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RESUMO  

 

O Centro de Referência da Assistência Social – CRAS atende adolescentes e mulheres entre 

14 e 40 anos, usuárias dos programas do Governo em um Município do Paraná. Com a 

intenção de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das gestantes acompanhadas 

semanalmente, este estudo foi proposto. O estudo foi exploratório com a intenção de conhecer 

mais sobre o fenômeno para propor intervenções de melhorias. O corte foi transversal em 28 

de agosto de 2015, sem considerar a evolução dos dados no tempo. Os dados de fonte 

primárias foi coletado por meio de um questionário sobre qualidade de vida SF – 36 proposto 

por Ware & Sherbourne (1992). As questões foram agrupadas em 8 domínios, havendo 

padronização dos escores atribuídos às respostas, conforme preconizado pelos autores  (Ware 

et al.; 1997): funcionamento físico; limitações de desempenho consequentes a problemas 

físicos; dor no corpo; percepção geral de saúde; vitalidade; funcionamento social; limitações 

de desempenho consequentes a problemas emocionais; saúde mental. A população pesquisada 

foram 30 gestantes. Os resultados apontaram que a qualidade de vida das gestantes está dentro 

do padrão, embora seja um período onde a gestante sente dor e desconforto devido o aumento 

peso e estabilidade emocional, a pontuação mostrou que elas estão tendo sim qualidade de 

vida neste momento privilegiado que é a gestação de uma vida. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gestantes. Saúde. Qualidade de Vida.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As gestantes, que participam dos grupos no CRAS (Centro de Referência da 

Assistência Social), são adolescentes e mulheres entre 14 e 40 anos, usuárias dos programas 

do Governo no Município de Palotina, Paraná. Com a intenção de contribuir para a melhoria 

da qualidade de vida das gestantes acompanhadas semanalmente, este estudo foi proposto. 

O principal serviço ofertado pelo CRAS é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família (PAIF), cuja execução é obrigatória e exclusiva. Este consiste em um trabalho de 
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caráter continuado que visa fortalecer a função protetiva das famílias, prevenindo a ruptura de 

vínculos, promovendo o acesso e usufruto de direitos e contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida (RESOLUÇÃO Nº 9, de 11/11/2009, p. 6). 

É, portanto uma preocupação constante da assistência, atender bem os usuários de seus 

serviços, pois o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública 

estatal descentralizada da Política Nacional de Assistência Social (PNAS).  

Ele atua como a principal porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

dada sua capilaridade nos territórios e é responsável pela organização e oferta de serviços da 

Proteção Social Básica nas áreas de vulnerabilidade e risco social.  

Neste sentido, a preocupação com a qualidade de vida e como o futuro bebê é um dos 

focos do trabalho do CRAS é por isso que este estudo foi proposto para compreender tais 

condições, cujos resultados contribuirão para a melhoria dos serviços prestados. 

Qualidade de vida é um conceito novo que vem se desenvolvendo nas últimas décadas, 

devido à percepção de que sem qualidade de vida, as outras áreas de nossas vidas são afetadas 

de forma negativa. Vir ao mundo com qualidade de vida requer que mães tenham esta 

qualidade para que uma nova geração de pessoas sadia, tanto física como mentalmente, 

contribuam para um mundo melhor.  

Levando o exposto, este estudo respondeu a seguinte questão: Como está a qualidade 

de vida (QV) das gestantes que participam das atividades no CRAS?  

 

2 QUALIDADE DE VIDA 

 

         De modo geral o que se pensa quando se fala em qualidade de vida?  

 

Qualidade de vida é um conceito que, nas últimas décadas, tem sido alvo de 

crescente interesse tanto na literatura científica, como entre o público em geral. A 

despeito da sua frequente utilização, não existe ainda uma definição 

consensualmente aceita. Na literatura específica, observa-se que se trata de um 

conceito complexo, que admite uma diversidade de significados, com variadas 

abordagens teóricas e inúmeros métodos para medida do conceito (KIMURA E 

SILVA, 2009, p.1099). 

