas e sorteadas 

aleatoriamente nas Unidades Básicas de Saúde, conforme agendamento para a 

consulta de pré-natal com o médico ou enfermeiro. Na ocasião da consulta, as 

mesmas foram abordadas e orientadas sobre a pesquisa. Após aceitarem participar 

do estudo, receberam orientações quanto ao TCLE, como também sobre o 

preenchimento do instrumento. 

Os dados foram coletados no período de fevereiro a março de 2011 pela 

própria mestranda e por colaboradores voluntários devidamente treinados e 

orientados para a aplicação do instrumento auto-aplicável, entretanto, a mestranda e 

os colaboradores estiveram disponíveis para qualquer esclarecimento durante seu 

preenchimento, sem induzir nas respostas. 

 
4.8 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Os dados coletados foram organizados em um banco de dados eletrônico do 

aplicativo Microsoft Excel sendo codificados, tabulados e apresentados em forma de 

tabelas, quadros e gráficos com suas respectivas distribuições percentuais. 

 A discussão foi realizada com base na revisão bibliográfica realizada 

anteriormente, como forma de subsídio para discutir os resultados deste estudo. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Serão apresentados neste capítulo, inicialmente, os dados referentes a 

caracterização sociodemográfica das participantes. A seguir, serão apresentados os 

dados clínicos, obstétricos e assistenciais e por último os dados sobre a avaliação 

da qualidade de vida, obtidos por meio do questionário WHOQOL-bref. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA, CLÍNICO, OBSTÉTRICO E 

ASSISTENCIAL 

 

  O estudo foi realizado em um município do interior da Paraíba com 120 

gestantes que participaram da pesquisa, segundo requisitos de seleção da amostra. 

A tabela 1 apresenta a caracterização das variáveis sociodemográficas segundo a 

percepção das gestantes. 

 

Tabela 1. Distribuição das gestantes, segundo as variáveis idade, situação conjugal 

e escolaridade. Sousa, 2011. 

Variáveis n % 

Idade   

20 – 25 55 45,83 

26 – 30 36 30 

31 – 35 22 18,33 

36 ou + anos 07 5,83 

Situação Conjugal   

Com parceirofixo 102 85 

Semparceirofixo 18 15 

Escolaridade   

Fundamental Completo 11 9,17 

Fundamental Incompleto 38 31,67 

MédioIncompleto 36 30,00 

MédioCompleto 35 29,17 

Fonte: Própria da pesquisa. 
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O grupo estudado foi distribuído em quatro faixas etárias, de 20 a 25 anos 

completos, de 26 a 30 anos completos, de 31 a 35 anos completos e de 36 ou mais 

anos. Observa-se pela tabela 1, que o grupo de 20 a 25 anos foi o mais freqüente 

45,83%, o grupo de 26 a 30 anos completos 30%, de 31 a 35 anos 18,33% e o de 36 

ou mais anos com 5,83%. A idade com maior representatividade, neste estudo 

representa a melhor faixa etária para a reprodução. (BRASIL, 2006).  

A idade de maior representatividade neste estudo é compatível com outros 

estudos com gestantes na temática qualidade de vida. Um dos estudos iniciais 

objetivado nos Estados Unidos revelou uma idade variando de 23 a 28 anos. 

(HUESTON; KASIK-MILLER, 1998) Outra pesquisa realizada com gestantes, 

encontrou uma média de 24 anos. (VALLIM, 2005). Pesquisa realizada em 

Campinas, com 248 gestantes aponta uma média de 26 anos, e em São Paulo, 

estudo sobre qualidade de vida, nos revela que 60,8% das gestantes tinham 25 anos 

completos. (LIMA, 2006). Neme (2005) considera que a idade entre 18 a 20 ser a 

ideal para a primeira gestação, mas pondera os limites fisiológicos a idade de 16, 

como primigesta precoce e 35 ou mais como primigesta tardia. Segundo este autor, 

as mulheres que se encontram nesta faixa etária, tem menor probabilidade de 

incidência de mortalidade materna e neonatal, partos operatórios e prematuros. 

Quanto ao estado civil, predominou as mulheres que tinham parceiro fixo 102 

(85%), englobando as casadas ou àquelas em união estável, e 18 (15%) não tinham 

parceiros fixos. Pesquisa realizada com gestantes na cidade de São Paulo mostra 

que a maioria das gestantes pesquisadas declararam ter parceiro fixo e que 10,4% 

não tinham parceiro fixo. Concorda-se Neme (2000) e Brasil (2005), ao referir que a 

ausência de um parceiro fixo é um fator de risco para a gestação, mesmo que a 

gravidez seja desejada, desta forma, a alta freqüência de mulheres com parceiro 

colaboram para a evolução de uma gravidez estável. 

 No tocante ao nível educacional, o fundamental incompleto foi relatado por 38 

mulheres (31,67%), o fundamental completo foi relatado por 11 (9,17%), o médio 

incompleto foi referido por 36 mulheres (30%), o médio completo por 35 (29,17%) 

mulheres e com nível superior completo, não houve nenhuma gestante. 

 Estes dados podem ser comparados a estudos brasileiros concernentes as 

conquistas femininas ao longo do século XX, referentes à educação. Na população 

brasileira, divergente de outros países em desenvolvimento, as mulheres estão em 

condições de igualdade com os homens ao apresentarem os mesmo níveis de 
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 Quanto à renda familiar, notamos que a maioria 58 (48,33%) das famílias das 

gestantes recebiam um salário mínimo, 36 (30%) recebiam menos de um salário 

mínimo, 21 (17,5%) possuíam renda de dois salários e apenas 5 (4,17%) tinham 

rendimentos de três a cinco salários mínimos. Segundo o IBGE (2006), 45,1% da 

população brasileira vive com uma renda familiar de até um salário mínimo, por outro 

lado, uma minoria possui rendimentos acima da média nacional que é de um a três 

salários mínimos. 

Em estudo realizado com grávidas, 50% apresentaram renda entre 0 a 3 

salários, sendo percebidas pela maioria 67,2% como inadequadas ou pouco 

suficientes para as necessidades básicas. (BRASIL, 2004). Uma das evidências 

mais marcantes no mundo de trabalho é a desigualdade de gênero, demonstrando 

que o homem tem renda salarial maior que as mulheres por hora trabalhada. 

(FERNANDES, 2006). 

 Um dos fatores determinantes do processo saúde-doença de um indivíduo e 

da comunidade são as desigualdades sociais, econômicas e culturais, em que 

populações expostas a condições precárias de vida estão mais vulneráveis e vivem 

menos. Acredita-se que tal situação possa influenciar na percepção da mulher sobre 

sua qualidade de vida. 

Quanto ao número de co-habitantes, ou seja, de indivíduos que residem em 

um mesmo domicílio, o valor máximo foi de 08 moradores e o mínimo de 02. Estes 

dados corroboram com estudo realizado com gestantes para avaliação da qualidade 

de vida na cidade de São Paulo, ao revelar dados semelhantes a este estudo em 

que o valor máximo de co-habitantes foi de oito e o mínimo de um. 

 

Tabela 3. Distribuição percentual das gestantes, segundo a percepção da suficiência 

da renda para as necessidades básicas. Sousa, 2011. 

Suficiência da renda n % 

Insuficiente 25 20,83 

Poucosuficiente 43 35,83 

Suficiente 49 40,83 

Maisquesuficiente 03 2,5 

Total 120 100 

Fonte: Própria da pesquisa. 
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Pela tabela 3, pode-se depreender que parte das gestantes percebia a renda 

como suficiente para as necessidades básicas da família. Ainda com o grupo 

estudado, 35,83 acham pouco suficiente, 20,83 percebem a insuficiência da renda e 

apenas 2,5% relataram que a renda salarial é mais que suficiente. 

Este resultado, por ser subjetivo, esclarece como a gestante percebe suas 

exigências mínimas de satisfação das condições financeiras. Através destes dados 

observa-se objetivamente o quanto a renda é capaz de suprir as necessidades 

básicas, se estas estão sendo satisfeitas ou não. 

 

Tabela 4. Distribuição percentual das gestantes segundo a paridade. Sousa,2011. 

Paridade n % 

Primípara 50 41,67 

Nãoprimípara 70 58,33 

Total 120 100 

Fonte: Própria da pesquisa. 

 

De acordo com os dados obtidos, como mostra a tabela 4, a maioria das 

mulheres apresentaram mais de uma gestação (58,33%), 50 mulheres eram 

primigestas (41,67%). Do total de gestantes, 21,66% já haviam abortado. O número 

máximo de gestações foi de 06 e o número máximo de filhos foi de 05. A idade 

gestacional variou de 5 a 39 semanas.  

Estes dados estão em conformidade com os apresentados pelo Ministério da 

Saúde, no que diz respeito à fecundidade, apresentando um limite de 2,1 filhos por 

mulher, se aproximando assim da média dos países desenvolvidos. (BRASIL, 

2004b). 

 O acompanhamento pré-natal deve ter início o mais breve possível, no 1º 

trimestre da gestação, para que se possa garantir a saúde e o bem estar da mãe e 

de seu futuro filho. (FERNANDEZ; NARCHI; CIANCIARULLO, 2004). 
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em casa, podendo deslocar-se com mais facilidade à unidade de saúde. Ressalta-se 

ainda a importância de uma educação a estas gestantes, visto a necessidade da 

renda familiar ser maior, contanto com elementos contribuintes para a renda familiar 

como cursos de artesanato, e trabalhos manuais.  

 
5.2 CARACTERIZAÇÃO DOS DOMÍNIOS E FACETAS DA QUALIDADE DE VIDA 

POR MEIO DO WHOQOL-BREF NAS GESTANTES 

 

 Os dados apresentados a seguir são referentes à qualidade de vida das 

gestantes medidos através do instrumento WHOQOL-bref. As respostas das 

usuárias foram analisadas a partir de uma escala do tipo Likert de 1 a 5, em que 1 e 

2 correspondem a insatisfação, 3 indica uma posição intermediária ou neutra e 4 e 5 

sinalizam a satisfação, compreendendo uma avaliação positiva. 