 

Este é um tema complexo para se mensurar por não ser plausível e pode ser 

interpretado de muitas maneiras, porque na verdade a qualidade de vida “é uma noção 

eminentemente humana, subjetiva e polissêmica que se refere ao bem estar que os indivíduos 

e a coletividade encontram na vida familiar, amorosa, social e ambiental” (MINAYO, 2013, 

p.1868). 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/cras/resolveuid/caae2bdb5a5a0fbf27a45c6f35e27d21/download
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Não se pode separá-lo e sim juntá-lo, já que, 

 

engloba e transcende o conceito de saúde, sendo composto de vários domínios ou 

dimensões: física, psicológica, ambiental, entre outras. Considerada a medida que 

faltava na área da saúde, tem sido definida como a percepção do indivíduo de sua 

posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais vive e em 

relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (PANZINI e 

OUTROS, 2007, p.105). 

Embora se tenha inúmeras definições de Qualidade de Vida, nenhuma é aceita 

amplamente. Segundo Gill & Feisntein, (1994 citado por PEREIRA 2012 p.244), 

 

Cada vez mais claro, no entanto, é que não inclui apenas fatores relacionados à 

saúde, como bem-estar físico, funcional, emocional e mental, mas também 

outros elementos importantes da vida das pessoas como trabalho, família, 

amigos, e outras circunstâncias do cotidiano, sempre atentando que a percepção 

pessoal de quem pretende se investigar é primordial. 

 

São muitas as abordagens sobre o assunto, cada uma com sua visão e conceitos. 

Para Pereira (2012), diversas são as abordagens gerais ou holísticas sobre o tema, elas se 

baseiam na premissa que o conceito de qualidade de vida é multidimensional, se organiza 

de forma complexa e dinâmica entre os seus componentes, difere de pessoa para pessoa de 

acordo com seu ambiente e contexto e mesmo entre duas pessoas inseridas em um contexto 

similar. Assim o homem é um ser em relação, não se pode pensar somente em indivíduo, 

mas sim este homem em relação contínua com o contexto social do qual faz partes.  

A “qualidade de vida é uma noção eminentemente humana que tem sido aproximada 

ao grau de satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, social e ambiental e à própria 

estética existencial”, entende (MINAYO, 2000, p. 8). Apesar de muitos estudiosos buscarem 

uma definição para QV, os conceitos mais aceitos de qualidade de vida, 

 

buscam dar conta de uma multiplicidade de dimensões discutidas nas chamadas 

abordagens gerais ou holísticas. O principal exemplo que pode ser citado é o 

conceito preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no qual qualidade 

de vida reflete a percepção dos indivíduos de que suas necessidades estão sendo 

satisfeitas ou, ainda, que lhes estão sendo negadas oportunidades de alcançar a 

felicidade e a auto-realização, com independência de seu estado de saúde físico ou 

das condições sociais e econômicas (OMS, 1998 citado por PEREIRA, 2012 p. 245). 

 

A questão de felicidade e bem-estar se torna cada dia mais importante na vida das 

pessoas e, tanto a felicidade como o bem-estar, está mais próxima do conceito da qualidade de 

vida. “No entanto, a busca da operacionalização desse construto e do desenvolvimento de 
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instrumentos capazes de medi-los vem exigindo empenho considerável em vários níveis: 

conceitual, metodológico, psicométrico e estatístico” (FLECK, 2008, p.26).    Neste   sentido, 

 

Estado de saúde, estado funcional, bem-estar, qualidade de vida e qualidade de vida 

relacionada à saúde são conceitos que costumam ser usados sem muita exatidão e de 

forma alternada. Não existe um consenso ou uma definição amplamente adotada de 

qualidade de vida, porque o termo é usado em contextos diferentes por pessoas 

diferentes [...] é pouco provável que uma definição seja apropriada para todos os 

usos ou indivíduos. Há uma considerável concordância, contudo, que o construto da 

qualidade de vida é mais abrangente do que o de estado de saúde. A saúde é somente 

um domínio (FLECK, 2008, p.32-33). 
 

Vários estudos no Brasil e no mundo discutem o conceito de qualidade de vida. A  

partir de sua importância, Ware (1992), construiu um questionário que avalia a QV. 

O SF-36 foi criado com a finalidade de ser um questionário genérico de avaliação de 

saúde de fácil administração e compreensão, porém sem ser tão extenso (WARE, 1992). É 

composto de 36 itens de auto-resposta (destinam-se a avaliar conceitos de saúde que 

representam valores humanos básicos relevantes à funcionalidade e ao bem-estar de cada um), 

subdivididos em oito dimensões, cada um com a sua própria característica (ABRUNHEIRO, 

2005 citado por FERNANDES, 2009).  