 

INSATISFAÇÃO POSIÇÃO NEUTRA SATISFAÇÃO 

1 2 3 4 5 

 

5.2.1 Questões gerais de qualidade de vida 
 

 O instrumento WHOQOL-bref inicia-se com dois questionamentos gerais 

sobre a qualidade de vida e as referidas respostas variam numa escala de muito boa 

a muito ruim e de muito insatisfeito a muito satisfeito. Na tabela 5 estão 

apresentadas as respostas a essas questões.  

Os resultados obtidos dos domínios para a avaliação da qualidade de vida foi 

feita através da média calculada de acordo com as respostas dadas pelas gestantes 

a cada questão correspondente.  

A qualidade de vida por ser considerado um constructo objetivo e subjetivo, 

pode variar de pessoa para pessoa de acordo com a ótica de cada um, assim sendo, 

a maioria das gestantes 98 (81,67%) consideraram sua qualidade de vida como boa, 

20 (16,67%) não apresentaram nem satisfação nem insatisfação e apenas 2 (1,67%) 

não estavam satisfeitas com sua qualidade de vida. Ao serem indagadas sobre a 

satisfação com sua saúde, 103 (85,83%) estão satisfeitas, 13 (10,83%) tem uma 

posição neutra e 04 (3,33%) sentem-se insatisfeitas com sua saúde (Tabela 5). 
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Tabela 5. Distribuição das gestantes segundo respostas às questões gerais da 
qualidade de vida. Sousa, 2011. 

QuestõesGerais n % 

Q1 – Como você avaliaria sua 

qualidade de vida? 

Insatisfeito 02 1,67 

Posiçãoneutra 20 16,67 

Satisfeito 98 81,67 

    
Q2 – Quão satisfeita você está 

com sua saúde? 

Insatisfeito 04 3,33 

Posiçãoneutra 13 10,83 

Satisfeito 103 85,83 

Fonte: Própria da pesquisa 

 

Castro (2011), em seu estudo sobre qualidade de vida em gestantes 

encontrou uma satisfação na maioria das mulheres (88,1%), tanto para a avaliação 

da qualidade de vida de um modo geral, quanto para a satisfação com a saúde.  

Em estudo realizado sobre avaliação da qualidade de vida de acadêmicos de 

enfermagem da região Sul do Brasil, obteve resultado semelhante, onde 72% 

avaliaram sua qualidade de vida como muito boa ou boa. (SAUOE, et. al.; 2004). 

Outro estudo semelhante realizado com profissionais de enfermagem de um hospital 

universitário, obteve 69,64% de satisfação para a questão 01 do WHOQOL-bref. 

(MARTINS, 2002). 

Pesquisa realizada com agentes comunitários de saúde (ACS) sobre a 

avaliação da qualidade de vida, 16,6% mantém posição neutra de satisfação e 

apenas 5,3% referiram estar insatisfeitos com sua saúde. (KLUTHCOVISKI, 2005). 

Aragaki (2008), em seu estudo, encontrou satisfação de nutrizes (87,2%) com 

relação a sua saúde. Outro estudo realizado com gestantes, encontrou o escore 

mais elevado no domínio geral de saúde, apresentando valor igual a 73,12, 

demonstrando satisfação com sua saúde. (LIMA, 2006). 

Este fato mostra que mulheres que estão no ciclo gravídico-puerperal como 

as citadas acima e as gestantes deste estudo, por não apresentarem problemas de 

saúde de forma a comprometer seu estado físico sentem-se satisfeitas com sua 

saúde e com sua qualidade de vida. 

Segundo Buss (2000), há uma estreita relação entre qualidade de vida e 

satisfação com a saúde, condição de vida e percepção de doenças. A qualidade de 
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Tabela 6. Distribuição das gestantes segundo as facetas do domínio físico do 
WHOQOL-bref das gestantes. Sousa, 2011. 

DomínioFísico n % 

 
Dor e desconforto* 

Satisfeito 75 62,50 

Posiçãoneutra 21 17,50 

Insatisfeito 24 20 

    

Dependência de 
medicação e ou 
tratamento* 

Satisfeito 77 64,17 

Posiçãoneutra 29 24,16 

Insatisfeito 14 11,67 

    
 
Energia e fadiga 

Insatisfeito 15 12,50 

Posiçãoneutra 39 32,50 

Satisfeito 66 55,00 

    
 
Mobilidade 

Insatisfeito 05 4,17 

Posiçãoneutra 22 18,33 

Satisfeito 93 77,50 

    
 
Sono e repouso 

Insatisfeito 21 17,50 

Posiçãoneutra 27 22,50 

Satisfeito 72 60,00 

    

Atividades da 
vidacotidiana 

Insatisfeito 08 6,67 

Posiçãoneutra 29 24,17 

Satisfeito 83 69,17 

    
 
Capacidadepara o 
trabalho 

Insatisfeito 13 10,83 

Posiçãoneutra 32 26,67 

Satisfeito 75 62,50 

Fonte: Própria da pesquisa 
Nota: * escoresinvertidos 
 

 No que se refere ao domínio físico, a maioria das gestantes referiram a 

mobilidade como a faceta que apresentou maior percentual de satisfação, 93 

(77,5%), seguida das atividades de vida cotidiana, 83 (69,17%) e dependência de 
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tratamento ou medicação 77 (64,17%). As facetas que tiveram menor percentual, 

revelando uma insatisfação foram: dor e desconforto 22 (20%), sono e repouso 21 

(17,5%) e energia e fadiga 15 (12,5%). 