No Brasil, teve sua tradução e validação cultural realizada por Ciconelli, Ferraz, 

Santos, Meinão e Quaresma (1999), fornecendo pontuação em oito dimensões da qualidade de 

vida: capacidade funcional, limitação por aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, 

vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. “A pontuação varia de 0 

(pior resultado) a 100 (melhor resultado)” (PEREIRA, 2012 p.247). 

O ser humano é bio-psiquico-social e espiritual, fato que nos leva a considerar que 

quando falamos em qualidade de vida, devemos levar em conta todos estes aspectos para 

facilitar “o desenvolvimento de intervenções em saúde espiritualmente embasadas, por pelo 

menos duas razões: por ser uma área de conhecimento mais recente e, portanto, com menos 

preconceito em relação à pesquisa em espiritualidade/religiosidade; e por o construto 

qualidade de vida ser mais amplo e multidimensional, exigindo o engajamento de 

profissionais de diferentes áreas do conhecimento para seu melhor entendimento, tornando-o 

transdisciplinar” (PANZINI, 2007, p.113). 

Qualidade de vida está relacionada à autoestima como também ao bem-estar pessoal, 

abrangendo assim os aspectos, como: “capacidade funcional, nível socioeconômico, estado 

emocional, interação social, atividade intelectual, autocuidado, suporte familiar, estado de 

saúde, valores culturais, éticos e religiosidade, estilo de vida, satisfação com o emprego e/ou 
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com as atividades da vida diária e com o ambiente em que se vive.” Vecchia, Ruiz, Bocchi & 

Corrente, (2005, citado por DAWALIBI, 2013, p.394). 

 
Atualmente, estão sendo desenvolvidas diversas pesquisas sobre qualidade de vida, e 

conforme (SEIDL e ZANON, 2004), seu desenvolvimento poderá resultar em 

mudanças nas práticas assistenciais e na consolidação de novos paradigmas do 

processo saúde doença, o que pode ser de grande valia para a superação de modelos de 

atendimento eminentemente biomédicos, que negligenciam aspectos 

socioeconômicos, psicológicos e culturais importantes nas ações de promoção, 

prevenção, tratamento e reabilitação em saúde. Assim, sendo qualidade de vida um 

construto eminentemente interdisciplinar, a contribuição de diferentes áreas do 

conhecimento pode ser de fato valiosa e mesmo indispensável (BETTIO, 2008, p.20). 

 

Qualidade de Vida abrange a totalidade do ser humano, é um pré-suposto importante 

para a vida humana desde sua concepção até o seu declínio, de modo particular a fase da 

gestação, a importância da QV na vida da gestante e seu futuro bebê, como também para a 

família e sociedade em geral. É algo que se tem que cultivar e refletir sempre, como não é só 

econômica e social e sim extremamente emocional. 

 

2.1. QUALIDADE DE VIDA X GESTANTE  

 

A qualidade de vida da gestante tem inicio desde o momento que ela sabe que esta 

grávida, pois “a gravidez, por todo o seu significado, cria condições para certa 

condescendência por parte das pessoas próximas. As modificações fisiológicas são admitidas, 

bem como as dificuldades destas decorrentes” (TORRES, 2007, p.94). A gestação é 

considerada um momento importante na vida da mulher e também para a família, como um 

todo, por isso, 

quando se pensa em qualidade de vida, há de se compreender o processo de 

transformação do ser humano, que tem início antes mesmo da concepção, pelo modo 

de viver de seus pais e depois, no útero materno e por meio de sua atuação no 

mundo, em um movimento de momentos de felicidade e infelicidade, prazer e dor, 

alegrias e tristezas, satisfação ou não dos desejos (VIDO, 2006, p.18).  

 

 

Para Baião (2006) considerando cada família ou cultura, a gestante é afetada por 

regras em saberes vinculado a estas famílias ou cultura, que nem sempre dialogam entre si. 

Todavia, eles estão ligados e afetam como as gestantes realizam suas escolhas em relação a 

esta nova condição. A mulher quando se prepara para ser mãe, passa a acreditar que, “toda 

gravidez é um momento novo na vida da mulher, mesmo que não seja a primeira. Isso porque 

cada filho é um ser único e diferente” (REBERTE, 2009, p.12). Por isso é importante que 

pessoas significativas de sua vida acompanhem a gestação de perto, participando das 
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consultas de pré-natal, dos grupos de gestantes, do parto e dos cuidados com o bebê, 

principalmente o pai.  

A gravidez também é um momento de profunda complexidade na vida da mulher. 

Sendo “considerado um momento privilegiado, no qual a mulher, símbolo da fecundidade, 

reafirma a importância do seu papel social 1. Este período é caracterizado por diversas 

transformações biológicas, psicológicas e sociais, que afetam a saúde mental e física da 

gestante, e também exerce influência sobre a saúde do bebê 2,3,4,5” (ARAUJO, 2010, p.219). 

Neste sentido, “a gravidez é um dos momentos na vida da mulher, em que ela vivencia 

uma gama de sentimentos, é durante a gravidez que, se desejada, traz alegria, se não esperada 

pode gerar surpresa, tristeza, e até mesmo, negação” (RIOS; VIEIRA, 2007, p. 478, citado por 

ARAUJO, 2010, p. 64). Portanto, nestes contextos, abordam-se os fatores que contribuem 

para a qualidade de vida. 

 

2.3. FATORES QUE CONTRIBUEM PARA A QUALIDADE DE VIDA 

 

Dentre os fatores que contribuem para a qualidade de vida da gestante, 

 
Podemos perceber que os exercícios físicos colaboram para uma gravidez sem 

sobressaltos, diminuindo os problemas típicos da mesma, bem como a intensidade 

com que eles aparecem. Esses benefícios são, dentre outros, o favorecimento de 

menor ganho de peso, a diminuição do risco de diabetes e complicações obstétricas, 

parto mais tranquilo, menor risco do bebê nascer prematuro, tempo de hospitalização 

reduzido, favorecimento ao parto normal e capacidade física aumentada. Além disso, 

diminuição de estresse, irritabilidade, maior autoestima e segurança. Ou seja, esses 

benefícios são tanto físicos quanto psicológicos. Para isso, a gestante deve contar 

com bom acompanhamento médico (RIBEIRO, 2012, p.13). 

 

 Para Lima (2005, p.118), as mulheres sedentárias apresentam um considerável declínio 

do condicionamento físico durante a gravidez. Neste contexto, a falta de atividade física está 

associada à susceptibilidade maior de doenças durante e após a gestação. Há um consenso 

geral na literatura científica de que a manutenção de exercícios de intensidade moderada 

durante uma gravidez, normais sem complicações, proporciona inúmeros benefícios para a 

saúde da mulher. A prática de atividades físicas é uma importante forma de promover 

benefícios de ordem física, psicológica e social, visando à promoção saúde e qualidade de 

vida, portanto, 

 Os principais benefícios biológicos do exercício durante a gravidez são o menor 

ganho de peso e adiposidade materna, diminuição do risco de diabetes, diminuição 

de complicações obstétricas, ausência de diferenças significativas em idade 

gestacional, duração do parto, tipo de parto, menor risco de parto prematuro, menor 

duração da fase ativa do parto, menor hospitalização, diminuição na incidência de 

cesárea e melhora na capacidade física. Cada vez mais está se dando maior 

importância aos benefícios psicológicos e sociais, que são equiparadas ou mais 
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importantes que as vantagens biológicas, oferecendo benefícios como à melhora 

autoimagem, melhora da autoestima, melhora da sensação de bem estar, diminuição 

da sensação de isolamento social, diminuição da ansiedade e do stress e diminuição 

do risco de depressão, podendo as atividades ser praticadas com outras gestantes, 

havendo trocas de experiências (Cambiaghi, 2001, citado por RIBEIRO, 2012, p.7). 