 A maioria das gestantes consideraram estar satisfeitas com sua capacidade 

de locomoção. Isto permite que elas possam executar atividades cotidianas 

rotineiras consideradas do lar. Este resultado se assemelha com estudo realizado 

com nutrizes ao referirem que a locomoção foi considerada satisfatória para a 

maioria. (ARAGAKI, 2008). 

 Embora a gestação traga limitações e falta de energia, as gestantes ainda 

conseguem realizar atividades laborais, sejam consideradas do lar ou remuneradas. 

Este fato pode estar associado ao papel que a mulher contemporânea tem 

desenvolvido na sociedade, em que ela busca cada dia mais ser independente e 

auto-suficiente em suas atividades e provisão de seu lar.  

Acredita-se que as alterações físicas ocorridas na gestação, como o aumento 

do volume abdominal e a dificuldade em dormir, que dificulta o sono, característica 

do terceiro trimestre da gestação, possam ser fatores que contribuem para a falta de 

energia. (ALVES; et al., 2006). De acordo com o diagnóstico de enfermagem, a 

fadiga é uma sensação opressiva, sustentada de cansaço e incapacidade de realizar 

atividade física e mental habituais. (NANDA, 2002). 

Segundo estudo realizado pela Universidade de New South Wales, na 

Austrália, com 1000 mulheres sobre suas rotinas de vida, as gestantes 

apresentaram uma leve perda de memória devido às mudanças hormonais. 

(CONDE, 2011). 

Com relação à capacidade para o trabalho, neste estudo as gestantes 75 

(62,5%) sentem-se satisfeitas. Mesmo com o avanço das fases da gestação, as 

mulheres mostram-se dispostas para o trabalho. Isto reflete a realidade das 

pesquisadas, em que a maioria delas são domésticas e exercem as funções do lar 

sem ajuda de terceiros. Ao serem indagadas sobre a necessidade de medicação e 

tratamento, a maioria das gestantes 77 (64,17%) estão satisfeitas, entretanto, 29 

(24,16) demonstram posição neutra e 14 (11,67%) mostram-se insatisfeitas. Para a 

maior parte, declaram que não necessitam de medicação, isso reflete a qualidade do 

atendimento prestado à essas mulheres durante o pré-natal, mas ao mesmo tempo 

nos traz um alerta, pois 45,83% mostram-se insatisfeitas ou mantém uma posição 
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Tabela 7. Distribuição das gestantes segundo as facetas do domínio psicológico do 
WHOQOL-bref das gestantes. Sousa, 2011. 

DomínioPsicológico n % 

 
Sentimentospositivos 

Insatisfeito 06 5,00 

Posiçãoneutra 44 36,67 

Satisfeito 70 58,33 

    

Espiritualidade/ 
religião/ 
crençaspessoais 

Insatisfeito 04 3,33 

Posiçãoneutra 13 10,83 

Satisfeito 103 85,83 

    
 
Memória e 
concentração 

Insatisfeito 13 10,83 

Posiçãoneutra 52 43,33 

Satisfeito 55 45,83 

    

Imagem corporal e 
aparência 

Insatisfeito 17 14,17 

Posiçãoneutra 23 19,17 

Satisfeito 80 66,67 

    
 
Auto-estima 

Insatisfeito 05 4,17 

Posiçãoneutra 17 14,17 

Satisfeito 98 81,67 

    
 
Sentimentosnegativos* 

Satisfeito 101 84,17 

Posiçãoneutra 11 9,17 

Insatisfeito 08 6,67 

Fonte: Própria da pesquisa 
Nota: * escoresinvertidos 
 

Com relação à espiritualidade das gestantes, verifica-se que 85,83% estão 

satisfeitas. Para as mulheres no período gravídico, a prática da religiosidade e a fé 

em Deus se torna mais aguçada, pois nesta fase de suas vidas muitos 

questionamentos e problemas existenciais podem surgir e uma das formas para 

tratar seus problemas é a busca à Deus. 

Segundo Rocha (2010), a religiosidade é determinada por algo que não se vê, 

por um ato de fé que modifica comportamentos e pensamentos, superando todas as 
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dificuldades de forma inacreditável, tornando em muitos casos, um suporte para a 

manutenção da vida. 

 Percebe-se que para estas mulheres a fé em Deus é uma fonte de vida capaz 

de suprir suas necessidades espirituais, a qual não tem explicação de ser, apenas 

pode se sentir a presença de Deus dando sentido à vida. 