 

Outro período na vida da mulher gestante muito importante é o pós-parto, ou seja, 

puerpério, em que ela e bebê precisam de apoio e suporte qualificado, pois: “é um período, 

especialmente, oportuno para assistência à mãe, filho e família e, que qualquer fragilidade que 

afete um desses três grupos alvo, representa uma ameaça à saúde infantil, uma vez que é 

fundamental o papel das mães em relação aos cuidados com as crianças e que o 

desenvolvimento dessas é, diretamente, influenciado pelas condições das famílias nas quais 

vivem” (ANDRADE, 2015, p.182). A gestante precisa de apoio frequente, pois 

emocionalmente ela se torna mais sensível. “Não é de admirar que um processo que impõe 

tantas exigências, como é o caso da gravidez, esteja associado à presença de transtornos 

mentais. Os estudos epidemiológicos são quase consensuais que atributos psicossociais, tais 

como ansiedade e depressão podem resultar no risco aumentado para desfechos negativos. A 

prevalência da depressão durante o período gestacional é de aproximadamente 7% a 15%.” 

(ARAUJO, 2010, p.219). 

Na gestação ocorrem mudanças fisiológicas intensas, como “também significantes 

alterações nos níveis hormonais na mulher, podendo ocasionar efeitos adversos sobre a saúde 

materna e fetal. No mundo há cerca de 20 a 30 % de ocorrência de depressão na gestação e no 

Brasil por volta de uma média de 20% do total das gestantes, podendo se tornar um momento 

de intenso sofrimento, em uma fase que na verdade, seria única e extremamente importante 

para estas, se não fosse os fatores predisponentes associados a estes fatores”. (Brasil, 2008, 

citado por BORGES, 2011, p.88). 

 Um dado importante, porque “a depressão pode acarretar para a mulher diversos 

sintomas, tais como humor triste, cansaço, anedonia com diminuição de interesses e 

atividades, de forma contínua por no mínimo duas semanas consecutivas. Encontram-se ainda 

alterações no apetite, sono (insônia ou hipersonia), peso (diminuição ou aumento), dores e 

mal-estar físico, sentimento de irritabilidade, culpa excessiva, pensamentos de morte ou 

ideação suicida e déficit cognitivo 14,15.” (ARAUJO, 2010, p.220). 

Segundo os pesquisadores a depressão pode ocorrer em qualquer fase da gestação, mas 

os estudos “comprovam que o período mais susceptível ao aparecimento da depressão na 

gestação é no terceiro trimestre, no qual a gestante preocupa-se com a ocorrência do parto, 

surgindo dúvidas relacionadas às transformações da gravidez, ao trabalho de parto, a 
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dificuldade que encontrará com os cuidados ao recém-nascido, sendo importante o início 

precoce do pré-natal com profissionais capacitados (NASCIMENTO et al, 2009, citado por 

BORGES, 2011, p.93). 

 Conclui-se que a gravidez pode ser considerada um período estressante devido às 

alterações hormonais e emocionais envolvidas, tanto que o diagnóstico de depressão na 

gestação torna-se difícil pelo fato de diferenciar os sintomas que são próprios da gestação. 

Portanto, “é importante o pré-natal e a capacitação dos profissionais da área de saúde na 

prevenção da depressão na gestação, bem como na identificação precoce e no cuidado e 

implementações com melhor qualidade”, afirma (BORGES, 2011, p.85). 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este estudo foi exploratório, que “busca apenas levantar informações sobre um 

determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as condições de 

manifestação desse objeto” (SEVERINO, 2007, p. 123). O corte foi transversal em 28 de 

agosto de 2015, sem considerar a evolução dos dados no tempo. 

Os dados de fonte primária foram coletados por meio de um questionário e os dados 

de fonte secundária, foram coletados nos registros da organização. 

O instrumento utilizado para a pesquisa foi o questionário sobre qualidade de vida SF 

– 36 proposto por Ware & Sherbourne (1992). As questões foram agrupadas em 8 domínios, 

havendo padronização dos escores atribuídos às respostas, conforme preconizado pelos 

autores  (Ware et al.; 1997): funcionamento físico; limitações de desempenho consequentes a 

problemas físicos; dor no corpo; percepção geral de saúde; vitalidade; funcionamento social; 

limitações de desempenho consequentes a problemas emocionais; saúde mental. 

          A pesquisa foi realizada no CRAS que é o Centro de Referência de Assistência Social. 

A população pesquisada foi 30 gestantes.  

 Os dados foram tratados de acordo com o gabarito dos autores conforme os quadros a 

seguir. Considerando que o desempenho no domínio (%) =[(SE – minSE) + variação] *100 

Onde: SE = soma dos escores das questões deste domínio. MinSE= mínima soma de escores 

possível neste domínio. Variação SE= faixa de variação possível da soma de escores no 

domínio. PF (capacidade funcional), RP (Limitações físicas), BP (Dor no corpo), GH 

(percepção geral da saúde), V (vitalidade), SF (Funcionamento funcional), RE (limitações de 

desempenho) e MG H (saúde mental). 
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QUADRO 1 - Domínio para analise o SF – 36 e questões que o constituem 

Domínio S

Sigla 

Questões correspondentes 

Funcionamento físico (Phisical  functioning): limitações 

em atividades físicas. 

PF 3a + 3b + 3c + 3d +3e + 3f + 

3g + 3h + 3i + 3j 

Limitações de desempenho consequentes a problemas 

físicos  (Role – Phisical). 

RP 4ª + 4b + 4c + 4d 

Dor no corpo (Bodily Pain). BP 7 + 8 

Percepção geral de saúde (General  Health). GH 1 + 11a + 11b + 11c + 11d 

Vitalidade (Vitality: energy/fatigue). V 9a + 9e + 9g + 9i 

Funcionamento social (Social functioning): limitações em 

atividades sociais. 

SF 6 + 10 

Limitações de desempenho consequentes a problemas 

emocionais (Role - Emotional). 

RE 5a + 5b + 5c 

Saúde mental (Mental Health: Psychological distress and 

psychological well – being). 

MH 9b + 9c + 9d + 9f + 9h 

Fonte: WARE et al, 1997. 

 

              Depois se transformou o valor das questões anteriores em notas de 8 domínios que 

variam de 0 (zero) a 100 (cem), onde 0 = pior e 100 = melhor para cada domínio. É chamado 

de raw scale porque o valor final não apresenta nenhuma unidade de medida. Para isso você 

deverá aplicar a seguinte fórmula para o cálculo de cada domínio: 

 Domínio = Valor obtido nas questões correspondentes – Limite inferior x 100  

                                     Variação (Score Range)  

 
 

QUADRO 2 - Escores para as respostas do SF – 36 
 

DOMINIO 

Nº DE 

QUESTÕES 

 

BAIXO 

 

ALTO 

PF 10 Grande limitação em realizar todas as 

atividades físicas, incluindo tomar banho 

ou vestir-se, devido à saúde. 

Realizar todas as atividades físicas, 

incluindo as mais vigorosas, sem 

limitação de saúde. 

RP 4 Problemas com o trabalho ou outras 

atividades diárias como resultado da 

saúde física. 

Sem problemas... 

BP 2 Dor importante e muito limitante. Sem dor ou limitações decorrentes 

da dor. 

GH 5 Avalia sua saúde como ruim e acredita 

que vai piorar. 

Avalia sua saúde como excelente. 

V 4 Sente-se cansado e esgotado 

todo o tempo. 

Sente-se cheia de animação e 

energia todo o tempo. 

SF 2 Interferência extrema e frequente em 

atividades sociais normais devida a 

problemas físicos e emocionais. 

Atividades sociais normais sem 

interferências de problemas... 

RE 3 Problemas com o trabalho ou outras 

atividades diárias como resultado de 

problemas emocionais. 

Sem problemas... 

MH 5 Sentimentos de nervosismo e depressão 

todo o tempo. 

Sentimento de paz, felicidade e 

calma todo o tempo. 

Fonte: Ware et al. (1997) 
 

Na busca de instrumentos para avaliar um conteúdo tão complexo como Qualidade de 

Vida foi desenvolvida diversos instrumentos um deles é o IDH (Índice de Desenvolvimento 
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Humano), que é o mais conhecido.  Portanto, “O SF-36 foi referendado e aprovado em áreas 

da Saúde Humana, podendo ser aplicado a toda pessoa acima dos 14 anos. Segundo estudos 

comparativos de uma série de medidas genéricas de saúde, o SF-36 é o mais sensível à 

melhora clínica, entre os demais instrumentos testados, pois tem sua validade, aceitabilidade e 

confiabilidade comprovadas”(ALVES, 2011, p. 3).  

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 O CRAS 

  Segundo site da Instituição (2015), o CRAS é o Centro de Referência de Assistência 

Social. É uma unidade pública estatal responsável pela organização e oferta de serviços da 

proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, nas áreas de 

vulnerabilidade e risco social ao município. Seu principal objetivo é o resgate da cidadania, 

prevenção, minimização e superação das desigualdades sociais. As pessoas podem chegar ao 

CRAS espontaneamente, busca ativa ou encaminhadas pela rede socioassistencial. O 

atendimento é direcionado às famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da 

pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de 

pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social. 