 Segundo a imagem corporal referida pelas gestantes neste estudo, foi 

encontrada uma satisfação pela maioria das pesquisadas 80 (66,67%), algumas 

relataram posição neutra 23 (19,17%) e 17 (14,17%) estavam insatisfeitas com sua 

imagem corporal. Esse resultado é similar ao estudo realizado por Cairolli (2009) 

com gestantes sobre a imagem corporal, em que a maioria das gestantes apresenta 

imagem corporal boa, sem alterações. Em seu estudo, a satisfação corporal foi 

referida por 39,78% das gestantes e 60,22% estavam insatisfeitas. 

 Para Tavares (2003), a imagem corporal é a representação mental do nosso 

corpo, da forma como o vemos. Ela não é fixa, estática, é dinâmica e está sempre 

em mudança, de forma que temos que nos adaptar a essas transformações. A 

gestação é uma fase da nossa vida que ocorre fortes mudanças no corpo feminino. 

Embora sejam consideradas como parte natural da gravidez, muitas mulheres 

sentem dificuldades em aceitá-las, podendo acarretar insatisfação, insegurança. E 

até mesmo perda da identidade anterior à gestação. (CAIROLLI, 2009). 

 Nos Estados Unidos foi realizada uma pesquisa com gestantes sobre a 

imagem corporal. Os resultados deste estudo mostram que as mulheres que 

apresentam insatisfação quanto ao peso ganho durante a gestação eram mais 

ansiosas, desanimadas e deprimidas, enquanto as que apresentaram escores 

positivos, quanto à imagem corporal estavam associadas a sentimentos positivos, 

apresentando menos sintomas depressivos e menos irritação. (DI PIETRO, et al, 

2003). Estes resultados mostram que nem sempre uma imagem corporal sem 

alterações significa que a gestante esteja satisfeita com sua imagem corporal. 

 Níveis elevados de auto-estima constituem um importante preditor de 

competência materna. Segundo especialista a auto-estima diz respeito à avaliação 

positiva ou negativa que o indivíduo faz de si mesmo. (ROBINSON, 1991). No nosso 

estudo a maioria das gestantes 98 (81,67%) mostra-se satisfeitas com sua auto-

estima.  Silva (2010), em estudo com gestantes, realizado na cidade de Pelotas, 

encontrou associação da auto-estima com o Transtorno Mental Comum, mostrando 

que mulheres com menor auto-estima apresentam maior probabilidade de 
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Tabela 8. Distribuição das gestantes segundo as facetas do domínio relações social 
do WHOQOL-bref das gestantes. Sousa, 2011. 

Domíniorelaçõessociais n % 

 
Relaçõespessoais 

Insatisfeito 07 5,83 

Posiçãoneutra 14 11,67 

Satisfeito 99 82,50 

    
 
Atividade sexual 

Insatisfeito 31 25,83 

Posiçãoneutra 12 10 

Satisfeito 77 64,17 

    
 
Suporte social 

Insatisfeito 08 6,67 

Posiçãoneutra 15 12,50 

Satisfeito 97 80,83 

Fonte: Própria da pesquisa 

 

A faceta atividade sexual apresentou percentual de 64,17% de satisfação, 

10,0% de posição neutra e 25,83% de insatisfação com sua atividade sexual. Estes 

dados nos mostra que nem todas as gestantes estão satisfeitas com sua vida 

sexual, corroborando com a literatura ao descrever que o desejo sexual e a libido 

feminina pode diminuir com o decorrer da gestação, principalmente no 1º e 3º 

trimestres. (BARROS; MARIN; ABRÃO, 2002). 

Na verdade, a sexualidade na gravidez baseou-se sempre em crenças e 

mitos que orientaram as civilizações através dos tempos. Percebe-se que a maioria 

da mulheres continua sua atividade sexual durante a gravidez, entretanto, com um 

padrão diferente em relação às não-grávidas.(TEDESCO, 1999). São fatores 

contribuintes para a diminuição da libido e do orgasmo: fadiga, desconforto físico e 

preocupações sobre prejuízos para o feto. Outro fator importante é a perda de 

interesse sexual do companheiro, causada não só pela preocupação de ambos, mas 

também pelo efeito antierótico da aparência física da mulher, sentido por ela e pelo 

companheiro. 

 O apoio social é fundamental para o desenvolvimento do ser humano, 

principalmente nos períodos de transição e de mudanças em que são necessárias 
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adaptações, como ocorre com a gestação. Como pode ser visto, o apoio social é 

uma forma de oferecer ajuda, tanto de informações, como prática e afetiva. 

O suporte social pode ser avaliado pela interação do indivíduo em seu meio. 

Um adequado suporte social proporciona apoio às gestantes, favorecendo um maior 

controle do ambiente e da autonomia, fornecendo esperança, apoio e proteção. 

(COUTINHO; BAPTISTA; MORAIS, 2000). O suporte social bem como o suporte 

familiar ou relações pessoais é importante para a manutenção da saúde mental e 

enfrentamento de situações estressantes, além da adequação materna em relação 

aos filhos. (DESSEN; BRAZ, 2000).  