Fazem parte da equipe do CRAS, assistentes sociais, psicólogos e agentes sociais. 

 Os serviços oferecidos são: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família; Leite das Crianças; Serviço de 

Fortalecimento de Vínculos para Idosos; Credencial de Estacionamento para Idosos e 

Portadores de Deficiência; Benefício de Prestação Continuada – BPC; Benefícios Eventuais; 

Cadastro Único; Tarifa Social de Energia Elétrica e Programa Luz Fraterna; Benefício da 

Previdência às Donas de Casa; Bolsa Família. 

 As principais ações do CRAS são: acolhida e escuta qualificada individual, voltada 

para a identificação de necessidades de indivíduos e famílias; atendimento social, 

acompanhamento familiar; ações socioeducativas com grupos; produção de materiais 

educativos como suporte aos serviços; ações de capacitação profissional; ações de inserção 

produtiva; realização de visitas domiciliares; atendimento sociofamiliar; atendimento 

psicossocial individual e em grupos de usuários e suas famílias; ações intersetoriais e em 

parceria com a rede local. 

 

4.2. RESULTADOS 
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O critério para participar nesta pesquisa estruturada, foi a aceitação formal e assinatura 

do termo de consentimento, para responder ao formulário de Avaliação de Qualidade de Vida 

SF-36. Após a aplicação dos 30 questionários houve retorno de 100%, validando do estudo. 

 

TABELA 1 – Perfil das gestantes 

GESTANTES Idade Mês de 

Gestação 

Nº de 

filhos 

Residência/ 

Participa no 
1 21 9º 2 Bairro 

2 34 6º 2 CRAS 

3 18 5º 1 CRAS 

4 37 4º 1 CRAS 

5 36 6º 2 CRAS 

6 20 8º 1 CRAS 

7 29 5º 1 Bairro 

8 22 4º 1 Bairro 

9 18 7º Primigesta Bairro 

10 22 9º 1 Distrito 

11 15 8º Primigesta CRAS 

12 15 6º Primigesta CRAS 

13 24 9º Primigesta CRAS 

14 22 1º 2 Bairro 

15 25 2º Primigesta Bairro 

16 24 3º 2 Bairro 

17 32 7º 2 Bairro 

18 32 3º 3 Distrito 

19 29 4º 3                  Distrito 

20 22 8º 2 Distrito 

21 28 8º 3 CRAS 

22 22 3º 1 CRAS 

23 29 3º 1 CRAS 

24 18 7º Primigesta CRAS 

25 19 7º Primigesta CRAS 

26 17 6º Primigesta CRAS 

27 28 7º Primigesta CRAS 

28 34 7º 1 Distrito 

29 31 2º 2 Distrito 

30 20 6º Primigesta Distrito 

Fonte: questionários (2015) 

 

 Das 30 gestantes, a maioria 10 estão entre 15 a 20 anos, 8 com 21 a 25 anos, 5 tem 26 

a 30 anos e 7 de 31 a 37 anos. Gestantes que estão na primeira gravidez são 10 sendo que 7 

tem menos de 20 anos, 9 terão seu segundo filho, 8 gestantes estão na terceira gravidez e 3  na 

quarta gravidez.  

 

GRÁFICO 2 –  Resultados obtidos dos  Escores  dos domínios 
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Fonte: questionários (2015) 

 

 Constatou-se que os domínios pesquisados foram: Capacidade Funcional (CF), 

Limitação por Aspectos Físicos (AF), Dor, Estado Geral de Saúde (EGS), Vitalidade (VIT), 

Aspectos Sociais (AS), Aspectos Emocionais (AE) e Saúde Mental (SM). “Cada categoria 

varia de 2 a 10 itens e todas elas podem ser resumidas em dois componentes: Físico e Mental. 

O componente físico inclui os domínios CF, AF, Dor e EGS, e o componente mental inclui 

SM, AE, AS e VIT, embora os domínios EGS e VIT também possam estar diretamente 

correlacionados com o outro componente” (SERVELHERE, 2011, p.70). 