Foi demonstrada em nossa pesquisa uma satisfação das gestantes com 

relação ao suporte social. Apesar do número de mulheres que relataram insatisfação 

ser pequeno 08 (6,67%), este dado nos revela que pode haver dificuldade de 

relacionamento e convívio familiar e dos amigos, tendendo a se ter uma vida social 

restrita. 

Estudo realizado com adolescentes grávidas mostra que certas pessoas 

exercem um papel importante como fonte de apoio social, destacando-se a mãe e o 

pai do bebê. A convivência diária funciona como suporte tanto a nível emocional 

como financeiro. Muitas vezes, a família exerce um auxílio em relação às 

responsabilidades e acúmulo de tarefas que a nova mãe terá que assumir. As 

adolescentes que se mostram mais satisfeitas com o apoio social, são aquelas que 

referem um maior número de vezes o papel do pai e da mãe como importantes 

neste período. (MOREIRA; SARRIERA, 2008). 
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Tabela 9. Distribuição das gestantes segundo as facetas do domínio meio ambiente 
do WHOQOL-bref das gestantes. Sousa, 2011. 

Domíniomeioambiente n % 

Segurançafísica e 
proteção 

Insatisfeito 17 14,17 

Posiçãoneutra 37 30,83 

Satisfeito 66 55,00 

    
Ambiente físico 
(poluição, ruído, clima) 

Insatisfeito 27 22,50 

Posiçãoneutra 58 48,33 

Satisfeito 35 29,17 

    
 
Recursosfinanceiros 

Insatisfeito 57 47,50 

Posiçãoneutra 54 45,00 

 Satisfeito 09 7,50 

    
Oportunidades de 
adquirir novas 
informações e 
habilidades 

Insatisfeito 12 10,00 

Posiçãoneutra 58 48,33 

Satisfeito 50 41,67 

    
 
Ambiente no lar 

Insatisfeito 12 10,00 

Posiçãoneutra 28 23,33 

Satisfeito 80 66,67 

    
 
Transporte 

Insatisfeito 32 26,67 

Posiçãoneutra 22 18,33 

Satisfeito 66 55,00 

    
Participação e 
oportunidades de lazer 

Insatisfeito 48 40,00 

Posiçãoneutra 48 40,00 

 Satisfeito 24 20,00 

    
Cuidados de saúde e 
sociais: disponibilidade 
e qualidade 

Insatisfeito 14 11,67 

Posiçãoneutra 20 16,67 

Satisfeito 86 71,67 

Fonte: Própria da pesquisa. 
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O domínio meio ambiente retrata aspectos estruturais da vida. As facetas que 

obtiveram mais insatisfação foram: recursos financeiros 57 (47,5%), oportunidades 

de lazer 48 (40%), transporte 32 (26,57%) e ambiente físico 27 (22,5%). 

No que se refere ao recurso financeiro, um número baixo de gestantes relatou 

estar satisfeitas 09 (7,5%). Segundo os dados sociodemográficos sobre a renda 

familiar ser suficiente ou não, a maioria referiu como insuficiente ou pouco suficiente 

(56,66%). Estes dados divergem nas respostas dadas pelas gestantes através do 

questionário WHOQOL-bref, no entanto, deve-se considerar a satisfação das 

necessidades de acordo com a realidade e individualidade da forma como a família 

administra suas finanças. É preciso ater-se para a subjetividade da mulher ao 

responder que a renda da família é suficiente, podendo estar se referindo que 

mesmo sendo baixa a renda, a família consegue realizar ações básicas como 

moradia e alimentação.  

Poucas são as mulheres que realizam atividades de lazer 24 (20%), enquanto 

a maioria relata estar insatisfeita, referindo não ter nada ou muito pouca 

oportunidade de diversão 96 (80%). Por morarem em um município de pequeno 

porte, em que a cidade não oferece atividades de lazer gratuita, muitas mulheres 

dependem de recursos financeiros para realizarem atividades recreativas, restando 

buscar diversão na casa de amigos e familiares, praças públicas ou mesmo sua 

própria residência. 

A insatisfação com o meio de transporte foi evidente em 26,67% das 

gestantes. O município de Sousa não possui transporte coletivo, sendo a utilização 

do transporte utilizado, o moto-boy ou moto-taxi, ou quando a família possui algum 

tipo de veículo motorizado. Este resultado se assemelha com outro estudo realizado 

com nutrizes em que 24,8% apresentaram insatisfação com relação ao meio de 

transporte. (ARAGAKI, 2008). 

A segurança física e a insegurança apresentam percentual de 45% de 

insatisfação e de posição neutra. Sabe-se que o tema segurança, é um tema 

bastante atual, em que parte das gestantes relaciona a insatisfação devido à 

segurança. Muitas das gestantes moram em bairros desprovidos de segurança em 

que a marginalidade e o consumo de drogas ilícitas é bastante evidente. Nos dias 

atuais, a sociedade vive com um sentimento de medo, devido as altas taxas de 

criminalidade vinculada ao crescimento da violência. (SOARES, 2003). 
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Do total de mulheres avaliadas neste estudo, quanto à satisfação do ambiente 

físico (poluição, clima, ruído), 35 (29,17) mostram-se satisfeitas, 58 (48,33%), 

mantém uma posição neutra e 27 (22,5%) estão insatisfeitas. Suas respostas 

refletem as condições do local de moradia percebidas pelas gestantes, como 

precárias, por necessitar de saneamento básico e pavimentação das ruas.  

Na avaliação do domínio meio ambiente, a faceta ambiente no lar obteve a 

segunda maior média de satisfação (66,67%), semelhante ao estudo realizado por 

Kluthcovisk (2005), que obteve 60,3% de satisfação dos ACS com relação ao 

ambiente no lar. 

Concordamos com Kluthcovisk (2005), ao inferir que o ambiente no lar é 

importante, pois é neste local que a pessoa compartilha dos sentimentos de 

conquistas, dificuldades, alegrias e problemas com os familiares, descansa e 

considera como lugar de refúgio das tensões do dia-a-dia. 

Com relação aos serviços de saúde disponíveis, a maioria demonstrou estar 

satisfeita 71,67%. Para as participantes, a assistência pré-natal é importante bem 

como a disponibilidade dos serviços de saúde dispensados a elas, mas nem todas 

demonstraram estar satisfeitas com a qualidade dos serviços prestados, pelo 

percentual obtido (11,67%). Estudo com gestantes nos mostra que quanto maior a 

satisfação com a assistência pré-natal maior os escores de Qualidade de vida para 

os domínios saúde, funcionamento e psicológico e espiritual. (FERNANDES, 2006).  

 Concordamos com Aragaki (2008) quando refere que ao mostrarem 

satisfação com os serviços de saúde, a mulher analisa o modo como está sendo 

tratada, em que é valorizada a assistência humanizada que recebe no serviço de 

saúde. Quando a mulher avalia negativamente o serviço de saúde, ela reflete a falta 

de atenção e descaso dos profissionais que atuam nesses serviços. (ALMEIDA, 

2005). 
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CONCLUSÃO 
 

 Este estudo possibilitou a oportunidade de descrever a qualidade de vida das 

gestantes através das facetas que tiveram maiores índices de insatisfação, bem 

como conhecer os aspectos sóciodemográficos, obstétricos e assistenciais que 

permeiam a vida das gestantes. 

 Nesta pesquisa, a maioria das gestantes tinham idade compreendida entre 20 

a 25 anos, de religião católica, com baixa escolaridade. Houve um predomínio de 

mulheres que possuem um companheiro fixo, residindo em casa, em que a maioria é 

própria, com renda salarial de um salário mínimo. De acordo com a renda recebida, 

parte das gestantes considerou como suficiente para suprir as necessidades 

básicas. 

 Quanto às características obstétricas e assistenciais, a maioria das 

pesquisadas, nunca abortaram, não são tabagistas e nem etilistas. Constatando-se 

as queixas percebidas, a dor nas costas e a dor em baixo ventre foram as mais 

referidas. Foi predominante a solicitação dos exames pré-natais preconizados pelo 

Ministério da Saúde, como também a classificação da assistência como ótima. A 

maioria das gestantes estava com a vacina em dia. Quase a totalidade das 

gestantes não realizou nenhum tipo de atividade física.  

 No que concerne as características da qualidade de vida medidas pelo 

WHOQOL-bref, as duas questões gerais do instrumento foram consideradas como 

satisfeitas, tanto para a qualidade de vida como para a saúde. 

 No domínio físico, as facetas que tiveram maior insatisfação foram: dor e 

desconforto, sono e repouso e energia e fadiga. As facetas que obtiveram maior 

satisfação foram: mobilidade, atividades de vida cotidiana e dependência de 

tratamento ou medicação. 

 No domínio psicológico as facetas que se destacaram como insatisfação 

foram: memória e concentração, sentimentos negativos e imagem corporal e 

aparência. As referidas como satisfação foi predominantes as seguintes facetas: 

espiritualidade e religião, sentimentos negativos e auto-estima. 

 No domínio relação social, houve uma predominância de insatisfação na 

faceta atividade sexual, enquanto a faceta relações pessoais obteve a maior 

satisfação referida pelas gestantes. 
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 No domínio meio ambiente, as facetas recursos financeiros, participação e 

oportunidade de lazer e transporte foram citados como as mais insatisfeitas pelas 

participantes.  As facetas que obtiveram maior satisfação foram: cuidadosde saúde, 

ambiente no lar e segurança física e transporte. 

 Percebe-se que para cada domínio tem-se várias facetas com índices de 

insatisfação. Estes resultados revelam que a assistência de enfermagem ainda está 

muito tímida no que diz respeito às orientações que contemplem os aspectos 

relacionados a qualidade de vida. É fundamental que a assistência de enfermagem 

seja realizada de forma humanizada, numa perspectiva holística e de qualidade, que 

contemple a família nesse processo, incentivando a participação ativa do 

companheiro e promovendo um melhor preparo destas mulheres para uma gestação 

saudável.  