Analisando o gráfico acima, os resultados positivos estão mais próximos de 100 (cem) 

e negativos os resultados mais próximos de 0 (zero). O domínio com escore maior foi a 

CAPACIDADE FUNCIONAL 75,03% demonstrando assim capacidade em realizar todas as 

atividades físicas, incluindo as mais vigorosas, sem limitação de saúde.  

Outro domínio com escore maior foi o ASPECTOS EMOCIONAIS 71%, 

demonstrando sem problemas com o trabalho ou outras atividades diárias como resultado de 

problemas emocionais, isto afirma o que elas dizem que continuam trabalhando seja em casa, 

diarista ou em empresas. Embora seja satisfatório o domínio VITALIDADE, apresentam-se 

com a menor porcentagem 64%, as gestantes sente-se cansadas e esgotadas todo o tempo, isso 

é compreensível pelo fato de que em alguns momentos elas podem estar com enjoos, 

indispostas para realizar algumas atividades, sentir dores nas costas, incomodo para dormir,  

ou seja, mal-estar comum da gestação.  

Outro domínio com escore menor foi DOR com 58,3% ponto importante e muito 

limitante também. Constata-se o contraditório ao comparar os domínios com escores maiores 
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com os menores, ao mesmo tempo em que se sentem com dor e pouca vitalidade, se superam 

fazendo atividades rigorosas com uma força emocional que só as mães são capazes são 

flexíveis, atuantes e presentes diante das exigências do cotidiano. 

Alguns autores dizem que, “para a psicologia a gestação é considerada um momento 

existencial de grande importância para o ciclo de vida da mulher, devido às perspectivas de 

mudanças de papéis sociais. São novas possibilidades de atuar no mundo, como mãe, podem 

ser promotoras um sentimento de superação e poder nestas mulheres, o que contradiz a ideia 

do senso comum de que a gestação é um período de mudanças negativas que culminam em 

fragilidade na mulher” (BETTIO, 2008, p.26). 

 Por isso, é tão importante a relação mãe bebê, desde o momento em que se descobre 

que esta grávida, que dentro de si há um novo ser, tendo cada fase suas particularidades, mas 

inicia-se uma relação de maternagem.  

 

Da mesma forma que biologicamente a mãe passa ao bebê, pelo cordão umbilical, 

oxigênio, sangue, alimento e tudo o que precisa para se desenvolver, também 

transmite as suas ansiedades, medos, angústias e todos os sentimentos que a cercam 

durante toda a gestação. A forma como a mãe lida com isso e a maneira como 

conduz a sua gravidez influencia muito na sua relação com o bebê (BARBOSA, 

2014, p.5). 

 

Portanto em resposta a pergunta do estudo, as gestantes acompanhadas neste estudo, 

está dentro dos níveis de Qualidade de Vida, tanto no aspecto físico quanto emocional. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio deste estudo sobre Avaliação da Qualidade de Vida, realizado com as 

gestantes que participam do serviço ofertado pelo Centro de Referência de Assistência Social  

CRAS, apresentaram índices satisfatórios após a aplicação e análise do Questionário SF -36 

nos domínios Capacidade Funcional (CF), Limitação por Aspectos Físicos (AF), Dor, Estado 

Geral de Saúde (EGS), Vitalidade (VIT), Aspectos Sociais (AS), Aspectos Emocionais (AE) e 

Saúde Mental (SM), fato que desmistifica a ideia de que a gestação é um período de grande 

fragilidade na vida da mulher. 

Para enriquecimento desta pesquisa seria necessário outros estudos para comparação 

destes resultados, levando-se em conta que a população participante foi gestantes usuárias dos 

serviços da Assistência Social, de baixa renda e pouca escolaridade. Um estudo comparativo 

seria imprescindível a fim de verificar se os itens aqui levantados estão ligados à ideia de 
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mães desta realidade ou estão ligados a outros aspectos como cultura, etc. É interessante 

ressaltar também a importância do acompanhamento psicológico ou de uma equipe 

multidisciplinar para dar um apoio e escuta qualificada a estas mulheres durante a gestação, 

como forma de trabalhar na promoção e fortalecimento de vínculos, favorecendo assim um 

ambiente proativo de manutenção do bem-estar, para evitar sofrimento psíquico que venha 

interferir na saúde geral da mãe e do bebê.  
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