 Ao pesquisar na literatura estudos semelhantes a este, que avaliasse a 

qualidade de vida de gestantes, encontramos três, dois que utilizaram questionários 

distintos do nosso e apenas um que utilizou o mesmo tipo de questionário, o 

WHOQOL-bref. Desta forma, realizamos comparações com outros estudos que 

utilizaram o WHOQOL-bref em indivíduos sadios e outros que avaliassem a 

qualidade de vida, principalmente direcionada a gestantes e mulheres. Este foi um 

fator limitante, uma vez que restringiu realizar a discussão de resultados de pesquisa 

com outras informações similares. 

 Considera-se como relevante o tema qualidade de vida, uma vez que aborda 

aspectos e experiências das gestantes, seja em sua vida pessoal, psicológica, social 

e do meio ambiente, mas salientamos a importância de se dar continuidade aos 

trabalhos de investigação de forma que contenha nos instrumentos, facetas 

relacionadas a mulheres que estão vivenciando esta fase de suas vidas. Desta 

forma, recomendamos a construção de um instrumento que contenha o domínio 

gestação ou maternidade. 

 Tendo em vista, a amplitude que este tema nos trouxe, o nosso trabalho nos 

remete a estudar com mais profundidade a qualidade de vida de gestantes 

primíparas e não primíparas, com a finalidade de fazermos um comparativo nestes 

dois grupos, de forma a possibilitar observar as diferenças existentes na qualidade 

de vida nestes dois grupos, visto que a temática qualidade de vida em gestantes tem 

sido pouco pesquisada no Brasil. 
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 Através deste estudo, procuramos colaborar com a melhoria da qualidade da 

assistência à gestante, através das informações que darão subsídios para que os 

profissionais de saúde, em especial os enfermeiros, atuem nas áreas de maior 

fragilidade para estas gestantes. 
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19. Exames solicitados durante a gravidez: 
Hemograma (     ) Toxoplasmose (     ) 
Glicemia de jejum (     ) Citomegalovírus (     ) 
Sumário de urina (     ) VDRL (     ) 
Parasitológico de fezes (     ) HIV (     ) 
Hepatite B (     ) ABO + Rh (     ) 

20. Queixasrelacionadas a gravidez: 
Doraourinar (      ) 
Náuseas (     ) 
Vômitos (     ) 
Dorembaixoventre (     ) 
Doresnascostas (     ) 
Dor de cabeça (     ) 
Outros - especifique: __________________________ 

21. Número de consultas de pré-natal realizadas no serviço: ____________ 
22. Como você classifica a assistência recebida pela enfermeira no serviço? 

Péssima (     ) Ruim (     ) Boa (     ) Ótima (     ) 
 

DADOS DE HÁBITOS PESSOAIS 

23. Vocêfuma?    
Sim (      )    Não (      ) Quantos cigarros por dia?  ____________________ 

24. Você costuma consumir bebidas alcoólicas? 
(    ) Diariamente (     ) Semanalmente (     ) Mensalmente (     ) Raramente (     ) 

Não bebe 
25. Praticaalgumaatividadefísica?  

(     ) Sim (     ) NãoQual(is)?   ____________________________________ 
Quantas vezes por semana? (     ) 1-2 (     ) 3-5 (     ) 5 e mais 

26. Foi orientado(a) por algum profissional?  
(     ) Sim  (     )  Não        Qual (ais)? _______________________________ 
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CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO 
 
 Eu fui devidamente esclarecida quanto aos objetivos da pesquisa, 

procedimentos aos quais serei submetida e os possíveis riscos envolvidos. 

Concordo em participar voluntariamente no estudo, sendo que minha participação 

não implicará em custos ou prejuízos, sejam esses custos ou prejuízos de caráter 

econômico, social, psicológico ou moral, sendo garantido o anonimato e o sigilo dos 

dados referentes à minha identificação. O pesquisador responsável me garantiu 

disponibilizar qualquer esclarecimento adicional que eu venha a solicitar durante o 

curso da pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer momento, sem 

que minha desistência implique em qualquer prejuízo a minha pessoa ou minha 

família. 

 Autorizo também, a publicação de referido trabalho para quaisquer fins 

científicos, de ensino e divulgação em jornais e/ou revistas científicas do país e do 

estrangeiro, desde que mantido o sigilo sobre minha identidade.  

 

 

____________________________ 

Nome do participante 

 

_______________________________ 

Assinatura 

COMPROMISSO DO PESQUISADOR 
 
Eu, Rejane Marie Barbosa Davim, brasileira, CPF: 130.515.984-53, residente à Av. 

Rui Barbosa, 1100, Bl A, Apt. 402, Residencial Vilaggio Di Firenze, Lagoa Nova, 

CEP: 59.056-300. Tel.: (84) 9983-7186, email: rejanemb@uol.com.br, orientei a 

mestranda a realizar a aplicação do questionário com as participantes desta 

pesquisa.  

Natal, _____ de _______________ de 2011. 

 

______________________________________ 

Prof. Dra. Rejane Marie Barbosa Davim 
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